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Τόνοι... αγάπης και αλληλεγγύης

Τ

ο μέλλον μας βασίζεται στην αλληλεγγύη. Στην
αγάπη. Στην προσφορά. Στις δύσκολες ώρες
που περνάει η χώρα χιλιάδες ανώνυμοι πολίτες
σκουπίζουν τα δάκρυά τους, ενώνουν τα χέρια και τις
καρδιές τους και σηκώνουν τα μανίκια για να βοηθήσουν τους πυρόπληκτους με κάθε τρόπο.
Τόνοι αγάπης και ανθρωπιάς έγιναν είδη πρώτης
ανάγκης που μαζεύονται σε κάθε γωνιά της χώρας
από περιφέρειες, δήμους, εκκλησίες, συλλόγους,
σωματεία και επιχειρήσεις για να αποσταλούν στην
πρώτη γραμμή των πύρινων μετώπων, στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών στη Βόρεια Αττική,
τη Βόρεια Εύβοια, την Ηλεία και την Αρκαδία.
Δεκάδες εθελοντές από κάθε μέρος της Ελλάδας
δημιουργούν ανθρώπινη αλυσίδα για να γεμίσουν

φορτηγά και βανάκια με τρόφιμα, νερά και φάρμακα.
Το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης έχει κατακλύσει και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ίσως για
πρώτη φορά επιτελούν τόσο σημαντικό κοινωνικό
έργο, ευαισθητοποιώντας ακόμη και τον πιο απαθή.
Η αλληλεγγύη είναι συνώνυμο του Έλληνα. Σε κάθε
πόλη, σε κάθε γειτονιά έχουν τα τελευταία χρόνια ξεπεταχτεί «γεύματα αγάπης» που εκατοντάδες εθελοντές μαγειρεύουν για τους απόρους. Και το κοινωνικό αποτύπωμα των πυρκαγιών υπήρξε ιδιαίτερα έντονο στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι τις ίδιες μέρες καιγόταν η μισή υφήλιος, από την Ιταλία και την
Αφρική έως την Καλιφόρνια, ακόμη και τη Σιβηρία.
Αυτό είναι το μεγάλο όπλο του Ελληνισμού: Η ανθρωπιά, η έγνοια για τον διπλανό, ο πόνος μπροστά

στη φτώχεια, την αδυναμία και την καταστροφή. Ο
πόνος που γίνεται όπλο στήριξης και βοήθειας. Στα
χωριά της Εύβοιας και της Ηλείας οι άνθρωποι έλεγαν στις τηλεοπτικές κάμερες «δεν φεύγουμε, θα
μείνουμε εδώ για να προστατεύσουμε το βιος μας».
Στον πληθυντικό. Όλοι μαζί, ο ένας να στηρίζει τον
άλλο, δίπλα στις φλόγες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο
όπλο του Έλληνα από την Aρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Η έγνοια για τον πλησίον. «Κάνε το καλό και ρίξ’ το
στον γιαλό», λέει ο λαός. Και όσο υπάρχει η ανθρωπιά, όσο ο ένας συντρέχει τον άλλο στην ελληνική
κοινωνία υπάρχει ένα αδιαπέραστο τείχος που την
προστατεύει. Εμείς το φτιάξαμε και εμείς το διατηρούμε το τείχος, όλοι μαζί. Αυτή η τραγωδία σήκωσε
τον κόσμο από τον καναπέ και τον κινητοποίησε.
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τι θα πει ο πρωθυπουργός
στη σημερινή
συνέντευξη Τύπου

seitanidisd@gmail.com

Γ

ια άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός
«παίρνει επάνω του» την υπόθεση
της πολιτικής αντεπίθεσης της κυβέρνησης έπειτα από σχεδόν δύο
εβδομάδες καθημερινού βομβαρδισμού της
κοινής γνώμης με εικόνες από την τεράστια
καταστροφή περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος, που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές. Ήδη η πολιτική αυτή αντεπίθεση ξεκίνησε την Τρίτη με το νέο τηλεοπτικό
μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το
οποίο ξεχώρισε και συζητήθηκε ιδιαίτερα η
«συγγνώμη» που ζήτησε για τις όποιες αστοχίες του κρατικού μηχανισμού.
Συνεχίστηκε την Τετάρτη με την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων
ανά υπουργείο αλλά και την εξαιρετική εμφάνιση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας
Νίκου Χαρδαλιά στη συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε, από την οποία ξεχώρισε η διαβεβαίωσή του ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις
εκλογές, κυρίως όμως η φράση του «αυτήν τη
φορά τα θύματα ήταν από τη μεριά των μαχητών, όχι από τη μεριά των πολιτών».
Η τρίτη και πιο ουσιαστική φάση της πολιτικής αντεπίθεσης της κυβέρνησης είναι η σημερινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει (12 μ.) ο πρωθυπουργός και στην οποία
αναμένεται να μιλήσει αναλυτικά για τις πυρκαγιές.
Οι ετοιμασίες στο Μέγαρο Μαξίμου για τη
σημερινή συνέντευξη ήταν συνεχείς κατά το
τελευταίο τριήμερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εφοδιάστηκε με όλα τα απαραίτητα στοιχεία,
τα οποία πρόκειται να επικαλεστεί στις απαντήσεις που θα δώσει στα αλλεπάλληλα δημοσιογραφικά ερωτήματα. Ανάμεσα στα στοιχεία που ήδη βρίσκονται μέσα στον φάκελο
του πρωθυπουργού είναι:
Οι χώρες που υπέστησαν καταστροφικές
πυρκαγιές ανάλογες ή και χειρότερες από
τις ελληνικές, ώστε να αναδείξει ότι το φαινόμενο είναι διεθνές, αποτελεί απότοκο της
κλιματικής αλλαγής και κατέστρεψε δασικές
εκτάσεις και περιουσίες ακόμη και σε χώρες
με πολύ πιο αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό.
Το σχέδιο «Αιγίς» που θα παρουσιάσει ο
ίδιος τον προσεχή Σεπτέμβριο και σκοπό
έχει τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των
δομών και των μέσων της Πολιτικής Προστασίας. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θυμίσει ότι η Πολιτική Προστασία αναβαθμίστηκε ουσιαστικά αμέσως μόλις εκείνος
ανέλαβε πρωθυπουργός και έπαιξε ήδη καθοριστικό ρόλο στη μάχη κατά της πανδημίας.
Τα μέτρα αποκατάστασης ζημιών και
περιουσιών των πυρόπληκτων, κωδικοποιημένα ώστε να ακουστούν και πάλι και
να γίνουν κτήμα των πολιτών που θα παρακολουθήσουν τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης.
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Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη της «συγγνώμης»
που είπε στο προχθεσινό του μήνυμα, ανάλογα με το ύφος και τον τρόπο που θα τεθούν οι
σχετικές ερωτήσεις.
Η αναφορά (επίσης με τρόπο που δεν θα
παραπέμπει σε ανοίκειες συγκρίσεις και
στα όσα έγιναν το 2018 στο Μάτι) στο ότι εξαρχής έθεσε ως πρώτιστη επιδίωξη την προστασία της ανθρώπινης ζωής, πράγμα που επετεύχθη. Ίσως, μάλιστα, επαναλάβει τη φράση
Χαρδαλιά ότι «οι απώλειες ήταν από τους μαχητές, όχι από τους πολίτες», αναφερόμενος
στον εθελοντή πυροσβέστη Βασίλη Φιλώρα.
Η επανάληψη της επιθυμίας για αυτοκριτική, η οποία θα γίνει αμέσως μόλις τελειώσουν οι μάχες με τις εστίες αναζωπύρωσης
ώστε να ενσωματώσει στις πολιτικές του πρωτοβουλίες και την όποια κριτική της αντιπολίτευσης.
Η κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση,
όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας λέει ότι «δεν θα ακολουθήσω την πεπατημένη να ζητήσω παραιτήσεις», ωστόσο λίγο
αργότερα ζήτησε την παραίτηση Χαρδαλιά,
ενώ άμεσοι συνεργάτες του χθες διατύπωναν
την ερώτηση αν υφίσταται ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο κ. Χρυσοχοΐδης. Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα επιμείνει στους ήπιους τόνους με τους
οποίους εξελίχθηκε χθες η πολιτική αντιπαράθεση ή θα εξαπολύσει επίθεση στην αντιπολίτευση για το τοξικό κλίμα που διαμορφώθηκε στη δημόσια συζήτηση, την ώρα που δινόταν η μεγάλη μάχη με τις εκατοντάδες
εστίες πυρκαγιάς.
Εναλλακτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις
για πρόωρες εκλογές λόγω των πυρκαγιών, ανασχηματισμό, το χυδαίο σύνθημα που
αφορά στο πρόσωπό του από στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ και τη μη αποδοκιμασία του από την
Κουμουνδούρου κ.λπ.
Στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία είναι έτοιμη να απογειωθεί, παρά τις συνεχείς και αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας
διετίας, στοιχεία του τουρισμού έως τα τέλη
Ιουλίου που επέτρεπαν τα πιο αισιόδοξα σενάρια για κύκλο εργασιών εντός του 2021 στο
50% εκείνου του 2019, αλλά και τα συνήθη για
τις μεγάλες επιχειρήσεις που επενδύουν ή θα
επενδύσουν στην Ελλάδα κ.λπ.
Ειδική αναφορά στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
και του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα διατεθούν για
την «πράσινη» ανάπτυξη ώστε η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος να μετατρέψει
τα καμένα σε πολύ πιο λειτουργικές πράσινες
εκτάσεις, με μεγαλύτερη δυνατότητα επιχειρήσεων σε περίπτωση νέας απειλής από τις
φλόγες.
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ΤΑ ΔEΚΑ
ΒHΜΑΤΑ

της αντεπίθεσης
Μητσοτάκη
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Η συναίνεση Τσίπρα και ο… Πολάκης
Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός

parginos@paraskhnio.gr

Κ

ατά την προχθεσινή του συνέντευξη Τύπου ο Αλέξης Τσίπρας
επιχείρησε -και εν τινι μέτρω το
κατόρθωσε- να εμφανιστεί συναινετικός. Είναι σαφές ότι ακολούθησε τη
μετριοπαθή αντιπολιτευτική γραμμή που
αποφασίστηκε μόλις λίγες ώρες πριν από τη
συνέντευξη σε ειδική κομματική σύσκεψη
στην Κουμουνδούρου. Σε αυτήν τη σύσκεψη
επικράτησε η άποψη της «συναίνεσης» και
του «ήπιου πολιτικού λόγου στην αντιπαράθεση» κόντρα στις «άγριες φωνές». Οι σκληροί του ΣΥΡΙΖΑ απαιτούσαν μέχρι και «αίτημα για άμεση προσφυγή σε πρόωρες εκλογές». Οι μετριοπαθείς, όμως, με τη συνηγορία του προέδρου προέκριναν «την ενωτική
στάση του διαλόγου και των προτάσεων»,
τουλάχιστον μέχρι να «ηρεμήσουν τα πράγματα»…
Σαφώς ο Αλέξης Τσίπρας ικανοποίησε
τους υπέρμαχους της σοσιαλδημοκρατικής
στροφής του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα τους εμπνευστές και θιασώτες του εγχειρήματος της
Προοδευτικής Συμμαχίας για άνοιγμα στην
ευρύτερη Κεντροαριστερά. Ταυτόχρονα,
όμως, προσπάθησε να τιθασεύσει εκείνους
που προτάσσουν τη «θορυβώδη διαμαρτυρία
έναντι του προγραμματικού λόγου». Το ερώτημα που κυριαρχεί από χθες και μετά είναι
κατά πόσον θα κυριαρχεί η προεδρική γραμμή έναντι της άλλης…
Σε αυτό το πολιτικό πνεύμα και έχοντας
κατά νου τις φανατικά αντιπαλόμενες τάσεις
μέσα στο κόμμα του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εμφανίστηκε μεν συναινετικός για
τις πυρκαγιές, ωστόσο την ίδια ώρα, θέλοντας να κρατήσει και ήρεμα νερά στη δραστήρια εσωκομματική του αντιπολίτευση, προειδοποίησε ότι «η κυβέρνηση θα δρέψει τα
σταφύλια της οργής».
Ουδόλως μπορεί να περάσει απαρατήρητο
ότι ενώ χαρακτήρισε προσχηματική τη συγγνώμη που ζήτησε ο πρωθυπουργός για τις
όποιες αδυναμίες υπήρξαν, ωστόσο δεν
απάντησε γιατί ο ίδιος δεν είχε κάνει κάτι
ανάλογο μετά την τραγωδία στο Μάτι Αττικής.
Και ενώ επέμεινε ότι χρειάζεται «ελάχιστη
συναίνεση» και ότι ο ίδιος δεν θα ζητήσει παραιτήσεις, μίλησε για απαράγραπτες ευθύνες, ενώ χαρακτήρισε «εγκληματική» τη στάση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι ακέραια την

πολιτική ευθύνη τη φέρει ο πρωθυπουργός
και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

Ο έξαλλος Χανιώτης
Ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε κατά τη συνέντευξή του ότι ο «ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι έτοιμος να
συμβάλει με παραγωγικές προτάσεις για την
επόμενη μέρα». Παρά ταύτα, εντύπωση προκαλεί ότι θέλοντας προφανώς να μην προκαλέσει την εσωκομματική του αντιπολίτευση,
επανέλαβε όσα υποστήριξε ο λίαν πολιτικά
θορυβώδης βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, ότι πίσω από τις πυρκαγιές βρίσκονται συμφέροντα για να αξιοποιηθούν τα καμένα εδάφη και να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. «Θα ήταν οδυνηρό να δούμε ό,τι
στο παρελθόν, σε καμένες εκτάσεις να φυτρώνουν επενδύσεις real estate ή και επενδύσεις ανεμογεννητριών».
Η συγκεκριμένη φράση του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης παραπέμπει σε
ανάρτηση μόλις ελαχίστων ωρών τού Παύλου Πολάκη πριν από τη συνέντευξη του
Αλέξη Τσίπρα. Έγραφε, λοιπόν, ο Χανιώτης
βουλευτής: «ΨΕΚΑΣΜΕΝΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΕΙΣΤΕ
ΕΣΕΙΣ! Μόνο που απαντάτε ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΠΟΣΟ
ΔΙΚΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΠΩΣ Η ΒΟΡΕΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! Γιατί έτσι δεν θα
χρειαστεί αδειοδότηση για την κοπή των δέντρων για να ανοιχτούν οι τεράστιοι δρόμοι
που απαιτούνται για να μεταφερθούν τα πτερύγια των 90 μέτρων στις κορφές των βουνών. Ε, δεν θα μπουν!».

Η ανάρτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος
σχολίασε μέσα από τα social media: «Δεν
υπάρχει ούτε μία συνωμοσιολογική μπούρδα που δεν έχει υιοθετήσει αυτός ο άνθρωπος. Η ζημιά που προκαλεί τρελαίνοντας την
κοινή γνώμη, δίνοντας κύρος με τα αξιώματά
του σε αυτές τις ανοησίες, ανυπολόγιστη. Οι
ανεμογεννήτριες μπαίνουν νομίμως μέσα
στα δάση, ακόμη και σε Natura».
Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με νέα του
ανάρτηση, τονίζοντας ότι για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες κάπου θα πρέπει να
γίνει διάνοιξη δρόμου και πως όταν υπάρχει
δάσος, αυτό δεν είναι δεδομένο, ενώ χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη «αμόρφωτο» και
«αστοιχείωτο»: «Τελικά η πρόταση που κάνει
τζιζ σε όλη τη συμμορία που μας κυβερνάει
είναι η σύνδεση των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες (γερμανικές βεβαίως βεβαίως).
Βγάλανε όλους τους παπαγάλους και κάτι
λαδωμένους επιστήμονες και “οικολογούντες” να πουν “καμία σχέση, γίνεται πιο δύσκολο μετά τη φωτιά να μπουν”»!

Ακροβασίες
Ο «συναινετικός» Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του έτεινε χείρα συναίνεσης και
συνεννόησης με την κυβέρνηση και δήλωσε
έτοιμος για διάλογο την επόμενη μέρα. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να αναλάβει
πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενός σχεδίου από κοινού με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρά ταύτα, σε άλλο σημείο της δη-

μόσιας παρέμβασής του επισήμανε πως «θα
κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα
στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, αλλά ας μην
προτρέχουμε».
Όταν, δε, κλήθηκε να σχολιάσει τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που τις μέρες των
πυρκαγιών πυροδοτούσαν με δηλώσεις και
αναρτήσεις τους κλίμα αγανάκτησης, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, λέγοντας
ότι «παρότι πολλοί έψαχναν να βρουν μια παρωνυχίδα και να τη μεγαλοποιήσουν από τη
στάση των στελεχών μας, δεν τη βρήκαν».
Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι
το τελευταίο που τον απασχολεί είναι «να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο και την καταστροφή που βιώνουν χιλιάδες συμπολίτες
μας», ωστόσο κατηγόρησε πολλές φορές την
κυβέρνηση για «απαράδεκτη επικοινωνιακή
διαχείριση της καταστροφής» και «προσπάθεια να κρύψουν ή να ωραιοποιήσουν την
πραγματικότητα».

Σε δύο βάρκες ισορροπεί
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
προσπαθώντας να
ικανοποιήσει τους θιασώτες
του ανοίγματος στην
Κεντροαριστερά αλλά και
τους σκληροπυρηνικούς
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Εθνική συνεννόηση ζητεί το ΚΙΝ.ΑΛ.

Υ

πέρ της εθνικής συνεννόησης για
την ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για
την πρόληψη και την ενίσχυση των
μηχανισμών πολιτικής προστασίας τάσσεται
το Κίνημα Αλλαγής, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα δέσμη προτάσεων για τη θωράκιση
της χώρας και τη στήριξη των πυρόπληκτων.
Πάντως, στο Κίνημα Αλλαγής είδαν με θετικό βλέμμα το «πακέτο μέτρων» που εξήγγειλε η κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι «τα
μέτρα είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να
μείνουμε σε αυτά. Το αρνητικό παράδειγμα
του 2007 με κυβέρνηση της Ν.Δ. στην Ηλεία,
που η συμβολή του κράτους έμεινε στα αρχικά επιδόματα, δεν πρέπει να επαναληφθεί».
Προσθέτουν δε ότι «εκείνο που απαιτείται είναι να διαμορφωθεί επειγόντως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τόσο όσο και για την
ανασυγκρότηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των περιοχών».
Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ότι ο κορμός
των προτάσεων για την «επόμενη μέρα» θα
πρέπει να περιλαμβάνει:
G Νέο αποτελεσματικό σχέδιο ανασυγκρότησης του συστήματος πολιτικής προστασίας και ενίσχυσης των μηχανισμών με
όλα τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό.
G Λήψη άμεσων μέτρων πρόληψης για τα
προβλήματα που θα δημιουργηθούν από

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

τη διάβρωση του εδάφους και τα αναγκαία
αντιπλημμυρικά έργα μετά την καταστροφή των δασών.
G Άμεση κήρυξη ως αναδασωτέων των πληγεισών περιοχών. Προστασία των δασών
με τοπικά σχέδια, ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και αλλαγές στη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών.
G Επιτάχυνση της καταγραφής των ζημιών
σε σπίτια, καλλιέργειες, επιχειρήσεις
ώστε να δοθούν οι πλήρεις αποζημιώσεις
το ταχύτερο. Επαναφορά της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των περιοχών χωρίς καθυστερήσεις.
G Νέο πρότυπο ανάπτυξης για την Εύβοια,
την Ηλεία και άλλες πληγείσες περιοχές.
G Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών.
G Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για
ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών
δραστηριοτήτων και επιδοτήσεις για την
απασχόληση των κατοίκων.

G Ανασχεδιασμός της διάθεσης των πόρων

του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και της
νέας ΚΑΠ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Φώφη Γεννηματά θεωρεί ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για
καθυστερήσεις και για αυτό θεωρεί επιβεβλημένη τη διενέργεια προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Αυτό,
όπως λένε, θα δώσει το έναυσμα ώστε «στη
συνέχεια στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές
επιτροπές να γίνει εξειδίκευση με ειδικά μέτρα αλλά και να διασφαλιστεί ο διακομματικός έλεγχος της πορείας εφαρμογής του
προγράμματος».
Μάλιστα, η κυρία Γεννηματά απευθυνόμενη προσωπικά στον πρωθυπουργό θέτει
ακόμη έναν όρο, «να δεχτεί διακομματικό
έλεγχο στην εφαρμογή των μέτρων μέσω της
αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Γιατί υπάρχει η κακή εμπειρία από τη διαχείριση του
Ταμείου για τις πυρκαγιές του 2007 από τη
Ν.Δ. και είναι δεδομένες οι σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των εξαγγελιών
για τους πληγέντες σε πρόσφατες φυσικές
καταστροφές».
Ωστόσο, παρά τη συναινετική διάθεση για
τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, κάτι που διαφαίνεται και από το
πνεύμα των προτάσεων που κατατέθηκαν, το

ΚΙΝ.ΑΛ. επιμένει στη σκληρή κριτική για
τους χειρισμούς στην αντιμετώπιση των
πυρκαγιών. «Η ελπίδα θα φυτρώσει στα καμένα με την προσπάθεια, τη συνεννόηση και
τη συνεισφορά όλων μας. Η αλαζονεία της
θεωρίας τού δήθεν επιτελικού κράτους και
της ενός ανδρός αρχής κάηκε», λένε χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, τις επόμενες μέρες με εντολή της προέδρου του κόμματος βουλευτές και στελέχη
του κόμματος ξεκινούν διάλογο με τους φορείς και τους πολίτες στις πληγείσες περιοχές, τα αποτελέσματα του οποίου θα μεταφερθούν στη Βουλή μέσω όλων των μέσων
που παρέχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος
στη Βουλή.

Δέσμη προτάσεων για τη
θωράκιση της χώρας και τη
στήριξη των πυρόπληκτων
από το Κίνημα Αλλαγής, το
οποίο είδε με θετικό βλέμμα
τα μέτρα της κυβέρνησης

P
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Βρόμικος πόλεμος κατά του Χαρδαλιά
της Σοφίας Στεφάνου

Τ

ην παραίτησή του στη διάθεση του
πρωθυπουργού έχει θέσει από την
πρώτη στιγμή που άρχισε να γίνεται
λόγος για ευθύνες σχετικά με την
πύρινη λαίλαπα την οποία αντιμετωπίζει η χώρα ο άνθρωπος που έχει να τον δει το σπίτι του
τουλάχιστον 10 μέρες. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς έχει βρεθεί
στο στόχαστρο λαϊκιστών - στην καλύτερη περίπτωση. Αυτός που, αεικίνητος και ακούραστος, μαζί με τους άνδρες και τις γυναίκες της
Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε συνεχή
εγρήγορση, συνεννόηση και συντονισμό με
την Πυροσβεστική, την ΕΛ.ΑΣ., τον Στρατό και
άλλες δυνάμεις. Αυτός που βρίσκεται επιτόπου στα μέτωπα, προκειμένου εξ ιδίων να
εκτιμήσει τις περιστάσεις, και ενημερώνει
δημοσίως τον ελληνικό λαό για την κατάσταση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είναι πάντα
παρών και συντονίζει τον κρατικό μηχανισμό
σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις. Τον είδαμε
σε σεισμούς, σε πλημμύρες, μέσα στην καταρρακτώδη βροχή, στην πρωτοφανή κακοκαιρία «Μήδεια», μέσα στα χιόνια, στις φωτιές
και κυρίως στην προστασία του πληθυσμού
από τον κορονοϊό, εδώ και ενάμιση χρόνο, δίνοντας πάντα το κύριο βάρος στην ασφάλεια
της ανθρώπινης ζωής.

Πραγματικός κρατικός λειτουργός
Πρόκειται για έναν πραγματικό κρατικό λειτουργό, που δεν του αξίζει ο βρόμικος πόλεμος που δέχεται και μάλιστα την κρίσιμη στιγμή κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι
μάχες με τις φλόγες, που κατακαίουν δάση,
σπίτια, περιουσίες και καταρρακώνουν τις
ψυχές των πληγέντων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέλεξαν άλλα να στραφούν απευθείας εναντίον του, στοχεύοντας εμμέσως
στον πρωθυπουργό, και άλλα να κατηγορήσουν ευθέως τον Κυρ. Μητσοτάκη. Άγνωστοι
κύκλοι επέλεξαν τον χώρο του Διαδικτύου,
διαδίδοντας ψεύτικες πληροφορίες.
Σε τι ακριβώς συνίστανται οι ευθύνες του;
Εφάρμοσε πλήρως το πρωτόκολλο από την
αρχή έως το τέλος, από το πρώτο βράδυ, κατά
γράμμα. Ενεργοποιήθηκε αμέσως όλος ο
κρατικός μηχανισμός. Δεν υπήρξε καθυστέρηση. Την ίδια μέρα ενεργοποιήθηκε και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, αν και τηλεφωνικά οι
αρμόδιοι ενημέρωναν ότι ήταν λίγο δύσκολο
να βοηθήσουν.
Συγκινητική ήταν η αναφορά του χθες το
μεσημέρι: «Καλούμαι κάθε μέρα να παλέψω
με όλα αυτά τα παιδιά της Πολιτικής Προστασίας. Δουλεύω πάντα με υψηλή αίσθηση του

καθήκοντος. Κάθε σπίτι που χάνεται για όλους
εμάς είναι μια τραγωδία και είναι μια μαχαιριά
στην καρδιά μας». Αλλά δραματικότερο είναι
το παράπονό του: «Λυπάμαι, γιατί την ώρα της
μάχης κάποιοι πυροβολούν τους μαχητές».
Και κατηγορούν τις αποφάσεις των πυροσβεστών που επαινούν.
Δεν είχε αδιαφορήσει η Πολιτική Προστασία για τη θωράκιση της χώρας από τις πυρκαγιές. Είχε λάβει μέτρα, αλλά ήρθε αντιμέτωπη
με τον ακραίο καύσωνα και τα συνεπακόλουθά του. Είχε προχωρήσει στον άμεσο καθαρισμό 21 επικίνδυνων σημείων: 18 στην Αττική,
στο Σέιχ Σου, στην Αρχαία Ολυμπία και στο Τατόι. Αν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία δεν είχαν γί-

νει οι καθαρισμοί, δεν θα ήταν δυνατόν να ανασχεθεί η φωτιά στη Μαλακάσα. Στους Θρακομακεδόνες θα είχαμε χάσει τετραπλάσιο αριθμό σπιτιών. Το κράτος είχε παραλάβει 51 εναέρια μέσα, τα οποία αύξησε σε 74, γιατί προνόησε. Κανείς δεν θα ζήλευε τη θέση του Νίκου
Χαρδαλιά. Ας τον αφήσουμε, λοιπόν, να ολοκληρώσει απερίσπαστος τη δύσκολη αποστολή του. Το ξεκαθάρισε: «Εγώ δεν θέλω να κάνω καριέρα πολιτική. Δεν θα είμαι υποψήφιος
κάπου. Μοιράστηκα με τον πρωθυπουργό ένα
όραμα για τη δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού, που τον βλέπετε να εξελίσσεται για να
μπορέσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα μας
απέναντι σε αυτήν την κλιματική απορρύθμι-

ση. Στην απόλυτη κλιματική απορρύθμιση, εν
μέσω πανδημίας, εν μέσω εξωπραγματικών
καταστάσεων. Εγώ παραμένω κρατικός λειτουργός, ένας άνθρωπος του καθήκοντος».

Τι κρύβεται πίσω από
την επίθεση που δέχεται
ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας στην πιο κρίσιμη
στιγμή του «πολέμου»

Ύποπτα fake news για τους Ρουμάνους πυροσβέστες
Ο επικεφαλής της ομάδας των Ρουμάνων πυροσβεστών που
συνέδραμαν στο έργο των ελληνικών πυροσβεστικών δυνάμεων
στην Εύβοια, με επιστολή του στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και στον γενικό γραμματέα Βασίλη Παπαγεωργίου, διαψεύδει δημοσιεύματα στα οποία φέρεται να ισχυρίστηκε σε ρουμανικά Μέσα ότι η φωτιά «θα μπορούσε να σβήσει σε
μία ημέρα, αλλά σαν κάποιος να μην ήθελε». Εκφράζει τη λύπη
του για το λάθος μήνυμα που πήγε να περάσει και κατηγορεί συγκεκριμένα Μέσα για διάδοση fake news. Μάλιστα, υπογραμμίζει
ότι τίποτα από όσα ισχυρίζεται το δημοσίευμα του συγκεκριμένου
Μέσου δεν αντιστοιχεί στα όσα είπε ο επικεφαλής της ομάδας σε
συνέντευξη που έδωσε σε ρουμανικό ΜΜΕ.
«Διαβεβαιώνω για την πλήρη διαθεσιμότητά μου στην αποδόμηση αυτού του τεράστιου ψεύδους που επηρεάζει τη σπουδαία
μας συνεργασία και τις κοινές προσπάθειές μας για την καταστολή
των πυρκαγιών, για τις οποίες μας ζητήθηκε να συμβάλλουμε μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε.», αναφέρει.

Και συνεχίζει στην επιστολή του: «Εγώ και οι συνάδελφοί μου δεν
δηλώσαμε ότι οι δασικές πυρκαγιές που αναπτύχθηκαν στην περιοχή όπου επιχειρούσαμε, υπό την καθοδήγηση του Έλληνα
αξιωματικού συνδέσμου, θα μπορούσαν να σβήσουν σε μία ημέρα. Δεν είχαμε ποτέ επαφή και δεν δώσαμε ποτέ συνέντευξη σε
κάποιον που εκπροσωπεί την ιστοσελίδα militaire.gr. Η μονάδα
μας έχει μια πολύ καλή συνεργασία με τους Έλληνες πυροσβέστες, καθώς και με τις τοπικές Αρχές. Και υπογραμμίζουμε αυτήν
την άποψη κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε.
Την ώρα που δουλεύαμε μαζί στο πεδίο παρατηρούσαμε πάντα
την αφοσίωσή τους για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, οπότε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να δηλώσουμε ότι δεν προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε
τις ελληνικές Αρχές και τους Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις
δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουν. Σας διαβεβαιώνουμε για
την πλήρη υποστήριξη και την εκτίμησή μας για τον επαγγελματισμό που επιδεικνύετε».
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Περίεργες
κινήσεις

Δεν έχει βάση
Υπήρξε μια φημολογία ότι αξιωματούχοι του Μαξίμου εισηγήθηκαν στον
πρωθυπουργό την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας με αναστολή άρθρων του Συντάγματος. Μάλιστα, ανέφεραν και τους λόγους αυτής της κίνησης: Το βαρύ κόστος για την οικονομία από την κρατική αρωγή στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές, την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους για νέο δανεισμό κ.ά. Η φημολογία υπήρξε στον Τύπο,
αλλά δεν έχει βάση.

Εν μέσω πυρκαγιών και
ενώ η χώρα θρηνεί νεκρούς, το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας αναρτά
φωτογραφίες από βράβευση προσωπικού που
συνέλαβε τρεις «υπόπτους» οι οποίοι προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε
στρατόπεδο στην Κωνσταντινούπολη. Στην
Τουρκία φαίνεται να «χτίζουν» αφηγήματα για τους
εχθρούς που θέλουν την
αποσταθεροποίηση της
χώρας.

Όταν η ΕΚΤ λειτουργεί θετικά
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αράταση, όπως αναμενόταν, στη διατήρηση
των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
δίνει η ΕΚΤ, έως ότου ο πληθωρισμός αγγίξει
τον νέο στόχο του 2%.
Η Ιταλία, ένας από τους μεγαλύτερους δανειολήπτες παγκοσμίως, είναι μεταξύ των πλέον ωφελημένων από την πολιτική της ΕΚΤ, η οποία έχει σταθερή
προσήλωση να στηρίζει μέσω της νομισματικής πο-

λιτικής την οικονομία. Αυτό αποτυπώνεται ιδιαίτερα
στην υποχώρηση του spreads των ιταλικών έναντι
των γερμανικών, που διαμορφώθηκε πρόσφατα στις
106 μονάδες βάσης, πλησιάζοντας ξανά το χαμηλό
των μονάδων βάσης του Ιουλίου. Στην ελληνική αγορά κρατικού χρέους, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε λιγότερο σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπεριφέρεια.

Η κόντρα

Οι «ηθοποιοί»

Η υπόθεση της αναβαλλόμενης φορολογίας και
η τροπολογία Ζαββού της τελευταίας στιγμής,
προκειμένου να προληφθεί ζήτημα κρατικοποίησης δύο τουλάχιστον τραπεζών που θα παρουσίαζαν ζημίες στον ισολογισμό εξαμήνου, φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα τη διαχρονική σύγκρουση του αρμόδιου υφυπουργού με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με φόντο bad
bank και σχέδιο «Ηρακλής Ι και ΙΙ». Μια κόντρα
που έρχεται από παλιά...

Στην απεχθή και επικίνδυνη «ελίτ» των σεξουαλικών
εγκληματιών οι οποίοι διαβιούν στην Τρίπολη ανήκουν ο «παιδεραστής με το βαν», ο «δράκος του Αμαρουσίου» καθώς και ο Παναγιώτης Δράκος, γνωστός
και ως «βιαστής μετά μουσικής», καθώς ασελγούσε
σε ανήλικες μαθήτριες ωδείου, ο «παιδόφιλος παπάς
από τη Μάνη», ο οποίος βίαζε τη 12χρονη κόρη της
συντρόφου του, κ.ά. Τα top πρόσωπα τώρα είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο συνάδελφος και ομότεχνός του
Δημήτρης Λιγνάδης.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Το στοίχημα
των επιχειρήσεων
ύμφωνα με τις έρευνες για την ελληνική
αγορά, οι ΜμΕ απασχολούν το 85% του
εταιρικού εργατικού δυναμικού και παράγουν το 18% του ΑΕΠ της χώρας μας.
Με μικρή κεφαλαιακή βάση και έχοντας διανύσει
μία δεκαετία ύφεσης και πρόσφατα ενάμιση χρόνο πανδημίας, είναι λογικό να υπάρχει καταπόνηση αυτών των πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες κατά κανόνα αγωνίζονται για να επιβιώσουν.
Οι επιχειρήσεις αυτού τους είδους, όμως, για να
αλλάξουν βαθμίδα και να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό, θα χρειαστεί να επενδύσουν σε αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων τους, αναβάθμιση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού, βελτίωση προστιθέμενης αξίας και, επιπλέον αυτών, θα
χρειαστούν κεφάλαια κίνησης.
Είναι, λοιπόν, φανερό πως η πρόσβαση σε πηγές
χρηματοδότησης είναι απόλυτη ανάγκη για να
έχουν οι επιχειρήσεις του είδους μια ελπίδα εξέλιξης και μακροημέρευσης.
Οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων θα πρέπει να
αναλάβουν την ευθύνη του ρόλου τους, κατανοώντας ότι οι επιχειρήσεις τους χωρίς εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, χωρίς σύγχρονες υποδομές, χωρίς διασύνδεση της παραγωγής με την
τεχνολογία και την καινοτομία, χωρίς αυξημένη
παραγωγικότητα, χωρίς μεγάλη προστιθέμενη
αξία, χωρίς συνέργειες για οικονομίες κλίμακας
και αύξηση ιδίων κεφαλαίων, δεν έχουν θέση στο
αύριο.
Η Πολιτεία πρέπει και οφείλει να αναλάβει δράσεις, ώστε να αξιοποιήσει πόρους από το ΕΣΠΑ
και το Ταμείο Ανάκαμψης για να χρηματοδοτήσει
επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό
αλλά και να επιμερισθεί ένα μέρος του πιστωτικού
κινδύνου για όσες έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογα επενδυτικά προγράμματα. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει και οφείλει να συμμετέχει σε ένα
μέρος του πιστωτικού κινδύνου για επιχειρήσεις
οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογα επενδυτικά
προγράμματα.
Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να αναπτύξουν και
τον συμβουλευτικό τους ρόλο, ώστε να βοηθήσουν μικρές επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις
επιχειρηματικές ιδέες σε χρηματοδοτούμενα
επενδυτικά προγράμματα.
Η πλειονότητα της αγοράς πιστεύει ότι το παιχνίδι
της ανασύνταξης παίζεται εδώ.

Σ
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Η Βόρεια Εύβοια δίνει μάχη ακόμη με τις φλόγες

Η

του

Ευάγγελου
Αποστόλου
Βουλευτής
Ευβοίας,
πρώην υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίμων

καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια
καίει για όγδοη μέρα. Η αδυναμία στην έγκαιρη επέμβαση είχε σαν αποτέλεσμα την αστραπιαία επέκτασή της. Σε αυτό το στάδιο ήταν φανερό
ότι έλειπαν ο σχεδιασμός και ο συντονισμός για την
καταστολή. Είναι ασύλληπτη η πορεία της φωτιάς από
θάλασσα σε θάλασσα, από τον Ευβοϊκό στο Αιγαίο και
πάλι από το Αιγαίο στο Ευβοϊκό, όπως ασύλληπτη και
η καταστροφή στο νησί.
Περισσότερα από 400.000 στρέμματα δάσους αλλά
και εκατοντάδες σπίτια, επιχειρήσεις και αγροτικές
δραστηριότητες έχουν γίνει στάχτη. Οι κάτοικοι έβλεπαν να κυκλώνουν τα χωριά οι φλόγες, να δίνεται εντολή για εκκένωση, αλλά να μην υπάρχει σχεδιασμός
για κατάσβεση. Αυτό έκανε τους κατοίκους και τους
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έδιναν τη μάχη μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές, να ζητούν με απόγνωση εναέρια μέσα κατάσβεσης, τα μόνα που μπορούσαν πλέον σε αυτές τις
τρομακτικές συνθήκες να δράσουν.
Η εγκατάλειψη της Βόρειας Εύβοιας αυτές τις μέρες έχει καταγραφεί. Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής
το βράδυ της 7ης ημέρας δήλωνε ότι δεν παρακολουθούσε και πολύ τη Βόρεια Εύβοια, γιατί ήταν αποκλειστικά αφοσιωμένος στην Πάρνηθα. Ο αρχηγός!
Από το 1998, όταν έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από τις Δασικές Υπηρεσίες στην Πυροσβεστική, η δασική υπηρεσία έχει πλέον αποδεκατιστεί και
έχει αποκοπεί από τη δασική πυρκαγιά και περιορίζεται δυστυχώς στην καταμέτρηση των καμένων.
Το σχέδιο της δασοπροστασίας πρέπει να επανεξεταστεί σε όλους τους τομείς. Η πρόληψη και η έγκαιρη επέμβαση πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος

ώστε να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για
ένα αύριο στο οποίο τα εναέρια μέσα θα είναι η ύστατη λύση.
Τώρα η επόμενη μέρα απαιτεί, εκτός βεβαίως των
μέτρων για τους πυροπαθείς, τη διαχείριση των καμένων και την κήρυξη ως αναδασωτέων των δασικών
εκτάσεων που κάηκαν, να γίνουν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί μετά την ολική καταστροφή του δά-

σους μάς περιμένουν δύσκολες μέρες. Να μην ξεχνάμε ότι η Εύβοια είχε πληγεί με σφοδρότητα πρόσφατα και από αυτό το φαινόμενο, μετρώντας ανθρώπινες απώλειες.
Σχετικά με τα μέτρα στήριξης του πυρόπληκτου
πληθυσμού, τόσο το ποια θα είναι όσο και το πότε θα
ληφθούν θα κρίνουν το αύριο του νησιού.
Εμείς θα είμαστε εδώ.

Κυριάκος, Αλέξης και «ήπια ισχύς»

«Δ

εν θα ζητήσω παραιτήσεις», είπε στη
συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας
(αφού προηγουμένως είχε ζητήσει
την παραίτηση Χαρδαλιά...), «καλοδεχούμενες οι
προτάσεις της αντιπολίτευσης», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι έγινε; Καταργήθηκε η πολιτική
αντιπαράθεση; Ωρίμασε το πολιτικό μας σύστημα
και έβαλε τις καταστροφές πάνω από τα όποια πολιτικά οφέλη; Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν «μορατόριουμ» μήπως και χρειαστεί να συγκυβερνήσουν στο
μέλλον, όπως διατείνονται ορισμένοι;
Τίποτα από τα παραπάνω. Τα δύο μεγάλα πολιτικά
κόμματα στα ηγετικά τους κλιμάκια έχουν αντιληφθεί πλέον το πολιτικό αποτύπωμα των μεγάλων
αλλαγών που έχουν συντελεστεί στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας μετά τα αλλεπάλληλα μνημόνια,
τη διάψευση των ελπίδων που καλλιεργούσε επί
δεκαετίες η Αριστερά και τη βίαιη υποβάθμιση του
βιοτικού μας επιπέδου. Η αλήθεια είναι ότι πολύ
νωρίτερα το έχει αντιληφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά μετά τις εκλογές το 2019 άρχισε να το αν-

τιλαμβάνεται και ο Αλέξης Τσίπρας. Αντίθετα, φαίνεται ότι η τωρινή ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. δεν έχει πάρει μυρωδιά από αυτές τις υποδόριες αλλαγές.
Η διάψευση των ελπίδων για μια (γενικώς και αορίστως) «άλλη» πορεία από εκείνη των χωρών που
ανήκουν στη Δύση, τις οποίες ελπίδες είχαν εναποθέσει τμήματα της ελληνικής κοινωνίας παλαιότερα στο ΠΑΣΟΚ και πιο πρόσφατα στον ΣΥΡΙΖΑ, είχε
δύο κύριες συνέπειες: Πρώτον, την απομάκρυνση
από την πολιτική σημαντικού αριθμού πολιτών (αρκεί κανείς να δει τη συμμετοχή στις εκλογές από το
1974 έως σήμερα) και, δεύτερον, την ενίσχυση του
ρεαλισμού -σε κάποιες περιπτώσεις και του κυνισμού- στο εσωτερικό της κοινωνίας.
Έτσι εξηγείται ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία παρέμεινε αλώβητη από τις τεκτονικές αλλαγές στην
κοινωνία και την πολιτική της χώρας μας. Παρά το
ότι και εκείνη «φλέρταρε» με την παρακμή, την
εποχή που χόρευε «τσάμικο» στα Ζάππεια και διατεινόταν ότι θα σκίσει τα μνημόνια «μέρα - μεσημέρι», ωστόσο διαχρονικά η ελληνική Κεντροδεξιά

δεν καλλιέργησε φρούδες ελπίδες, δεν «πούλησε»
ουτοπίες στους πολίτες, δεν έψαχνε το αδύνατο.
Συνεπώς η τωρινή κλίση πολλών πολιτών προς τον
ρεαλισμό την ευνοεί.
Υπάρχει, όμως, «εκεί έξω» μια τεράστια δεξαμενή πολιτών που είτε έχουν απομακρυνθεί από την
πολιτική είτε -οι νεότεροι- ποτέ δεν την πλησίασαν.
Αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί συστηματικά εδώ και χρόνια να τους προσεγγίσει με την
πολιτική της «ήπιας ισχύος», όπως λέγεται. Δηλαδή, ενασχόληση και με μη πολιτικά θέματα (π.χ., φιλοζωία) και χρήση μιας πολιτικής διαλέκτου πιο φιλικής προς τους απολιτίκ. Προοδευτικά σε αυτή την
πολιτική προσχώρησε και ο Αλέξης Τσίπρας, που
όμως έχει υποχρέωση να τηρεί ισορροπίες, καθώς
η απάρνηση της αντιπολιτευτικής πίεσης ουσιαστικά τον ακυρώνει ως πολιτική παρουσία. Αντίθετα, οι
μόνιμα υψηλοί τόνοι και η πλήρης απουσία αυτοκριτικής εκ μέρους της Φώφης Γεννηματά δείχνουν παράταιρα και, βέβαια, δεν προσπορίζουν
πολιτικά κέρδη για το ΚΙΝ.ΑΛ.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Αγρυπνείτε και εργάζεσθε τα έργα του φωτός…

Τ
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Αντώνη Ι.
Αντωνόπουλου

ι έχουν τα «έρμα» και καίγονται; Φταίνε οι εμπρηστές; Φταίει το μεσογειακό οικοσύστημα;
Φταίει η ανοργανωσιά μας; Μήπως φταίνε όλα
μαζί; Εδώ και δεκαετίες, λίγο προτού μπούμε στη θερινή περίοδο, η κάθε κυβέρνηση ενημερώνει θεσμικά τη Βουλή για τις προσπάθειες που κάνει προκειμένου να θωρακίσει τη χώρα απέναντι στη λεγόμενη πύρινη λαίλαπα. Κάθε χρόνο περιμένουμε την επέλαση
των πυρκαγιών και κάθε φορά μάς νικά. Το κόστος σε
ανθρώπινες ζωές και σε πράσινο είναι δυσβάστακτο
για τον τόπο μας. Κάθε χρόνο πυροσβέστες και εθελοντές πολίτες δίνουν άνιση μάχη… Παρεμπιπτόντως, όποιος επιχειρεί να μεμφθεί αυτούς τους ανθρώπους είναι τουλάχιστον άθλιος…
Anyway… Ας δούμε λίγο τα πράγματα βήμα βήμα.
Από τη στιγμή που διατίθενται μεγάλα κονδύλια για
την αντιπυρική προστασία, λογικά θα έπρεπε να
έχουμε και ανάλογα αποτελέσματα. Φευ! Μήπως η
διαχείριση αυτών των κονδυλίων γίνεται με λάθος
τρόπο; Γιατί δεν αξιοποιούνται προς τους σύγχρονους
τρόπους πυρόσβεσης και της νέας τεχνολογίας; Ίσως
είναι καιρός να βγουν στο φως της δημοσιότητας οι
προτάσεις των αρμοδίων -φαντάζομαι των ανώτερων
αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος- που γίνονται προς την Πολιτεία για την ετήσια -και όχι μόνοαντιπυρική προστασία της χώρας. Είναι ένα πρώτο
βήμα για να δούμε τι πάει στραβά και, βεβαίως, να

δούμε ποιες προτάσεις έγιναν αποδεκτές, ποιες
απορρίφθηκαν και με ποιο σκεπτικό. Ίσως θα έπρεπε
οι «σοφοί» του Μεγάρου Μαξίμου να έχουν φροντίσει
ο φάκελος αυτός να είναι ήδη στο γραφείο του πρωθυπουργού…
Πάμε παρακάτω… Τα πτητικά μας μέσα και ειδικά
τα Canadair θα λέγαμε κομψά ότι χρήζουν μιας συνολικής επαναξιολόγησης. Είναι κοινό μυστικό ότι το
μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητάς τους στην
πυρόσβεση οφείλεται στην επιχειρησιακή αρτιότητα
των χειριστών τους που φθάνει στο σημείο του ανδραγαθήματος. Ας δούμε, όμως, λίγο και τον ρόλο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Φέτος μέχρι και τα μέσα Ιουλίου σωροί από ξερόκλαδα και κομμένους κορμούς
παρέμεναν στις άκρες των δρόμων ή στοιβαγμένοι
μέσα σε οικόπεδα, ακόμη και σε περιοχές VIP. Εκκλήσεις για το μάζεμα είχαν γίνει ακόμη και από τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Το ότι οι
περιοχές αυτές δεν είχαν γίνει παρανάλωμα ήταν καθαρά θέμα τύχης! Οι εικόνες αυτές δεν είναι σπάνιες.
Αποτυπώνουν το μεγάλο χάσμα που υπάρχει με την
κεντρική διοίκηση. Αλλά πολύ περισσότερο υπογραμμίζουν την αποτυχία της προσπάθειας για αποκέντρωση των λειτουργιών του κράτους. Στον 21ο αιώνα που διανύουμε είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του
ενός χεριού οι δήμοι της χώρας που πορεύονται ταυτόχρονα με την εποχή τους. Η συντριπτική πλειονότη-

τα ακολουθεί την πεπατημένη με έργα-καθρεφτάκια
της τελευταίας στιγμής που καλλιεργούν το έδαφος
της επανεκλογής.
Όσο προχωράμε στο οδοιπορικό του «γιατί καιγόμαστε;» τα ερωτήματα είναι αμέτρητα και οι «απαντήσεις» χαμένες στα αποκαΐδια. Αν θέλουμε να γλιτώσουμε ό,τι απέμεινε, η πρόληψη και η γνώση είναι οι
μόνες λύσεις. Το Μάτι, η Βαρυμπόμπη, η Εύβοια και η
Πελοπόννησος ζητούν δικαίωση. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη. Δεν είναι εύκολο για έναν
πρωθυπουργό να το κάνει αυτό. Είτε αυτό ήταν επικοινωνιακό τρικ, όπως λέει η αντιπολίτευση, είτε όχι.
Οι ταχείες αποζημιώσεις των πυρόπληκτων και η
αποκατάσταση του τοπίου είναι το ένα σκέλος της
ιστορίας. Πλέον είναι στο χέρι του πρωθυπουργού να
διορθώσει εγκληματικά λάθη δεκαετιών και να θωρακίσει με ασφάλεια τη χώρα απέναντι σε μια απειλή
διαρκείας που θα ενισχύεται διαρκώς από τα ακραία
φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Δεν θέλει πολύ
κόπο, θέλει όμως πολύ… τρόπο!
ΥΓ.: Προσοχή, η θωράκιση της χώρας δεν αφορά
μόνο στις φωτιές. Σύντροφοι, γρηγορείτε, έχουμε
πολλά μέτωπα ανοιχτά… «Ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ
ἡμέρα ἤγγικεν· ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Παύλος,
Ρωμ. ΙΓ’ 12).

Η νέα γενιά

Π

οια είναι και τι της αφήνουμε, τελικά;
Αφήσαμε τους «Βαρβάρους» του Καφάβη
να περιγράφουν τη δική μας ανικανότητα
για θεμέλια προς τις επόμενες σειρές γενεών;
«Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί
βαριούντ’ ευφράδειες και δικηγορίες» αποδίδει
σχεδόν θεατρικά ο ποιητής.
Αφήσαμε εύφορο έδαφος για σπίτια και ακριβοπληρωμένες διακοπές και δεν δώσαμε το στίγμα της ενσυναίσθησης και της παιδείας ούτε στο
ίδιο μας το σπίτι. Η σκυταλοδρομία της οικογένειας είχε αριθμούς για ΕΝΦΙΑ και κτηματολόγια,
ενώ στο ΑΜΚΑ της ψυχής δεν αποτυπώσαμε την
αλήθεια. Δεν χαράξαμε τη δική μας αλήθεια, τους
δικούς μας φόβους - το παίξαμε άνετοι και παντογνώστες. Δεν παλέψαμε εμείς για τους βαρβάρους μέσα μας. Όλοι θα έχουμε έναν ψυχολόγο
σε λίγο - ουδείς θα σηκωθεί χωρίς φάρμακα ή
ψυχολογική υποστήριξη για όλα όσα τον περιστοιχίζουν πια σε αυτήν τη χώρα!
Πόσα έχει επωμιστεί αυτή η νέα γενιά, που
πρέπει συνεχώς να ξεπερνά τον εαυτό της με τα
λιγότερα εφόδια, τα πιο ευτελή κίνητρα δοσμένα
από τον δικό μας συμπλεγματικό και αδούλευτο
εαυτό; Οικογένειες με άλυτα οιδιπόδεια παντός
επιστητού, που αλληλοσκοτώνονται βουτηγμένες
μέσα στη νοσηρότητα των προσώπων που ουδέ-

ποτε μίλησαν, για να μην ξεβολευτούν ή να μην
ξεβολέψουν; Δολοφονίες, διχασμοί για το τίποτα
και συνέχεια ένας πόλεμος για κάθε λέξη του
ανέξοδου πληκτρολογίου. Από πού να πιάσεις την
επόμενη γενιά και πόσα συγγνώμη θα έφταναν
για να ξεπλύνουν τις δικές μας αμαρτίες; Μάθαμε
στα παιδιά μας να διαφοροποιούνται με ψευτομαγκιές και κρυμμένη αλαζονεία σε επιδόσεις,
ενώ έτσι τα αφήσαμε ανοχύρωτα, τα σπρώξαμε
στον γκρεμό να μάθουν να πετούν, αντί να τα συνοδεύσουμε στη βαθιά εσωτερικότητα της αυτογνωσίας, της ευσπλαχνίας και της ενσυνειδητότητας.
Η νέα γενιά έχει επιβαρυνθεί από τα δικά μας
στερεότυπα, τις δικές μας αγκυλώσεις και σίγουρα τις ανόητες και άστοχες προφητείες μας για το
μέλλον της. Χαίρομαι αφάνταστα που μία πυρκαγιά -αν και τραγικό γεγονός- αναδεικνύει το πράσινο φυλλαράκι στην καμένη γη την οποία εμείς
αφήσαμε στο δάσος. Νέοι, εθελοντές και άνθρωποι τσακωμένοι με το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, σπεύδουν να βοηθήσουν και να διαψεύσουν
τη βαλτωμένη ελληνική οικογένεια που, ενώ είχε
όλες τις προδιαγραφές να βγει νικήτρια, προτίμησε να μείνει πίσω σαν τον λαγό τον οποίο… έφαγε
η χελώνα, γιατί θεώρησε δεδομένους τους δεσμούς της. Δεν έχουμε τίποτα, εάν δεν πολεμάμε

με το Εγώ μας και την αλήθεια και όλα ξεκινούν
από την κούνια, όχι τον καναπέ. Δεν μεγαλώνεις
παιδιά εάν δεν τους μάθεις να αντέχουν τη ματαίωση και τον πόνο. Αυτή η νέα γενιά από ποιο κλαδί
θα κρατηθεί όταν φυσήξει ο άνεμος, αφού εμείς
τα κάψαμε όλα; Ας μορφωθούμε, ας σιωπήσουμε
και ας ακούσουμε.
Ας ρωτήσουμε τα παιδιά μας τι χρειάζονται
πραγματικά, ενδοψυχικά! Ας δούμε κατάματα τα
λάθη μας, ας διορθώσουμε όσα προλαβαίνουμε.
Αν χρειάζονται καθοδήγηση, ας τη δώσουμε. Και
αν δεν την ξέρουμε, ας την αναζητήσουμε από ειδικούς. Για όλα τα πεδία γνώσης υπάρχουν ειδικοί, έστω και λίγοι. Η πολυπραγμοσύνη του Έλληνα έχει γίνει ελιά με πολύ πικρό κουκούτσι. Κάποιοι ταΐζουν και τα παιδιά τους με αυτό! Ας ψάξουμε τα δικά μας τυφλά σημεία προτού ζητήσουμε οτιδήποτε από τη νέα γενιά. Τα εφόδια είναι η
αληθινή ανα-μόρφωση του εαυτού μας, η αυτοεκτίμηση και η ευσπλαχνία. Τα χέρια δεμένα ο ένας
για τον άλλον, δίδαξε η νέα γενιά σε μία φωτογραφία. Εμείς πότε θα δώσουμε χέρια; Πότε θα μπούμε μπροστά; Ζητώ συγγνώμη από τη νέα γενιά.
Μου αξίζει το μαύρο του καπνού, ενώ σε εκείνη
ανήκει μόνο το πράσινο που σηκώνεται μέσα από
το φως του ήλιου.

της

Χριστίνας
Μπογιατζή
Ψυχολόγος Παιδοψυχολόγος,
Λογοπαθολόγος Ακοολόγος,
υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ

ε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή
ο πρώην υφυπουργός, βουλευτής
και γενικός διευθυντής της Ν.Δ.
Άγγελος Μπρατάκος, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα και ήταν απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος. Εξελέγη βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο
του 1989 και στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών στις
εκλογές του 1990, του 1993 και του 1996.
Χρημάτισε υφυπουργός Εσωτερικών στην
κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
και ήταν παντρεμένος έχοντας έναν γιο και
μια κόρη.

Η Νέα Δημοκρατία
Τη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο του
ιστορικού στελέχους της Άγγελου Μπρατάκου εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου
της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε τα εξής:
«Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά το ιστορικό στέλεχος του κόμματος Άγγελο Μπρατάκο. Ο
Άγγελος Μπρατάκος, με καταγωγή από τη
Μάνη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Σπούδασε Φυσική και διακρίθηκε στη Βιοϊατρική
Τεχνολογία. Εργάστηκε με αφοσίωση στην
ανώτερη εκπαίδευση, αφήνοντας πίσω του
πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό έργο.
Από τα φοιτητικά χρόνια του εντάχθηκε και
δραστηριοποιήθηκε ενεργά στις γραμμές
της φιλελεύθερης παράταξης. Αρχικά έγινε
επικεφαλής της Νεολαίας της ΕΡΕ (ΕΡΕΝ),
ενώ την περίοδο 1985-1989 διετέλεσε γενικός διευθυντής της Ν.Δ., συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργανωτική ανασυγκρότηση
του κόμματος.
Εξελέγη βουλευτής Επικρατείας τον Ιούνιο του 1989 και βουλευτής της Β’ Περιφέρειας Αθηνών το 1990, το 1993 και το 1996.
Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στην
κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,
του οποίου υπήρξε στενός συνεργάτης. Ηγήθηκε επανειλημμένως της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Ν.Δ., συμβάλλοντας σε σημαντικές νίκες του κόμματος.
Υπήρξε επί σειρά ετών εκλεγμένο μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ν.Δ., ενώ συμμετείχε και στο
Πολιτικό Γραφείο του κόμματος. Εκτός από
την ενεργό, αδιάλειπτη και αποτελεσματική
συμμετοχή του στην πολιτική και οργανωτική ενίσχυση της Ν.Δ., έχει συγγράψει και
ένα εμβληματικό βιβλίο-παρακαταθήκη στις
επόμενες γενιές. Την “Ιστορία της Νέας Δημοκρατίας”. Ένα έργο που αποτυπώνει με
επιστημονική τεκμηρίωση την ιστορική διαδρομή της Ν.Δ., μέρος της οποίας ήταν και ο

Θλίψη για τον θάνατο
του Άγγελου Μπρατάκου
ίδιος. Σεμνός, με ιδιαίτερο ήθος, αφοσιωμένος, στυλοβάτης στις νίκες και τις ήττες του
κόμματος, διανοούμενος και εργατικός,
αποτελεί μέρος της ιστορίας και της ψυχής
του κόμματος. Το αποτύπωμά του είναι ανεξίτηλο. Όπως και η σκέψη του. Χωρίς να εγκαταλείψει ούτε στιγμή τη διαρκή μάχη με το
“σήμερα”, κοιτούσε πάντα το μέλλον με γνώμονα τα μεγάλα ιδανικά, τις αρχές και τις
αξίες του Ελληνισμού. Η οικογένεια της Ν.Δ.
χωρίς τον Άγγελο Μπρατάκο από χθες (σ.σ.:
προχθές) είναι πιο μικρή. Στους οικείους του
και ιδιαίτερα στον γιο του Γιάννη, σημερινό
γενικό διευθυντή του κόμματός μας, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

Η Βουλή
Στο ήθος και τη συνέπεια, χαρακτηριστικά
με τα οποία υπηρέτησε τα κοινά ο Άγγελος
Μπρατάκος, αναφέρθηκε στο συλλυπητήριο
μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας. «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Άγγελο Μπρατάκο, βουλευτή
της Ν.Δ. επί σειρά ετών, πρώην υφυπουργό
Εσωτερικών και πρώην γενικό διευθυντή της
Ν.Δ., θέσεις τις οποίες υπηρέτησε με ήθος,
εργατικότητα και συνέπεια.
Στην οικογένειά του και στους οικείους

του εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μου»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

«Στυλοβάτης της παράταξης»
«Ο Άγγελος Μπρατάκος υπήρξε στυλοβάτης της παράταξης», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή
την απώλειά του και συμπλήρωσε: «Φίλος,
αγωνιστής, ιδεολόγος, μαχητής, πατριώτης.
Υπερήφανος Έλληνας. Εκφράζω τη θλίψη
μου στους οικείους του».
«Ο Άγγελος Μπρατάκος υπηρέτησε με συνέπεια την παράταξη από οποιαδήποτε θέση
και επί σειρά πολλών ετών», ανέφερε από
την πλευρά του σε ανάρτησή του στο Twitter
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Επίσης, εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια
στους οικείους του.
Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του
Άγγελου Μπρατάκου εκφράζει στην οικογέ-

«Έφυγε» ο πρώην
υφυπουργός, βουλευτής και
γενικός διευθυντής της Ν.Δ.

νειά του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Η Νέα Δημοκρατία έχασε σήμερα ένα μέρος της ιστορίας
της. Ο Άγγελος Μπρατάκος υπηρέτησε την
παράταξη και την πολιτική ζωή με ήθος και
αφοσίωση», επισήμανε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Κυρ. Μητσοτάκης:
«Σφράγισε με
το ήθος του
την πολιτική δράση»
«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά αποχαιρετούμε έναν άνδρα που τίμησε τη
δημόσια ζωή και υπήρξε στήριγμα
της παράταξής μας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
σε δήλωσή του για την απώλεια του
Άγγελου Μπρατάκου και πρόσθεσε: «Ο Άγγελος Μπρατάκος σφράγισε με το ήθος και τον δυναμισμό
του την πολιτική δράση. Η σκέψη
μας στην οικογένειά του».
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ΛΛΑΔΑ

Κύμα αλληλεγγύης
στους πυρόπληκτους

Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Μ

ια τεράστια αλυσίδα αλληλεγγύης έχει σχηματιστεί τις τελευταίες μέρες σε όλη την Ελλάδα
από απλούς ανθρώπους που
προσφέρουν ό,τι μπορούν προκειμένου να
απαλύνουν τον πόνο των ανθρώπων που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη και είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται στην άνιση μάχη
με τις πυρκαγιές. Χιλιάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων συμμετέχουν σε νέες ομάδες που δημιουργήθηκαν στο Facebook την
τελευταία εβδομάδα και μόνο σκοπό έχουν
την παροχή βοήθειας στους πληγέντες ή και
σε παλαιότερες, οι διαχειριστές των οποίων
εκμεταλλεύονται την απήχηση για να σταθούν
στο πλευρό όσων έχουν πραγματικά ανάγκη
και να δώσουν σημαντικές πληροφορίες.
Άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας δίνουν τα στοιχεία τους και τον αριθμό του τηλεφώνου τους και γνωστοποιούν τι μπορούν να
προσφέρουν στους συμπολίτες τους που
έχουν χάσει τα σπίτια τους και έχουν δει όλα
όσα δημιούργησαν με κόπο και ιδρώτα να γίνονται στάχτη. Άλλοι προσφέρουν το σπίτι
τους προκειμένου να φιλοξενήσουν μια οικογένεια πυρόπληκτων, άλλοι προσφέρουν είδη
πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρούχα κ.λπ.) και
άλλοι δηλώνουν το επάγγελμά τους και τονίζουν ότι θα προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους όπου χρειάζεται. Γιατροί, ψυχολόγοι

και κτηνίατροι δηλώνουν «παρών» και περιμένουν τη στιγμή που κάποιος συνάνθρωπός
τους θα χρειαστεί βοήθεια. Μπορεί τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης να έχουν κατακλυστεί
από «ειδικούς» στα θέματα των πυρκαγιών και
της κατάσβεσής τους, ωστόσο ταυτόχρονα
βρίσκονται και πραγματικοί άνθρωποι που τα
χρησιμοποιούν για να δώσουν έμπρακτη βοήθεια στους πληγέντες από την πύρινη λαίλαπα.
Το κύμα συμπαράστασης προς τις πληγείσες
περιοχές από τις πυρκαγιές γίνεται αντιληπτό
και από την κινητικότητα που υπάρχει στους
δήμους της Αττικής. Απλοί πολίτες καθημερινά
παραδίδουν είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα,
νερά και φαρμακευτικό υλικό στα σημεία συγκέντρωσης που έχουν ορίσει οι δημοτικές Αρχές. Ταυτόχρονα, ένα κανονικό καραβάνι έχει
ξεκινήσει, καθώς οι δήμοι με δικά τους μέσα
και οχήματα πραγματοποιούν ήδη τη διανομή
της βοήθειας που συγκεντρώνεται, οργανώνουν αποστολές προς τη Βόρεια Εύβοια, την
Ηλεία, την Αρκαδία και τη Μάνη, ενώ συνεχίζεται η συγκέντρωση ειδών και τροφίμων, ενώ θα
ακολουθήσουν και νέες αποστολές.
G Από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας ξεκίνησε χθες η πρώτη αποστολή με προορισμό τη
Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα το δημαρχείο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, ενώ θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη
αποστολή.
G Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου παρέδωσε είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες της

περιοχής Ιστιαίας - Αιδηψού και τώρα συγκεντρώνει σχολικά είδη για τους μαθητές
των πυρόπληκτων περιοχών.
G Ο Δήμος Χαλανδρίου μετέφερε και παρέδωσε το υλικό στις Ροβιές και από εκεί θα
γίνει διανομή στα χωριά Παλαιοχώρι, Καλαμούδι, Δαμιά, Δριμώνας, Μαρούλι, Κούλουρος, τα οποία είναι μέσα στα όρια της
κοινότητας, αλλά και στην Κερασιά, την
Κοκκινομηλιά και τη Σήμια, που είναι εκτός
των ορίων.
G Από τον Δήμο Βριλησσίων έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δύο αποστολές με νερά και
ιατροφαρμακευτικό υλικό προς τις δυνάμεις κατάσβεσης που επιχειρούν.
G Ο Δήμος Αμαρουσίου έστειλε ποσότητες
ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Αχαρνών ώστε να τροφοδοτηθούν οι
πληγείσες περιοχές του, ενώ συνεχίζει να
συγκεντρώνει υλικό και τρόφιμα που θα τα
μεταφέρει στη Βόρεια Εύβοια.
G Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης παρέδωσε
ποσότητες τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις
Δημοτικές Ενότητες Λίμνης και Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου, προκειμένου
να προωθηθούν στους πληγέντες και στους
ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.
G Ο Δήμος Καισαριανής παρέδωσε αγαθά
πρώτης ανάγκης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

G Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ολοκλήρωσε

την πρώτη αποστολή βοηθείας προς τους
κατοίκους Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας
Άννας και παραδόθηκαν στο γυμνάσιο Λίμνης, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη αποστολή προς την Ανατολική Μάνη.
G Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
πραγματοποίησε μια αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης προς τον Δήμο Αχαρνών και
άλλη μία προς τον Δήμο Μαντουδίου στην
Εύβοια.
G Ο Δήμος Γλυφάδας έχει ολοκληρώσει δύο
αποστολές, μία προς την Ολυμπία και μία
προς τη Βόρεια Εύβοια, ενώ μια τρίτη αποστολή κατευθύνεται προς τη Μάνη.
G Ο Δήμος Σαρωνικού οργάνωσε αποστολή,
στην οποία, μάλιστα, μετείχε ο ίδιος ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού. Η διανομή έγινε κατευθείαν στις
κοινότητες που έχουν πληγεί από την καταστρεπτική πυρκαγιά των τελευταίων ημερών.

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί
η θέληση των απλών
ανθρώπων να βοηθήσουν
με όποιον τρόπο μπορούν
τους πληγέντες από
τον πύρινο εφιάλτη…
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Πυρετώδεις έρευνες
για εμπρηστές

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι
έρευνες της Διεύθυνσης
Αντιμετώπισης Εγκλημάτων
Εμπρησμού του Πυροσβεστικού
Σώματος για τον εντοπισμό
στοιχείων που καταδεικνύουν
εμπρησμό στις μεγάλες -αλλά και
στις μικρότερες- πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες
στη χώρα.
Σημαντική συνδρομή σε αυτή την
προσπάθεια έχει η ΕΛ.ΑΣ., με
κλιμάκια της Ασφάλειας να έχουν
αναλάβει την ευθύνη του
εντοπισμού και της προσαγωγής ή
σύλληψης υπόπτων ατόμων. Ήδη,
μάλιστα, ορισμένοι από τους
συλληφθέντες (όπως ο 43χρονος
από το Κρυονέρι που προσποιούνταν
τον εθελοντή) των προηγούμενων
ημερών μετά την απολογία τους
στον ανακριτή κρίθηκαν
προφυλακιστέοι. Οι πιο πρόσφατες
συλλήψεις έγιναν από ανακριτικούς
υπαλλήλους της Πυροσβεστικής
(όλες με την αυτόφωρη διαδικασία)
και αφορούν σε τρεις άνδρες σε
Λιβαδειά, Μυτιλήνη και
Μαρκόπουλο. Μάλιστα, μόνο αυτό
στη Λιβαδειά χαρακτηρίζεται
«εμπρησμός εξ αμελείας», καθώς
ξέφυγε η φωτιά από οικοπεδικό
χώρο του συλληφθέντος.
Πηγές του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη σχολίαζαν στην
«Political» ότι «μας προβληματίζει
ιδιαίτερα ο υπερβολικά μεγάλος
αριθμός πυρκαγιών, όμως η έρευνα
για το αν υπάρχει οργανωμένο
σχέδιο έχει ακόμη αρκετό δρόμο.
Υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ακόμη
όμως είναι πολύ νωρίς για να πούμε
το οτιδήποτε». Πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι Αρχές προτίθενται
να προχωρήσουν ακόμη και σε άρση
απορρήτου επικοινωνιών για να
συλλέξουν στοιχεία για πρόσωπα
και καταστάσεις.

Στάχτη πάνω από 500.000
στρέμματα στην Εύβοια

Π

ερισσότερα από 500.000
στρέμματα γης έγιναν στάχτη
και αποκαΐδια στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με την απεικόνιση από τους δορυφόρους του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης κρίσεων «Copernicus». Πιο αναλυτικά, με
τα μέχρι στιγμής δεδομένα η καμένη
έκταση υπολογίζεται σε 507.950 στρέμματα, ενώ το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικών καταγραφών «EFFIS» υπολογίζει ότι η ζημιά μπορεί να φτάσει τα
700.000 στρέμματα.
Η γλώσσα των αριθμών δείχνει ότι
πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή -από μία πυρκαγιά- όλων των εποχών στην Ελλάδα. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της ζημιάς, το 2007 στη
φονική πυρκαγιά της Ηλείας είχαν γίνει
στάχτη και αποκαΐδια 448.410 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης.
Πρόκειται για τεράστια οικολογική καταστροφή, με το πανέμορφο δάσος να
αποτελεί παρελθόν, ενώ δεκάδες σπίτια
είτε καταστράφηκαν ολοσχερώς είτε
έχουν υποστεί ζημιές, όπως επίσης εργοστάσια, σχολεία και κοιμητήρια. Πολλές μέρες αδιάκοπης εργασίας θα χρει-

αστούν για να αποκατασταθεί πλήρως το
σύστημα ηλεκτροδότησης στη Βόρεια
Εύβοια, ενώ ζημιές έχει υποστεί και μέρος του οδικού δικτύου.
Αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές
του καθηγητή Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιου Λέκκα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Ο κ. Λέκκας
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τα
500.000 στρέμματα που κάηκαν «τα
300.000 τα ξεχνάμε από δάσος. Έχουν
καταστραφεί ολοσχερώς. Στα υπόλοιπα
150.000 στρέμματα μπορεί το δάσος να
αναγεννηθεί ή να αναδασωθεί». Προσέθεσε, επίσης, ότι πλέον το κυρίαρχο
πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση των
φαινομένων που συνοδεύουν τέτοιες
καταστροφές όπως στην Εύβοια, την Αττική και την Πελοπόννησο, όπως είναι η
διάβρωση εδαφών από τις πλημμύρες.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ιδιαίτερα
μεγάλη είναι και η ζημιά που έχει γίνει
από την πυρκαγιά που ξεκίνησε στην
Αρχαία Ολυμπία και πλέον καίει στη
Γορτυνία, καθώς, σύμφωνα με το «EFFIS», η ζημιά φτάνει τα 150.150 στρέμματα. Μεγάλη είναι η οικολογική κατα-

στροφή και στη Λακωνία, με 111.120
στρέμματα να έχουν παραδοθεί στις
φλόγες, ενώ στη Βορειοανατολική Αττική η πύρινη λαίλαπα αποψίλωσε συνολικά -σύμφωνα πάντα με το «EFFIS»84.540 στρέμματα δάσους. Την ίδια ώρα,
πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι
συνεχίζουν τη μάχη με την πύρινη λαίλαπα τόσο στην Εύβοια όσο και στη Γορτυνία με τη σημαντική συμβολή των ξένων αποστολών (επίγεια και εναέρια μέσα). Στην Εύβοια το πύρινο μέτωπο είναι
πλέον σε ύφεση, με τις αναζωπυρώσεις
όμως να προκαλούν μεγάλη ανησυχία,
ενώ στη Γορτυνία είναι πολύ πρόωρο να
μιλήσει κανείς για οριοθετημένη εστία
φωτιάς.

Συγκλονιστικά στοιχεία για
την οικολογική καταστροφή
από το ευρωπαϊκό
σύστημα διαχείρισης
κρίσεων «Copernicus»
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Τατόι: Ζημιές σε επτά κτίρια - Χάθηκε μεγάλο μέρος του δάσους
«Αντιμετωπίσαμε μια πρωτοφανή κατάσταση σε σχέση
με τα μνημεία, την πολιτιστική κληρονομιά και όχι μόνο»,
δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού σε συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε χθες, προκειμένου να κάνει έναν απολογισμό για τις ζημιές τις οποίες υπέστη το Τατόι από την
πυρκαγιά. «Όσοι βρεθήκαμε δίπλα στη φωτιά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εικόνες που ζήσαμε και οι οποίες προκάλεσαν μεγάλη -οικολογική κυρίως- ζημιά. Η
φωτιά στο Τατόι ξεκίνησε την Τρίτη, έσβησε Τετάρτη ξημερώματα και υπήρξε ένας δεύτερος κύκλος την Πέμπτη
και την Παρασκευή», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία
Μενδώνη.
«Χάσαμε μεγάλο μέρος του δάσους. Δεν είναι αμελητέο, δεν είναι εύκολο να το αποδεχθεί κανείς», τόνισε η
υπουργός Πολιτισμού και ξεκαθάρισε πως στα μνημεία

οι απώλειες δεν ήταν μεγάλες, χάρη στην παρέμβαση
όλων, κυρίως της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. «Αυτήν τη στιγμή προχωρούμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες τις οποίες έχουμε
αναλάβει ως υπουργείο Πολιτισμού για την εφαρμογή
του σχεδίου αποκατάστασης των κτιρίων, όπως προβλέπεται στη μελέτη βιωσιμότητας», είπε η Λίνα Μενδώνη.
Η υπουργός Πολιτισμού έκανε λόγο για ζημιές σε συνολικά επτά κτίρια. Όπως ανέφερε, οι ζημιές αυτές δεν
προκάλεσαν περισσότερα δομικά προβλήματα από τα
υπάρχοντα εξαιτίας του χρόνου που είχε ταλαιπωρήσει
τα κτίρια του Τατοΐου. Κάηκαν οι στέγες, κάποιες εξ αυτών ήταν νεότερες επεμβάσεις, σωστικές. Κάηκαν και
ξύλινα κουφώματα που επίσης είχαν αποκατασταθεί από
το υπουργείο Πολιτισμού ή ήταν ψευτοκουφώματα. Τα 7

κτίρια είναι τα εξής: Οικία Στουρμ, Κτίριο τηλεπικοινωνιών, Οικία Φροντιστή, Κτίριο Φρουράς Τάφων, Κτίριο
Δασονομείου, Κτίριο Προσωπικού, Διευθυντήριο. Για τα
Κτίρια Φρουράς Τάφων, Προσωπικού, Διευθυντηρίου και
Δασονομείου ξεκινούν ήδη οι μελέτες τους, με αυτεπιστασία. Οι μελέτες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη
από το ΕΣΠΑ 2021-2027.
Τέλος, η υπουργός Πολιτισμού ξεκαθάρισε πως «τα
κοντέινερ έμειναν άθικτα από τη φωτιά. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε σε δύο οικίσκους δίπλα στα ανάκτορα. Ο
ένας κατεστράφη μερικώς και ο άλλος ολοσχερώς. Αυτός που καταστράφηκε ολοσχερώς περιείχε αντικείμενα
που, σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση, ήταν μικρής
αξίας και σε κακή κατάσταση διατήρησης».

Η επίσκεψη
του Aρχηγού
έσβησε «φωτιές»

Δ

ίπλα στα πληρώματα που μάχονται στα πύρινα μέτωπα αλλά και τους τεχνικούς που καταβάλλουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες για να κρατούν τα ιπτάμενα
μέσα στον αέρα βρέθηκε ο αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Ο
ΑΓΕΕΘΑ, συνοδευόμενος από τον διευθυντή της Αεροπορίας Στρατού, υποστράτηγο Γεώργιο Κουμεντάκο, επισκέφθηκε
το 2ο Συγκρότημα Αεροπορίας Στρατού
στην Πάχη Μεγάρων, «σβήνοντας» τις
«φωτιές» που άναψαν τα σενάρια και οι
φήμες περί παραιτήσεων τις προηγούμενες ημέρες.
Είναι γεγονός, πάντως, ότι οι διαθεσιμότητες των ελικοπτέρων αυξήθηκαν μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε και πλέον
ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει
στη διάθεσή του τον απαιτούμενο αριθμό
μέσων που προβλέπει ο σχεδιασμός.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
διαθέσιμα είναι και τα έξι πυροσβεστικά
Σινούκ, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να
επιχειρούν ταυτόχρονα τουλάχιστον τρία
ελικόπτερα και να εναλλάσσονται με τα
υπόλοιπα τρία τα οποία βρίσκονται σε
ετοιμότητα, σε περίπτωση που εμφανιστεί
κάποια βλάβη ή όταν πρέπει να περάσουν

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

από πτητικό έλεγχο. Από επιθεώρηση
περνούν και οι ειδικοί κάδοι μεταφοράς
νερού, όπου επίσης υπήρξε ζήτημα με τις
διαθεσιμότητες.
Πάντως, η παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ μαζί με τον διευθυντή της Αεροπορίας
Στρατού, στην κρίσιμη αυτήν δομή των
Ενόπλων Δυνάμεων, δείχνει πως οι όποιες «εντάσεις» προκύπτουν παραμερίζονται ενώπιον του εθνικού συμφέροντος, ειδικά εν μέσω της μάχης που δίνουν τα
στελέχη του Στρατού, της Αεροπορίας και
του Ναυτικού, για να αντιμετωπίσουν την
πύρινη λαίλαπα και να προστατεύσουν
ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
Την ίδια ώρα, αναδεικνύεται ο πολύτιμος ρόλος των ελικοπτέρων Σινούκ, που
τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο και σε περιόδους πολέμου αναλαμβάνουν τις πιο
σημαντικές αποστολές και η διατήρησή
τους σε πτήσιμη κατάσταση αποτελεί
προτεραιότητα κάθε στρατιωτικής ηγεσίας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το ότι βρίσκονται διαρκώς στην πρώτη γραμμή, για

τη μεταφορά προσωπικού, την εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών και Ειδικών Δυνάμεων, τις αεροδιακομιδές ακόμη και την πυρόσβεση - αν και για πολλούς τα Σινούκ
δεν είναι κατάλληλα γι’ αυτό το έργο και η
καταπόνηση που δέχονται τα ελικόπτερα
αλλά και τα πληρώματα είναι τρομακτική.
Κατά την παραμονή του στα Μέγαρα, ο
στρατηγός Φλώρος συνομίλησε με τους
χειριστές των Σινούκ που μόλις προσγειώθηκαν από το μέτωπο της Εύβοιας αλλά
και τους μηχανικούς οι οποίοι νυχθημερόν εργάζονται για να τα κρατούν στον αέρα, τονίζοντας πως όλο αυτό το διάστημα
ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις,
αγγίζοντας συχνά τα όρια των φυσικών
τους αντοχών, ενώ σημείωσε ότι ο αδιάκοπος αγώνας τους τυγχάνει ευρείας
αναγνώρισης από ολόκληρη την ελληνική
κοινωνία. Ο ΑΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ακόμη
τη σπουδαιότητα της απαρέγκλιτης τήρησης των μέτρων και των κανόνων ασφαλείας, καθώς και τη συνεχή εγρήγορση
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
αποστολών τους. Τα Σινούκ άλλωστε,
όπως και τα Καναντέρ της Πολεμικής Αεροπορίας, δεν έχουν σταματήσει να πε-

τούν από την περασμένη Τρίτη, όταν εκδηλώθηκαν οι πρώτες εστίες φωτιάς σε Αττική, Εύβοια και Ηλεία, γράφοντας εκατοντάδες ώρες πτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στη συνέχεια, επισκέφθηκε και την 112 Πτέρυγα Μάχης μαζί με τον διοικητή Αεροπορικής Υποστήριξης, υποπτέραρχο Γεώργιο Βαγενά. Ο κ.
Φλώρος συνάντησε τους Γάλλους πιλότους που επιχειρούν με τα Καναντέρ τους
από την Ελευσίνα, οι οποίοι είχαν μόλις
επιστρέψει από αποστολή πυρόσβεσης. Ο
αρχηγός εξέφρασε τις εγκάρδιες και ειλικρινείς ευχαριστίες του στα πληρώματα
της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, που
εδώ και μέρες συνδράμουν τις προσπάθειες των Ελλήνων συναδέλφων τους στη
μάχη με τις πυρκαγιές.

Στην Πάχη Μεγάρων
ο Φλώρος, συνοδευόμενος
από τον διευθυντή
της Αεροπορίας Στρατού
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Αγωνία για την πορεία της πανδημίας - Στα 3.475 τα νέα κρούσματα
Μετά την εκρηκτική αύξηση που παρουσίασε την Τρίτη ο
αριθμός των νέων κρουσμάτων, που ξεπέρασαν τις 4.000,
χθες παρατηρήθηκε μια μείωση, που σε καμία περίπτωση,
πάντως, δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Βασικοί
στόχοι είναι η επίτευξη του τείχους ανοσίας και η επιτάχυνση
των εμβολιασμών, που, ωστόσο, εν μέσω καλοκαιριού καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Οι ειδικοί περιμένουν το «αποτύπωμα» του Δεκαπενταύγουστου στην εξέλιξη της πανδημίας, που θα κρίνει, εν πολλοίς, το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο ΕΟΔΥ,
τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.475, εκ των οποίων
15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 128 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.564 με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 19, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.138. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 226,

ενώ οι νέες εισαγωγές με κορονοϊό στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 246. Αξίζει να σημειωθεί πως χθες, μιλώντας
στον ΣΚΑΪ, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας
- Πειραιά, Ματίνα Παγώνη, δήλωσε πως τις τελευταίες ημέρες οι εμβολιασμοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ, λόγω του καύσωνα, των διακοπών και των πυρκαγιών. «Κάνω έκκληση,
όταν επιστρέψει ο κόσμος από τις διακοπές, να πάει να εμβολιαστεί», σημείωσε. Και συμπλήρωσε ότι το πλάνο για τείχος
ανοσίας γύρω στο 80% στο τέλος Αυγούστου «θα μείνει όνειρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το φτάσουμε».

Αλλάζει
το σκηνικό
του καιρού

Στις 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο
κουδούνι στα σχολεία

Σ

τις 13 Σεπτεμβρίου χτυπά το
πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς σε όλη τη χώρα,
όπως γνωστοποίησε χθες με
ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν εισηγήσεις ώστε το άνοιγμα των σχολείων να
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου.
Ένας από τους προβληματισμούς του
υπουργείου Παιδείας για την ημερομηνία
έναρξης των μαθημάτων ήταν και το γεγονός ότι για εκατοντάδες σχολεία στις περιοχές που «θέρισε» η φωτιά (κυρίως Εύβοια, αλλά και Αττική, Ηλεία, Μεσσηνία,
Αρκαδία) δεν υπάρχει ακόμη εκτίμηση
της κατάστασης.
Το υπουργείο αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσέρχονται στην
εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση παρελθούσας νόσησης
από κορονοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή
βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ
(rapid test), το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα,

με ευθύνη του εργαζομένου. Σημειώνεται
ότι οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν
και για το εκπαιδευτικό προσωπικό και
τους φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.
Οι μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού
(για τους 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test), το οποίο θα πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του
υπουργείου Παιδείας.
Όπως γίνεται γνωστό, τα νέα αναλυτικά
πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών θα ανακοινωθούν λεπτομερώς πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού και του ακαδημαϊκού
έτους, λαμβανομένων υπ’ όψιν πάντοτε
των συστάσεων της Επιτροπής των Ειδικών και αναλόγως της πορείας της πανδημίας στη χώρα. Επίσης, το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με

τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης,
τις απαραίτητες επαναλήψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές.
Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο
Παιδείας επισημαίνει: «Παροτρύνουμε τα
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που
δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα
προστασίας από τον κορονοϊό πριν από
την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Στόχος όλων μας, η προστασία της ατομικής και της δημόσιας
υγείας και η απρόσκοπτη λειτουργία των
εκπαιδευτικών μας δομών».

Με πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ
δύο φορές την εβδομάδα θα
προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές…

Σταδιακή υποχώρηση των πολύ
υψηλών θερμοκρασιών, τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες σε
Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και τις θερμές
ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως
ορεινά τμήματα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού
σήμερα στη χώρα μας.
Σύμφωνα με το meteo.gr, η πρόσκαιρη αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και η απομάκρυνση των πολύ θερμών αερίων μαζών άρχισαν από χθες
το απόγευμα, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά προβλέπεται
βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Μάλιστα, οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις
πληγείσες περιοχές από τις καταστροφικές πυρκαγιές των
προηγούμενων ημερών στην
Εύβοια, καθώς οι αργά κινούμενες καταιγίδες μπορεί να
προκαλέσουν τοπικά προβλήματα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί
από 24 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 25 έως 37
στην Κεντρική και τη Νότια, από
23 έως 41 στη Δυτική, από 25
έως 34 στις Κυκλάδες και έως
τους 36 βαθμούς στην Κρήτη, 26
έως 37 βαθμούς Κελσίου στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
και στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί
από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά και τα
βόρεια θα είναι 1-2 βαθμούς
χαμηλότερη.
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ΕΛΛΑΔΑ
Συλλυπητήρια
από Μενδώνη,
Πάιατ, Δήμα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΛΛΕΡ

Έφυγε η «ψυχή»
της Νεμέας

Π

έθανε, σε ηλικία 79 ετών, ο σπουδαίος φιλέλληνας αρχαιολόγος
Στέφανος Γκ. Μίλλερ, που ανέσκαψε και ανέδειξε τον αρχαιολογικό
χώρο της Νεμέας, ενώ υπήρξε και η ψυχή της
Αναβίωσης των Νέμεων Αγώνων.
Ο Στέφανος Μίλλερ είναι ο αρχαιολόγος
που, όταν έφτασε στη Ελλάδα, είπε ότι έφτασε σπίτι του. Είναι εκείνος ο οποίος διενήργησε ανασκαφές στην Αρχαία Νεμέα και
έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα, όπως
το στάδιο όπου διεξάγονταν τα Νέμεα. Δημιούργησε ένα αρχαιολογικό πάρκο, κατασκεύασε ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο και ξεκίνησε την αναστήλωση του Ναού του Δία.
Ο Στίβεν Γ. Μίλλερ γεννήθηκε στο Γκόσεν
(Goshen) της Ιντιάνα των ΗΠΑ. Ολοκλήρωσε
το πρώτο του πτυχίο στα Αρχαία Ελληνικά στο
Wabash College και το Διδακτορικό του στην
Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο
Πρίνστον. Ύστερα από ανασκαφές σε διάφορες τοποθεσίες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ολυμπίας
και, για τέσσερα χρόνια, της Αρχαίας Αγοράς
των Αθηνών, ξεκίνησε τις δικές του ανασκαφές στη Νεμέα το 1973.
Κατά τα 35 χρόνια της εργασίας του στη Νεμέα όχι μόνο διενήργησε ανασκαφές που
έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα, αλλά
ταυτόχρονα υπηρετούσε ως καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνιας, στο Berkeley, με εξαίρεση τα
έτη 1982-1987, οπότε διετέλεσε διευθυντής

της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.
Δημοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με τις ανακαλύψεις του στη Νεμέα, όπως,
π.χ., το «Nemea II: The Early Hellenistic Stadium» (University of California Press 2001),
καθώς και άλλα, όπως τα «The Prytaneion: Its
Function and Architectural Form» (U.C.
Press 1978), «Arete: Greek Sports from Ancient Sources» (U.C. Press 2004), «Ancient
Greek Athletics» (Yale University Press
2004) και «The Berkeley Plato» (U.C. Press
2009). Το 2020 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καπόν το δίτομο βιβλίο «Η Νεμέα και

εγώ» (επίσης στα αγγλικά «Nemea and Me»),
όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει τα 46 χρόνια των αρχαιολογικών ανακαλύψεών του,
της έρευνας και των αδιάκοπων προσπαθειών για την ανάδειξη και την προστασία της
περιοχής.
Είχε ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε τιμηθεί ως Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και είχε
αναγνωριστεί ως «Πρόσωπο της Εβδομάδας»
από το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC
το 2004. O Στέφανος Μίλλερ είχε πολιτογραφηθεί Έλληνας υπήκοος.

Μητσοτάκης: Αγάπησε βαθιά τους ανθρώπους
και τον πολιτισμό της Ελλάδας
Την αφοσίωσή του στις οικουμενικές αξίες της Κλασικής Ελλάδας και την ανυπόκριτη αγάπη του Στέφανου Μίλλερ για τη χώρα μας εξήρε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωσή του για τον θάνατο του διακεκριμένου και
διεθνούς φήμης αρχαιολόγου, ο οποίος έφερε στο φως τις αρχαιότητες της Νεμέας.
«Αγάπησε την Ελλάδα, λάτρεψε τη Νεμέα, έφερε στο φως τους θησαυρούς της»,
είπε ο πρωθυπουργός για τον Στέφανο Μίλλερ. Και προσέθεσε: «Ταυτισμένος με
την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Νεμέας, στις ανασκαφές της οποίας αφιέρωσε τέσσερις δεκαετίες, ο Στέφανος Μίλλερ αγάπησε βαθιά τους ανθρώπους και
τον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας. Έγινε Στέφανος από Στίβεν πολύ πριν η
Πολιτεία να του αποδώσει τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα το 2005. Είχα τη
χαρά και την τιμή να συναντηθώ μαζί του στη Νεμέα τα τελευταία χρόνια. Να
θαυμάσω την αφοσίωσή του στις οικουμενικές αξίες της Κλασικής Ελλάδας. Και
να μοιραστώ την ανυπόκριτη αγάπη του για τη χώρα μας. Τον αποχαιρετούμε ως
έναν δικό μας άνθρωπο, ως έναν συμπολίτη μας».

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε για την
απώλεια του Στέφανου Μίλλερ: «Με
την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ,
η αρχαιολογική έρευνα χάνει έναν
σπουδαίο, αφοσιωμένο επιστήμονα
και η Ελλάδα έναν μεγάλο φίλο. Ο
Στέφανος Μίλλερ αφιέρωσε τη ζωή
και το έργο του στην ανακάλυψη και
στην ανάδειξη των θησαυρών της
ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανασκαφική του έρευνα στη
Νεμέα, το διδακτικό του έργο, η θητεία του ως διευθυντή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών
στην Αθήνα χαρακτηρίζονταν πάντοτε από ένα σημαντικό όραμα, την
παράλληλη πορεία της επιστήμης
με την αναπτυξιακή διάσταση του
Πολιτισμού. Αποχαιρετούμε τον
Στέφανο Μίλλερ με θλίψη. Όλοι
όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του κρατούμε στη
μνήμη μας με σεβασμό και εκτίμηση την επιστημονική του λαμπρότητα, την ανθρωπιά και την προοδευτική του σκέψη».
Ανάρτηση για τον Στέφανο Μίλερ
έκαναν ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας και
Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.
Ο υφυπουργός έγραψε στο Τwitter
για τον Στέφανο Μίλλερ, τον αρχαιολόγο που έκανε τις ανασκαφές στη
Νεμέα: «Αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο Έλληνα, τον αρχαιολόγο Στέφανο Μίλλερ. Αφιερώθηκε στην
Νεμέα, έφτιαξε το μουσείο, την
αναστήλωση του ναού του Δία, τα
Νέμεα, δίδαξε σε χιλιάδες μαθητές,
ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και ήταν το σημείο αναφοράς,
ο πρεσβευτής της Νεμέας ανά τον
κόσμο».
Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ αναδημοσίευσε το μήνυμα του
υφυπουργού για την απώλεια του
Στέφανου Μίλλερ. Και σχολίασε:
«Πολύ θλιβερά νέα για έναν Αμερικανό λόγιο, που συνέβαλε σημαντικά στους πολιτιστικούς δεσμούς
μεταξύ των χωρών μας (και της Καλιφόρνιας)».
Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο
του καθηγητή Στέφανου Μίλλερ εκφράζει και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Μουσείου Ακρόπολης.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

Αναβαθμίζονται και ανασκευάζονται
έξι γήπεδα στη νέα παραλία
Πλήρως αναβαθμισμένα θα αποδώσει στους
δημότες του ο Δήμος Θεσσαλονίκης έξι γήπεδα
στην περιοχή της νέας παραλίας. Τα έργα για τη
συντήρηση και την αναβάθμιση των γηπέδων
τένις και μπάσκετ έχουν ήδη ξεκινήσει ώστε με
την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων οι χρήστες τους να έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται σε εξαιρετικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις θα εξελιχθούν σε δύο
γήπεδα αντισφαίρισης στον Κήπο της Άμμου,
σε δύο γήπεδα αντισφαίρισης στον Κήπο της
Μνήμης και σε δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης
επίσης στον Κήπο της Μνήμης. Στους χώρους
αυτούς, πέρα από τις παρεμβάσεις στα δάπεδα
και τις περιφράξεις, προβλέπονται παράλληλα
έργα βελτίωσης του φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας.

Εγκύκλιος προς περιφέρειες
για αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών
Στην έκδοση εγκυκλίου προς τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας των περιφερειών «για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργούνται λόγω των καιρικών συνθηκών και των πυρκαγιών σε δομές κοινωνικής φροντίδας» προχώρησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών συνίσταται:
• Άμεση και πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των
Αστυνομικών Αρχών και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Επικοινωνία είτε με τη γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας 197 είτε με τη γραμμή 1135 του ΕΟΔΥ
για τη διαχείριση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Αμοργός

Σε λειτουργία
οι δύο αφαλατώσεις
Σε λειτουργία τέθηκαν από την περασμένη Δευτέρα
οι δύο αφαλατώσεις στα Κατάπολα Αμοργού. Η δυναμικότητα των μονάδων είναι 600 κυβικά μέτρα ανά
μέρα και θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των
αναγκών ύδρευσης των κοινοτήτων Καταπόλων και
Χώρας. Ο δήμος ευχαριστεί το υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και ιδιαιτέρως τη Γενική
Γραμματεία Αιγαίου για τη χρηματοδότηση και όλους
όσοι συντέλεσαν στην ολοκλήρωση των έργων.

!

Ιόνια Νησιά
Περιφέρεια Κρήτης

Εγκατάσταση συστήματος Seatrack στις παραλίες

Συγκέντρωση
προμηθειών για
τους πυρόπληκτους

Ειδικό σύστημα Seatrack, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με κινητικές δυσκολίες να απολαύσουν τη θάλασσα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
εγκαθιστά η Περιφερειακή Αρχή στις παραλίες των Ιονίων Νησιών. Η αρχή έγινε στην παραλία Μπενιτσών Κερκύρας και θα ακολουθήσει εγκατάσταση αντίστοιχων ειδικών συστημάτων σε δύο ακόμη παραλίες της Κέρκυρας. Το «παρών» στην εγκατάσταση του συστήματος Seatrack - No Barrier έδωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Κώστας Ζορμπάς.

Πρωτοβουλία να συγκεντρώσει είδη πρώτης
ανάγκης για τους κατοίκους των πληγεισών πυρόπληκτων περιοχών αναλαμβάνει η
Περιφερειακή Αρχή Κρήτης. Πολίτες και
επιχειρήσεις και από τις τέσσερις
περιφερειακές ενότητες, που επιθυμούν να
συνδράμουν σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια,
μπορούν να προσέρχονται στην κεντρική
αποθήκη της Περιφέρειας Κρήτης και να
παραδίδουν τα προϊόντα που θέλουν να
προσφέρουν στους πληγέντες συνανθρώπους
μας. Σε συνεννόηση με φορείς της
Αυτοδιοίκησης των πληγεισών περιοχών έχουν
επιλεγεί και τα είδη που μπορούν να καλύψουν
τις πρώτες ανάγκες μετά τη μεγάλη καταστροφή:
συσκευασμένα τρόφιμα έτοιμα προς
κατανάλωση (παστέλια, μπάρες πρωτεΐνης,
κονσέρβες, χυμοί, γάλα, λάδι λίτρου, σάλτσεςπουμαρό, αλάτι και πιπέρι, μπισκότα, παξιμάδια,
ξηροί καρποί, φρυγανιές, ψωμί τοστ, κονσέρβες,
μακαρόνια, ρύζι κ.λπ.), εμφιαλωμένο νερό,
καθαριστικά είδη (απορρυπαντικά ρούχων και
πιάτων, χλωρίνη, σκούπες, σφουγγαρίστρες,
χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες
κ.λπ.), φάρμακα (παυσίπονα και ασπιρίνες),
κολλύρια, κρέμες για εγκαύματα, οινόπνευμα,
γάντια μιας χρήσης, αντισηπτικά σπρέι κ.λπ.),
είδη ατομικής υγιεινής (σαμπουάν, αφρόλουτρα,
σαπούνια, σφουγγάρια, οδοντόβουρτσες,
οδοντόκρεμες κ.λπ.).

Δήμος Πύργου

«Η Ηλεία πάλι αδικείται»
«Η Ηλεία δεν πρέπει να αδικηθεί για μία ακόμη φορά», δήλωσε ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος μετά την ανακοίνωση των μέτρων
στήριξης των πληγέντων. Προς τούτο, ο κ. Αντωνακόπουλος χθες Τετάρτη
συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο δημαρχείο Πύργου με τη συμμετοχή του
πρόεδρου του Εμπορικού συλλόγου Πύργου, του πρόεδρου του Εργατικού
Κέντρου, του πρόεδρου του Συλλόγου Εστίασης Πύργου, της προέδρου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πύργου και άλλων φορέων για εκτίμηση της κατάστασης.

Xανιά

4,1 εκατ. ευρώ για ηλεκτρικά οχήματα
Εγκρίθηκε χρηματοδότηση από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών για «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στον
Δήμο Χανίων». Ο προϋπολογισμός είναι 4.104.276 ευρώ και αφορά στην προμήθεια οχημάτων και φορτιστών για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Σημειώνεται ότι η πρόταση του δήμου αξιολογήθηκε θετικά χωρίς περικοπή
στον προϋπολογισμού, δείγμα της αρτιότητας και πληρότητας του φακέλου
της πρότασης. Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης επισημαίνει ότι έχουν κατατεθεί συνολικά 14 έργα προς ένταξη στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ συνολικά.
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ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Απασχόληση
ανέργων
Ο Δήμος Ιλίου αξιοποιεί το
Πρόγραμμα Απασχόλησης
Μακροχρόνιων Ανέργων του
ΟΑΕΔ προκειμένου να
εμπλουτίσει το ενεργό
προσωπικό του αλλά και να
βοηθήσει στην επίλυση ενός
μεγάλου κοινωνικού
προβλήματος. Το πρόγραμμα
αφορά σε άτομα άνω των 55
ετών, διαφόρων ειδικοτήτων,
τα οποία διαθέτουν
τουλάχιστον έναν χρόνο
ανεργίας με συμβάσεις δύο
ετών. Ήδη οι ενδιαφερόμενοι
απευθύνονται στο Γραφείο
Πληροφόρησης και
Υποστήριξης Ανέργων που
έχει δημιουργήσει ο
δήμαρχος Νίκος Ζενέτος
προκειμένου να μπουν στη
διαδικασία υπογραφής
σύμβασης.

Ο Ωρωπός
πρωτοστατεί στην
ενίσχυση των ΚΕΠ
Υγείας

Ο Δήμος Ωρωπού συνεχίζει να πρωτοπορεί στο πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας
των δήμων της Περιφέρειας Αττικής,
λαμβάνοντας τα εύσημα για την πλούσια δράση του θεσμού που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής
κοινωνίας και αποτελεί καινοτομία της
Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά
του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ωρωπού είναι
μεταξύ των 7 δήμων από τους συνολικά 66 της Περιφέρειας Αττικής που
τρέχουν το πιλοτικό πρόγραμμα των
ΚΕΠ Υγείας και ο μοναδικός σε όλη την
Ανατολική Αττική, ενώ τα εντυπωσιακά αποτελέσματα αλλά και την επέκταση του προγράμματος ενίσχυσης των
ΚΕΠ Υγείας ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης σε
συνάντηση που είχε στα γραφεία της
Περιφέρειας Αττικής με τους δημάρχους των επτά δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δράσεις στήριξης για τις ανάγκες
των πυρόπληκτων ζώων

Μ

εταξύ άλλων δράσεων που έχει
αναπτύξει η περιφέρεια για να
συνδράμει τους πυρόπληκτους
της Βόρειας Αττικής συμμετέχει και στη
λειτουργία του προσωρινού χώρου φιλοξενίας των πυρόπληκτων ζώων χωρητικότητας 300 θέσεων στο πρώην λατομείο του
Δήμου Γαλατσίου, ενώ με ενέργειες του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη
εξασφαλίστηκε χορηγία τροφής, η οποία
πλησιάζει τους 3 τόνους.
Η προσφορά που πραγματοποιήθηκε από
την εταιρεία Pet City Group παραδόθηκε
ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα οι κτηνίατροι της κλινικής που διαθέτει η εταιρεία στη Γλυφάδα είναι έτοιμοι να
περιθάλψουν οποιοδήποτε ζώο χρειάζεται
φροντίδα. Η περιφέρεια καλεί τις Φιλοζωικές Οργανώσεις των περιοχών που επλή-

γησαν ή και ιδιώτες που περιθάλπουν ή φιλοξενούν πυρόπληκτα ζώα και έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν με τα γραφεία των
αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών προκειμένου να ενταχθούν τα πυρόπληκτα ζώα στο
πρόγραμμα.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη προσφορά,
ο περιφερειάρχης τόνισε ότι «οι προσφορές ιδιωτών και εταιρειών είναι ιδιαίτερα
σημαντικές και συμβάλλουν καθοριστικά
στην κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν.
Από την πρώτη στιγμή παραμένουμε στην
πρώτη γραμμή της μάχης, έτοιμοι να συνδράμουμε σε όλα τα επίπεδα. Η καταστροφική πυρκαγιά δημιούργησε την ανάγκη
βοήθειας σε ένα μεγάλο αριθμό πυρόπληκτων ζώων. Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη
αυτή, αναλάβαμε πρωτοβουλία δράσης
υποστήριξής τους».

ΚΕΔΕ: Να οργανωθούμε στην παροχή βοήθειας
Την έκκληση να σταματήσουν οι δήμοι να στέλνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στις πυρόπληκτες περιοχές διότι υπάρχει δύσκολα πια διαχειρίσιμο πλεόνασμα έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης.
«Οι δήμοι δεν χρειάζονται μακαρόνια και νερά,
αλλά ζωοτροφές, κάδους, γεννήτριες και προσωπικό», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου και επισήμανε ότι
«για αυτό η ΚΕΔΕ άνοιξε την ειδική πλατφόρμα kede.gr/otaupdate/anagkes-pyropliktondimon πολύ προνοητικά για τους δήμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, για να δηλώνουν εκείνοι τι ακριβώς χρειάζονται». Πάντως, μέχρι τώρα, είτε διότι όλο το προσωπικό των
δήμων που καίγονται βρίσκεται στις φωτιές είτε διότι είναι επί ποδός για την άμεση αποκατάσταση των χώρων και των υποδομών, η συμμετοχή στην πλατφόρμα είναι πολύ μικρή, για
αυτό κάλεσε τους δημάρχους να μπουν να συμπληρώσουν τις ανάγκες τους».

Χρειάζεται αίμα
Επιστολή προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών σχετικά με την εξασφάλιση επάρκειας αίματος λόγω των αυξημένων αναγκών που παρατηρούνται
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και
εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας της Covid-19. «Σε όλη τη διάρκεια
της πανδημίας οι Έλληνες ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη να βοηθήσουμε
τον συνάνθρωπό μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης υπήρξε και θα συνεχίσει
να είναι κομβικός στην έκφραση της
αλληλεγγύης και της προσφοράς. Δίνουμε αίμα, σώζουμε ζωές!», τόνισε ο
κ. Πέτσας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
ανάλογη έκκληση είχε γίνει στους δήμους και στην πρώτη φάση της πανδημίας με πολύ θετική ανταπόκριση από
την πλευρά τους.

Σε έκτακτη ανάγκη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας τέθηκε η Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3
Αυγούστου στις περιοχές των Αδαμών, Γράμμου - Φοίνικα και Καλυφτάκη. Η απόφαση ελήφθη από τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έπειτα από αίτημα του δημάρχου Γιώργου Θωμάκου και
ισχύει μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2022.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση διευκολύνονται διαδικασίες και επιταχύνονται εργασίες και έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν στις πληγείσες περιοχές. Πάντως, οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται στο πλευρό των πληγέντων
από την πρώτη στιγμή, καταγράφοντας τις ανάγκες και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη.
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Μήνυση για
σεξουαλική κακοποίηση
από θύμα του Έπσταϊν
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ωρίς τέλος φαίνεται ότι είναι οι περιπέτειες του πρίγκιπα Άντριου,
δούκα της Υόρκης και δεύτερου γιου της βασίλισσας του Ηνωμένου
Βασιλείου, Ελισάβετ. Τη Δευτέρα η Αμερικανίδα Βιρτζίνια Τζούφρι
κατέθεσε αγωγή σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι ο πρίγκιπας την
κακοποίησε σεξουαλικά όταν αυτή ήταν ανήλικη (16 ετών) και είχε πέσει θύμα
της διακίνησης ανθρώπων με σκοπό το σεξ (trafficking). Για την υπόθεση αυτήν
είχαν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, στενού
φίλου του πρίγκιπα Άντριου, που όμως δεν εκδικάστηκαν. Τελικά, ο Έπσταϊν
αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή του Μανχάταν, όπου κρατείτο.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Τζούφρι στην
αγωγή της, ο δούκας της Υόρκης τής επιτέθηκε
τρεις φορές: Στο Λονδίνο, στο σπίτι μιας πολύ στενής φίλης του Έπσταϊν, της Ζισλέν Μάξγουελ. Άλλες δύο φορές στις ιδιοκτησίες του επιχειρηματία
στη Νέα Υόρκη και στις Παρθένες Νήσους. Από την
πλευρά του, ο πρίγκιπας Άντριου είχε διαψεύσει
κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές τον Νοέμβριο του 2019 σε μία συνέντευξή του στο BBC,
ωστόσο ο θόρυβος γύρω από τη σχέση του με τον
Έπσταϊν και τις συνακόλουθες δραστηριότητές του
δεν λέει να τελειώσει.
Ο πρίγκιπας Άντριου γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1960 στο Μπάκιγχαμ. Είναι ο δεύτερος
γιος -και το τρίτο παιδί- της βασίλισσας Ελισάβετ
και του πρίγκιπα Φιλίππου. Φοίτησε στο Γκόρντονστοουν, όπως και ο πατέρας του αλλά και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κάρολος.
Αποφοίτησε με διάκριση στην Αγγλική Γλώσσα, την Ιστορία και τα Οικονομικά.
Τον Ιούλιο του 1986 παντρεύτηκε τη Σάρα Φέργκιουσον, οπότε η βασίλισσα τον
ονόμασε «Δούκα της Υόρκης». Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, τη Βεατρίκη
(1988) και την Ευγενία (1990). Το 1996 ο Άντριου και η Σάρα πήραν διαζύγιο,
ωστόσο ζουν και οι δύο στα εδάφη του κάστρου των Ουίνδσορ. Ακολούθησε
στρατιωτική καριέρα, καθώς τον Μάρτιο του 1979 κατετάγη στο βρετανικό Βασιλικό Κολέγιο Ιπτάμενων Ναυτικών, όπου εκπαιδεύτηκε ως κυβερνήτης ελικοπτέρων. Λίγο αργότερα ολοκλήρωσε τη φοίτηση στο Διακλαδικό Σχολείο Βασιλικών Πεζοναυτών, απ’ όπου απόκτησε τον περίφημο «πράσινο μπερέ».
Το 1983 η βρετανική κυβέρνηση υπήρξε αντίθετη στη συμμετοχή του πρίγκιπα Άντριου στον Πόλεμο των Φόκλαντς, ωστόσο εκείνος όχι μόνο πήγε στην περιοχή των μαχών, ως συγκυβερνήτης ελικοπτέρου, αλλά έλαβε μέρος και σε
αποστολές εναντίον υποβρυχίων και άλλων πλοίων της Αργεντινής, στην αντιμετώπιση πυραύλων Exocet, ενώ ήταν παρών και στην επίθεση εναντίον του
βρετανικού εμπορικού πλοίου «SS Atlantic Governor», όπου σκοτώθηκαν 12
άτομα. Το 2001 ολοκλήρωσε την ενεργό στρατιωτική του δράση, ενώ το 2015
έλαβε τον βαθμό του αντιναυάρχου.
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Στις φλόγες Καλαβρία
και Σικελία - Στους 50
βαθμούς ο υδράργυρος

Η

Ιταλία πλήττεται αυτή την εβδομάδα από
καύσωνα, ενώ πυρκαγιές μαίνονται στο
νότιο τμήμα της χώρας, κυρίως στη Σικελία και την Καλαβρία, όπου απειλείται ένα
πολύ σημαντικό παγκόσμιο γεωπάρκο. Η χώρα ζει
την πιο ζεστή εβδομάδα του καλοκαιρού με θερμοκρασίες που έχουν ήδη ξεπεράσει τους 47 βαθμούς
Κελσίου στη Σικελία, κοντά στις Συρακούσες. Ο
υδράργυρος έφθασε χθες έως τους 49 με 50 βαθμούς
Κελσίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σικελίας και
τους 39 με 40 βαθμούς στην Καλαβρία, την Απουλία
και την Καμπανία.

Πυρκαγιές
Στην Καλαβρία και τη Σικελία οι πυροσβέστες χρειάστηκε να προχωρήσουν σε 300 επεμβάσεις τις τελευταίες 12 ώρες, ενώ επτά Canadair έχουν κινητοποιηθεί
από τα ξημερώματα. Η οροσειρά Μαντόνιε, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, πολιορκείται εδώ και μέρες από τις φλόγες που
ενισχύονται από τους ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, με τις πυρκαγιές να έχουν καταστρέψει σπίτια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καλλιεργήσιμες
εκτάσεις.
Ο κυβερνήτης της Σικελίας Νέλο Μεσουμέτσι ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η
οροσειρά Μαντόνιε. Στην Καλαβρία οι φλόγες απειλούν το Ασπρομόντε, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των παγκόσμιων γεωπάρκων της Unesco. Ο πρό-
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εδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης WWF Ιταλία
ζήτησε «την άμεση επέμβαση επιπλέον εναέριων μέσων». «Διαφορετικά θα είναι πολύ αργά και θα χάσουμε μια κληρονομιά ανυπολόγιστης αξίας», κατήγγειλε.
Τις επόμενες μέρες ο αντικυκλώνας που ευθύνεται
για το κύμα καύσωνα στην Ιταλία και ο οποίος έχει ονομαστεί Λούσιφερ (Εωσφόρος) αναμένεται να μετακινηθεί προς βορρά, όπου το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς
Κελσίου στην Τοσκάνη και το Λάτιο.

Στους 42 οι νεκροί στην Αλγερία
Τουλάχιστον 42 άνθρωποι, εκ των οποίων 17 πολίτες
και 25 μέλη του στρατού, έχουν χάσει τη ζωή τους στις
δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τον βορρά της Αλγερίας, κυρίως την Καμπυλία, ανακοίνωσαν οι Αρχές,
κάνοντας λόγο για φωτιές «εγκληματικής πρόθεσης»
που τροφοδοτούνται από ένα κύμα καύσωνα. Η κυβέρνηση δήλωσε χθες ότι εμπρηστές ευθύνονται για τις
δεκάδες δασικές πυρκαγιές. Στις πυρκαγιές που ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας 17 πολίτες έχασαν τη
ζωή τους στις περιοχές Τίζι Ούζου και Σετίφ.

Τιγκράι: Εκατοντάδες γυναίκες βιάστηκαν
και έγιναν σεξουαλικές σκλάβες

Συναγερμός στη Γερμανία: Συνελήφθη
Βρετανός για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων της
Αιθιοπίας και της Ερυθραίας στην
Αφρική βίασαν εκατοντάδες γυναίκες
και κορίτσια στην εμπόλεμη επαρχία
Τιγκράι, μετέτρεψαν πολλές σε σεξουαλικές σκλάβες και τις ακρωτηρίασαν, όπως αποκαλύπτει έκθεση
της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Αμνηστία που δημοσιοποιήθηκε
χθες.
Η έκθεση, που βασίζεται σε συνεντεύξεις με 63 θύματα, τεκμηριώνει
σωρεία ωμοτήτων, για τις οποίες οι αιθιοπικές Αρχές έχουν διαβεβαιώσει
πως διενεργούν έρευνες. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον τρεις στρατιωτικοί
έχουν καταδικαστεί για βιασμούς και
άλλοι 25 αντιμετωπίζουν διώξεις για

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι
ένας Βρετανός πολίτης συνελήφθη στη
Γερμανία με την υποψία ότι κατασκόπευε υπέρ της Ρωσίας. Λίγο νωρίτερα η
ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας, αρμόδια για τις υποθέσεις κατασκοπείας, είχε ανακοινώσει ότι ένας
άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο
Ντέιβιντ Σ., φέρεται να «έδωσε σε εκπρόσωπο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών» τουλάχιστον μία φορά έγγραφο «το οποίο περιήλθε στην κατοχή του στο πλαίσιο των καθηκόντων του
στην πρεσβεία». Ο Βρετανός εργαζόταν για τη βρετανική πρεσβεία στο Βερολίνο, αν και δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια θέση. «Είναι ύποπτος ότι ήταν ενεργός το αργότερο από τον Νοέμβριο του 2020 υπέρ της ρωσικής κατασκοπείας»,
επεσήμανε η εισαγγελία, προσθέτοντας ότι «έχουν γίνει έρευνες στο διαμέρισμα και τον χώρο εργασίας (σ.σ.: του κατηγορούμενου)».

«σεξουαλική βία και βιασμούς».
Γυναίκες που επέζησαν αφηγήθηκαν ότι υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς όσο κρατούνταν αιχμάλωτες
επί εβδομάδες, άλλες ότι βιάστηκαν
μπροστά στις οικογένειές τους, κάποιες με τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων που τους προκάλεσαν σοβαρούς, «διαρκείς» τραυματισμούς στα
γεννητικά τους όργανα, σε ορισμένες
περιπτώσεις «ανεπανόρθωτους»,
όπως τονίζει η Διεθνής Αμνηστία. Ένα
από τα θύματα αφηγήθηκε χαρακτηριστικά ότι «με βίαζαν ο ένας μετά τον
άλλον (...). Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούσαν πως ήμουν έγκυος. Δεν ξέρω
αν συνειδητοποιούσαν πως είμαι άνθρωπος».

P
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Moody’s: Η κλιματική αλλαγή, απειλή για την ελληνική οικονομία
Κίνδυνο για την ελληνική οικονομία θα αποτελέσει
στο μέλλον η κλιματική αλλαγή, καθώς ειδικά οι πυρκαγιές αποτελούν μεγάλη απειλή για την τουριστική
βιομηχανία της χώρας μας. Αυτό επισημαίνει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s, σε σχετική έκθεση του, με αφορμή την πύρινη λαίλαπα στη χώρα μας,
τονίζοντας ότι το οικονομικό κόστος είναι διαχειρίσιμο.
Ο οίκος αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος των δαπανών και της
πρόσθετης ανοικοδόμησης, ωστόσο προειδοποιεί πως

τα γεγονότα αναδεικνύουν την αυξημένη έκθεση της
Ελλάδας σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα
αυτούς που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.
Παρόλο που η Ελλάδα είναι πιθανό να συνεχίσει να
επωφελείται από την οικονομική στήριξη της Ε.Ε., μια
περαιτέρω αύξηση της συχνότητας και της σοβαρότητας αυτών των φαινομένων θα μπορούσε να αποδυναμώσει την τουριστική της βιομηχανία.
Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές ζημιές και η πιθανή
μείωση των βάσεων των φόρων ακινήτων δημιουργούν

μακροπρόθεσμες πιστωτικές προκλήσεις για τη χώρα.
Ακόμα, η Moody’s τονίζει ότι οι πυρκαγιές είναι ενδεικτικές των πιστωτικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, τους οποίους αποτυπώνει ο οίκος στη «μέτρια
αρνητική» βαθμολογία που δίνει στο περιβαλλοντικό
προφίλ της Ελλάδας. Ενώ τα αίτια των πυρκαγιών δεν
έχουν ακόμη προσδιοριστεί, η Νότια Ευρώπη γνώρισε
το χειρότερο κύμα καύσωνα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, με την Ελλάδα να έχει θερμοκρασίες έως και
45 βαθμούς Κελσίου.

Εντός 15 ημερών
τα πρώτα
χρήματα στους
πυρόπληκτους

Μ

έσα στις επόμενες 15 μέρες θα δοθούν τα πρώτα
χρήματα στους πυρόπληκτους που υπέστησαν
καταστροφές, ενώ η όλη διαδικασία θα
υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Όπως δεσμεύτηκε χθες από τον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, οι πληγέντες θα
εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται το αργότερο σε 15 μέρες και χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στη συνέχεια, όπως είπε, πέραν της αρχικής
αρωγής προς τους πυρόπληκτους, τα
χρήματα θα καταβληθούν σε τρεις φάσεις χωρίς καθυστερήσεις.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τους πυρόπληκτους που ανακοινώθηκαν
προχθές, ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε
ότι οι προκαταβολές που θα δοθούν είναι ικανές για να αντιμετωπιστούν τα
πρώτα προβλήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η στεγαστική
συνδρομή και μια σειρά απαλλαγών,
φορολογικού και άλλου χαρακτήρα.
Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των
υπόχρεων που υπέστησαν ζημιά ή ολική καταστροφή θα γίνει αυτόματα, από
τη στιγμή που θα υποβάλουν τις αιτή-
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σεις για την αποζημίωση στην ειδική
πλατφόρμα arogi.gov.gr, ενώ θα υπάρξουν αναστολές συμβάσεων εργασίας
για το προσωπικό των επιχειρήσεων
που επλήγησαν, μέσω της παροχής της
σχετικής αποζημίωσης. Σε σχέση με
τις καταστροφές που υπέστησαν επαγγελματικά κτίρια και επιχειρήσεις, ο κ.
Σκυλακάκης ανέφερε ότι θα δοθούν
αποζημιώσεις τόσο στους ενοικιαστές
όσο και στους ιδιοκτήτες, αφού κάτι
τέτοιο περιλαμβάνεται στο πακέτο των
μέτρων που ανακοίνωσε προχθές το
υπουργείο Οικονομικών.
Ο κ. Σκυλακάκης ξεκαθάρισε ότι τα
χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
αποζημιώσεις, αλλά μόνο για τη χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία έχουν
να κάνουν με την ανασυγκρότηση των
καμένων περιοχών. Ο αναπληρωτής
υπουργός επεσήμανε ότι «οι φωτιές
που έπληξαν τη χώρα μας τις τελευταί-

Προς αύξηση του πακέτου στήριξης

Το πακέτο των μέτρων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των πυρόπληκτων εκτιμάται ότι σταδιακά θα αυξηθεί, καθώς στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν πως θα προκύψουν και επιπλέον ανάγκες. Επιπλέον, σε
ό,τι αφορά τις ζημιές για την ελληνική οικονομία, εκτός από το κόστος
των μέτρων που αντιστοιχεί στο 0,3% του ΑΕΠ, αυτό μπορεί να είναι τριπλάσιο, φτάνοντας ακόμη και στο 1%. Ταυτόχρονα, τα νέα δεδομένα και
οι αυξημένες ανάγκες εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αναπροσαρμογές
και των στόχων του Προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.
ες μέρες είναι μια νέα μορφή πυρκαγιών, που αποκαλούνται μεγα-φωτιές
και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ήδη
στη Μεσόγειο». Πρόσθεσε δε ότι «αυτές οι φωτιές θα μείνουν και μάλιστα
θα χειροτερεύουν, καθώς είναι απόρροια της κλιματικής αλλαγής και, δυστυχώς, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές».

Χωρίς γραφειοκρατικές
διαδικασίες
και σε τρεις δόσεις
η καταβολή της βοήθειας
στους πληγέντες
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Αύριο τα αποτελέσματα
για τα vouchers
στους βρεφονηπιακούς
Αύριο θα δημοσιευτούν τα προσωρινά
αποτελέσματα του προγράμματος των vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
2021-2022 και του παράλληλου προγράμματος του υπουργείου Εργασίας. Τα οριστικά
αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στις 20 Αυγούστου στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
(www.eetaa.gr). Προϋπόθεση για την επιλογή των δικαιούχων είναι το ετήσιο εισόδημα
για το φορολογικό έτος 2020 να μην υπερβαίνει τις 33.000 ευρώ για γονείς με έως δύο παιδιά, τις 36.000 ευρώ για τρία, τις 39.000 ευρώ
για τέσσερα και τις 42.000 ευρώ για ζευγάρια
με πέντε παιδιά και άνω. Τα vouchers για τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς φέτος θα συμπεριλαμβάνουν και τις μητέρες που εργάζονται
στο Δημόσιο, καθώς εντάχτηκαν 15.000 επιπλέον δικαιούχοι μέσα από την αύξηση του
προϋπολογισμού με επιπλέον 30 εκατ. ευρώ.
Στις μητέρες-δικαιούχους θα χορηγηθεί ένα
voucher αξίας 180 ευρώ ανά μήνα για την κάλυψη του κόστους των βρεφονηπιακών σταθμών της επιλογής τους.

Έκρηξη πωλήσεων
καινούργιων Ι.Χ. κατά
51% στο επτάμηνο
Το περσινό lockdown αλλά και η συσσώρευση αποταμιεύσεων για ένα σημαντικό
τμήμα των καταναλωτών αποτελούν τους βασικούς λόγους της έκρηξης των πωλήσεων
αυτοκινήτων στο επτάμηνο. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου κυκλοφόρησαν 126.661 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα), σημειώνοντας αύξηση κατά
28,7%, ενώ η αύξηση των καινούργιων διαμορφώθηκε στο 51% (πουλήθηκαν 75.118
έναντι 49.748 το αντίστοιχο περσινό διάστημα). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις δικύκλων ανήλθαν σε 28.266 οχήματα
έναντι 20.893 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, εμφανίζοντας αύξηση 35,3%. Τον Ιούλιο οι
πωλήσεις αυτοκινήτων σημείωσαν άνοδο
10,3%, καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
21.018 αυτοκίνητα έναντι 19.054 τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι αντίστοιχες για τα
καινούργια διαμορφώθηκαν στο 12,8%. Οι αυξημένες πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων
σχετίζεται με το αυξημένο ενδιαφέρον των
καταναλωτών για οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας με μειωμένο κόστος καυσίμου, όπως
πετρελαιοκίνητα, αεριοκίνητα και υβριδικά.

Ύποπτοι για ξέπλυμα
χρήματος όσοι
κρύβουν τον ΕΝΦΙΑ

Π

ιο σκληρό πλαίσιο για τον
έλεγχο του «ξεπλύματος
μαύρου χρήματος» προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, βάζοντας στο στόχαστρο όσους δεν πληρώνουν συγκεκριμένους φόρους και κυρίως όσους...
αποκρύπτουν το πραγματικό ύψος του
ΕΝΦΙΑ που θα έπρεπε να καταβάλουν.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του
επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 4816/2020 διευρύνονται οι φορολογικές παραβάσεις που θα οδηγούν
σε διώξεις για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο μπαίνουν οι εξής κατηγορίες:
1 . Όσοι αποφεύγουν την πληρωμή
φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτοντας από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία. Ως πιο σοβαρή περίπτωση αναφέρεται η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή καταχώρισης στα λογιστικά αρχεία εικονικών δαπανών
έστω και λίγων ευρώ, ώστε να εμφανί-
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ζεται μικρότερη φορολογητέα ύλη.
2. Όσοι αποφεύγουν την πληρωμή
του ΦΠΑ του Φόρου Κύκλου Εργασιών,
του Φόρου Ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών. Οι διώξεις που
θα ασκούνται θα αφορούν όσους δεν
αποδίδουν ή αποδίδουν ανακριβώς
φόρους ή τους συμψηφίζουν παρανόμως ή προχωρούν σε ανακριβή έκπτωση των σχετικών ποσών. Επιπλέον, θα
διώκεται με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα όποιος παραπλανά τη
φορολογική διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή
με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν
αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τέτοιους
φόρους, τέλη και εισφορές.
3. Όσοι αποφεύγουν την πληρωμή
του φόρου πλοίων ή αποδίδουν ανακριβή ποσά στο Δημόσιο.

Από τις αυστηρές διατάξεις του πλαισίου για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» εξαιρούνται οι εκδότες πλαστών ή
εικονικών τιμολογίων, καθώς και ο λήπτης πλαστών φορολογικών στοιχείων,
ανεξαρτήτως αν διαφεύγει ή μη της
πληρωμής του σχετικού φόρου. Επίσης, δεν θα διώκονται για μαύρο χρήμα
όσοι εμπλέκονται σε διασυνοριακή
απάτη σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες μπορεί
να συλλέγει όλα τα στοιχεία του φορολογούμενου από την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια να προχωρά στην απαγγελία κατηγοριών, χωρίς να ισχύει το τραπεζικό,
φορολογικό, χρηματιστηριακό ή τηλεφωνικό απόρρητο.

Πιο σκληρό πλαίσιο
προωθεί η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων Στο στόχαστρο όσοι
δεν πληρώνουν
συγκεκριμένους φόρους
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Πειραιώς: Το «δώρο» στους μετόχους
με τίτλους Phoenix Vega Mezz

Wind Ελλάς: 5G wifi
hotspots στην Πάρο

Ξ

εκινά σήμερα η διαπραγμάτευση
των μετοχών της Phoenix Vega
Mezz στην ΕΝΑ plus της Εναλλακτικής Αγοράς, ολοκληρώνοντας, με
αυτόν τον τρόπο, το δεύτερο carve out
ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής
διαβάθμισης τιτλοποιήσεων που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, ύστερα από
αυτό της τιτλοποίησης Cairo (Cairo
Mezz).
Η Phoenix Vega Mezz Ltd, με μετοχικό κεφάλαιο 62,5 εκατ. ευρώ, κατέχει το
65% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και το 45% των ομολογιών
χαμηλής διαβάθμισης (junior notes)
των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega. Οι
mezzanine ομολογίες της τιτλοποίησης
Vega φέρουν κουπόνι 9% και οι ίδιας τάξης της Phoenix κουπόνι 7%. Η καταβολή των παραπάνω κουπονιών προηγείται της αποπληρωμής κεφαλαίου των
τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior

notes), το 100% των οποίων έχει διακρατήσει η Πειραιώς. Ως εκ τούτου, η
Phoenix Vega Mezz Ltd θα εισπράξει,
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τους
τόκους που αντιστοιχούν στις ομολογίες
που κατέχει, για την πρώτη διετία, περίοδος κατά την οποία το πρόγραμμα
κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής» δέχεται αποκλίσεις από τους στόχους του

business plan. Αυτό συνεπάγεται ότι θα
διαθέτει επαρκή έσοδα από την πρώτη
πλήρη χρήση, ώστε να μπορεί να αποδίδει, με τη σειρά της, μέρισμα στους μετόχους. Η μετέπειτα (σ.σ.: μετά την πρώτη διετία) ροή εισπράξεων της Phoenix
Vega Mezz και, επομένως, η ικανότητά
της να αποδίδει μέρισμα θα κριθεί από
την πορεία των ανακτήσεων.

Εμπειρία 5G ταχυτήτων δωρεάν θα έχουν οι
μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της
Πάρου, καθώς η Wind Ελλάς δημιούργησε 5G
wifi hotspots σε διάφορα σημεία του νησιού. Η
Πάρος αποτελεί εδώ και καιρό προορισμό με
υποδομές τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας
γενιάς και υπερυψηλών ταχυτήτων Wind 5G,
καθιστώντας το νησί ιδανικό προορισμό για
δουλειά, διασκέδαση και διακοπές. Η Wind,
μέσω του δικτύου 5G και της δημιουργίας των
δωρεάν wifi hot spots, στηρίζει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του νησιού, αναβαθμίζει την
εμπειρία των επισκεπτών του και δίνει νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις με υψηλές ταχύτητες, που φτάνουν ακόμα και το ~1 Gbps και με
εξαιρετική ποιότητα δικτύου.

ΕΕΤ: Μέτρα για τους πυρόπληκτους

Εφαρμογή για τα επίπεδα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ΑΠΘ

Αναστολή για έξι μήνες των πληρωμών των κάθε
μορφής ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων σε όσους
επλήγησαν από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε η Ελληνική
Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), ενώ οι τράπεζες-μέλη θα
απέχουν επίσης για έξι μήνες από οποιαδήποτε λήψη
μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Συγκεκριμένα η ΕΕΤ,
σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής της,
γνωστοποιεί ότι οι τράπεζες-μέλη της, με κοινή τους
απόφαση, προβαίνουν στις εξής ενέργειες που
αφορούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο σύνολο της ελληνικής
επικράτειας και εντός της περιμέτρου που θα ορίσει η κυβέρνηση, με την οποία θα είναι σε διαρκή σχετική εποικοδομητική
συνεργασία: Αναστέλλουν, για έξι μήνες, την πληρωμή των κάθε μορφής ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών εργαλείων της. Παράλληλα, θα απέχουν, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα,
από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.

Μια εφαρμογή που παρακολουθεί τα επίπεδα
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της έκθεσης σε αέριους ρύπους και στα επιβλαβή μικροσωματίδια PM10 και PM 2.5, ιδιαίτερα
χρήσιμη για τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων και μάλιστα όταν έχουν να αντιμετωπίσουν επεισόδια υψηλής ρύπανσης, όπως αυτής που συναντάται την περίοδο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ανέπτυξε η ομάδα
του ερευνητικού προγράμματος «ICARUS»
που συντονίζεται από τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένη
Σαρηγιάννη. Το app δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
«ICARUS» στο πλαίσιο του HORIZON 2020
υπό τον συντονισμό του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής EnveLab του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διανομή μερίσματος από την ABN Amro
Διανομή μερίσματος επαναφέρει η ολλανδική τράπεζα ABN Amro, καθώς η οικονομική ανάκαμψη βοήθησε στην αύξηση των κερδών πάνω από τις εκτιμήσεις. Η ABN ανέφερε ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 393 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2021, καθώς οι περιορισμοί του κορονοϊού χαλάρωσαν και οι
εταιρείες σταδιακά επανεκκίνησαν τις δραστηριότητές τους. Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση ανέμεναν καθαρά κέρδη 266 εκατ. ευρώ για την περίοδο Απριλίου Ιουνίου. Η κρατική ABN απελευθέρωσε 79 εκατομμύρια ευρώ απομειώσεις που
έγιναν κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, η οποία αντιστάθμισε εν μέρει
την απότομη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς τα χαμηλά επιτόκια συνέχισαν να πλήττουν τα περιθώρια κέρδους της.

Προβλήματα
στο δίκτυο της Cosmote
Τα προβλήματα εντοπίστηκαν στο δίκτυο της
γνωστής εταιρείας Επικοινωνιών, με τους περισσότερους χρήστες να αναφέρουν πως είτε
δεν έχουν καθόλου σήμα είτε δεν λειτουργεί το
4G ή το Wifi. Το τηλεφωνικό κέντρο της Cosmote έχει δεχθεί πλήθος κλήσεων από άτομα
που ζητούν να μάθουν πότε αναμένεται να αποκατασταθεί το δίκτυο.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Διασύνδεση Σαντορίνης: Η Hellenic
Cables προσωρινός ανάδοχος

Έφυγε από τη ζωή
ο Κώστας Μαντωνανάκης
Ελλάκτωρ: Αποπληρωμή
ομολογιακού 50 εκατ. ευρώ
από την Άκτωρ

Σ

ε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ένας από τους
πρωτοπόρους του ελληνικού τουρισμού, ο Κώστας Μαντωνανάκης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης τη δεκαετία του ’70. Η επιχειρηματική πορεία του ξεκίνησε από
ένα μικρό εμπορικό κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης.
Λίγα χρόνια αργότερα άρχισε να ασχολείται ενεργά με
τον τουρισμό, εξαγοράζοντας το μερίδιο της Νάκου στο
«Elounda Beach» και κατόπιν αποκτώντας το άλλο 50%
του ξενοδοχείου. Το «Elounda Beach» αποτέλεσε σημείο αναφοράς του τουρισμού στην Κρήτη, με τον Κ.
Μαντωνανάκη να διευρύνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και να ιδρύει την εταιρεία Helios Hotels and
Resorts, η οποία διαθέτει σήμερα στο χαρτοφυλάκιό της
μερικά από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της χώρας,
όπως το «Grand Resort Lagonissi», το «Elounda Bay
Palace» και το «Nafplia Palace Hotels and Villas». Ο Κ.
Μαντωνανάκης ήταν ο πατέρας του Παντελή και της Άννας Μαντωνανάκη, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο τιμόνι της εταιρείας Helios Hotels and Resorts.

ΕΒΕΑ
Στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις
που υπέστησαν ζημιές
Ο προεδρεύων και α’
αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών Ιωάννης Συγγελίδης, η Διοικητική
Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους πληγέντες από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική, που έχει προξενήσει τεράστια οικολογική καταστροφή και ανυπολόγιστες ζημιές σε
οικίες και επιχειρήσεις. Το ΕΒΕΑ στη μνήμη του
εκλιπόντος προέδρου Κωνσταντίνου Μίχαλου, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο και με απόλυτο αίσθημα
ευθύνης, για να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις-μέλη του που επλήγησαν αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος από τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος είχε ανοιχτεί στην Εθνική
Τράπεζα (Αριθμός Λογαριασμού: Νο 040/01570235), με επωνυμία «ΕΒΕΑ - Πληγέντες».

Η ανώνυμη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συγγενής
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το καλωδιακό
τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σαντορίνης
- Νάξου. Προσωρινός ανάδοχος για το έργο με
αρχικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ αναδείχθηκε η Hellenic Cables, η οποία μειοδότησε με προσφερόμενο τίμημα 79,5 εκατ. ευρώ. Η
ενσωμάτωση της Σαντορίνης στο Σύστημα Υψηλής Τάσης, μέσω Νάξου, εντάσσεται στη Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων, με
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024.

Euromedica: Δωρεάν εξετάσεις
στο Πυροσβεστικό Σώμα

Η εταιρεία Ελλάκτωρ γνωστοποιεί τα ακόλουθα σε
σχέση με τη θυγατρική της, Άκτωρ: Η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Άκτωρ που έλαβε χώρα στις 6/8/2021
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Άκτωρ κατά το ποσόν των 3,4 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 6.800.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη και τιμής
διαθέσεως ευρώ 14,50 ευρώ εκάστη.
Κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης που παρέσχε το
Δ.Σ. για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεών της προς τους ομολογιούχους δανειστές, προέβη στις 10/8/2021 σε πλήρη και ολοσχερή
αποπληρωμή (περιλαμβανομένων τόκων και τυχόν
εξόδων) του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού 50 εκατ. ευρώ.

To 20% της Αθηναϊκής Γενικές
Μεταφορές απέκτησε η Foodlink
Η Φούντλινκ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική
Εταιρεία Τροφίμων Αντιπροσωπειών και Διανομών, σε
συνέχεια της από 2/7/2021 ανακοίνωσης με θέμα τις διερευνητικές επαφές για απόκτηση ποσοστού συμμετοχής
στο μετοχικό κεφάλαιο της Γενικές Μεταφορές - Αθηναϊκή Ανώνυμος Εταιρεία, επιθυμεί να ενημερώσει το
επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 απέκτησε ποσοστό 20% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έναντι τιμήματος 300.000,00 ευρώ.
Με αυτήν την κίνηση, η FDL Group στοχεύει τόσο στην
αξιοποίηση του επαρχιακού δικτύου της Αθηναϊκής που δραστηριοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη,
Λάρισα, Γιάννενα και Ρόδο- για υπηρεσίες B2B & B2C
όσο και στην ισχυρή παρουσία της Αθηναϊκής στα Logistics Ένδυσης και Υπόδησης.

Δωρεάν εξετάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου,
προσφέρει στους άνδρες και στις γυναίκες
του Πυροσβεστικού Σώματος ο όμιλος Euromedica, σε μια κίνηση αναγνώρισης του αγώνα που δίνουν με αυταπάρνηση για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Παράλληλα, ο όμιλος
διαθέτει στο ΕΚΑΒ δύο ασθενοφόρα. Οι δωρεάν εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου θα πραγματοποιούνται από σήμερα
10/8/21 και θα διαρκέσουν έως τη λήξη της
αντιπυρικής περιόδου, στο τέλος Οκτωβρίου.
Στην πρωτοβουλία της Euromedica συμμετέχουν τα 18 διαγνωστικά κέντρα του ομίλου
στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη
Λάρισα, την Αλεξανδρούπολη και την Κατερίνη, καθώς και όλες οι κλινικές σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κρήτη και Κοζάνη.

Υπηρεσίες μιας στάσης e-εμπορίου
Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα υποβολής
δηλώσεων ΦΠΑ για τις υπηρεσίες μιας στάσης
ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στις
συγκεκριμένες υπηρεσίες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση ΦΠΑ έως τις 31 Αυγούστου και να καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί.

ΟΕΒΕΝΧ - Εμπορικός Σύλλογος:
Είδη πρώτης ανάγκης
H Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και
Εμπόρων Νομού Χανίων και ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και στο πλαίσιο αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει όλους τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους,
θα συνδράμουν στην προσπάθεια να στηρίξουν τις πληγείσες περιοχές σε υγειονομικό
υλικό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Σπύρος Μουζακίτης

Ανώμαλη προσγείωση
και τώρα… Europa League
ικρός αλλά… και κοστοβόρος είναι ο
αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τα
προκριματικά του Champions League,
μετά την ήττα στα πέναλτι από τη Λουντογκόρετς, στον αγώνα ρεβάνς στη Βουλγαρία. Πλέον, ο βασικός στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι η
ανασύνταξη, εν όψει της δύσκολης συνέχειας στο
Europa League.
Τα ματς που ακολουθούν με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας έχουν έπαθλο μία θέση στους ομίλους της
διοργάνωσης. «Πήραμε ένα σημαντικό μάθημα»,
δήλωσε μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού ο
προπονητής του Πέδρο Μαρτίνς. Και τόνισε πως
«πρέπει να είμαστε πιο καλοί, πιο δραστήριοι, πιο
συγκεντρωμένοι, ειδικά όταν πρέπει να πάρουμε
ένα αποτέλεσμα που μπορούμε και αξίζουμε».
«Πρέπει να αντιδράσουμε, να επιστρέψουμε στην
πραγματικότητα. Νομίζουμε ότι τα πράγματα μπορεί
να μας χαρίζονται, όμως δεν είναι έτσι. Δεν μένει

Π

κάτι άλλο απ’ το αντιδράσουμε, να συγκεντρωθούμε
και να δουλέψουμε», κατέληξε ο Μαρτίνς, δίνοντας
το σύνθημα για τα επόμενα ματς στο Europa League.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ευρωπαϊκή πορεία
του στο Europa League, αντιμετωπίζοντας στα πλέι
οφ τη Σλόβαν. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα προσπαθήσουν να προκριθούν στους ομίλους της διοργάνωσης που φέτος αναβαθμίστηκε από την UEFA,
ύστερα από την εισαγωγή του Europa Conference
League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη
στις 19 Αυγούστου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
και η ρεβάνς την Πέμπτη 26 του μήνα στην Μπρατισλάβα. Σε περίπτωση πρόκρισης των «ερυθρολεύκων», στις 27 Αυγούστου θα παρακολουθήσουν με
αγωνία την κλήρωση των ομίλων από την Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Πειραιά έχει συντελεστή
43.000, αρκετά υψηλό μεταξύ όσων διεκδικούν θέση στους ομίλους. Σε σχέση με τις 16 ομάδες που
έχουν προκριθεί ήδη, έχει την 5η υψηλότερη βαθ-

μολογία. Ωστόσο, στα προκριματικά του Europa
League και του Champions League υπάρχουν συνολικά πέντε ομάδες με υψηλότερη βαθμολογία.
Πρόκειται για τις Σλάβια, Σάλτσμπουργκ, Ντιναμό,
Σαχτάρ και Μπενφίκα. Αν αυτές οι ομάδες βρεθούν
στους ομίλους του Europa League, τότε ο Ολυμπιακός θα τοποθετηθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας
στην κλήρωση της Πόλης και θα έχει έναν ισχυρό
αντίπαλο μαζί του.
Πληροφορίες αναφέρουν, όμως, πως μέχρι το
ματς με τους Τσέχους είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ, καθώς ο αποκλεισμός
από τη Λουντογκόρετς… χτύπησε καμπανάκια. Εδώ
και πολύ καιρό υπήρχε προβληματισμός στη διοίκηση, όμως μετά και τη «σφαλιάρα» θα ζητηθούν
εξηγήσεις από τον προπονητή και στη συνέχεια
άμεσα πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξουν προσθήκες στην ομάδα, ενώ
δεν αποκλείονται και οι αποχωρήσεις.
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«Θέλω το Champions League»!

Π

οδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν είναι με
κάθε επισημότητα ο Λιονέλ Μέσι, καθώς η
ομάδα του Παρισιού παρουσίασε τον Αργεντίνο σούπερ σταρ δημιουργώντας ένα από τα πληρέστερα ρόστερ όλων των εποχών. Τον Λιονέλ Μέσι παρουσίασε ο βαθύπλουτος ιδιοκτήτης της ομάδας Νασέρ αλ
Κελαϊφί, ενώ εκατοντάδες οπαδοί της γαλλικής ομάδας βρέθηκαν έξω από το «Παρκ ντε Πρενς» για να
υποδεχτούν τον Αργεντίνο. «Είμαι πολύ χαρούμενος.
Θέλω να ξεκινήσω προπονήσεις. Βρίσκομαι σε μια
ομάδα με φιλοδοξίες και πλάνο, το ρόστερ είναι έτοιμο
να παλέψει. Θέλω να νικήσουμε και να ωριμάσουμε
περισσότερο ως ομάδα. Ήρθα σε αυτό τον σύλλογο
γιατί κατάλαβα πως αυτή η ομάδα θέλει να κατακτήσει
τίτλους και εγώ θέλω το ίδιο. Είναι μια μεγάλη τρέλα όλο αυτό που έχει συμβεί εδώ με τον κόσμο», δήλωσε ο Λιονέλ
Μέσι. «Είναι μια ξεχωριστή μέρα για εμένα. Έχω δει τα τελευταία χρόνια πόσο έχει μεγαλώσει η Παρί Σεν Ζερμέν,
έχω παίξει αντίπαλός της. Θέλω να τη βοηθήσω να φτάσει στον στόχο της, στην κατάκτηση ενός Champions League
και να προσφέρω και εγώ ό,τι μπορώ από τη δική μου θέση», ανέφερε.

Επέστρεψαν
οι «ασημένιοι»
Ολυμπιονίκες

Η Εθνική ομάδα πόλο Ανδρών που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο επέστρεψε στην Ελλάδα χθες το μεσημέρι, με τους παίκτες να εμφανίζονται με τα μετάλλια στο
στήθος και να γνωρίζουν αποθεωτική υποδοχή. Οι «ασημένιοι» Ολυμπιονίκες είδαν τους δικούς τους
ανθρώπους να τους αποθεώνουν, ενώ, μεταξύ άλλων, υπήρχαν ακόμη και κομφετί και βουβουζέλες!
Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν και ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης αλλά
και ο γ.γ. Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς.

«Τεράστια θέληση για πρόκριση»
Μόνο στην πρόκριση έχει το μυαλό του ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου εν όψει της σημερινής
ρεβάνς με την Μποέμιανς στις 20.00 για τα προκριματικά του Conference League. Σε συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε χθες ο Ρουμάνος προπονητής έκανε λόγο μόνο για πρόκριση και τίποτε άλλο. «Βλέπω μια τεράστια θέληση για τη νίκη και την πρόκριση. Δεν μας επηρεάζει τι κάνουν οι άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά
την ίδια στιγμή θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι οι ελληνικές ομάδες ήταν καλύτερες ποιοτικά από τους αντιπάλους τους, αλλά για τον έναν ή τον άλλον λόγο δεν πήραν τις προκρίσεις. Είναι κρίμα αυτό που συνέβη.
Δεν μας δημιουργεί εμάς κάποια εξτρά πίεση. Γνωρίζουμε την ικανότητά μας, γνωρίζουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Περιμένω καλύτερες αντιδράσεις, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας», είπε.

SPORTS
Άτυπη ρεβάνς
για τον Στέφανο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16»
του Rogers Cup, καθώς επικράτησε του Ούγκο
Ουμπέρ με 2-1 σετ (6-3, 6-7, 6-1), παίρνοντας μια
άτυπη ρεβάνς για τον αποκλεισμό από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τα εύκολα δύσκολα στην αναμέτρηση με τον Ουμπέρ, ωστόσο στο τέλος πήρε την
πρόκριση στον επόμενο γύρο του Rogers Cup με
2-1 σετ (6-3, 6-7, 6-1) έπειτα από 2 ώρες και 34
λεπτά. Στους «16» θα αντιμετωπίσει τον νικητή
του ρωσικού εμφυλίου ανάμεσα στον Ασλάν Καρατσέφ και τον Σεργκέι Χατσάνοφ.

Μεξικό: Πυροβολισμοί
και τρεις νεκροί σε αγώνα
ποδοσφαίρου
Ο αγώνας
ερασιτεχνικού πρωταθλήματος
στην επαρχία Μπάγιο
ντε Μπόλας
Μπιάνκας
στο Μεξικό
σημαδεύτηκε από ένα αδιανόητο περιστατικό, αφού λόγω
επίθεσης με πυροβολισμούς καταγράφηκαν
τρεις νεκροί και ένας τραυματίας! Το σοκ ήταν
μεγάλο στο Μεξικό, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι άγνωστοι περνούσαν
έξω από το γήπεδο όπου γινόταν ο αγώνας και
ξαφνικά άρχισαν να πυροβολούν, προκαλώντας πανικό σε παίκτες και φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Αποτέλεσμα ήταν άλλοι να
τρέχουν να σωθούν και άλλοι να πέφτουν
μπρούμυτα στο έδαφος για να προστατευθούν,
με τρεις άνδρες, ωστόσο, να μην τα καταφέρνουν.

Στον αστερισμό
του Καμαρά
Ο Άρης ζει στον αστερισμό του Αμπουμπακάρ Καμαρά, καθώς ο 26χρονος Μαυριτανός
επιθετικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή (13/8) για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις
και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Αυτό θα έχει
διάρκεια τεσσάρων ετών με συνολικές απολαβές
οι οποίες θα ξεπεράσουν τα 3 εκατ. ευρώ. Οι «κίτρινοι» απέκτησαν τον Καμαρά με μεταγραφή από
τη Φούλαμ, καθώς η συμφωνία τους με τον λονδρέζικο σύλλογο περιλαμβάνει την καταβολή ποσού της τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ.

POLITICAL GOSSIP
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ

Η «σατανική» γοητεία
της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς

Η

Η διάσημη ηθοποιός
θα πρωταγωνιστήσει
στη νέα σειρά του Τιμ
Μπάρτον για το Netflix

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς θα υποδυθεί τη θρυλική
Μορτίσια Άνταμς, στα οκτώ επεισόδια της νέας
σειράς του Τιμ Μπάρτον «The Addams Family» (Οικογένεια Άνταμς) για το Netflix. Δημιουργοί της σειράς είναι οι Άλφρεντ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ. Στη νέα σειρά πρωταγωνιστούν ακόμα ο Λούις
Γκούζμαν, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Gomez, και η Τζένα Ορτέγα που θα υποδυθεί τη Wednesday Addams.
Ένας από τους λόγους που η Οικογένεια Άνταμς αγαπήθηκε τόσο πολύ και γοήτεψε τους πάντες με τη μακάβρια αισθητική της, από το 1938 οπότε έκανε την εμφάνισή της, όταν ο Τσάρλι Άνταμς ξεκινούσε να δημοσιεύει τις
εικονογραφημένες περιπέτειές της στο περιοδικό «New
Yorker», ήταν ο τρόπος με τον οποίο σατίριζε την αντίληψη του κόσμου που είχε για το διαφορετικό αλλά και την
ίδια την κανονικότητα που περιβάλλει την αμερικανική
οικογένεια. Από τότε η θρυλική αυτή οικογένεια μεταφέρθηκε από τα κόμικς στην τηλεόραση και αργότερα
στον κινηματογράφο.
Το ριμέικ του Μπάρτον, ωστόσο, θα επικεντρωθεί σε
μεγάλο βαθμό στον χαρακτήρα που δημιούργησε ο
Τσαρλς Άνταμς, την κόρη της Οικογένειας Άνταμς. Γι’ αυτό και η σειρά πήρε το όνομά της. Τον ρόλο έπαιξαν η Λίζα
Λόρινγκ και η Κριστίνα Ρίτσι στη σειρά της δεκαετίας του
1960 και του 1991 αντίστοιχα. Θα είναι μια εφηβική σειρά,
με πολύ σκοτεινό μυστήριο και υπερφυσικά γεγονότα, με
τη Wednesday να είναι μαθήτρια στην περίεργη Ακαδημία Nevermore. Εκεί θα προσπαθήσει να αναδείξει τις
ψυχικές της ικανότητες για να αποτρέψει ένα φονικό που
έχει τρομοκρατήσει την τοπική κοινωνία καθώς και για να
λύσει το υπερφυσικό μυστήριο το οποίο ενόχλησε τους
γονείς της πριν από 25 χρόνια.
H διάσημη ηθοποιός Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έχει καταγωγή από την Ουαλία. Ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο από μικρή ηλικία. Αφού πρωταγωνίστησε σε αρκετές
βρετανικές και αμερικανικές τηλεταινίες και έπαιξε μικρούς ρόλους σε ταινίες, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική
σειρά «The Darling Buds of May» από το 1991 μέχρι το
1993. Ήρθε στο προσκήνιο με ρόλους σε χολιγουντιανές
ταινίες, όπως στην περιπετειώδη ταινία «Η Μάσκα του
Ζορό» (1998) και το θρίλερ «Διπλή Παγίδα» (1999). Ο ρόλος που την έκανε να ξεχωρίσει ήταν αυτός στο «Traffic»
(2000), για τον οποίο έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα
για Χρυσή Σφαίρα. Το 2010 κέρδισε το Τόνυ Καλύτερης
Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για τον ρόλο της ως Ντέζιρι στο
«A Little Night Music». Είναι παντρεμένη με τον Μάικλ
Ντάγκλας από το 2000 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο
παιδιά.
Πρόσφατα, με αφορμή την έκταση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια το κίνημα #ΜeToo στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα περιστατικά κακοποίησης ή παρενόχλησης
στον χώρο του θεάματος, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς δήλωσε:
«Ποτέ δεν βρέθηκα σε περιβάλλοντα όπου θα μπορούσα
να ήμουν ευάλωτη. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι
να μιλήσεις και αναγνωρίζω πόσο γενναίες είναι όλες οι
γυναίκες που το έκαναν».
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Κίνηση ανθρωπιάς
από τον Γ. Σαμπάνη
Μια ανακοίνωση έκανε μέσα από
τον προσωπικό του λογαριασμό
στο Instagram ο Γιώργος
Σαμπάνης. Συγκεκριμένα, ο
τραγουδιστής ενημέρωσε τους
διαδικτυακούς φίλους και
θαυμαστές του ότι η συναυλία
του στις 14 Αυγούστου στο
Μορφάτι θα πραγματοποιηθεί
κανονικά και πως τόσο μέρος
της προσωπικής του αμοιβής
όσο και των εσόδων της
επιχείρησης θα διατεθεί για τους
πυρόπληκτους!

Θ

λίψη στον χώρο της μόδας έχει προκαλέσει ο θάνατος του
σχεδιαστή Χάρη Χουρμούζη. Ο Χάρης Χουρμούζης αποτελούσε ένα από τα δύο μέλη του σχεδιαστικού διδύμου «Χάρης και Άγγελος», που μεσουρανούσε τις δεκαετίες 1980 και 1990.
Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσα από μια ανάρτηση στο
προφίλ της στο Instagram η Χριστίνα Πολίτη. «Χαρούμενοι, σπίτια
μας, το περασμένο καλοκαίρι, με τον Νικ να κάνει το καθιερωμένο
του photobombing. Χάρη μου, αφήνεις ΤΕΡΑΣΤΙΟ κενό. Η ευγένεια,
η κομψότητα, η ευαισθησία και το ταλέντο σου δεν υπάρχουν πια σε
αυτόν τον κόσμο. Μεγάλη μου τιμή η φιλία μας, ανεκτίμητης αξίας οι
κουβέντες μας…», έγραψε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος. Ο
Χάρης Χουρμούζης μετρούσε πολλά χρόνια πορείας στον χώρο της
μόδας και είχε συνεργαστεί με μερικά από τα πιο σπουδαία ονόματα.

Βαρύ πένθος για τον «Μανωλάκη»
Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον Πάρη
Σκαρτσολιά, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος του
πατέρας. Το θλιβερό γεγονός έκανε γνωστό ο ηθοποιός -που
αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά του ΑΝΤ1 «Το
Καφέ της Χαράς» και τον ρόλο του Μανωλάκη- με μια ανάρτησή
του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Πάρης
Σκαρτσολιάς κοινοποίησε μια φωτογραφία από την παιδική του
ηλικία, όπου ποζάρει στην αγκαλιά του πατέρα του. Και έγραψε:
«Ο ήρωάς μου. Ο πατέρας μου. Ο καλύτερός μου φίλος. Το
στήριγμά μου. Το πρότυπό μου. Η πηγή της δύναμής μου. Θα είσαι
πάντα εδώ. Σ’ αγαπώ. Καλό ταξίδι, μπαμπά».

Θύμα χάκερ
ο Σπύρος Μπιμπίλας
Θύμα χάκερ έπεσε ο ηθοποιός Σπύρος
Μπιμπίλας. Ο πρόεδρος του ΣΕΗ
γνωστοποίησε μέσα από το Facebook πως
πλέον δεν μπορεί να διαχειριστεί το προφίλ
του στο Instagram και έχει καταθέσει
μήνυση κατ’ αγνώστου στη ΓΑΔΑ.
«Άγνωστος χάκερ παραβίασε και εξαφάνισε
το προφίλ μου στο Ιnstagram “spyros
mpimpilas”, ώστε να μην μπορώ να το
διαχειριστώ, ενώ εσείς το βλέπετε,
στέλνοντας μήνυμα ότι, αφού είμαι δημόσιο
πρόσωπο με πάνω από 50.000 ακόλουθους,
πρέπει να ακολουθώ τις “συμβουλές” του…
Κατέθεσα μήνυση κατ’ αγνώστου στη ΓΑΔΑ,
αλλά ούτε εκεί μπόρεσαν να βοηθήσουν για
την επαναφορά του. Θλιβερό να υπάρχουν
τέτοιου είδους άνθρωποι…», ανέφερε στο
μήνυμα του στο Facebook.

GOSSIP
Στη Σύρο το 5ο Διεθνές
Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού
Οργάνου στις 16-21/8

Η Καθολική Επισκοπή Σύρου και ο
Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου, με
συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης,
διοργανώνουν και φέτος, την περίοδο 16-21
Αυγούστου, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ
Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ, στην Άνω
Σύρο. Οι τέσσερις συναυλίες της φετινής
διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν χωρίς
την παρουσία κοινού εντός του ναού, αλλά με
απευθείας διαδικτυακή μετάδοση (live
streaming) μέσα από τις σελίδες του
Φεστιβάλ σε YouTube και Facebook.
Επιπλέον, η πρώτη και η τελευταία συναυλία
του Φεστιβάλ θα προβληθούν ζωντανά σε
ανοιχτούς χώρους του νησιού, με δυνατότητα
πρόσβασης όλων των ατόμων με κινητικά
προβλήματα. Τηρώντας όλα τα ισχύοντα
υγειονομικά μέτρα πρόληψης κατά της
εξάπλωσης της πανδημίας, ο αριθμός των
θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

Ερωτευμένη ξανά!

Η Λάουρα Νάργες βρήκε ξανά τον έρωτα,
σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.
Μετά τον χωρισμό της από τον Μιχάλη
Μουρούτσο, η γνωστή παρουσιάστρια έχει
επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ όσον
αφορά στην προσωπική της ζωή. Αυτήν τη
φορά, η Λάουρα Νάργες φαίνεται πως βρήκε
τον έρωτα στο πρόσωπο του Χρήστου
Σαντικάι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της
εφημερίδας «Ontime».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Ανατολή Παταρίδου,
ωτορινολαρυγγολόγος

Κρεατάκια και αμυγδαλές

Τ

α κρεατάκια είναι ένα από τα πιο συχνά
προβλήματα τα οποία απασχολούν τους
γονείς με μικρά παιδιά. Πολύ συχνά,
όμως, και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας ταλαιπωρούνται από αυτά, επειδή το πρόβλημα δεν λύθηκε στην παιδική τους ηλικία. Ουσιαστικά, τα κρεατάκια είναι και αυτά μια αμυγδαλή που όλοι έχουμε στο πίσω μέρος της μύτης από
τη γέννησή μας και συνήθως συρρικνώνεται μέχρι την ηλικία των 10 ετών.
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι γιατροί συστήνουν να αφαιρούνται χειρουργικά κρεατάκια
και αμυγδαλές. Οι λόγοι είναι καθαρά πρακτικοί
και σε καμία περίπτωση δεν είναι ο κανόνας. Το
καλοκαίρι τα παιδιά δεν έχουν υποχρεώσεις και
έχουν χρόνο να αναρρώσουν και να προετοιμαστούν για έναν χειμώνα με ελεύθερη αναπνοή και
χωρίς υψηλούς πυρετούς και πόνους. «Οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις είναι
λεμφικός ιστός, ο οποίος συμμετέχει στην άμυνα
του οργανισμού έναντι των λοιμώξεων. Οι παρίσθμιες αμυγδαλές, όπως αποκαλούνται, βρίσκονται στον στοματοφάρυγγα και πιο συγκεκριμένα στα πλάγια τοιχώματα του φάρυγγα, δεξιά
και αριστερά, και συνήθως είναι ορατές κατά το
άνοιγμα του στόματος. Τα κρεατάκια βρίσκονται
στο οπίσθιο τοίχωμα της μύτης -περιοχή που ονομάζεται ρινοφάρυγγας- και δεν είναι ορατά», εξηγεί η ωτορινολαρυγγολόγος, χειρουργός κεφαλής και τραχήλου, παιδοΩΡΛ, Ανατολή Παταρί-

δου. Και συμπληρώνει: «Οι λοιμώξεις -στις οποίες πάρα πολλά παιδιά είναι ιδιαίτερα επιρρεπή
και ταλαιπωρούνται κάθε χειμώνα- προκαλούν
διόγκωση του λεμφικού αυτού συστήματος, με
αποτέλεσμα, λόγω της θέσης τους, να προκαλούν
μερική ή και πλήρη, ακόμη, απόφραξη του αεραγωγού. Τα μεν κρεατάκια προκαλούν ρινική απόφραξη και πολλές φορές απόφραξη και της λεγό-

Ενοχλητικά συμπτώματα
Τα πιο συχνά συμπτώματα, που θα παρατηρήσουμε στο παιδί, είναι ροχαλητό, ξηρός βήχας, μπούκωμα και κακουχία. Πιο σπάνια μπορεί να σαλιώνει το
μαξιλάρι και να έχει κακοσμία στόματος. Όταν, λοιπόν, το παιδί μας ταλαιπωρείται από κάποια ή απ’ όλα τα παραπάνω, είναι ώρα να επισκεφθούμε έναν
ωτορινολαρυγγολόγο. Η διάγνωση γίνεται, πια, στο ιατρείο, με ένα εύκαμπτο
ενδοσκόπιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
κρεατάκια μπορεί να επηρεάσουν και
άλλα κοντινά όργανα, όπως τα αυτιά,
που, επειδή επικοινωνούν με αυτά μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας, μπορεί
να παρουσιάσουν είτε οξεία μέση είτε
εκκριτική ωτίτιδα.

μενης ευσταχιανής σάλπιγγας, με συνοδό οξεία
μέση ωτίτιδα ή εκκριτική ωτίτιδα. Η διόγκωση των
αμυγδαλών προκαλεί απόφραξη του στοματοφάρυγγα».
Οι αμυγδαλές μπορεί να προκαλέσουν πολλά
προβλήματα, είτε με κάποιο τυχαίο περιστατικό
φλεγμονής είτε με συχνά επεισόδια φλεγμονών
που αποδιοργανώνουν την καθημερινότητα του
πάσχοντος. Η μορφή της λοίμωξης μπορεί να είναι τόσο ενοχλητική, ώστε να οδηγεί σε εξαιρετική δυσκολία στην κατάποση, ακόμη και του σάλιου, ενώ ενδέχεται να συνοδεύεται από υψηλό πυρετό ή δέκατα, πρησμένους αδένες και έντονη
κατάπτωση. Ο ΩΡΛ είναι ο κατάλληλος γιατρός
που, ύστερα από εξέταση και βάσει του ιστορικού
του μικρότερου ή μεγαλύτερου ασθενή, θα αποφασίσει για την αγωγή, είτε με τοπική αγωγή της
μύτης και πλύσεις με ειδικές συσκευές ή ακόμα
και με χειρουργική επέμβαση, αν το πρόβλημα
δεν λύνεται ή επιδεινώνεται.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή
που οι γιατροί συστήνουν
να αφαιρούνται χειρουργικά
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ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Ολυμπιονίκης

Λευτέρης Πετρούνιας

30 Νοεμβρίου 1990

Κριός
(21/3-20/4)
Ψύξεις, φλεγμονές και εποχικές
δηλητηριάσεις είναι μέσα στο
πλαίσιο των πιθανοτήτων αυτού
του μήνα. Τόσο η συμπεριφορά
σας όσο και η όμορφη εικόνα σας
θα παίξει σημαντικό ρόλο στις
επαφές και στις συζητήσεις σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Παρόλο που η φυσική σας κατάσταση είναι καλή, ο τομέα της υγείας θα επηρεαστεί περισσότερο στο
νευρικό σύστημα και για κάποιους
ίσως και στο πεπτικό. Φανείτε
γοητευτικοί και ευχάριστοι.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Κάτι που πρέπει να προσέχετε είναι ταλαιπωρίες στο νευρικό σύστημα. Πρέπει να διαφυλάξετε μια
προσωπική ή εργασιακή σχέση
από το ενδεχόμενο μιας κρίσης ή
μιας παρεξήγησης, να προστατέψετε τα συμφέροντά σας και να
αποφύγετε κινδύνους εξωτερικούς.

Καρκίνος

Ε

ίναι Έλληνας γυμναστής και Ολυμπιονίκης, με ύψος 1,64 μ. και μάζα
62 κιλών και διακρίνεται ιδιαίτερα στο αγώνισμα των κρίκων. Έχει αναδειχθεί χρυσός
Ολυμπιονίκης το 2016, πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και πέντε πρωταθλητής
Ευρώπης. Ξεκίνησε την ενόργανη γυμναστική σε ηλικία 5 ετών στον Πανιώνιο, αλλά το
2005 σε ηλικία 15 χρόνων έκανε την επανάστασή του, εγκαταλείποντας προσωρινά το
άθλημα για να επιστρέψει σε αυτό το 2008,
αποφασισμένος να γράψει ιστορία.
Στο Λύκειο υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής.
Τότε ανακάλυψε την άλλη μεγάλη του αγάπη,
το παρκούρ, το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα όταν έχει χρόνο, καθώς τον βοηθά τόσο
στην ελαστικότητα όσο και ως εκτόνωση.
Στις 21 Απριλίου 2016, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έγινε ο πρώτος λαμπαδηδρόμος
στην Τελετή Αφής της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Παρέλαβε το Ολυμπιακό Φως από την πρωθιέρεια, στην Τελετή
Αφής στην Αρχαία Ολυμπία. Στη συνέχεια ο
Πετρούνιας μεταλαμπάδευσε την Ολυμπιακή

Φλόγα στον δεύτερο Λαμπαδηδρόμο, τον
Βραζιλιάνο πρώην αθλητή του βόλεϊ Ζιοβάνι
Γκάβιο. Είναι πατέρας δύο παιδιών με τη σύζυγό του Βασιλική Μιλλούση.
Γεννήθηκε μέρα Παρασκευή, ανήκει στο
ζώδιο του Τοξότη και έχει Σελήνη στον Ταύρο
- ο συνδυασμός δείχνει τη θέληση και τη δύναμη που διαθέτει για να έχει τα αποτελέσματα τα οποία κατάφερε. Ο Ερμής και η Αφροδίτη είναι μαζί στον Τοξότη, δημιουργώντας ένα
πλανητικό τρίο με τον Ήλιο: Αυτά τον κατατάσσουν στους γοητευτικούς, τους έξυπνους
και τους διακεκριμένους. Συνήθως αυτή η
όψη βρίσκεται σε αθλητές, καλλιτέχνες και
διανοούμενους του ζωδίου αυτού. Ο Άρης
του είναι στους Διδύμους, απ’ όπου τον βοήθησε να βγει νικητής στους αθλητικούς του
ανταγωνισμούς. Ο Δίας του στον Λέοντα του
έδωσε τη λάμψη. την ομορφιά και την τύχη,
ενώ η τριάδα Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας στον Αιγόκερω του έδωσε τα ψυχικά, τα
πνευματικά και τα σωματικά εφόδια να πετύχει δύσκολες αναμετρήσεις και παράλληλα
τα ηθικά και οικονομικά κέρδη που αποκόμισε. Ο Πλούτωνας στον Σκορπιό τού χαρίζει
απέραντο ψυχικό σθένος.

(22/6-22/7)
Μην κάνετε τεστ για το πώς σας
βλέπουν οι άλλοι, γιατί είναι πολύ πιθανόν να εκπλαγείτε από
όσα περίεργα θα ακούσετε. Οι μικρές, δοκιμασμένες συντροφιές
σάς παρέχουν τη δυνατότητα να
είστε αυτό που θέλετε, όπως το
θέλετε.

Λέων

(23/7-22/8)
Θα κουραστείτε και θα πρέπει να
κάνετε αλλαγές στον τρόπο διασκέδασης και διατροφής. Η εμφάνιση θέλει λίγη επιμέλεια.
Παρά τις αντιξοότητες, θα μπορέσετε να κάνετε ένα ταξίδι ή θα
περάσετε αρκετές μέρες ευχάριστα εκεί όπου θέλετε.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η καλή σας διάθεση δεν θα είναι
πάντα εμφανής. Ωστόσο, θα κινείστε πιο αυθόρμητα και, παρά τη
νευρικότητα, τις περισσότερες φορές θα εκφράζετε πιο ευχάριστα και
χαμογελαστά τον χαρακτήρα σας.
Είστε έτοιμοι για περιπέτειες.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Σε θέματα αισθηματικής φύσεως φροντίστε να είστε διακριτικοί και όχι επεμβατικοί. Η ευκαιρία για εσάς είναι να περισώσετε τα κεκτημένα σας και να
μην εκτεθείτε σε κινδύνους ή σε
επιλογές που θα σας δυσκόλευαν τη ζωή.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Πρέπει να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες επαγγελματικές ή
προσωπικές, να πετύχετε κάτι
που θα βοηθήσει τη δουλειά
σας αργότερα, να εξοστρακίσετε ένα παρασιτικό άτομο και να
δραπετεύσετε για λίγο ώστε να
ξεκουραστείτε ψυχολογικά και
σωματικά.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η εικόνα σας θέλει λίγη προσοχή
και προσπάθεια για να διατηρηθεί, ενώ σας δίνεται η ευκαιρία
να κάνετε μια καινοτομία στο
στυλ ή τις επιλογές σας. Μη γίνεστε ριψοκίνδυνοι.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Θα πετύχετε έναν καινούργιο στόχο αισθηματικής φύσεως, θα νικήσετε ένα εμπόδιο στον τομέα
της καριέρας και θα κλείσετε συμφωνίες που θα προωθήσουν τις
υποθέσεις σας. Η υγεία σας θέλει
λίγη προσοχή.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Οφείλετε να ανεφοδιαστείτε
προκειμένου να είστε καλυμμένοι από τώρα για τις δυσκολίες
του προσεχούς φθινοπώρου.
Δώστε έμφαση εκεί όπου χρειάζεστε φροντίδα και κυρίως στην
επιδερμίδα σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Το διάστημα αυτό σας δίνεται η
ευκαιρία να αλλάξετε λίγο το
στυλ σας. Δώστε έμφαση εκεί
όπου χρειάζεστε φροντίδα, είτε
αυτό είναι η επιδερμίδα σας είτε
τα παραπανίσια κιλά που σας στενοχωρούν.
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Χαμηλοί πολιτικοί τόνοι με φόντο τα καμένα

Τ

ούτη τη φορά οι πολιτικές δυνάμεις δεν αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών ως νέο
πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Προς μεγάλη απογοήτευση όσων φιλοτεχνούν αντισυστημικά σενάρια και φαντασιώνονται νέες γενιές «αγανακτισμένων», έδειξαν πως έχουν απόλυτη συνείδηση
της κατάστασης. Και ότι οι εθνικές διαστάσεις της
καταστροφής υπερβαίνουν κομματικά σύνορα και
συμφέροντα. Η οποιαδήποτε επίδειξη ανταγωνισμού
με φόντο τα καμένα θα προκαλούσε όχι μόνο τα θύΓράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης ματα της φωτιάς, που για οκτώ μέρες κατέκαψε (και
κατακαίει) τη χώρα, αλλά ολόκληρη την καταπονημέipapoutsanis@hotmail.com νη από διαδοχικές κρίσεις ελληνική κοινωνία. Ομονόησαν συνεπώς στο αυτονόητο, το οποίο μόνο
ακραίες συνθήκες επιβάλλουν: στην επίδειξη ομοθυμίας και τη διάθεση χάραξης εθνικής στρατηγικής.
Θα υπάρξουν αναλύσεις οι οποίες θα υποστηρίξουν ότι η επίδειξη διάθεσης συνεννόησης υποκρύπτει αίσθημα αυτοσυντήρησης. Το αποτέλεσμα,
ωστόσο, έχει σημασία. Και το αποτέλεσμα, έστω ως
υποστολή τής επί των ερειπίων σημαίας του κομματικού ανταγωνισμού, μόνο θετικό μπορεί να είναι.
Ασφαλώς υπό προϋποθέσεις. Με πρώτη και κύρια
ότι δεν θα πρόκειται για τακτικό χειρισμό. Επιλογή
της στιγμής, έως ότου περάσουν τα δύσκολα. Αλλά
για στόχο στρατηγικό ο οποίος, δίχως να ακυρώνει
ιδεολογίες και να αναστέλλει διαφορές απόψεων, θα
απαιτεί συναινέσεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια της κοινωνίας και την ανόρθωση της χώρας.
Είναι νωρίς να προεξοφλήσουμε τη βιωσιμότητα
αυτού του (να το διακινδυνεύσω;) νέου πολιτικού
σκηνικού, όπως τείνει να διαμορφωθεί από τις προτάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης

και τις πρώτες αντιδράσεις της κυβέρνησης. Πολύ
περισσότερο όταν δεν τις συμμερίζονται κάποια κόμματα, εάν κρίνουμε από τις δηλώσεις της προέδρου
του ΚΙΝ.ΑΛ., που σε άλλο μήκος κύματος (πιθανώς
και άλλο πλανήτη) ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Μ. Χρυσοχοΐδη και Ν. Χαρδαλιά. Το άσχημο για
τη Φ. Γεννηματά είναι ότι διάλεξε κακή στιγμή για να
υποδυθεί τον Α. Τσίπρα. Που αποδείχθηκε χειρότερη
όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την απόφαση του Κυρ.
Μητσοτάκη να τοποθετήσει επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης και Ανάπλασης της Εύβοιας τον
Σταύρο Μπένο, πολιτική προσωπικότητα με μακρά
ιστορία στο ΠΑΣΟΚ, περγαμηνές στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμπειρία σε έργα ανόρθωσης
κατεστραμμένων περιοχών, προσφορά στον πολιτισμό και στον τομέα εξυπηρέτησης του πολίτη.
Η προσωπικότητα και το έργο του Στ. Μπένου
ασφαλώς και υπερισχύει της καχυποψίας ότι η επιλογή του συνιστά μία ακόμη κίνηση κυριαρχίας του
πρωθυπουργού στον μεσαίο χώρο και περαιτέρω
«στρίμωγμα» της προέδρου του ΚΙΝ.ΑΛ., η οποία
επιμένει να πατά όποια μπανανόφλουδα βρει μπροστά της. Μένει, όμως, να αποδειχθεί κατά πόσο ο επι-

Η τοποθέτηση του Σταύρου Μπένου
ως επικεφαλής στην εθνική
προσπάθεια δεν πρέπει να εξαντληθεί
στους συμβολισμούς. Απαιτεί
αρμοδιότητες, χρηματοδότηση,
δημοκρατική νομιμοποίηση
και τεχνογνωσία...

κεφαλής της Επιτροπής θα μπορέσει να διεκδικήσει
αποφασιστικές αρμοδιότητες και ανεξαρτησία που
θα τον απελευθερώσουν από (λέμε, τώρα) παρεμβάσεις, πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής ασφαλώς και δεν είναι
το μοναδικό πρόβλημα του Στ. Μπένου. Η δημοκρατική νομιμοποίησή της (ας μην ξεχνάμε ότι στους
σεισμούς της Καλαμάτας ήταν δήμαρχος), η σύνδεσή
της με τις τοπικές αυτοδιοικητικές Αρχές και κοινωνίες είναι ζητήματα που θα πρέπει να επιλύσει σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Όπως και ότι η ανάπλαση και ανάπτυξη αγροτικής και ημιαστικής περιοχής,
όπως η Βόρεια Εύβοια, μικρή σχέση έχουν με την
ανάπλαση του αστικού τοπίου όπως της Καλαμάτας,
έργο στο οποίο διαθέτει τεράστια εμπειρία και ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία.
Το όραμα θα απαιτήσει συνεπώς τη στράτευση
και τη συνεργασία τοπικών κοινωνιών, την αξιοκρατική επιλογή εξειδικευμένων επιστημόνων,
πανεπιστημιακών, καθώς και άλλων ιδρυμάτων.
Κυρίως, όμως, θα πρέπει να εμπνεύσει ανθρώπους: πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
Επί της αρχής συναίνεση απαιτούν και η υπηρέτηση του εθνικού στόχου ανάπλασης της Αττικής και
της Πελοποννήσου. Η αναμόρφωση και η αναδιοργάνωση της Πυροσβεστικής. Η αναβάθμιση
των μέσων, η εκπαίδευση των στελεχών και οι
σχεδιασμοί θα χρειαστούν την κοινή βούληση και
τη συνεργασία των κομμάτων. Πολιτική βούληση
με μακρινό έστω ορίζοντα την επανίδρυση του ελληνικού κράτους που για χρόνια ήταν ανεκπλήρωτη προεκλογική επαγγελία. Και ήρθε η ώρα να γίνει πράξη.

Ο Μπρατάκος «έφυγε», αλλά το έργο του θα μείνει

Η

παράταξη αυτή δυστυχώς μοιάζει με
τον Κρόνο. Διαχρονικά έχει την τάση
να… τρώει τα παιδιά της και να μην τιμά
τους αγώνες και το έργο τους. Θα μπορούσα να
αναφέρω μια σειρά από παραδείγματα και ονόματα - κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Σίγουρα
δεν είναι της παρούσης. Πάντα είχε μια περίεργη ενοχή που την οδηγούσε, αντί να αναδεικνύει στελέχη της, να τα αναζητά σε άλλους χώρους. Σήμερα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ
σε ένα από αυτά τα ιστορικά πρόσωπα που τίμησαν την παράταξη με την προσφορά τους σε δύσκολες και άγριες εποχές, στον Γιάννη Μπρατάκο που έφυγε από τη ζωή έχοντας υπηρετήσει τη Ν.Δ. από πολλές θέσεις, κυβερνητικές
και κομματικές. Ήταν ένας άνθρωπος ακέραιος
και αγωνιστής, που δεν τιμήθηκε από τη Ν.Δ.
όπως του άξιζε, αλλά, εκτός των άλλων, θα μείνει στην ιστορία της ελληνικής Κεντροδεξιάς
για έναν ακόμη λόγο. Γιατί μαζί με τον Γιάννη

Δημητροκάλλη ήταν ο έτερος που έγραψε την
ιστορία της Ν.Δ., προσθέτοντας σε αυτούς και
τα βιβλία του ιστορικού στελέχους Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ένα βιβλίο παρακαταθήκη για το
κόμμα που φωτίζει την ιστορική του πορεία.
Ένα έργο που πρέπει να συνεχιστεί από νεότερους για να μη χαθεί όλος αυτός ο ιδεολογικός
και ο ιστορικός πλούτος.
Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Άγγελο Μπρατάκο στα δύσκολα χρόνια από το 1985 έως το
1993. Αρχικά ως γενικό διευθυντή του κόμματος και στη συνέχεια ως υφυπουργό. Εκείνο

Η Ν.Δ. οφείλει να τιμήσει ιστορικά
στελέχη της όσο ακόμη βρίσκονται εν
ζωή και, κυρίως, να σώσει το πλούσιο
υλικό που έχουν στα χέρια τους. Είναι
χρέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και
του Ινστιτούτου του κόμματος

που κέρδιζε τον συνομιλητή του ήταν ότι, ενώ
ανήκε στον πυρήνα της παράταξης, ο λόγος του
ήταν πάντα στο μέσον και σύμφωνα με την κοινή λογική. Για αυτό και έπειθε τον συνομιλητή
του με επιχειρήματα.
Χωρίς να ακυρώνει τα στελέχη της παράταξης, τους άνοιγε δρόμους, ανακαλύπτοντας παράλληλα στελέχη στην Αυτοδιοίκηση και στο
κόμμα.
Πρόσωπα σαν τον Άγγελο Μπρατάκο δυστυχώς λείπουν από το πολιτικό σκηνικό της πατρίδας μας. Μακάρι η πορεία του να αποτελέσει
παράδειγμα για πολλούς. Και κυρίως να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης για τη
Ν.Δ., ώστε να τιμήσει ιστορικά στελέχη της όσο
ακόμη βρίσκονται εν ζωή και, κυρίως, να σώσει
το πλούσιο υλικό που έχουν στα χέρια τους,
όπως και τις αναμνήσεις τους. Είναι ιστορικό
χρέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ινστιτούτου του κόμματος.

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

