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Τ
ην ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η
φωτιά στην Εύβοια δεν είχε ακόμη τεθεί υπό
έλεγχο. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγά-

λο πρόβλημα, όσο σύνθετο και αν είναι το εγχείρημα.
Η διαχείριση των τεράστιων πυρκαγιών ήταν, το λιγό-
τερο, προβληματική σε πολλά επίπεδα. Επιχειρησια-
κά αλλά και επικοινωνιακά. Και το μόνο θετικό είναι
ότι η κυβέρνηση μοιάζει να το αναγνωρίζει.

Στην πολιτική η ανάληψη της ευθύνης είναι κρίσι-
μη. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να το κάνει με παρ-
ρησία και τόλμη. Οι κουβέντες αυτοκριτικής στη χθε-
σινή δήλωση του πρωθυπουργού είναι στη σωστή
κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να συμπληρωθούν και
από άλλες πράξεις τις επόμενες μέρες. Για παρά-
δειγμα, με πάνω από 500.000 στρέμματα δάσους

στάχτη δεν είναι εφικτό να παραμείνουν στη θέση
τους επιτελικοί παράγοντες που είχαν την ευθύνη της
πυρόσβεσης. Πέραν της αναγνώρισης της ευθύνης,
όμως, τώρα είναι που το κράτος πρέπει να σταθεί δί-
πλα στους πληγέντες και να θέσει σε εφαρμογή ένα
Σχέδιο Μάρσαλ, προκειμένου η Εύβοια να ξαναπάρει
ζωή αλλά και οι κάτοικοι της Αττικής και της Ηλείας
να ξαναβρούν τον βηματισμό τους. Και η βοήθεια που
θα δοθεί πρέπει να γίνει γρήγορα και εμπροσθοβα-
ρώς. Δεν νοείται οι πυρόπληκτοι που είδαν τη ζωή
τους να καταστρέφεται να μπλέξουν στα γρανάζια της
γραφειοκρατίας ή να υποστούν το μαρτύριο της στα-
γόνας, την ώρα που αποδεδειγμένα το κράτος δεν
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Πρέπει, όμως, επιτέλους το κακό που συνέβη να

λειτουργήσει διδακτικά για τον κρατικό μηχανισμό.
Δεν μπορεί τρία χρόνια μετά το Μάτι να υπάρχει τέ-
τοια σύγχυση αρμοδιοτήτων κατά την αντιπυρική πε-
ρίοδο. Δασαρχεία, δήμοι και περιφέρειες γίνονται
μέρος του προβλήματος, αντί να δίνουν λύσεις, για
να μη βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη χειρότερες
καταστάσεις στην περίπτωση μιας μεγάλης πυρκα-
γιάς. Και, βεβαίως, στις αναδασώσεις που θα γίνουν
πρέπει να σταματήσει ο εθνικός φετιχισμός με το
πεύκο. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα μείνει.
Το κράτος πρέπει να κάνει το παν προκειμένου να
μην υπάρχει καύσιμη ύλη την ώρα της κρίσης. Μέχρι
τότε, όμως, πρέπει να στηρίξει ουσιωδώς τους αν-
θρώπους που πιστεύουν βαθιά ότι αφέθηκαν στη
μοίρα τους.
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Μ
ε μία συγγνώμη και 10 κεντρικά
μηνύματα προς τους πολίτες που
έστειλε χθες ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω

του τηλεοπτικού του μηνύματος, εγκαινίασε
την πολιτική αντεπίθεση της κυβέρνησης για
την ελαχιστοποίηση του πολιτικού κόστους
που προέκυψε από τη διαχείριση των πυρκα-
γιών. Η αντεπίθεση αυτή θα έχει άλλα δύο
σημαντικά στάδια: Τη σημερινή απόφαση
που θα βγει από τη συνεδρίαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα στήρι-
ξης των πυρόπληκτων, τα οποία αναμένεται
να είναι ουσιαστικά και να αποκαθιστούν
πλήρως τις απώλειες περιουσιών και φυσι-
κού περιβάλλοντος, αλλά και τη συνέντευξη
Τύπου την οποία θα παραχωρήσει ο κ. Μη-
τσοτάκης εντός της εβδομάδος, όπου θα έχει
την ευκαιρία να απαντήσει αναλυτικά σε κάθε
ερώτηση που θα του τεθεί από εκπροσώπους
του Τύπου.

Στο χθεσινό τηλεοπτικό του μήνυμα ο
πρωθυπουργός:

1Ανέδειξε το πλήθος των πυρκαγιών (586)
τις οποίες διαχειρίστηκε ο κρατικός μηχα-

νισμός, ώστε να γίνει κατανοητό το μέγεθος
του προβλήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε
ότι το έργο της κατάσβεσης έγινε ακόμα δυ-
σκολότερο λόγω της ξηρασίας και του καύ-
σωνα.

2Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε
όλους όσοι έδωσαν τον δύσκολο αγώνα

με τις φλόγες, δηλαδή με «ένα φυσικό φαι-
νόμενο που συχνά ξεπερνά τις δυνάμεις
τους. Και όμως, δεν το βάζουν κάτω…». Ου-
σιαστικά, ταύτισε την Πολιτεία με όσους έδω-
σαν τη μάχη για το σβήσιμο των πυρκαγιών.

3 Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι
δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και

απέδωσε τα εύσημα στον επαγγελματισμό
της Πολιτικής Προστασίας, στην Αστυνομία
και το Λιμενικό, προσθέτοντας: «Δεν ήταν
αυτονόητο ούτε δεδομένο. Το ίδιο ισχύει και
για την προστασία πολλών οικισμών, που τε-
λικά δεν κάηκαν χάρη στην αυτοθυσία πυρο-
σβεστών και εθελοντών και φυσικά των πιλό-
των μας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Μέσα
σε λίγα 24ωρα σε 141 περιοχές έγιναν 62 ορ-
γανωμένες απομακρύνσεις κατοίκων».

4 Ζήτησε συγγνώμη για τις όποιες αδυνα-
μίες, παρά το ότι έγινε, όπως είπε, ό,τι

ήταν δυνατό να γίνει, ενώ εξέφρασε την κα-
τανόησή του για τον πόνο όσων είδαν τις πε-
ριουσίες τους να καταστρέφονται, ακόμα και
για «την οργισμένη απορία εκείνων που ανα-
ζητούσαν, για παράδειγμα, εναέρια βοήθεια,
χωρίς να γνωρίζουν αν τα πυροσβεστικά αε-

ροσκάφη επιχειρούσαν αλλού ή αν οι συνθή-
κες ήταν απαγορευτικές».

5Υποσχέθηκε ότι «οι τυχόν αστοχίες θα
εντοπιστούν. Και οι ευθύνες θα αποδο-

θούν, όποτε πρέπει και σε όποιον πρέπει»,
προσθέτοντας ότι οι αντιδράσεις δεν πρέπει
να είναι τυφλές και πως πρώτιστο καθήκον
ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

6 Υπογράμμισε ότι παρόμοιες ή και μεγα-
λύτερες καταστροφές υπέστησαν πολ-

λές χώρες του πλανήτη και κατέδειξε ότι η
κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ωστόσο, «αυτό
είναι αιτιολογία, όχι, όμως, δικαιολογία ούτε
και άλλοθι. Και θα το πω καθαρά: Μπορεί να
κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά
σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν φάνηκε αρ-
κετό στην άνιση μάχη με τη φύση».

7Διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα βρεθεί
δίπλα σε όσους έπληξε η πυρκαγιά.

«Όπως το κάναμε και άλλοτε, μετά τις πλημ-
μύρες του “Ιανού” στη Θεσσαλία ή του μεγά-
λου σεισμού της Σάμου… Και άλλες φορές
η χώρα έζησε καταστροφές, αλλά έμεινε
όρθια. Το ίδιο θα συμβεί και σε αυτήν την
περιπέτεια, μετατρέποντας τη θλίψη μας σε
δύναμη».

8Προσδιόρισε τις πηγές χρηματοδότησης
για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανά-
καμψης σημαντικούς πόρους για αναδασώ-
σεις… Ενέκρινα συμπληρωματικό προϋπο-
λογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ ειδικά για
τις περιοχές αυτές. Και, αν χρειαστεί, θα
υπάρξουν και πρόσθετες ευρωπαϊκές ενι-
σχύσεις… Η γραφειοκρατία θα σαρωθεί. Και
οι πρώτες αποζημιώσεις θα καταβάλλονται
αμέσως, με απλή αίτηση κάθε ενδιαφερομέ-
νου, την οποία θα υποβάλει σε μία και μόνη
ηλεκτρονική πλατφόρμα».

9Μίλησε για την έμφαση που δίνει το νέο
σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας στην

πρόληψη τέτοιων φυσικών καταστροφών.
«Το όλο Σχέδιο Ανασυγκρότησης τίθεται υπό
την εποπτεία του Γραφείου Πρωθυπουργού.
Για την Εύβοια, μάλιστα, δεσμεύομαι ότι θα
υπάρξει στοχευμένο πρόγραμμα αποκατά-
στασης και ανάπτυξης του νησιού. Αύριο, στο
Υπουργικό Συμβούλιο, θα γίνουν συγκεκρι-
μένες ανακοινώσεις».

10Υπενθύμισε ότι ο ίδιος και η κυβέρνη-
σή του κατάφεραν να ανταποκριθούν

με επάρκεια σε όλες τις κρίσεις που διαχειρί-
στηκαν έως τώρα: «Από την ασύμμετρη επί-
θεση στον Έβρο μέχρι την επέλαση του κο-
ρονοϊού. Και από τις αλλεπάλληλες εθνικές
προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι
το μεγάλο στοίχημα του εμβολιασμού. Όλες
είχαν πολύπλευρες συνέπειες στην οικονο-
μία και στην κοινωνία. Και όλες έμοιαζαν
στην αρχή ανυπέρβλητες. Αλλά όλες τις ξε-
περάσαμε με πείσμα και ενότητα. Αυτό θα γί-
νει και τώρα, με τολμηρές αποφάσεις που θα
αλλάξουν πολλά». 

«Ζητώ 
συγγνώμη»
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seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

για τις όποιες 
αδυναμίες υπήρξαν

ME              ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΖΕΙ 

Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

10



ΤΡΙΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

POLITICAL4H ΕΛΛΑΔΑ
ΦΛΕΓΕΤΑΙ

Ο
Νίκος Κοτζιάς, όσο κι αν θέλει
να το παρουσιάσει αλλιώς, θα
περάσει στην Ιστορία ως ο
υπουργός που… χάρισε στα

Σκόπια μακεδονική ταυτότητα και μακε-
δονική γλώσσα. Θα περάσει στην ιστορία
ως ο υπουργός που τον απέλυσε ο πρωθυ-
πουργός για τις καταγγελίες του συγκυ-
βερνήτη του - υπόθεση για την οποία βρί-
σκεται ακόμη στα δικαστήρια, καθώς οι
καταγγελίες ήταν βαριές και τον υποχρέω-
σαν να καταφύγει στη Δικαιοσύνη.

Αυτός ο άνθρωπος -ο οποίος είναι στέ-
λεχος του «Πράττω» και ήταν αρμόδιος
υπουργός στη διάρκεια της τραγωδίας που
έγινε στο Μάτι- βγήκε από την πολιτική
ναφθαλίνη για να χαρακτηρίσει… κόμμα
του Νέρωνα τη Νέα Δημοκρατία. Ένας
πρώην υπουργός Εξωτερικών επί σειρά
ετών και καθηγητής μάλιστα Πανεπιστημί-
ου, έστω και σε… σύνταξη, αποφάσισε να
επανεμφανιστεί, χρησιμοποιώντας φρα-
σεολογία των ΣΥΡΙΖΟ-τρολ και ζητώντας
παράλληλα την παραίτηση Μητσοτάκη και
της κυβέρνησής του, βγαίνοντας από τα
αριστερά στους πρώην συντρόφους του!
Τώρα, γιατί δεν έπραξε το ίδιο όταν επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ χάθηκαν τόσες ζωές, αυτό μάλλον
ανήκει στη θεωρία «άλλα λέμε και άλλα
ΠΡΑΤΤουμε», ανάλογα με τη θέση που
έχουμε στο πολιτικό σύστημα.

Φαίνεται πως ο κ. Κοτζιάς επιχειρεί την
επανεμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα,

θεωρώντας ότι υπάρχει πολιτικός χώρος,
λόγω απλής αναλογικής , τον οποίο μπορεί
να καλύψει με το πολιτικό του μέγεθος ή,
όπως έλεγαν κάποιοι κακεντρεχείς σύν-
τροφοί του, για να θυμίσει ότι υπάρχει.

Ο ίδιος το 2018, μετά την τραγωδία στο
Μάτι, όπως αποκάλυψε το liberal, εμφανι-
ζόταν με ποιητική διάθεση να εύχεται «κα-
λό Αύγουστο» μέσω sms και το κόμμα του,
το «Πράττω», να σημειώνει πως η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήταν απασχολημένη
με… τα μνημόνια και δεν πρόλαβε να λά-
βει μέτρα.

Ο Νίκος Κοτζιάς ανέβασε, λοιπόν, αυτήν
την ανάρτηση, ότι η Ν.Δ. είναι το κόμμα του
Νέρωνα. Σε δεύτερη ερμηνευτική ανάρτη-
ση αναφέρει πως η δήλωση αυτή δεν συν-
δέεται με νεκρούς, αλλά με το γεγονός ότι
ο Νέρωνας παρακολουθούσε τις φωτιές,
γράφοντας στο Τwitter: «Επειδή προκάλε-
σα για άλλη μία φορά το ενδιαφέρον στα
αμόρφωτα τρολ της Ν.Δ., να τους εξηγή-
σω: ο Νέρων ήταν ψυχαναγκαστικός και
διεφθαρμένος. Δεν έβαλε αυτός φωτιές
για να κάψει ανθρώπους, αλλά παρακο-
λουθούσε απαθής τις καταστροφές που
προκάλεσε η μεγάλη φωτιά της Ρώμης το
64 μ.Χ.». Αντί να το βελτιώσει, ο μορφωμέ-
νος καθηγητής το χειροτέρεψε, μιας και
αφήνει πιο βαριές κατηγορίες περί ψυχα-
ναγκαστικών και διεφθαρμένων που αρέ-
σκονται στο να παρακολουθούν. Και μιας
και αποφάσισε να κάνει μαθήματα Ιστο-

ρίας, του θυμίζουμε ότι η φωτιά της Ρώ-
μης είχε άγνωστο αριθμό νεκρών (εάν του
λέει αυτό κάτι). Και προσθέτουμε: Από
διασταύρωση των πηγών, διαπιστώνει κα-
νείς ότι, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ο Νέ-
ρων ήταν στο Άντιο και γύρισε στην πόλη
μονάχα όταν η φωτιά έφθασε στην προσω-
ρινή του κατοικία και στάθηκε αδύνατο να
περισώσει οτιδήποτε από τις φλόγες. Φαί-
νεται ότι ο Νέρων δεν νοιαζόταν ιδιαίτερα
να διασώσει την κατοικία του, γιατί τον είχε
παρασύρει η φρίκη του θεάματος. Κάπου
εδώ, δημιουργείται και η εικόνα του αυτο-
κράτορα, ντυμένου ηθοποιού, να απαγγέλ-
λει ωδές για την καταστροφή της Τροίας,
ενώ κοιτάζει από το ανάκτορό του την πό-
λη να καίγεται.

Οι ιστορικοί
Η εικόνα του Νέρωνα, η οποία θα παρα-

μείνει στερεότυπη στην ιστορική παράδο-
ση επί 20 ολόκληρους αιώνες, σήμερα αμ-
φισβητείται από κάποιους ως αναληθής,
με βασικό επιχείρημα τα γραπτά του ιστο-
ρικού Τάκιτου (55-120), που θεωρείται ο
σημαντικότερος των Ρωμαίων, και αποτε-
λούν τη μόνη σύγχρονη της καταστροφής
πηγή. Υποστηρίζει, λοιπόν, ο Τάκιτος ότι
δεν είναι βέβαιο αν η πυρκαγιά ξέσπασε
από ένα τυχαίο γεγονός ή αν ο Νέρων ήταν
ο πραγματικός αυτουργός. Ο ίδιος ιστορι-
κός, αντίθετα, περιγράφει με κάθε λεπτο-
μέρεια τα μέτρα που έλαβε ο αυτοκράτο-

Εμπρηστικές
δηλώσεις από

τον Νίκο Κοτζιά
Ο επί σειρά ετών υπουργός Εξωτερικών 

του ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφώθηκε σε τρολ 
και χαρακτηρίζει… κόμμα του Νέρωνα 

τη Νέα Δημοκρατία
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ρας για να ανακουφίσει τον πληθυσμό της
Ρώμης από τα δεινά της μεγάλης αυτής
καταστροφής.

Όσο προχωρεί κανείς στη μελέτη των
πηγών, διαπιστώνει ότι οι μεταγενέστεροι
ιστορικοί προσθέτουν όλο και περισσότε-
ρες λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να προ-
βάλλει, τελικά, ο Νέρων ως ο κύριος ένο-
χος της καταστροφής. Ανεξάρτητα από την
αξιοπιστία των πηγών αυτών, έχουν ση-
μαντική ιστορική αξία. Ο Σουητώνιος (μία
- δύο δεκαετίες μετά τον Τάκιτο), ο Δίων
Κάσσιος και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος
γράφουν, με κατηγορηματικό τρόπο, ότι η
πυρκαγιά είχε διαταχθεί από τον αυτοκρά-
τορα ή, το λιγότερο, ότι ξαναφούντωσε με
διαταγή του, τη στιγμή που επρόκειτο να
σβήσει. Αυτά για την Ιστορία που επικα-
λείται ο πρώην υπουργός!

Μετά το Μάτι
Για την ιστορία, το «Πράττω» μετά την

καταστροφή στο Μάτι και τους 102 νε-
κρούς (μέρες μετά!) σε ανακοίνωσή του
έγραφε: «Οφείλουμε να ζητήσουμε μια ει-
λικρινή συγγνώμη από τον ελληνικό λαό,
που, στη διάρκεια της προσπάθειάς μας
για υπέρβαση των μνημονίων, δεν κατα-
φέραμε να αλλάξουμε, όπως οφείλαμε
και έχει ανάγκη ο τόπος, εκείνες τις νοο-
τροπίες και τις αντιλήψεις που το διε-
φθαρμένο πολιτικό σύστημα της συνενο-
χής και της διαπλοκής είχαν μετατρέψει
την ελληνική κοινωνία σε συνυπεύθυνη
στην παρανομία και ταυτόχρονα το νομι-
μοποιούσε».

Προφανώς, αυτές τις νοοτροπίες πλή-
ρωσε και ο κ. Τόσκας, που δήλωνε ότι δεν
υπήρξε κανένα λάθος στο Μάτι, καθώς και
πως δεν θα γινόταν τίποτα διαφορετικό,
αφού μετατράπηκε και αυτός σε εξιλαστή-
ριο θύμα για το έγκλημα, καθώς ο κ. Τσί-
πρας τον έστειλε σπίτι του!

Όσο για τον κ. Κοτζιά, που σήμερα εμ-
φανίζει το κόμμα της Ν.Δ. σύγχρονο Νέ-
ρωνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από ανά-
λογες αναφορές, κλείνουμε με το μήνυμά
του που αποκάλυψε το liberal: «Ο Αύγου-
στος χαμογελά χαϊδεύοντας τα αστέρια
των ουρανών. Θέλει να ακούει το γέλιο των
παιδιών, να ατενίζει την ελπίδα χαραγμένη
στα πρόσωπά μας. Καλό μήνα μάς εύχεται
με λάμψη πονηρή στα μάτια του».

Αυτά για την Ιστορία, κ. καθηγητά.
Απλώς είναι κρίμα να εκτίθεστε, για λό-
γους που εσείς κρίνετε, με αναρτήσεις
που παραπέμπουν σε τρολ. Εσείς, ένας
άνθρωπος που ήσασταν κάποτε κορυφαί-
ος υπουργός μιας κυβέρνησης που αλλού
τα πήγε καλά και αλλού χάλια. Και σίγου-
ρα οι φωτιές δεν ήταν το καλύτερό της. Και
εάν κάποιοι ήταν Νέρωνες, σίγουρα δεν
ήταν στο κόμμα της Ν.Δ.

Κ
αι ενώ τα πολλαπλά και αλληλοδια-
δεχόμενα μέτωπα των πυρκαγιών
προκαλούν την παρέμβαση του ει-

σαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Πλιώ-
τα, με υπόνοιες για «σκόπιμη οργανωμένη
εγκληματική δραστηριότητα», σφοδρή
επίθεση κατά του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εξαπολύει
ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με αφορμή το περιστατικό
που σημειώθηκε στην Αρκαδία, όπου, κατά
τη διάρκεια προσπάθειας κατάσβεσης φω-
τιάς, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ρώ-
τησε τον κοινοτάρχη οικισμού εάν διαθέτει
«πολιτικό μέσο, ώστε να στείλει πυροσβε-
στικό όχημα».

Ο εν λόγω αξιωματικός μπήκε σε διαθε-
σιμότητα, ενώ διατάχθηκε και Ένορκη Δι-
οικητική Εξέταση, με το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης να σημειώνει πως
«μάταια ο κ. Χρυσοχοΐδης προσπαθεί να
κρυφτεί πίσω από τη διαθεσιμότητα του τα-
ξίαρχου που ζητούσε “πολιτικό μέσο” για
να δράσει η Πυροσβεστική στην Αρκαδία».
«Αναμένουμε από την Ελληνική Δικαιοσύ-
νη να διερευνήσει αν ο ανώτερος αξιωμα-
τικός εκτελούσε εντολές πολιτικών του
προϊσταμένων και αν αυτή ήταν η τακτική
του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη
την εβδομάδα του πύρινου εφιάλτη», ση-
μειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ίσως, λόγω εμπει-
ρίας, κάτι να υποπτεύεται η αξιωματική αν-
τιπολίτευση.

Είναι γνωστό, από την καταστροφή στο
Μάτι Αττικής, ότι υψηλόβαθμο στέλεχος
της Πυροσβεστικής, κατά την περίοδο δια-
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, φέρεται να πίεσε
και να απείλησε αξιωματικό της Πυροσβε-
στικής, ο οποίος είχε αναλάβει με εισαγγε-
λική παραγγελία τη διερεύνηση των αιτιών
της τραγωδίας, να «καλύψει πρόσωπα και
καταστάσεις». Οι διάλογοι είναι ανατριχια-
στικοί. «Θάψε τα! Μην μπλέξεις, σου μετα-
φέρω άνωθεν εντολές, πολιτικές, “από το
υπουργείο”. Μη δείξεις ονόματα - θα τα
βάλεις με την περιφερειάρχη. Φτιάχ’ τα
απλά: ο άνεμος, τα πεύκα, μέσα στα σπίτια,
τα αυθαίρετα και μη γράψεις για ευθύνες
ανωτέρων σου. Θα σε σκίσουμε… Θες κα-
μία δυσμενή;», είναι τα λόγια που «καίνε»
το υψηλόβαθμο, τότε, στέλεχος. Ο Αλέξης
Τσίπρας μπορεί μεν να δηλώνει πως «δεν
είναι ώρα απόδοσης ευθυνών», ωστόσο

φροντίζει, εμμέσως, να καλλιεργεί το κλί-
μα της οργής που επιχειρεί να προκαλέσει
συνολικά -και όχι μόνο με τις πυρκαγιές-
έναντι της κυβέρνησης. Το ίδιο και τα στε-
λέχη του, που όσο βλέπουν να μην υπάρ-
χουν ανθρώπινα θύματα και να είναι αδύ-
νατος ο συμψηφισμός με την τραγωδία στο
Μάτι Αττικής, σπεύδουν να αφήσουν αιχ-
μές για ανυπαρξία του κράτους και για ευ-
θύνες, συντηρώντας και παντοιοτρόπως
ενισχύοντας μια κατάσταση αγανάκτησης
η οποία σίγουρα για τους πολίτες που βλέ-
πουν τις περιουσίες τους να καταστρέφον-
ται είναι δικαιολογημένη.

Με... ποιητική διάθεση
«Το κόμμα του Νέρωνα» είναι για τον

πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά η
Ν.Δ., όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος, όμως,
το 2018, μετά την τραγωδία στο Μάτι, εμφα-
νιζόταν με ποιητική διάθεση να εύχεται καλό
Αύγουστο μέσω sms και το κόμμα του, το
Πράττω, να σημειώνει πως η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ήταν απασχολημένη με… τα
μνημόνια και δεν πρόλαβε να λάβει μέτρα.

Ο Πολάκης
Ουδόλως τυχαίες είναι οι αναρτήσεις

του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη, ο
οποίος επιτίθεται, ευθέως, κατά πρωτο-
κλασάτου υπουργού…

«ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ειδικά
για την Εύβοια, η οποία κινδυνεύει να αφα-
νιστεί περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινω-
νικά, να ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ και όχι αύριο:
1) Να σβήσουν οι φωτιές με κάθε τρόπο

και μέσο.
2) Να επικηρυχθούν, συλληφθούν και τι-

μωρηθούν παραδειγματικά οι δράστες, αν
πρόκειται για εμπρησμούς.

3) Να κηρυχθούν άμεσα αναδασωτέες οι
πληγείσες περιοχές και να απαγορευθεί να
μπει έστω και μία καρφίτσα σε αυτές.

4) Να αποζημιωθούν άμεσα και πλήρως
οι πληγέντες. 

5) Τέλος, να ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ οι από
Ιουνίου 2021 αποφάσεις της ΡΑΕ, με τις
οποίες χορηγούνται τρεις άδειες παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς
σταθμούς στις περιοχές όπου ξεκίνησε η
φωτιά και στις οποίες (αποφάσεις) αντέ-
δρασαν έντονα το Δημοτικό Συμβούλιο και
οι κάτοικοι του Δήμου Μαντουδίου - Λί-
μνης - Αγίας Άννας στις 22/7/2021, προ-
αναγγέλλοντας και προσφυγή στα δικα-
στήρια. Αν δεν θέλει να το κάνει η ΡΑΕ,
πρέπει να την υποχρεώσει ΑΜΕΣΑ η κυ-
βέρνηση. Διαφορετικά, οι υποψίες θα πέ-
σουν και σε αυτήν, καθότι μία από τις αδει-
οδοτούμενες εταιρείες ανήκει σε στενό
συγγενικό πρόσωπο πρωτοκλασάτου
υπουργού της».

Με δύο προσωπεία ο ΣΥΡΙΖΑ

parginos@paraskhnio.gr
του Γιάννη Σπ. Παργινού
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Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας του
ΙΟΒΕ, το οικονομικό κλίμα στη χώρα μας παρου-
σίασε σημαντική άνοδο τον Ιούλιο, με τις επιχει-

ρήσεις ουσιαστικά να «προεξοφλούν» ένα βελτιωμένο
περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι η καταναλωτική εμπι-
στοσύνη επιδεινώθηκε σε χαμηλό τριμήνου. Η αισιο-
δοξία πηγάζει κυρίως από την εκκίνηση της εκταμίευ-
σης των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, την έγκρι-
ση του νέου ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των δυνατοτήτων
χρηματοδότησης, την αύξηση της παραγωγής και τον
έντονο ρυθμό ζήτησης νέων παραγγελιών. Η εξέλιξη
των προσδοκιών στην πραγματική οικονομία δείχνει
μια σταθερότητα στη βιομηχανία, τις κατασκευές, το
λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον
Ιούλιο στις 111,2 μονάδες έναντι 108,7 μονάδων τον
προηγούμενο μήνα, επίδοση που πλησιάζει το υψηλό
των 113,2 τον Φεβρουάριο του 2020, όπως συμβαίνει
συνολικά στην Ευρώπη. Σημειωτέον, ο οικονομικός
δείκτης της Ελλάδας λαμβάνει τη δεύτερη υψηλότερη
τιμή από τον Οκτώβριο του 2007 και για πρώτη φορά
ανεβαίνει σε προ πανδημίας επίπεδα. Στο υψηλότερο
επίπεδο 15ετίας βρίσκονται και οι προσδοκίες στη Βιο-
μηχανία, με τον Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών
να ενισχύεται σημαντικά τον Ιούλιο στις 112,3 μονάδες
από 105,3 τον Ιούλιο και μακράν του αντίστοιχου περυ-
σινού στις 88,2 μονάδες. Η αύξηση του βιομηχανικού
δείκτη, παρά τις ελλείψεις και τις τιμές των πρώτων

υλών, οφείλεται στο επίπεδο των τρεχουσών παραγγε-
λιών, στην τετράμηνη πρόβλεψη εξασφαλισμένης πα-
ραγωγής, στη μείωση αποθεμάτων έτοιμων προϊόν-
των, στους βελτιωμένους εξαγωγικούς δείκτες και στις
θετικές προβλέψεις πωλήσεων.

Η άνοδος είναι αποτέλεσμα βελτίωσης των προσδο-
κιών στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς,
παρά τη καλοκαιρινή υποχώρηση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης κατά 7 μονάδες, κατόπιν όμως μιας
ισχυρής βελτίωσής την άνοιξη. Οι επιχειρήσεις πήραν
επιπλέον ανάσες από τις 7 επιστρεπτέες προκαταβο-
λές, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τα κουπόνια παγίων δαπανών της
πλατφόρμας «myBusinessSupport», τις φοροελα-
φρύνσεις με σχεδόν 7 στα 10 ΑΦΜ να μην έχουν την
υποχρέωση να καταβάλλουν φέτος φόρους. Επιπρό-
σθετα, αναμένουν να πάρουν ανάσες από τη νέα ρύθ-
μιση «κορονοχρεών» με τις 36 έως 72 δόσεις, τη δεύ-
τερη μεγάλη ευκαιρία των 240 και 420 δόσεων ληξι-
πρόθεσμων οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες, καθώς
και την εξαγγελία για περαιτέρω μειωμένο φορολογι-
κό πακέτο το 2022.

Το γεγονός ότι οι τέσσερις ελληνικές συστημικές
τράπεζες πέρασαν με ευκολία τα stress tests της ΕΚΤ
δημιουργεί προϋποθέσεις χαλάρωσης των αυστηρών
κριτηρίων χρηματοδότησης και προσδοκίες δανείων
με ευνοϊκούς όρους προς τον ιδιωτικό τομέα. Οι ελλη-
νικές τράπεζες αναδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι δανει-
ολήπτες από τη διευκόλυνση της ΕΚΤ όλη την περίοδο

της πανδημίας, με τη ρευστότητα να αντιπροσωπεύει
το 14% του ενεργητικού τους. Σύμφωνα, μάλιστα, με την
ανάλυση της JP Morgan, οι ελληνικές τράπεζες ανα-
μένεται να χορηγήσουν την περίοδο 2022-2024 στην
αγορά πιστώσεις 20 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις του ιδιωτι-
κού τομέα αυξήθηκαν κατά 1,62 δισ., ανεβάζοντας τη
συνολική αύξηση εξαμήνου στα 6,3 δισ. ευρώ. Παράλ-
ληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, μετά και την
εκταμίευση των 4 δισ. ευρώ του RRF, βρίσκονται και
πάλι σε προ πανδημίας επίπεδα στα 38 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη της πανδημίας υπό την απειλή των μεταλ-
λάξεων εξακολουθεί, βεβαίως, να είναι κυρίαρχος πα-
ράγοντας στη διαμόρφωση των προσδοκιών και στις
πιθανές αποκλίσεις των εκτιμήσεων. Στην τρέχουσα
συγκυρία η αγορά φαίνεται να έχει να αντιμετωπίσει το
επιδημιολογικό πρόβλημα που θα παραμείνει για ένα
ακόμη 9μηνο, έστω και λιγότερο οξύ, χωρίς μάλιστα να
αποκλείονται νέες προκλήσεις με κάποια μέτρα το
φθινόπωρο και τον χειμώνα, που θα έχουν, όμως, συγ-
κριτικά μικρότερη επίπτωση στην οικονομία. Τέλος,
θεωρώ πως ένας από τους βασικούς λόγους, που η
αγορά διατηρεί τις ελπίδες της και προεξοφλεί τις
προσδοκίες της, είναι ότι στο τεράστιο πρόβλημα του
επενδυτικού κενού η χώρα μας βρήκε σημαντικά κε-
φάλαια 77 δισ. ευρώ για την επομένη εξαετία, που είναι
αρκετά για να περάσουν την ελληνική οικονομία σε μια
νέα εποχή.

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

O
λες οι κυβερνήσεις, χωρίς εξαίρεση, έρχεται
η ώρα που βρίσκονται ενώπιον ενός κατά κυ-
ριολεξία τραγικού στοιχείου: γίνονται θύματα

των επιτυχιών τους. Το ίδιο γίνεται αυτές τις μέρες
με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όντας αντιμέτωπη με
τις καταστροφικές πυρκαγιές, εξαρχής έθεσε ως
πρώτιστο στόχο της την προστασία της ανθρώπινης
ζωής. Και έως τώρα το έχει πετύχει σε εντυπωσιακό
βαθμό, καθώς μόλις μία απώλεια, του νεαρού εθε-
λοντή πυροσβέστη, μετράμε έως τώρα, παρά το ότι
έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και
έχουν εκκενωθεί δεκάδες πόλεις και χωριά.

Κι όμως! Η κοινή γνώμη είναι ανάστατη και κατα-
λογίζει στον κρατικό μηχανισμό λάθη, παραλείψεις
και ολιγωρίες. Η δε υπόσχεση για «αυτοκριτική» εκ
μέρους του πρωθυπουργού στο τηλεοπτικό μήνυμα
της Πέμπτης ενέτεινε τις επικρίσεις και τα παράπονα
ακόμη και πολιτών που πρόσκεινται στη Νέα Δημο-
κρατία, «αφού έως και ο Μητσοτάκης κάνει λόγο για
αυτοκριτική». Για όλα αυτά αναμένεται να μιλήσει ο
πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου.

Είναι περίπου βέβαιο ότι με το σβήσιμο της τελευ-
ταία εστίας θα ξεσπάσει μια από τις οξύτερες πολιτι-

κές συγκρούσεις των τελευταίων ετών μεταξύ κυ-
βέρνησης και αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Η
έκβασή της δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί από τώ-
ρα. Το 2007, οπότε δεν υπήρχε χρόνος να εξελιχθεί
μια τοξική «τυφλή» σύγκρουση κυβέρνησης - αντι-
πολίτευσης, καθώς οι εκλογές ήταν 20 μέρες μετά
τις πυρκαγιές, η κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή βγή-
κε αλώβητη. Αντίθετα το 2018, μετά την καταστροφι-
κή πυρκαγιά στο Μάτι και την επικοινωνιακή της δια-
χείριση από την κυβέρνηση Τσίπρα, αυτό το περι-
στατικό υπήρξε «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»
για τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.

Καλώς ή κακώς, η κρίση των πολιτών δεν είναι
πάντα «δίκαιη». Είναι, όμως, αυθεντική στις Δημο-
κρατίες. Και αυτή η κρίση διαμορφώνεται από ένα
μίγμα παραγόντων, από τους οποίους άλλοι είναι
αποτέλεσμα ορθολογισμού και άλλοι όχι. Για αυτό
δεν πρόκειται να πετύχει καμία προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να εξηγήσει «λογικά» όσα έκανε ή δεν
έκανε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Αυτό που δεν αμφισβητείται, πάντως, είναι ότι οι
Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρω-
σης, είναι εξοργισμένοι, θυμωμένοι και απογοη-

τευμένοι. Άλλοι είναι εξοργισμένοι με την κυβέρ-
νηση, άλλοι δεν έχουν ακόμη διοχετεύσει την αγα-
νάκτηση και τη στενοχώρια τους για την ανείπωτη
καταστροφή. Πάντως, οι συνθήκες είναι τέτοιες
που θα ήταν αυτοκτονικό για κάθε αντιπολίτευση
να μην επιχειρήσει να τις αξιοποιήσεις προς το
συμφέρον της.

Συνεπώς στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γί-
νουμε μάρτυρες μιας «μετωπικής» σύγκρουσης των
κομμάτων της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση, σε
μια προσπάθεια των πρώτων να αποκομίσουν πολι-
τικά οφέλη ή, τουλάχιστον, να υποσκάψουν την εμπι-
στοσύνη όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών
προς την κυβέρνηση. Προσοχή, όμως. Όπως οι κυ-
βερνήσεις κρίνονται από το πόσο αξιοποιούν τα πλε-
ονεκτήματα που έχουν στην πολιτική διαπάλη, έτσι
κρίνονται και οι αντιπολιτεύσεις. Και η σημερινή δυ-
σθυμία των πολιτών κάθε άλλο παρά αυτονόητα κέρ-
δη προσπορίζει στην αντιπολίτευση. Ούτε στη ζωή
ούτε πολύ περισσότερο στην πολιτική χαρίζεται τί-
ποτα. Αν δεν είσαι άξιος και ικανός, δεν θα το πάρεις,
ακόμη και αν βρίσκεται μπροστά σου έτοιμο να σου
δοθεί…

Στην πολιτική δεν χαρίζεται τίποτα…



της
Βάσιας 

Ν. Αναστασίου

Δικηγόρος, 
δημοσιογράφος,

αναπλ. γραμματέας
Επικοινωνίας στο
Κίνημα Αλλαγής
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Η
Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. που
έλαβε έγκριση της Κομισιόν για το νέο
ΕΣΠΑ 2021-2027. Το νέο Σύμφωνο θα κα-

τανείμει συνολικούς πόρους 26,2 δισ. ευρώ (εκ
των οποίων 20,9 δισ. ευρώ είναι η κοινοτική συν-
δρομή και 5,3 δισ. ευρώ η εθνική συνεισφορά)
στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: τον
καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματι-
σμό, την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες
και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφο-
ρών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές
επενδύσεις. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι
όσον αφορά στο τρέχον ΕΣΠΑ η χώρα μας κατά-
φερε να αυξήσει την απορρόφηση σε τέτοιο βαθ-
μό ώστε να βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε αποτελεσματι-
κά και εξασφάλισε μέσω της νέας ΚΑΠ πόρους

19,36 δισ. ευρώ όσους, δηλαδή, και στην τρέχουσα
περίοδο, παρότι συνολικά σε επίπεδο Ε.Ε. οι πόροι
για τη νέα περίοδο μειώθηκαν κατά 10%. Η χώρα
μας καταρτίζει το δικό της στρατηγικό σχέδιο, στο
οποίο θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα κα-
τευθύνει τη χρηματοδότηση σε συγκεκριμένους
στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, η οικο-
νομική ενίσχυση μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύ-
σεων θα αυξηθεί κατά 190 εκατ. ευρώ ετησίως, θα
στηριχθούν οι νέοι παραγωγοί, ενώ όσον αφορά
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των
επιπτώσεών της η Ελλάδα θα διαθέσει 440 εκατ.
ετησίως σε οικολογικά προγράμματα.

Τα παραπάνω ποσά ήρθαν να προστεθούν στα 18
δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και τα 13 δισ. ευρώ δα-
νείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επεν-

δύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις κατανεμημένες σε 4
πυλώνες (πράσινη μετάβαση, ψηφιακό μετασχη-
ματισμό, απασχόληση - δεξιότητες και κοινωνική
συνοχή, ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετα-
σχηματισμός) και προβλέπει τη δημιουργία
180.000 - 200.000 θέσεων εργασίας, αυξάνοντας
ταυτόχρονα κατά 7 μονάδες το εθνικό μας προϊόν
εντός της επόμενης εξαετίας. Ήδη εγκρίθηκαν και
ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα συνολικού προϋπολογι-
σμού 1,42 δισ. ευρώ, τα οποία αφορούν στον εκ-
συγχρονισμό υποδομών του Δημοσίου.

Αθροίζοντας τα παραπάνω και προσθέτοντας και
υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουμε δια-
θέσιμα για την ενίσχυση της ταχείας ανάκαμψης
της ελληνικής οικονομίας πάνω από 77 δισ. ευρώ.
Τώρα είναι η ώρα της σκληρής δουλειάς από όλους
μας έτσι ώστε η χώρα να αφήσει οριστικά πίσω της
την οικονομική και κοινωνική καχεξία της.

77 δισ. ευρώ για μια ισχυρή οικονομία

του
Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας
της Ν.Δ.
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Τ
ις τελευταίες μέρες είδα τον τόπο μου να καί-
γεται... Το ίδιο μπορούν να πουν και πολλοί
συμπατριώτες μας από όλη την Ελλάδα. Εγώ

προσωπικά είμαι παιδί της Βόρειας Αττικής, εξ ου
και βρέθηκα στο συγκεκριμένο μέτωπο προσπα-
θώντας να βοηθήσω όπως μπορώ να σώσουμε ό,τι
σωζόταν… 

Τις τελευταίες μέρες είδα κόπους μιας ζωής, δάση
και ζώα να αντικρίζουν την καταστροφή και τον θά-
νατο. Είδα τους πραγματικούς ήρωες αυτού του τό-
που ΜΟΝΟΥΣ στην πρώτη γραμμή της μάχης. Λε-
βέντες πυροσβέστες, γυναίκες και άντρες να μάχον-
ται με πάθος κόντρα στον εφιάλτη. Έναν εφιάλτη διτ-
τό: από τη μια οι φλόγες και από την άλλη η παντελής
απουσία κάθε μορφής κράτους και Πολιτείας. Σε
επίπεδο πυροσβεστών έχω να καταθέσω το προσω-
πικό μου βίωμα, την εφιαλτική νύχτα της 5ης Αυγού-
στου, οπότε και βρέθηκα παρέα με άλλους εθελον-
τές στον σταθμό πυρασφάλειας του Κρυονερίου.
Πηγαίνοντας σάντουιτς και νερά στους πυροσβέ-
στες, πολλοί εκ των οποίων είναι εποχιακοί με αμοι-
βή που δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ, με κοίταξαν στα
μάτια με απόγνωση και μου είπαν: «Φέρτε μας πυ-
ροσβεστικά, κορίτσι μου. Αμάξια θέλουμε να πάμε
να πολεμήσουμε τις φλόγες, όχι σάντουιτς». 

Μεταβαίνοντας στη συνέχεια στο κέντρο συγκέν-
τρωσης πυρόπληκτων στον Διόνυσο, απ’ όπου αρκε-
τοί είχαν ήδη μεταφερθεί σε ξενοδοχεία, συνάντησα
μια ακόμα τραγική εικόνα. Ηλικιωμένους ανθρώ-
πους 80 και 90 χρόνων να οδύρονται πως δεν θέλουν
να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. «Δούλευα μια ζωή
για το σπίτι μου και κάηκε μέσα σε λίγα λεπτά», φώ-
ναζε απεγνωσμένος ένας μεγάλος κύριος. Άνθρω-
ποι στην ηλικία του παππού μου καταρρακωμένοι,
συντετριμμένοι… «Θεέ μου, λυπήσου μας όλους»,
προσευχήθηκα.

Οι επόμενες μέρες ήταν εξίσου εφιαλτικές, αφού
η καταστροφή συνεχίστηκε. Κοινό αίσθημα όλων
όσοι βρεθήκαμε εκεί ήταν ότι είμαστε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.
Δεν υπήρχε ίχνος οργάνωσης και κρατικής παρέμ-
βασης σε όλο αυτό. Κι όμως, μια σπιθαμή ελπίδας
ξεπρόβαλε μέσα από το καμένο τοπίο…

Και η ελπίδα αυτή είμαστε όλοι εμείς. Η γενιά των
νέων και των εθελοντών από όλη την Ελλάδα. Η
«απολιτίκ» γενιά, όπως αρέσκονται να μας αποκα-
λούν. Δηλώνω συγκλονισμένη και δράττομαι της ευ-
καιρίας να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον καθέναν και
την καθεμία από όλους εσάς που ήσασταν εκεί. Και
όταν λέω εκεί, εννοώ με τον τρόπο που μπορεί ο κα-
θένας να προσφέρει στον συνάνθρωπό μας που έχει
την ανάγκη. Από ένα πακέτο μακαρόνια μέχρι τις
ενισχύσεις με φορτηγά με νερό ή κούτες με φάρμα-
κα που δεχτήκαμε από ελληνικές εταιρείες.

Από το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Αγίου Στε-
φάνου μέχρι την Πετρούπολη. Από το κέντρο της
Αθήνας μέχρι το Γαλάτσι, όπου φιλοξενούνται ζώα
από τις πυρόπληκτες περιοχές. Από όλη την Ελλάδα
χτυπούσε ο παλμός του ανιδιοτελούς και χωρίς πο-
λιτικούς χρωματισμούς και αηδίες πραγματικού
εθελοντισμού. Ορδές νέων παιδιών, ανθρώπων στην
ηλικία μου, ασταμάτητα και ακούραστα να σχηματί-
ζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα αλληλεγγύης και αγά-
πης. Μια αλυσίδα ελπίδας και ουσιαστικής πολιτικο-
ποίησης. Αν τελικά δεν είμαστε εμείς η πιο ουσιαστι-
κά πολιτικοποιημένη γενιά, τότε δεν ξέρω ποια είναι.
Η νέα τάξη των πραγμάτων έρχεται και μαζί της θα
αναδειχθούν η ριζοσπαστικοποίηση των μαζών, ο
κινηματικός χαρακτήρας της προσφοράς, καθώς και
η αγάπη για τα ζώα και τη φύση. Εμείς είμαστε η
επόμενη μέρα αυτού του τόπου και μαζί θα αναγεν-
νηθούμε μέσα από τις στάχτες μας. Ήρθε η ώρα για
«αλλαγή βάρδιας». Η αποχή μας από τα πολιτικά

δρώμενα της χώρας είναι η επιθυμία όλων των πα-
λιών πολιτικών, ανεξαρτήτως κόμματος. Πρόκειται
για την ίδια «συμμορία» που διοικεί εδώ και χρόνια
καταστρέφοντας το δικό μας μέλλον. Πρόκειται για
τις αλλεπάλληλες κυβερνήσεις ανεπάγγελτων ατό-
μων που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότη-
τα και τη βιοπάλη. Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί
μια κρίση κάποιος που ουδέποτε κλήθηκε να το κά-
νει επαγγελματικά ή σε προσωπικό επίπεδο; Δεν
πρόκειται περί φτηνής πολιτικής ή φιλοσοφικών
ερωτημάτων. Απαιτούμε απαντήσεις ΤΩΡΑ. Για
όλους όσοι καταστράφηκαν. Για κάθε ζώο που χάθη-
κε. Για κάθε δέντρο που κάηκε. Για όλους εμάς που
το μέλλον μάς ανήκει και δεν θέλουμε να αποφασί-
ζετε εσείς για αυτό, γιατί πολύ απλά ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ πα-
ταγωδώς.

ΥΓ.: Όποιος διατίθεται να προσφέρει αναλώσιμα
ήδη, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο Αγίου Στεφάνου ή κάποια αντίστοι-
χη δομή από αυτές που αναρτώνται στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. Επιπλέον, όποιος μπορεί να υιοθε-
τήσει κάποιο ζωάκι από τις πυρόπληκτες περιοχές
να επικοινωνήσει με το καταφύγιο στο Γαλάτσι (στο
παλιό Λατομείο Γαλατσίου, οδός Ήρας).

Περί ηρώων και δαιμόνων: Μια προσωπική μαρτυρία από τα καμένα 



Ο φίλος 
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής
Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ με επιστολή του στον υπουργό Άμυνας
Λόιντ Όστιν ζητά από τις αμερικανικές Αρχές να προσφέρουν επιπλέον
βοήθεια στην Ελλάδα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές
πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. «Η Ελλάδα είναι στενός και πολύτι-
μος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Καλώ τη διοίκηση να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για τον λαό της Ελλάδας σε μια ώρα ανάγκης», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο Μενέντεζ.

Άνθρωποι
Δεκάδες πολίτες στη Μυτι-
λήνη πήγαν να δώσουν
δείγμα σάλιου και να βρεθεί
δότης μυελού των οστών για
ένα μικρό αγοράκι μόλις 16
μηνών από τα Πάμφιλα, το
οποίο νοσηλεύεται στο Ογ-
κολογικό της «Ελπίδας»,
έχοντας ξεκινήσει θερα-
πείες για λευχαιμία. Ευαι-
σθητοποιημένος ο Σύλλο-
γος Εθελοντών Αιμοδοτών
και Δωρητών Οργάνων Σώ-
ματος Μυτιλήνης, διοργα-
νώνει έκτακτες δράσεις
προς αναζήτηση και εγγρα-
φή νέων εθελοντών δοτών
μυελού των οστών.

Σημαντική παρέμβαση 
Η Mytilineos ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη ΔΕΗ Α.Ε.

για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασί-

ου Αλουμίνιον της Ελλάδος του Τομέα Μεταλλουργίας.

Με τη συμφωνία αυτή επισφραγίζονται η αγαστή συ-

νεργασία των δύο κορυφαίων εταιρειών και η δέσμευ-

σή τους για ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής ενέρ-

γειας για την ενεργοβόρο βιομηχανία, στο πλαίσιο της

εθνικής βιομηχανικής πολιτικής για την προώθηση

της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών

προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Το όχημα
Η αμερικανική εταιρεία Jetpack Aviation κατα-
σκεύασε και ξεκίνησε τις δοκιμές ενός επαναστατι-
κού σε σχεδιασμό και τεχνολογία νέου ιπτάμενου
οχήματος. Η Jetpack Aviation αποφάσισε να στρέ-
ψει το ενδιαφέρον της στη δημιουργία μιας ιπτάμε-
νης μοτοσικλέτας. Το όχημα, που φέρνει στον νου
τα ιπτάμενα οχήματα στην επιστροφή των Τζεντάι
(«Ο πόλεμος των άστρων»), μπορεί, σύμφωνα με
τους κατασκευαστές του, να κινείται σε ύψος 15.000
ποδών και να πιάνει ταχύτητες 460 χλμ./ώρα.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝ.ΑΛ. περιμένουν εκλογές

Κ
αι τα δύο επιτελεία θεωρούν ότι στο μυαλό του
πρωθυπουργού υπάρχει το ενδεχόμενο της
προσφυγής στις κάλπες. Μπροστά σε άλλο ένα

4ο κύμα, που ενδεχομένως θα φέρει τοπικά lock-
downs ή, έστω, νέα πιο ήπια περιοριστικά μέτρα, αλλά
και στις συνέπειες των πυρκαγιών ο πρωθυπουργός θα
μπει σε πειρασμό να κερδίσει πιο εύκολα μια νέα τε-
τραετία. Άλλωστε, όσοι το ισχυρίζονται αυτό λένε ότι η
συνέχιση της πανδημίας θα καταστήσει αδύνατους

τους στόχους του οικονομικού επιτελείου, όπως, π.χ.,
τα προσδοκώμενα έσοδα από τον τουρισμό, το μέγεθος
της ανάπτυξης, την πτώση της ανεργίας κ.ά. Τέλος, ο
Σεπτέμβριος δεν θα είναι χαλαρός για την αντιπολίτευ-
ση, καθώς εκτός από την πανδημία και τους εμβολια-
σμούς η κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει και άλλα
μέτωπα που έρχονται το φθινόπωρο και ο ΣΥΡΙΖΑ θα
πρέπει να είναι έτοιμος, αν θέλει να καταστεί αξιόπιστη
πολιτική δύναμη.
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Mετά την τραγωδία των πυρκαγιών οι κλι-
ματολόγοι πιστεύουν ότι οι ακραίες βρο-
χοπτώσεις θα γίνονται όλο και πιο συχνές

λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Με την
υπερθέρμανση του πλανήτη μεταβάλλεται και η
ατμόσφαιρα. Όπως αναφέρει ο δρ Σεμπάστιαν Σί-
πελ από το Ινστιτούτο Κλίματος και Ατμόσφαιρας
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Ζυρίχης,
«για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν
βαθμό Κελσίου η ατμόσφαιρα μπορεί να απορρο-
φήσει περίπου 7% περισσότερη υγρασία. Αυτή η
επιπλέον υγρασία που προκαλείται από την υπερ-
θέρμανση οδηγεί μακροπρόθεσμα σε αύξηση της
ποσότητας του νερού της βροχής, ειδικά όταν
έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις».
Οι ειδικοί, επίσης, δεν έχουν πλέον καμία αμφιβο-
λία ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή επηρε-
άζει την ατμόσφαιρα.
Ενδιαφέρον έχει και η συσχέτιση του ακραίου
καύσωνα στη δυτική ακτή των ΗΠΑ και του Καναδά
με την εμφάνιση πλημμυρών στη Γερμανία και τις
γειτονικές χώρες, σύμφωνα με ειδικούς. Τα τε-
λευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στη
σταθερή πορεία των αέριων μαζών από τον Βόρειο
Πόλο προς την Ευρώπη. Πολλοί ειδικοί εικάζουν
ότι η ισχυρή υπερθέρμανση της Αρκτικής προκα-
λεί ρεύμα αέρα που κινείται γύρω από τον Βόρειο
Πόλο. Ο δυτικός αυτός άνεμος πνέει σε ύψος 9 χι-
λιομέτρων, εξασθενεί και έπειτα η ζώνη αυτή δη-
μιουργεί νέα κύματα. Αυτά τα κύματα στη συνέ-
χεια ενδέχεται να προκαλέσουν ακραίο καύσωνα,
όπως είδαμε στη Βόρεια Αμερική, ή πλημμύρες.
Ένας επιπλέον παράγοντας, τον οποίο οι ειδικοί
παρακολουθούν με προβληματισμό και σχετίζεται
με τις πλημμύρες, έχει να κάνει με τις αλλαγές
στην εμφάνιση των φαινομένων της παλίρροιας
και της άμπωτης την τελευταία δεκαετία, τα οποία
εμφανίζονται με ολοένα πιο ακραία ένταση. Αυτό
οφείλεται σε μια ανωμαλία στη σεληνιακή τροχιά
που παρατηρείται κάθε 18 χρόνια. Σύμφωνα με
τους επιστήμονες, στον επόμενο σεληνιακό κύ-
κλο, τη δεκαετία του 2030, η στάθμη της θάλασσας
θα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας της
υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ερευνητές, πάντως, από όλο τον κόσμο εκτιμούν
ότι πλημμύρες σαν και αυτές στη Γερμανία με κα-
ταστροφικές συνέπειες ενδέχεται να συμβαίνουν
κάθε τόσο στο μέλλον. Σε συνδυασμό με άλλα
ακραία καιρικά φαινόμενα, απότοκα της κλιματι-
κής αλλαγής, η ανησυχία των ειδικών αυξάνεται,
όπως και οι προειδοποιήσεις τους για άμεση λήψη
μέτρων παγκοσμίως...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Τι γίνεται 
με το κλίμα

anetnews24@gmail.com 



Ε
νισχύονται τα ρωσικά μέσα στη
μάχη κατά των πυρκαγιών
στην Ελλάδα. Όπως έγινε γνω-
στό, εκτός από την επέκταση

της ενοικίασης του θηριώδους Beriev
Be-200, η Μόσχα ετοιμάζεται να στείλει
δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Ilyushin
Il-76 και δύο ελικόπτερα Mil Mi-8. Σύμ-
φωνα, μάλιστα, με την πρεσβεία της Ρω-
σίας στην Ελλάδα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζή-
τησε την άμεση αποστολή των ιπτάμενων
μέσων στην Αθήνα για να συνδράμουν το
έργο των πυροσβεστών.

Το ελληνικό αίτημα για περισσότερα
ρωσικά πτητικά μέσα είχε μεταφέρει νω-
ρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ρώ-
σο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν, ενώ
και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας, σε τηλεφωνική επικοινωνία που εί-
χε με τον ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ,
ζήτησε να διερευνηθεί η δυνατότητα
αποστολής ενός ακόμη πυροσβεστικού
αεροσκάφους Beriev στην Ελλάδα για να
συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής.
Τα νέα αεροσκάφη που στέλνει η Ρωσία
θα προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στη
μάχη με τα πύρινα μέτωπα, ενώ ιδιαίτερα
σημαντική είναι η επέκταση χρήσης του
Beriev. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε
την ενοικίαση για 120 ώρες έναντι 3,8
εκατ. ευρώ, όμως οι αυξημένες ανάγκες
του φετινού καλοκαιριού οδήγησαν στην
επέκταση της σύμβασης. Το Beriev είναι
αναμφισβήτητα ο πρωταγωνιστής των τε-

λευταίων ημερών λόγω της δυνατότητας
που έχει να μεταφέρει 12 τόνους νερού,
ενώ οι ρίψεις που πραγματοποιεί δίνουν
ουσιαστικές λύσεις στα μέτωπα των πυρ-
καγιών. Από την περασμένη Τετάρτη ο
«γίγαντας» από τη Ρωσία έχει πραγματο-
ποιήσει περισσότερες από 40 εξόδους
και σχεδόν 400 ρίψεις στα μέτωπα της
Εύβοιας, της Αττικής και της Ηλείας.

Η Τουρκία
Αεροπλάνα, αυτήν τη φορά όχι μαχητι-

κά F-16, όπως συνέβη την περασμένη
Τρίτη, ετοιμάζεται να στείλει και η Άγκυ-
ρα. Ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερι-
κών να ενημερώνει πως τώρα που έχουν
τεθεί υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στην
Τουρκία η Άγκυρα θα διαθέσει δύο από τα
τρία Canadair που διαθέτει στην Ελλάδα
ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
των μετώπων και των αναζωπυρώσεων.

Την ίδια ώρα, εντυπωσιακές διαστάσεις
λαμβάνει το κύμα αλληλεγγύης και υπο-
στήριξης προς την Ελλάδα, με δεκάδες
χώρες από ολόκληρο τον κόσμο να δεί-

χνουν εμπράκτως τη συμπαράστασή
τους. Ήδη, στα μέτωπα της Εύβοιας, της
Ηλείας, της Αρκαδίας αλλά και στις πε-
ριοχές που επλήγησαν στην Αττική έχουν
αναπτυχθεί ξένοι πυροσβέστες που πα-
λεύουν μαζί με τους Έλληνες συναδέλ-
φους τους στην άνιση μάχη εναντίον των
πύρινων μετώπων.

Το πρώτο βήμα για τη διεθνή βοήθεια
έγινε με την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊ-
κού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
στις 4 Αυγούστου, με τις Βρυξέλλες να
ανακοινώνουν την κινητοποίηση του μη-
χανισμού για να ενισχυθούν οι δυνάμεις
πυρόσβεσης στην Ελλάδα. Η Κύπρος
ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στέλ-
νοντας ένα πεζοπόρο τμήμα των 40 ατό-
μων και δύο αεροσκάφη Air Tractor, που
έσπευσαν στα μέτωπα της Βαρυμπόμπης
στην Αττική και στη Μάνη. Και καθώς οι
φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, η Γαλλία
διέθεσε τη μεγαλύτερη δύναμη με περισ-
σότερους από 240 πυροσβέστες, 3 αερο-
σκάφη, αν και το ένα παρουσίασε βλάβη
και βρίσκεται στην Ελευσίνα, και 58 οχή-
ματα. Πυροσβεστικά αεροσκάφη έχουν
διαθέσει ακόμη η Κροατία, η Σουηδία και
η Ισπανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες με
το P-8 μεταφέρουν διαρκώς εικόνα από
τα μέτωπα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρή-
σεων. Μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια
δίνουν πυροσβέστες από τη Σερβία με 14
οχήματα και τρία ελικόπτερα, ομάδες πε-
ζοπόρων τμημάτων αλλά και 21 οχήματα

από τη Ρουμανία και περίπου 100 Ουκρα-
νοί. Από αέρος συνεχίζουν να επιχειρούν
δύο ελικόπτερα από την Αίγυπτο και τρία
από την Ελβετία, ενώ στις περιοχές όπου
υπάρχουν ακόμη εστίες φωτιάς ή αναζω-
πυρώσεις κατευθύνονται πυροσβέστες
και οχήματα από την Τσεχία, τη Γερμανία,
την Πολωνία, την Αυστρία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τη
Μολδαβία. Εντός των επόμενων ωρών
αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα δυνά-
μεις από τη Μάλτα, το Μαυροβούνιο και
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία,
εκτός από ένα ελικόπτερο και υλικά δα-
σοπυρόσβεσης, μέσω της Ερυθράς Ημι-
σελήνου συγκεντρώνουν βοήθεια και εί-
δη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπλη-
κτους. Μηνύματα συμπαράστασης αλλά
και την ετοιμότητά τους να συμβάλουν αν
αυτό απαιτηθεί έχουν δηλώσει ακόμη το
Μεξικό, η Βενεζουέλα, η Νορβηγία, η Αρ-
μενία, η Γεωργία, η Ιορδανία, η Κίνα, ο Λί-
βανος, η Λιθουανία, το Αζερμπαϊτζάν, η
Πορτογαλία και το Ιράν.
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Επικοινωνία Μητσοτάκη 
με Μισούστιν και Δένδια
με Τσαβούσογλου 
για περαιτέρω ενίσχυση 
της Ελλάδας με
πυροσβεστικά αεροπλάνα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τα ρωσικά «θηρία» 
και η διεθνής βοήθεια
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ΦΛΕΓΕΤΑΙ

«A
νθρωποι και μηχανές, το
πάμε όσο πάει». Με αυτήν
τη φράση ιπτάμενος της
Πολεμικής Αεροπορίας πε-

ριγράφει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες
που καταβάλλουν εδώ και μία εβδομάδα οι
πιλότοι των αεροσκαφών και των εναέριων
μέσων στον «πόλεμο» με τα πύρινα μέτωπα.

Με άρτια εκπαίδευση και χωρίς δεύτερη
σκέψη δεν φοβούνται να «βουτήξουν» πά-
νω από τις φλόγες μέσα σε αναταράξεις,
θερμικά ρεύματα και με ορατότητα σχεδόν
μηδενική λόγω του πυκνού καπνού. Πολλές
φορές με κίνδυνο της ζωής τους, καθώς μια
στιγμιαία μεταβολή του ανέμου ή ένα ρεύμα
αρκούν για να αποσταθεροποιήσουν ή να
βγάλουν εκτός πορείας τα αεροπλάνα. Αυτό
συνέβη και στην περίπτωση του πυροσβε-
στικού αεροπλάνου Πετζετέλ (PZL) που
επιχειρούσε την Κυριακή σε φωτιά που ξέ-
σπασε στη Ζάκυνθο και συνετρίβη, με τον
πιλότο, ως εκ θαύματος, να βγαίνει ζωντα-
νός και μάλιστα χωρίς τραύματα.

Το Πετζετέλ βρισκόταν σε διασπορά στο
κλιμάκιο της Κεφαλονιάς και μόλις ξέσπα-
σαν οι φωτιές στη Ζάκυνθο, στις θέσεις Λι-
θακιά, Καταλούπο και Κοιλιωμένο, έλαβε
εντολή για απογείωση μαζί με άλλα ιπτάμε-
να μέσα. Λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα
και ενώ το αεροσκάφος επιχειρούσε στη
θέση Μαχαιράδο Ζακύνθου, ο πιλότος χτυ-
πήθηκε από καθοδικό ρεύμα. Επιδεικνύον-
τας τιτάνια ψυχραιμία και χάρη στην άριστη
εκπαίδευσή του, ο χειριστής του αεροσκά-
φους και πατέρας δύο παιδιών έκοψε τον
κινητήρα ώστε να μειώσει ταχύτητα και να

πραγματοποιήσει «ελεγχόμενη πτώση» ή,
όπως λέγεται στην αεροπορική γλώσσα,
«βαριά προσγείωση», χρησιμοποιώντας
μάλιστα τις κορυφές των δέντρων ως
«στρώμα» για να μην προσκρούσει με δύνα-
μη στο έδαφος και αναφλεγεί.

Με τη βοήθεια κατοίκων και πυροσβε-
στών που βρίσκονταν στο σημείο ο πιλότος
βγήκε από το αεροπλάνο σώος και αβλαβής
και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ελικό-

πτερο Super Puma στο 251 Γενικό Νοσοκο-
μείο Αεροπορίας για προληπτικούς λόγους.
Με τον χειριστή επικοινώνησε αμέσως η
ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
που άκουσε με ανακούφιση ότι είναι καλά
στην υγεία του.

Σαραντάρισαν
Τα πολωνικά Πετζετέλ κοντεύουν τα 40

χρόνια σε υπηρεσία, προσφέροντας την πο-
λύτιμη βοήθειά τους στην αντιμετώπιση των
πυρκαγιών κατά τα πρώτα λεπτά της εκδή-
λωσής τους. Ανήκουν στην 359 Μοίρα Αε-
ροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπη-
ρεσιών με έδρα τη Δεκέλεια και κάθε καλο-
καίρι μεταφέρονται σε όλη την Επικράτεια,
όπου αναλαμβάνουν αποστολές αεροπυρό-
σβεσης. Αν και μεγάλης ηλικίας, θεωρούν-
ται ιδιαιτέρως αξιόπιστα και κατάλληλα για
το ιδιαίτερο ελληνικό ανάγλυφο, ενώ μετα-
φέρουν έως 2.500 λίτρα υγρού φορτίου.

Από το ξέσπασμα των πυρκαγιών την πε-
ρασμένη Τρίτη τα Πετζετέλ και τα Καναντέρ
της Πολεμικής Αεροπορίας δεν έχουν στα-
ματήσει να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα
που καίνε τη χώρα. Είναι ενδεικτικό ότι μέ-
χρι στιγμής οι δύο τύποι των πυροσβεστι-
κών αεροσκαφών έχουν γράψει σχεδόν
1.000 ώρες πτήσης, ξεπερνώντας κατά πολύ
τον μέσο όρο της αντιπυρικής περιόδου. Οι
απογειώσεις ξεκινούν με το πρώτο φως και
η τελευταία προσγείωση γίνεται αφού πέσει
η νύχτα, οπότε και αρχίζει ο μαραθώνιος
των επισκευών και των ελέγχων, ώστε όλα
τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα να είναι
έτοιμα για πτήση το ξημέρωμα.

Σε διαθεσιμότητα
αξιωματικός που
ζήτησε πολιτικό 
μέσο για να στείλει
πυροσβεστικό 
όχημα
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε με από-
φαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. ανώ-
τερος αξιωματικός στην Πελοπόν-
νησο που φέρεται να ρώτησε πολί-
τη, ο οποίος του ζήτησε να στείλει
πυροσβεστικό όχημα για να σώσει
το σπίτι του από τις φλόγες, αν έχει
πολιτικό μέσο. Παράλληλα, για την
υπόθεση διατάχθηκε Ένορκη Διοι-
κητική Εξέταση.
Αυτή η αντίδραση του αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε έπειτα από βίν-
τεο που κάνει τον γύρο του Διαδι-
κτύου και παρουσιάζει τον πολίτη
να μιλάει σε τηλεοπτικό κανάλι για
την πυρκαγιά που έφτασε στο χω-
ριό του και το σπίτι του, ο οποίος
αναφέρει τη συγκεκριμένη συνομι-
λία του με τον αξιωματικό.
Ειδικότερα, ο πολίτης λέει ότι τηλε-
φώνησε στον αξιωματικό στην
Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας
και του ζήτησε ένα πυροσβεστικό
όχημα να σώσει το σπίτι του. Εκεί-
νος επικοινώνησε με την Πυροσβε-
στική που αρνήθηκε και τότε, πάντα
σύμφωνα με τη μαρτυρία του πολί-
τη, τον ρώτησε αν έχει κάποιο πολι-
τικό μέσο. Μετά τη δημοσιοποίηση
του συγκεκριμένου βίντεο, το αρ-
χηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοί-
νωση, η οποία αναφέρει: «Σχετικά
με περιστατικό στο οποίο φέρεται
να εμπλέκεται ανώτερος αξιωματι-
κός της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελο-
ποννήσου και αναπαράγεται σε
ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ανακοινώνεται ότι δια-
τάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέτα-
ση, ενώ παράλληλα με απόφαση
του αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας ο εν λόγω αξιωματικός τέ-
θηκε σε διαθεσιμότητα».

Στα όριά τους
άνθρωποι 
και μηχανές

Από θαύμα σώθηκε ο πιλότος
του Πεζετέλ που συνετρίβη 

στη Ζάκυνθο 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ...
Στη θέση του παραμένει ο διευ-
θυντής Αεροπορίας Στρατού,
υποστράτηγος Γιώργος Κουμεν-
τάκης, μετά τις «φωτιές» που
άναψαν οι φήμες περί παραίτη-
σής του. Η όποια ένταση προκλή-
θηκε, λύθηκε, αναφέρουν πλη-
ροφορίες από τη στρατιωτική και
την πολιτική ηγεσία και έτσι ο έμ-
πειρος αξιωματικός συνεχίζει
στη θέση του ΔΑΣ. Άλλωστε, όσο
μαίνεται η μάχη με τα πύρινα μέ-
τωπα, δεν είναι ώρα για συζητή-
σεις και στοχευμένες «διαρρο-
ές» για παραιτήσεις.



Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στη Μεσόγειο -μετά την
Τουρκία και την Ιταλία- σε ό,τι αφορά την καμένη έκταση
φέτος (συνολικά 933.680 στρέμματα έως 8 Αυγούστου) και
δεύτερη -μετά την Κύπρο- όσον αφορά την αύξηση
(+336%) των καμένων εκτάσεων συγκριτικά με τον μέσο
όρο της περιόδου 2002-2020, σύμφωνα με το meteo του
Αστεροσκοπείου.

Η Ιταλία είναι η «πρωταθλήτρια» φέτος, με περίπου 1,6
εκατομμύρια στρέμματα (αύξηση 314% έναντι του μέσου
όρου 2002-2020). Ακολουθεί η Τουρκία με περίπου ένα
εκατομμύριο στρέμματα και αύξηση 148%. Μετά την τρίτη
Ελλάδα, ακολουθεί η Ισπανία με καμένες εκτάσεις σχεδόν
400.000 στρεμμάτων (μείωση 39%).

Η ανάλυση αυτή βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές

Πυρκαγιές (European Forest Fire Information System)
για την κατάσταση που επικρατεί στη Μεσόγειο κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Γενικά, η
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου παρουσιάζει
εξαιρετικά άσχημη εικόνα, με σχεδόν όλες τις χώρες να
καταγράφουν σημαντική αύξηση στα απόλυτα μεγέθη των
καμένων εκτάσεων έως και το απόγευμα της Κυριακής 8
Αυγούστου.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν, σύμφωνα με το meteo,
ότι «δεν αρκούν τα πολλά εναέρια ή άλλα μέσα δασοπυρό-
σβεσης, αλλά απαιτείται μια άμεση, δραστική αλλαγή προς
ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης και αντιμετώπισης
των δασικών πυρκαγιών».

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των καμένων στρεμμάτων
ανά περιοχή, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία έως το

μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περίπου 460.000
στρέμματα στην Εύβοια, 80.000 στρέμματα στην Αττική και
110.000 στρέμματα στη Λακωνία. Φυσικά, η φωτιά στην Εύ-
βοια συνέχιζε να καίει ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της μέχρι
και χθες αργά το βράδυ. 

Εξάλλου, μέχρι την Κρήτη βρέθηκαν μικροσωματίδια από
τις φωτιές, όπως έκανε γνωστό ο καθηγητής Περιβαλλοντι-
κής και Υγειονομικής Μηχανικής Δημοσθένης Σαρηγιάν-
νης, προσθέτοντας ότι τα σωματίδια θα αιωρούνται έως και
για 10 μέρες. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι είναι μεγάλες οι
συγκεντρώσεις από μέταλλα που, πριν να καεί το δάσος,
ήταν χρήσιμα για τα φυτά, ωστόσο η εισπνοή τους αφήνει
ουσίες που μένουν στον οργανισμό. Αναφέρθηκε επίσης σε
καρκινογόνα προϊόντα καύσης, υπενθυμίζοντας ότι κάηκαν
και εργοστάσια με πλαστικά και χρώματα. 

Ν
α ερευνηθεί η πιθανότη-
τα ύπαρξης οργανωμέ-
νου σχεδίου εμπρησμού
πίσω από τις καταστρο-

φικές πυρκαγιές που μαίνονταν μέ-
χρι και χθες στην Ελλάδα ζητεί ο ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασί-
λειος Πλιώτας, με παραγγελία του
προς την Εισαγγελία Εφετών της
Αθήνας.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουρ-
γός της χώρας, με παρέμβασή του, ση-
μειώνει χαρακτηριστικά ότι ο «συγ-
χρονισμός» στην εκδήλωση των πυρ-
καγιών των τελευταίων ημερών προ-
καλεί «εύλογες υπόνοιες για σκόπιμη
οργανωμένη εγκληματική δραστηριό-
τητα και όχι μόνο για απλό, τυχαίο φαι-
νόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμε-
λούς συμπεριφοράς».

Για την ακρίβεια, η εισαγγελική πα-
ραγγελία Πλιώτα ζητεί έρευνα προς
πάσα κατεύθυνση για τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές αλλά και αναζήτηση
στοιχείων που μπορεί να φέρουν στο
φως την ύπαρξη εγκληματικής οργά-
νωσης. Η σημαντική αυτή παραγγελία
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει
αποδέκτη την Εισαγγελία Εφετών της
Αθήνας, ενώ την ενημέρωση για την

πορεία της έρευνας ορίσθηκε ο αντει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου Λάμ-
προς Σοφουλάκης.

«Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός
πυρκαγιών, ασυνήθους έντασης και
έκτασης, που εκδηλώθηκαν κατά τις
τελευταίες ημέρες, με συνέπεια να
προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες
στο φυσικό περιβάλλον (και ιδίως στον
δασικό πλούτο της χώρας), σε κτίρια,
εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις
και καλλιέργειες και σε τουριστικές
υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα για τη
ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων
μας, καθώς και ο “συγχρονισμός” στην
εκδήλωσή τους δημιουργούν εύλογες
υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγ-
κληματική δραστηριότητα και όχι μόνο
για απλό, τυχαίο φαινόμενο σύμπτω-
σης περιστατικών αμελούς συμπερι-
φοράς», σημειώνει, μεταξύ άλλων,
στην έγγραφη παραγγελία του ο κ.
Πλιώτας, την οποία κοινοποίησε και
στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλη-
μάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστι-
κού Σώματος.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας του Α.Π.
ζητεί, στο πλαίσιο της έρευνας και ανε-
ξάρτητα από τον σχηματισμό των επι-
μέρους (κατά τόπο) δικογραφιών, να

συγκεντρωθούν όλα τα κρίσιμα στοι-
χεία που παρέχουν ενδείξεις για ύπαρ-
ξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρι-
κού σχεδιασμού για ενιαία δράση εμ-
πρηστών-μελών εγκληματικής οργά-
νωσης, δηλαδή για τέλεση του κακουρ-
γήματος του άρθρου 187 παρ. 1 και 2
ΠΚ «συγκρότηση-ένταξη και διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνωσης που επι-
διώκει την τέλεση κακουργημάτων εμ-
πρησμού σε δάση και κοινών κακουρ-
γημάτων εμπρησμού» (άρθρα 264 παρ.
1 και 265 παρ. 1 στοιχ. β, γ, ΠΚ).

Στο διά ταύτα της παραγγελίας
Πλιώτα διευκρινίζεται ότι «είναι αυτο-
νόητο πως πρέπει να ενεργοποιηθεί,
σε όλο το εύρος του, το ποινικό δικονο-
μικό οπλοστάσιο (άρση τηλεφωνικού
απορρήτου, διενέργεια, ερευνών, ειδι-
κών ανακριτικών πράξεων κ.λπ.) για
να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε
χρήσιμη σχετική πληροφορία». 

Και καταλήγει ότι «για την πρόοδο
της προανάκρισης κατά τον σχηματι-
σμό της συναφούς ποινικής δικογρα-
φίας, η εποπτεύουσα εισαγγελέας
Εφετών θα ενημερώνει τον αρμόδιο
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.
Λάμπρο Σοφουλάκη».

Ο εισαγγελέας κάνει λόγο
για «συγχρονισμό» στην
εκδήλωση των πυρκαγιών
και προβαίνει στην
αναζήτηση στοιχείων 
που μπορεί να φέρουν 
στο φως την ύπαρξη
εγκληματικής οργάνωσης…

«Στάχτη» πάνω από 900.000 στρ. - «SOS» για τα βλαβερά σωματίδια
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Έρευνα από
τον Άρειο Πάγο για
οργανωμένο σχέδιο 



Συγκλονίζει ο πατέρας
δύο εθελοντών που
δίνουν μάχη για τη ζωή 

Αγωνίστηκαν εθελοντικά με
αυταπάρνηση για να σώσουν από τις
φλόγες ανθρώπους, το δάσος και σπίτια
στις Αφίδνες. Τρεις από αυτούς δίνουν
τα τελευταία εικοσιτετράωρα ακόμα μία
«μάχη» στο νοσοκομείο, όπου
μεταφέρθηκαν με σοβαρά εγκαύματα
στο σώμα τους. Πρόκειται για τρεις
εθελοντές πυροσβέστες που
τραυματίστηκαν από τη φωτιά στις
Αφίδνες τις προηγούμενες ημέρες, με
τους δύο να νοσηλεύονται στο ΚΑΤ. Οι
δύο τελευταίοι είναι αδέρφια. 
Ο πατέρας τους, Κώστας Μανιάς,
μιλώντας χθες μέσα από τα αποκαΐδια
στην ΕΡΤ, συγκλονίζει, γνωστοποιώντας
ότι ο ένας του γιος χαροπαλεύει στην
Εντατική, με τους γιατρούς να
ανησυχούν για την πορεία της υγείας
του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του
ηλικιωμένου πατέρα, ο δεύτερος γιος
του νοσηλεύεται σε θάλαμο με
εγκαύματα και στα δύο του χέρια. Και οι
δύο τραυματίστηκαν όχι για να σώσουν
τα σπίτια τους, αλλά «αμυνόμενοι»,
όπως είπε, «με τόσους άλλους, στο
δάσος».
Η μαρτυρία του στην τηλεοπτική κάμερα
συγκλονίζει… «Το ένα παιδί μου
χαροπαλεύει στην Εντατική. Ο άλλος
είναι σε θάλαμο με σοβαρά εγκαύματα
στα δύο χέρια. Χθες βράδυ (την
Κυριακή) πήγαν εθελοντικά στις
φωτιές. Δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά
στην προσπάθειά τους να σώσουν τα
σπίτια τους, αλλά αμυνόμενοι με τόσους
άλλους στο δάσος. Εκεί έπαθαν τη
ζημιά», ανέφερε ο πατέρας των δύο
εθελοντών πυροσβεστών.
«Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί, ειδικά
για εκείνο που είναι στην Εντατική, γιατί
είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή
του. Ανησυχώ. Όταν ρωτάω τον γιατρό
για το τι εννοεί σοβαρή κατάσταση και
αν κινδυνεύει, δηλαδή η ζωή του,
εκείνος μου απαντά: “Να σου πω την
αλήθεια, δεν αποκλείω τίποτα”»,
πρόσθεσε.

Χ
ωρίς ανάσα συνεχίζουν να δί-
νουν μάχη με τις φλόγες πυ-
ροσβέστες, εθελοντές και
απλοί κάτοικοι στη Βόρεια

Εύβοια, όπου συνεχίζεται η επέλαση
της πύρινης λαίλαπας για έβδομη συ-
νεχόμενη ημέρα. Την ίδια στιγμή, αντι-
μέτωπες με συνεχείς αναζωπυρώσεις
είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην
Ηλεία. 

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τη φω-
τιά στη Βόρεια Εύβοια προκαλούν τρό-
μο, καθώς ο πύρινος εφιάλτης έχει κά-
ψει περίπου 500.000 στρέμματα. Ακό-
μη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι
ακόμα η φωτιά δεν έχει σταματήσει το
καταστροφικό της έργο. Χθες το βράδυ
το επίκεντρο του «πολέμου» με την
πυρκαγιά βρισκόταν ανάμεσα σε Γαλα-
τσώνα και Αβγαριά. Η φωτιά παραλίγο
να περάσει τον δρόμο από Αβγαριά
προς Γαλατσώνα, ενώ υπήρξε φόβος
ότι με τη φορά του ανέμου το πύρινο
μέτωπο θα οδηγούνταν προς την Ιστιαία
και παρακείμενα χωριά. Για τον λόγο
αυτόν, σχηματίστηκε μεγάλη αντιπυρι-
κή ζώνη. Τα εναέρια μέσα που πετού-
σαν στην περιοχή μέχρι να δύσει ο

ήλιος συνέβαλαν και αυτά στον περιο-
ρισμό του μετώπου, το οποίο βρίσκεται
σε δύσβατο σημείο και οι πυροσβέστες
έκαναν αγώνα για να το προσεγγίσουν.
Στη μάχη της κατάσβεσης στην Εύβοια
έχουν ριχτεί και πυροσβέστες από τη
Σερβία, οι οποίοι συνδράμουν τις προ-
σπάθειες των Ελλήνων συναδέλφων
τους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης είχε χθες τηλεφωνική επικοινω-
νία με τον δήμαρχο Ιστιαίας - Αιδηψού
Γιάννη Κοντζιά και τον δήμαρχο Μαν-
τουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Γιώργο
Τσαπουρνιώτη. Ενημερώθηκε για τις
καταστροφές στην περιοχή της Βόρει-
ας Εύβοιας και τόνισε ότι η Πολιτεία θα
είναι δίπλα στους πληγέντες από την
πυρκαγιά. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαί-
ωσε τους δημάρχους ότι θα ανακοινω-
θούν άμεσα μέτρα ανακούφισης των
πυρόπληκτων, καθώς και για την απο-
κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
και την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις 
Την ίδια στιγμή, μάχη με τις αναζω-

πυρώσεις έδιναν χθες κάτοικοι, εθε-

λοντές και δυνάμεις της Πυροσβεστι-
κής (με επίγεια και εναέρια μέσα) για
να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις
που προκύπτουν διαρκώς στα μέτωπα
σε Ηλεία και Αρκαδία. Από το απόγευ-
μα ξεκίνησαν αναζωπυρώσεις σε Λάλα,
Λάσδικα, Βασιλάκι (κοντά στα διοικητι-
κά όρια με την Αρκαδία) και Μηλιές
Ηλείας, εκεί όπου ήχησαν και οι καμ-
πάνες της εκκλησίας, προσκαλώντας
τους εναπομείναντες κατοίκους να εκ-
κενώσουν την περιοχή. Αναζωπυρώ-
σεις σημειώθηκαν και σε Ράχες και
Νεοχώρι Γορτυνίας, ενώ οι φλόγες
έφτασαν στον ποταμό Ερύμανθο, στην
πλαγιά από την πλευρά της Αρκαδίας,
δίπλα από το διυλιστήριο που υδροδο-
τεί τους Δήμους Πύργου και Αρχαίας
Ολυμπίας.

Έβδομη νύχτα τρόμου -
Άνιση μάχη με τις φλόγες
δίνουν οι πυροσβέστες 
και οι εθελοντές… 

Τραγωδία στη Φωκίδα  Ένα τραγικό συμβάν συνέβη γύρω στις 11 χθες τοπρωί στην Ερατεινή Φωκίδας, με έναν 70χρονο χειρι-στή να πέφτει σε γκρεμό -την ώρα που έκανε έργοστην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς- και να χάνειτη ζωή του. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της πε-ριοχής στο LamiaReport, την ώρα που το τεράστιομηχάνημα κινείτο από το Νεκροταφείο της Ερατεινήςπρος το χωριό Μηλιά, κοντά στη θέση «Αμυγδαλιά»,βρέθηκε στον γκρεμό. Η μπουλντόζα, μετά την εκτρο-πή, τούμπαρε και σταμάτησε στη μέση της πλαγιάς,ύστερα από περίπου 30 μέτρα. Λίγη ώρα μετά, οι πυ-ροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμότου, διαπίστωσαν πως δεν είχε ζωτικά σημεία. Σεανακοίνωση του Νοσοκομείου Άμφισσας αναφέρον-ται τα εξής: «Την 15.25 της σήμερον (χθες) διακομί-στηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας με το ΕΚΑΒάνδρας ηλικίας 70 ετών, κάτοικος Αμυγδαλιάς Δωρί-δος, χειριστής μηχανήματος GCP (μπουλντόζας),ύστερα από πτώση σε γκρεμό στη περιοχή ΡεντζούΕρατεινής του Νομού Φωκίδος, με μη ανιχνεύσιμαζωτικά σημεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

Eφιάλτης δίχως τέλος 
σε Εύβοια και Ηλεία 
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Τ
ο τελευταίο αντίο είπαν φίλοι,
συγγενείς και εκπρόσωποι του
επιχειρηματικού και του πολιτι-
κού κόσμου στον πρόεδρο της

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο. Ο Κων-
σταντίνος Μίχαλος έφυγε από τη ζωή το με-
σημέρι της Παρασκευής, από ανακοπή καρ-
διάς, ενώ βρισκόταν στο γραφείο του στο
εργοστάσιό του στο Κρυονέρι και αγωνιού-
σε για τη φωτιά. 

Η σύζυγός του τον αναζητούσε και δεν τον
έβρισκε. Πήγε στο εργοστάσιο όπου βρι-
σκόταν από το προηγούμενο βράδυ και τον
βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθη-
κε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός
του. Χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
της νεκροτομής, όπου βρέθηκαν ανεύρυ-
σμα αορτής και τρεις φραγμένες αρτηρίες. 

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο τέως
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κερα-
μέως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί-

πρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης, ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Νίκος Παπαθανάσης και η γενική γραμ-
ματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη.

Μετά την εξόδιο ακολουθία ακολούθησαν
οι επικήδειοι που με μεγάλη συγκίνηση εκ-
φώνησαν η σύζυγος του Κωνσταντίνου Μί-
χαλου, Αθηνά, η οποία περιέγραψε τις τε-
λευταίες δραματικές στιγμές που έδωσαν
στη μάχη κατά της φωτιάς, και ο γιος του,
Χρήστος Μίχαλος. Ακόμη, μίλησαν ο πρώ-
τος αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Συγγε-
λίδης, ο οποίος και θα εκτελεί προσωρινά
χρέη προέδρου, ο πρώην υπουργός Γιάννης
Παπαθανασίου, ο οποίος διατηρούσε με τον
εκλιπόντα στενές φιλικές σχέσεις ενώ ήταν
και συνεργάτες τα τελευταία 30 χρόνια, ο
πρώτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης Μα-
σούτης, ο οποίος και θα εκτελεί προσωρινά

χρέη προέδρου αλλά και ο γενικός γραμμα-
τέας του ΕΒΕΑ Χαράλαμπος Μωραΐτης. Πα-
ρόντες, εκτός από την οικογένεια, ήταν σχε-
δόν όλοι οι πρόεδροι επιμελητηρίων και
συνδέσμων της χώρας.

Επιθυμία της οικογένειάς του είναι, αντί
στεφάνων, να κατατεθεί χρηματικό ποσό
στην Κιβωτό του Κόσμου ΙΒΑΝ
GR3702601780000870100872073 (Euro-
bank) και στο Χαμόγελο του Παιδιού IBAN
GR3301722330005233003309251 (Τράπεζα
Πειραιώς).

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της
Κρήτης από τη νέα γυναικοκτονία, με θύμα τη 47χρονη
Σταυρούλα, το απόγευμα της Κυριακής. Χθες το απόγευ-
μα, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυ-
χη γυναίκα. Δράστης είναι ο 49χρονος «γείτονάς» της
στην επιχείρηση που διατηρούσε στον Πάνορμο Ρεθύ-
μνου. Ο 49χρονος πυροβόλησε πισώπλατα και σκότωσε
τη 47χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, μέσα στο κατά-
στημα fish spa του οποίου ήταν ιδιοκτήτρια. Ο δράστης, με
καταγωγή από τον Μυλοπόταμο, αμέσως μετά την πράξη

του αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο με το ίδιο όπλο.
Εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο Βε-
νιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε
πολύωρη γναθοχειρουργική επέμβαση, που ολοκληρώ-
θηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Έχει διαφύγει τον κίν-
δυνο για τη ζωή του, αν και θα χρειαστούν πολλές ακόμα
επεμβάσεις αποκατάστασης. Όπως αναφέρουν αστυνο-
μικές πηγές, λίγη ώρα μετά την τραγωδία, μέλη των δύο
οικογενειών «ξέσπασαν», σπάζοντας ό,τι έβρισκαν μπρο-
στά τους στην ταβέρνα του δράστη, στην περιοχή. Από την

πλευρά της ΕΛ.ΑΣ δεν επιβεβαιώνονται πληροφορίες που
είδαν το φως της δημοσιότητας ότι η άτυχη γυναίκα είχε
κάνει καταγγελία σχετικά με απειλές που δεχόταν από την
πλευρά του 49χρονου. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, υπάρ-
χει υλικό από κάμερες ασφαλείας, με καταγεγραμμένη τη
στιγμή της δολοφονίας, το οποίο και εξετάζεται από τις
αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να ξεκαθαριστεί τι προ-
ηγήθηκε της γυναικοκτονίας. Οι πληροφορίες, ωστόσο,
που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής δείχνουν πως πί-
σω από την άγρια δολοφονία υπήρχε ερωτικό κίνητρο. 

Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στην Κρήτη - Ερευνώνται τα κίνητρα του δράστη 

ΣΣυνελήφθη
μέλος της
«Επαναστατικής
Αυτοάμυνας»
Συνελήφθη ύστερα από αστυ-
νομική επιχείρηση, σε επαρ-
χιακή πόλη, ο Γιάννης Χατζη-
βασιλειάδης, καταζητούμενος
από το 2019 για συμμετοχή στην
οργάνωση «Επαναστατική Αυ-
τοάμυνα», για απόπειρες αν-
θρωποκτονίας και ληστεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
συμμετείχε σε ληστεία υποκα-
ταστήματος τράπεζας στη Θεσ-
σαλονίκη, χθες το πρωί. Ο Χα-
τζηβασιλειάδης, μαζί με άλλα
δύο άτομα, με την απειλή Κα-
λάσνικοφ πραγματοποίησαν το
2019 ένοπλη ληστεία στο κατά-
στημα ΟΠΑΠ Play, που βρίσκε-
ται στην οδό 17ης Νοεμβρίου
στον Χολαργό, με λεία 1.906 ευ-
ρώ. Κατά τη διαφυγή τους από
λάθος τους ο ένας πυροβόλησε
τον Χατζηβασιλειάδη και τον
τραυμάτισε. Από τότε ήταν
άφαντος. Ο ίδιος με επιστολή
που είχε στείλει υποστήριζε ότι
ήταν μέλος της «Επαναστατι-
κής Αυτοάμυνας», η οποία,
όμως, σταμάτησε να υφίσταται
από το 2017, ενώ οι άλλοι δυο
συλληφθέντες δεν είναι μέλη
της οργάνωσης. 
Οι αστυνομικοί έψαχναν τον
Δημήτρη Χατζηβασιλειάδη εδώ
και περίπου ενάμιση χρόνο,
μετά, δηλαδή, τον Οκτώβριο του
2019, όταν και είχε πάρει μέρος
στη ληστεία του πρακτορείου
ΟΠΑΠ. Είναι γνωστός και για
την αντιεξουσιαστική του δρά-
ση. Ο συλληφθείς μεταφέρθη-
κε χθες στην Αθήνα από την Αν-
τιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι
του επιχειρηματικού 
και του πολιτικού κόσμου 
αποχαιρέτησαν τον πρόεδρο 
της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος 
και του ΕΒΕΑ

Το τελευταίο αντίο
στον Κωνσταντίνο Μίχαλο
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Θεσσαλία

Έργο ύψους 1,7 εκατ. ευρώ
για το οδικό δίκτυο Πηλίου

Συντηρεί το οδικό δίκτυο του Πηλίου η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας με νέο έργο προϋπολογισμού 1,7
εκατ. ευρώ, στο οποίο αναδείχτηκε ανάδοχος.
«Έχουμε σε εξέλιξη ένα πρωτόγνωρο έργο αποκα-
ταστάσεων στην περιοχή, που ενισχύει τη λειτουργι-
κότητα και την ασφάλεια στο ορεινό οδικό κύκλωμα
και ικανοποιεί τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών
και των χιλιάδων επισκεπτών», δήλωσε ο περιφε-
ρειάρχης Κώστας Αγοραστός. Το έργο συναποφασί-
στηκε με την αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη, τους περιφερει-
ακούς συμβούλους και τις τεχνικές υπηρεσίες της
οικείας περιφέρειας.

Σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης οι Κοινότητες
Πύργου και Ωλένης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστα-
σίας τίθενται έως τις 4 Φεβρουαρίου 2022 οι κοινότη-
τες που περιλαμβάνονται στις Δημοτικές Ενότητες
Πύργου και Ωλένης έπειτα από απόφαση του αρμόδι-
ου γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη
Παπαγεωργίου. Είχε προηγηθεί κατεπείγον αίτημα
προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς που είχε κα-
ταθέσει ο Δήμος Πύργου για την αντιμετώπιση της
εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης που διαμορφώθηκε
εξαιτίας της συνεχιζόμενης εκδήλωσης ισχυρών
πυρκαγιών τις δύο τελευταίες μέρες. Με το αίτημα
συμφώνησε και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρίθηκε
άμεσα σε αίτημα της κυβέρνησης
και ανοίγει τις παιδικές κατασκη-

νώσεις στον Άγιο Ανδρέα της Νέας
Μάκρης για προσωρινή χρήση από
τους πολίτες των οποίων οι κατοι-
κίες έχουν υποστεί ζημιές από τις
πυρκαγιές στην Αττική. Η σχετική

απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Οι

πολίτες των πληγεισών περιοχών
που έχουν ανάγκη στέγασης και

αναζητούν προσωρινή φιλοξενία
μπορούν να επικοινωνούν με τη

γραμμή 1135. Οι παιδικές κατασκη-
νώσεις του Δήμου Αθηναίων μπο-

ρούν να φιλοξενήσουν με ασφά-
λεια 450 άτομα.

Το ποσό των 976.000 ευρώ διαθέτει από το
ΕΣΠΑ της περιφέρειας στο Γενικό
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στα Κέντρα
Υγείας Ορεστιάδας, Πρίνου και
Ελευθερούπολης για την ενίσχυση του
εξοπλισμού τους η οικεία περιφερειακή
Αρχή. Στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
η περιφέρεια διαθέτει 856.000 ευρώ για την
απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού και
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του Καρδιολογικού, του
Ενδοσκοπικού και του Ουρολογικού
Τμήματος, της Στεφανιαίας Μονάδας, της
Τεχνικής Υπηρεσίας και των Μαγειρείων. Στα
Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας, Πρίνου και
Ελευθερούπολης η περιφέρεια διαθέτει
120.000 ευρώ για τον εξοπλισμό τους με τρία
σύγχρονα συστήματα μέτρησης οστικής
πυκνότητας για τη διάγνωση της
οστεοπόρωσης.

!Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 

Οικονομική στήριξη
στα νοσηλευτικά
ιδρύματα

Οι κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα 
για τους πυρόπληκτους

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα 

ΟΤΑ

Προσλήψεις 1.668 ατόμων με ΑΣΕΠ
Οι προσλήψεις θα γί-

νουν κατά κύριο λόγο για
τις ανάγκες καθαριότη-
τας των σχολικών μονά-
δων, για θέσεις 1.668,
και αφορούν σε υποψη-
φίους ηλικίας 18-65
ετών. Δείτε τις προκηρύ-
ξεις για συνολικά 1.668
άτομα: προσλήψεις 50 συμβασιούχων στον Δήμο Καλαμαριάς,
προσλήψεις 15 ατόμων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματε-
ρού, προσλήψεις 13 ατόμων στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας,
προσλήψεις 47 συμβασιούχων στον Δήμο Βέροιας, προσλήψεις 5
ατόμων στον Δήμο Πετρούπολης, προσλήψεις 8 ατόμων στη ΔΕΥΑ
Τρίπολης, προσλήψεις 4 ατόμων στον Σύνδεσμο Διαχείρισης
Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, προσλήψεις 27 ατόμων στον Δήμο
Πολυγύρου, προσλήψεις 37 ατόμων στον Δήμο Παγγαίου, προσ-
λήψεις 46 ατόμων στον Δήμο Φλώρινας, προσλήψεις 70 συμβασι-
ούχων στον Δήμο Θήρας, προσλήψεις 29 ατόμων στον Δήμο Πεν-
τέλης, προσλήψεις 51 ατόμων στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενε-
μένης, προσλήψεις 46 ατόμων στον Δήμο Έδεσσας, προσλήψεις
82 ατόμων στον Δήμο Αναργύρων - Καματερού. Δήμος Αθηναίων:
520 προσλήψεις καθαριστριών, προσλήψεις 99 ατόμων στον Δή-
μο Καβάλας, προσλήψεις 41 ατόμων στον Δήμο Πετρούπολης,
προσλήψεις 43 ατόμων στον Δήμο Τρίπολης, προσλήψεις 35 ατό-
μων στον Δήμο Καστοριάς, προσλήψεις 57 ατόμων στον Δήμο
Παλλήνης, προσλήψεις 45 ατόμων στον Δήμο Χαϊδαρίου. προσλή-
ψεις 31 ατόμων στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, προσλήψεις 30
ατόμων στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, προσλήψεις 72 ατόμων
στον Δήμο Τρικκαίων, προσλήψεις 32 συμβασιούχων στον Δήμο
Παλλήνης. Προσλήψεις 53 καθαριστριών στον Δήμο Ηλιούπολης.
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Μ
εγάλη είναι η ανταπόκριση στην προ-
σπάθεια της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδας να στηρίξει έμπρακτα

τους δήμους της Ελλάδας και τους πολίτες που
έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκα-
γιές. Από την ώρα που άνοιξε η ηλεκτρονική
πλατφόρμα καταγραφής των αναγκών των πυ-
ρόπληκτων δήμων αλλά και άρχισε η καταγρα-
φή των προσφορών άλλων δήμων, ιδιωτών και
χορηγών, η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη. 

Άμεσα όλοι οι δήμοι της Αττικής συνέδρα-
μαν με υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα
όσο η μάχη της κατάσβεσης διαρκούσε, ενώ
χαρακτηριστικό της έμπρακτης συμπαράστα-
σης των δήμων της Ελλάδας ήταν η αποστολή
του Δήμου Παγγαίου της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης οχήματος και
προσωπικού προς τον Δήμο Μαντουδίου - Λί-

μνης - Αγίας Άννας Ευβοίας.
Ακόμη δεκάδες δήμοι της Ελλάδας, ιδιώτες

αλλά και εταιρείες έχουν ανταποκριθεί στο κά-
λεσμα της ΚΕΔΕ για την κάλυψη αναγκών σε
τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, στρώματα,
διατροφή και ζωοτροφές στους δήμους που
έχουν πληγεί από την πρωτοφανή καταστρο-
φή. Όπως τονίζει η ΚΕΔΕ, η νέα «Συμμαχία
ευθύνης και αλληλεγγύης» δείχνει ότι κανείς
δήμος και πολίτης δεν θα μείνει μόνος του και
σε αυτήν τη δοκιμασία.

Όσοι μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτή την
προσπάθεια δεν έχετε παρά να μπείτε στην
πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, να δείτε τις ανάγκες των
πυρόπληκτων Δήμων στο kede.gr/otaupda-
te/anagkes-pyroplikton-dimon και να κάνετε
τη δική σας προσφορά στο
forms.gle/bsFRFgZWN5nDVrLv6.

Νέα οχήματα στον στόλο του Ιλίου
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση

των υπηρεσιών που παρέχει ο
Δήμος Ιλίου και για την ακόμη κα-
λύτερη λειτουργία τους, ο δήμαρ-
χος Νίκος Ζενέτος συνεχίζει τον
εκσυγχρονισμό του στόλου ενι-
σχύοντάς τον με δέκα συνολικά
οχήματα. Πρόκειται για την πρό-
σφατη προμήθεια τριών νέων
οχημάτων και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σε συνέχεια των επτά οχημάτων με τα οποία
Δήμος Ιλίου έχει ήδη ενισχύσει τις υπηρεσίες του μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ
προγραμματίζει και την απόκτηση άλλων οκτώ οχημάτων, η προμήθεια των οποίων βρίσκε-
ται στη διαδικασία δημοπράτησης. «Κάνουμε το καλύτερο προκειμένου να αναβαθμίσουμε
όλους τους τομείς με ιδιαίτερη επιμονή στους πιο ευαίσθητους, όπως η καθαριότητα, τα έρ-
γα και η κοινωνική πολιτική», τόνισε ο δήμαρχος.

Κοινές δράσεις
Παλαιού Φαλήρου 
και ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του
δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάν-
νη Φωστηρόπουλου για την αστυ-
νόμευση και την ευταξία του παρα-
λιακού μετώπου, των πάρκων και
των χώρων άθλησης και αναψυχής
της πόλης, πραγματοποιήθηκαν τις
τελευταίες μέρες, σε συνεργασία
με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα
Παλαιού Φαλήρου αλλά και με την
Κεντρική Διοίκηση της ΕΛ.ΑΣ.,
κοινές επιχειρήσεις απομάκρυν-
σης των Ρομά και των αθιγγάνων
που είχαν κατασκηνώσει και διαβι-
ούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε δη-
μόσιους και κοινόχρηστους χώ-
ρους της πόλης. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι λόγω των συγκεκριμέ-
νων φαινομένων καταστροφής και
βανδαλισμών των δημόσιων χώρων
η οδός Μωραϊτίνη παραμένει χωρίς
φωτισμό λόγω κλοπής 500μ. υπο-
γείων καλωδίων και υλικών από τα
δύο πίλαρ ηλεκτροδότησης, ενώ
ανάλογες φθορές και καταστροφές
σημειώθηκαν και στο πάρκο ΑμεΑ
καθώς και στο πάρκο Φλοίσβου. 

ΥΠ.ΕΣ.: 1,5 εκατ. ευρώ
για αντιμετώπιση
πρώτων αναγκών

Με απόφαση του υπουργείου
Εσωτερικών επιχορηγούνται με το
συνολικό ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ 17
δήμοι και 5 περιφέρειες της χώρας
που δοκιμάζονται από τις καταστρο-
φικές φωτιές των τελευταίων ημε-
ρών. Τα εν λόγω ποσά πιστώνονται
άμεσα και κατανέμονται στους Δή-
μους Ανατολικής Μάνης (50.000 ευ-
ρώ), Αρχαίας Ολυμπίας (100.000 ευ-
ρώ), Αχαρνών (140.000 ευρώ), Βοΐου
(20.000 ευρώ), Γρεβενών (40.000
ευρώ), Δεσκάτης (20.000 ευρώ),
Διονύσου (60.000 ευρώ), Δωρίδος
(50.000 ευρώ), Ιστιαίας - Αιδηψού
(50.000 ευρώ), Κηφισιάς (50.000
ευρώ), Κοζάνης (20.000 ευρώ), Λο-
κρών (30.000 ευρώ), Μαντουδίου -
Λίμνης - Αγίας Άννας (120.000 ευ-
ρώ), Πύλου - Νέστορος (50.000 ευ-
ρώ), Πύργου (40.000 ευρώ), Σερ-
βίων (20.000 ευρώ) και Ωρωπού
(140.000 ευρώ). Στις περιφέρειες
κατανέμονται στην Αττική 100.000
ευρώ, στη Δυτική Ελλάδα 100.000
ευρώ, στη Δυτική Μακεδονία
100.000 ευρώ, στην Πελοπόννησο
100.000 ευρώ και στη Στερεά Ελλά-
δα 100.000 ευρώ.

Την ώρα που η Βόρεια Αττική
έδινε τη μάχη με τις φλόγες,
φαίνεται ότι κάποιοι έβαλαν
στο στόχαστρο και τον Υμηττό
και μάλιστα με πολύ
ευφάνταστο τρόπο. Όπως
κατήγγειλε ο δήμαρχος
Ελληνικού - Αργυρούπολης
και πρόεδρος του ΣΠΑΥ
Γιάννης Κωνσταντάτος,
κλιμάκιο της Εθελοντικής
Ομάδας Δασοπροστασίας
εντόπισε έναν μεγεθυντικό
φακό στηριζόμενο σε βάση,
προσεκτικά τοποθετημένο
πάνω σε ξερόχορτα, σε
απόκρημνη περιοχή στους
πρόποδες του Υμηττού.
Ευτυχώς εντοπίστηκε λόγω
των αντανακλάσεων που
έκανε…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αναβολή των
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
Έπειτα από προτροπή του περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και
σε συνεννόηση με την αντιπεριφε-
ρειάρχη Πολιτισμού Μαίρη Βιδάλη
και τον τομεάρχη Πολιτισμού Χάρη
Ρώμα, οι εκδηλώσεις που ήταν προ-
γραμματισμένες να πραγματοποι-
ηθούν στους δήμους της Αττικής μέ-
χρι τις 20 Αυγούστου αναβάλλονται.
Όπως τονίζεται από την περιφέρεια,
«η αναβολή των εκδηλώσεων κρίνε-
ται αναγκαία λόγω των συνθηκών και
των τεράστιων καταστροφών που
έχουν υποστεί οι συμπολίτες μας
στην Αττική και συνολικά στη χώρα».
Η πραγματοποίηση των σχετικών εκ-
δηλώσεων που αναβάλλονται θα γί-
νει γνωστή μόλις διαμορφωθούν οι
κατάλληλες συνθήκες. 

K E Δ Ε

Τεράστια ανταπόκριση στη «Συμμαχία
ευθύνης και αλληλεγγύης»

Στο στόχαστρο
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Ερωτήματα           για την υγεία 
του ηγέτη της      Βόρειας Κορέας

Κ Ι Μ  Γ Ι Ο Ν Γ Κ  Ο Υ Ν

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Σ
τη Δύση, αν κάποιος χάσει 20 κιλά, τον συγχαίρουμε
για την πετυχημένη δίαιτα που ακολούθησε. Στη Βόρεια
Κορέα η ανησυχία για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο
οποίος προ ημερών έγινε γνωστό ότι έχασε 20 κιλά, εί-

ναι έκδηλη. Ο αλλοπρόσαλλος ηγέτης της κομμουνιστικής Κο-
ρέας, που χθες ανέθεσε στον στρατό την αποκατάσταση των ζη-
μιών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα,
έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τα μέσα ενημέ-
ρωσης για θέματα αναφορικά με την υγεία του.
Το 2009 αρκετά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είναι διαβητικός
και υποφέρει από υπέρταση. Είναι γνωστό ότι είναι μανιώδης
καπνιστής. Επίσης, δεν έκανε καμία δημόσια εμφάνιση για έξι
εβδομάδες τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2014. Τα κρατικά
μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπέφερε από μια «δυσάρεστη
φυσική κατάσταση». Παλιότερα είχε γίνει αντιληπτό ότι κού-
τσαινε. Όταν έκανε την επανεμφάνισή του, χρησιμοποιούσε
μπαστούνι για περπάτημα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 η κυβέρνη-
ση της Βόρειας Κορέας σχολίασε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαινόταν
πως είχε λάβει επιπλέον 30 κιλά σε λίπος μέσα σε ένα διάστημα
πέντε ετών, φτάνοντας σε ένα συνολικά εκτιμώμενο σωματικό
βάρος 130 κιλών. Και τώρα τα μέσα πανηγυρίζουν για την απώ-
λεια των 20 από αυτά τα «παραπανήσια».
Ούτε καν η ημερομηνία γέννησης του Κιμ δεν είναι βέβαιη. Τα
κρατικά ΜΜΕ δηλώνουν ως έτος γέννησης το 1982, όμως οι
αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών στη Νότια Κορέα πι-
στεύουν ότι το πραγματικό έτος που γεννήθηκε είναι μεταγενέ-
στερο. Πιστεύεται ότι το επίσημο έτος γέννησης του Κιμ άλλαξε
για συμβολικούς λόγους, καθώς το 1982 έκλεισαν 70 χρόνια
από τη γέννηση του παππού του Κιμ Ιλ Σουνγκ και 40 χρόνια με-
τά την επίσημη ημερομηνία γέννησης του πατέρα του Κιμ
Γιονγκ Ιλ. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η επίσημη ημερομηνία
γέννησης του Κιμ είναι η 8η Ιανουαρίου 1984.
Στις 25 Ιουλίου 2012 τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν για πρώτη
φορά ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι παντρεμένος με την πρώην τρα-
γουδίστρια Ρι Σολ Τζου, η οποία φέρεται να ήταν γύρω στα 20.
Σύμφωνα με έναν Βορειοκορεάτη σχολιογράφο, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ
είχε ρυθμίσει τον γάμο του βιαστικά έπειτα από ένα εγκεφαλικό
που υπέστη το 2008 και έτσι ο γάμος τους έγινε το 2009, ενώ
απόκτησαν και μία κόρη το 2010. Ο Ντένις Ρόντμαν, μετά την
επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα το 2013, ανέφερε ότι είχαν μία
κόρη με το όνομα Κιμ Τζου-ε.
Ο Κιμ συνοδεύεται αρκετές φορές από τη νεότερη αδερφή του
Κιμ Γιο Τζονγκ, η οποία είναι αρμόδια για τη δημιουργία της δη-
μόσιας εικόνας του και την οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων
για αυτόν. Στο 8ο Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στις αρχές
του 2021 ο Κιμ εκφώνησε ομιλία διάρκειας 9 ωρών, στην οποία
παραδέχτηκε τα λάθη που έγιναν στο σχέδιο για την οικονομία
της χώρας.



«Ο
πλανήτης βρίσκεται στο χείλος της
καταστροφής», επιγράφεται το ανα-
λυτικό ρεπορτάζ του γνωστού ειδη-
σεογραφικού τηλεοπτικού καναλιού

CNN, για τις πυρκαγιές που κατακαίουν πολλές πε-
ριοχές, σε όλες τις ηπείρους.

Το τηλεοπτικό κανάλι στηρίζεται στις δηλώσεις
του υπευθύνου για την προετοιμασία της 26ης Συ-
νόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα, που θα πραγματοποι-
ηθεί τον Νοέμβριο στη Γλασκόβη και παρουσιάζει
σοκαριστικές εικόνες από την πύρινη λαίλαπα στη
Νότια Ευρώπη, τις ΗΠΑ και αλλού. 

Κεντρική θέση στις συνεχείς ειδησεογραφικές
αναφορές του CNN έχει μια φωτογραφία από ένα
σπίτι που καίγεται στη Βαρυμπόμπη, ενώ επιτόπου
επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο καύσωνας-ρεκόρ στη Νότια Ευρώπη ευνοεί τις
πυρκαγιές από την Ισπανία έως την Τουρκία, ενώ το
ίδιο αποκρουστικό φαινόμενο συναντάμε στην Κα-
λιφόρνια (όπου η πυρκαγιά «Ντίξι» ορίστηκε ως η
δεύτερη πιο καταστροφική στην ιστορία της περιο-
χής), στον Καναδά, ακόμα και στις κάποτε παγωμέ-
νες εκτάσεις της Σιβηρίας…

Στη Βόρεια Καλιφόρνια η πυρκαγιά «Ντίξι» συνε-
χίζει να κατακαίει τα πάντα ανεξέλεγκτη και έτσι
οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους.  

Η πυρκαγιά έκαιγε μια έκταση περίπου 1.852.000

στρεμμάτων (1.876 τετραγωνικά χιλιόμετρα) στις
9.00 χθες το πρωί τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας),
ενώ είχε ελεγχθεί μόλις κατά 21%. 

Η καμένη έκταση, σύμφωνα με αξιωματούχος της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Πολιτείας, είναι με-
γαλύτερη από ολόκληρη την πόλη Χιούστον. Μεγα-
λύτερη ήταν μόνο η πυρκαγιά «Όγκουστ Κόμπλεξ»
τον Αύγουστο του 2020, η οποία κατέκαψε τουλάχι-
στον 4 εκατ. στρέμματα.

Παρόμοια είναι η εφιαλτική εικόνα και στην Ιτα-
λία. Οι τοπικές Αρχές απομάκρυναν πάνω από 400
άτομα από τις κατοικίες τους, τα ξενοδοχεία και τα
κάμπινγκ στο Καμπομαρίνο, δίνοντας στη δημοσιό-
τητα μέσω των social media ένα δραματικό βίντεο
που δείχνει την πυρκαγιά να πλησιάζει κοντά σε μια
καφετέρια και σύννεφα πυκνού καπνού να σκεπά-
ζουν τους δρόμους. 

Φωτογραφίες δείχνουν τις τεράστιες φλόγες να
αποτεφρώνουν κατοικίες. 

Οι φωτιές μαίνονται ανεξέλεγκτες σε πολλές πε-
ριοχές της Νότιας Ιταλίας, αλλά και στη Σικελία και
τη Σαρδηνία.

Ο Φάουτσι προειδοποιεί για πιο επικίνδυνη
παραλλαγή του ιού από τη Δέλτα

Η παραλλαγή Δέλτα του ιού εξαπλώνεται στις ΗΠΑ
και ο κορυφαίος επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι προ-
ειδοποιεί, πλέον, για μία ακόμη πιο επικίνδυνη πα-
ραλλαγή, αν δεν αναχαιτιστεί η διασπορά του κορο-
νοϊού. Ο Φάουτσι, που έκρουσε και προ ημερών των
κώδωνα του κινδύνου για τον μεγάλο αριθμό των αν-
τιεμβολιαστών, που αρνούνται να πάρουν και μέτρα
προφύλαξης για την πανδημία, επανήλθε με δηλώ-
σεις του στο NBC, επισημαίνοντας ότι «αν επιτραπεί η
ελεύθερη κυκλοφορία του κορονοϊού και δεν γίνει
σοβαρή προσπάθεια να αναχαιτιστεί, τότε αργά ή
γρήγορα είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε μια νέα παραλλαγή του, που θα συνι-
στά ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από τη Δέλτα». Αν καταφέρει ο ιός να εξαπλωθεί
και να μεταλλαχθεί, ο κίνδυνος είναι να προκύψει μια παραλλαγή έναντι της οποίας -
σε αντίθεση με τη Δέλτα- τα εμβόλια δεν θα παρέχουν προστασία, τόνισε ο Φάουτσι.
Η πανδημία πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο, τόνισε ο σύμβουλος του Μπάιντεν σε θέματα
Πανδημίας, «και ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω του εμβολιασμού», ενώ επεσήμανε
ότι θα βοηθήσει, αν οι εμβολιασμοί καταστούν υποχρεωτικοί σε τοπικό επίπεδο. 

Έναν φάκελο που είχε παραλήπτη τον Πάπα Φραγ-
κίσκο και περιείχε τρεις σφαίρες εντοπίστηκε
κοντά στο Μιλάνο, σύμφωνα με ιταλικά Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης. Η επιστολή εντοπίστηκε στο
κέντρο ταχυδρομικής διαλογής Peschiera Bor-
romeo. Το κείμενο, γραμμένο με στιλό, στη θέση
του παραλήπτη είχε τα εξής: «The Pope - Vatican
City, Piazza S. Pietro in Rome». Σύμφωνα με την
«Corriere Della Sera», o φάκελος περιείχε τρία
σφαιρίδια τύπου Flobert, διαμετρήματος 9 χιλιο-
στών, ενώ συμπεριλαμβανόταν και ένα μήνυμα
που αναφερόταν σε οικονομικές συναλλαγές στο
Βατικανό. Οι καραμπινιέροι ειδοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από
τον επικεφαλής του κέντρου διαλογής. Ο φάκελος κατασχέθηκε από τους κα-
ραμπινιέρους και τώρα εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα.
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Κ

Ο πλανήτης στο χείλος
της καταστροφής

Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι E Σ  Π Α Ν Τ Ο Y

Φάκελος με τρεις σφαίρες 
είχε παραλήπτη τον Πάπα



Πυρετωδώς προετοιμάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων έτσι ώστε από την 1/1/2022 να λειτουρ-
γήσει πλήρως το σύστημα κινήτρων για έκδοση αποδεί-
ξεων από τους καταναλωτές, οι οποίοι θα μετατραπούν
σε... ελεγκτές της Εφορίας!

Βασικό προαπαιτούμενο για τη διαδικασία είναι η
σύνδεση των νέων ταμειακών μηχανών των επιχειρήσε-
ων με το σύστημα Taxisnet, κάτι που θα ξεκινήσει από
την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την 1η Νοεμ-
βρίου. Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία για την εγκα-

τάσταση ειδικής εφαρμογής σε smartphone κινητά, έτσι
ώστε οι καταναλωτές να «σκανάρουν» τις χάρτινες απο-
δείξεις που λαμβάνουν όταν κάνουν συναλλαγές με με-
τρητά, έχοντας ως κίνητρο τη συμμετοχή σε κληρώσεις
με πλούσια δώρα. Μέσα στο φθινόπωρο θα ανακοινω-
θούν σημαντικές αλλαγές στη φορολοταρία με... έπαθλο
εκπτώσεις φόρου, μετρητά έως 100.000 ευρώ, ακίνητα,
αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκάφη αναψυχής!

Με τις παραπάνω κινήσεις η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να μετα-
τρέψει τους καταναλωτές σε... ελεγκτές της Εφορίας,

στοχεύοντας στην... καρδιά της φοροδιαφυγής, δηλαδή
στην αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ. Κάθε απόδειξη που
θα εκδίδεται από τον επαγγελματία θα καταγράφεται αυ-
τομάτως στη μερίδα του στο Taxisnet. Οι νέες αποδείξεις
που θα εκδίδονται υποχρεωτικά από την 1η Νοεμβρίου
μέσω του νέου τύπου ταμειακών μηχανών θα έχουν πά-
νω έναν κωδικό QR, κάτι που ήδη κάνουν εδώ και πολύ
καιρό χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτός ο κωδικός θα «σκα-
νάρεται» και θα αποτελεί το «εισιτήριο» για τη συμμετο-
χή στις κληρώσεις της ΑΑΔΕ.

Α
πό τη μεθεπόμενη Δευτέρα
23 Αυγούστου θα ξεκινήσει
η διαδικασία εκπαίδευσης
δικηγόρων και λογιστών

έτσι ώστε μέσα στον Σεπτέμβριο να εν-
ταχθούν στον μηχανισμό του e-ΕΦΚΑ
για την ταχύτερη απονομή των συντά-
ξεων.

Μάλιστα, λόγω του εξαιρετικά μεγά-
λου ενδιαφέροντος από τους επαγγελ-
ματίες ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Πανα-
γιώτης Δουφεξής αποφάσισε την αύ-
ξηση των συμμετεχόντων στον πρώτο
κύκλο πιστοποίησης σε 1.200 από 180
που είχε αρχικώς ανακοινωθεί. Οι αι-
τήσεις δικηγόρων και λογιστών - φο-
ροτεχνικών για να ενταχθούν στο Ειδι-
κό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελ-
ματιών του e-ΕΦΚΑ ξεπέρασαν τις
3.600, ενώ για την εκπαίδευση - πιστο-
ποίησή τους θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας με βάση τον χρόνο υποβο-
λής της αίτησης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί
τόσο ασύγχρονα, μέσω διαδραστικής
διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle),
στον ιστότοπο howto.gov.gr όσο και με
διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό
χρόνο. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης
περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:
1. Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώμα-

τος.
2. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου

ασφάλισης και χρήσης του στην
απονομή σύνταξης (ανακεφαλαίωση
- βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μι-
σθωτών και μη μισθωτών, διαπίστω-

ση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώ-
ρηση πληρωμών ασφαλιστικών ει-
σφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μι-
σθωτών, αναγνώριση πλασματικών
χρόνων ασφάλισης).

3. Υπολογισμός κύριας σύνταξης με
τους κανόνες του Ν. 4387/2016 και
του Ν. 4670/2020.

4. Δικαιολογητικά.
5. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών

και μηχανογραφικών συστημάτων.
Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περι-

λαμβάνει την προβολή εκπαιδευτικού
βίντεο, σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλι-
κό και τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων
ενότητας (quiz). Οι εξετάσεις πιστο-
ποίησης θα διεξαχθούν στο τέλος Σε-
πτεμβρίου και οι συμμετέχοντες στον
πρώτο κύκλο εκπαίδευσης - πιστοποί-
ησης θα ενημερωθούν τις επόμενες
μέρες, μέσω e-mail, για την επιλογή
τους, καθώς και για τις λεπτομέρειες
της εκπαίδευσής τους. Τονίζεται ότι
στον πρώτο κύκλο θα συμμετάσχουν
800 δικηγόροι και 400 λογιστές - φο-
ροτεχνικοί, κατ’ αναλογία του αριθμού
των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από
τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών.
Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ εί-
ναι πολύ σύντομα να ξεκινήσει και ο

δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης - πι-
στοποίησης, για τον οποίο θα υπάρξει
νεότερη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστή-
ματος «Άτλας», ο αριθμός των εκκρε-
μών συντάξεων τον Μάιο μειώθηκε για
όγδοο συνεχή μήνα, πιο συγκεκριμένα
ολοκληρώθηκαν 17.436 αιτήματα
έναντι 9.163 τον αντίστοιχο περσινό
μήνα. Στο τέλος Μαΐου τα εκκρεμή αι-
τήματα συνταξιοδότησης είχαν δια-
μορφωθεί σε 131.570 έναντι 173.356
πριν από έναν χρόνο. Σύμφωνα με τον
υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη,
η κατάσταση θα βελτιωθεί θεαματικά

από τον Σεπτέμβριο, καθώς εκτιμάται
ότι κάθε μήνα θα εκκαθαρίζονται του-
λάχιστον 30.000 υποθέσεις. 

loukas1972@gmail.com
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Μέσα στον Σεπτέμβριο θα
ενταχθούν στον μηχανισμό
του e-ΕΦΚΑ - Ξεπερνούν
κάθε προηγούμενο 
οι αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων
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Κίνητρα στους καταναλωτές για «κυνήγι» αποδείξεων μέσω... smartphone!
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Αρχίζει η εκπαίδευση 
λογιστών, δικηγόρων



Μ
ε διαδικασίες-εξπρές θα
προωθηθεί η αξιοποίηση
των πρώτων 4 δισ. ευρώ από
το Ταμείο Ανάκαμψης, τα

οποία μπήκαν χθες στο ταμείο του κρά-
τους.  Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυ-
λακάκης, «οι πόροι αυτοί, σημαντικό τμή-
μα των οποίων αφορά στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, θα αξιοποιηθούν
με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και την
αποτελεσματικότητα, προς όφελος της οι-
κονομικής ανάκαμψης, της κοινωνικής
συνοχής και του φυσικού περιβάλλοντος
της πατρίδας μας». 

Σημειώνεται ότι τα 4 δισ. ευρώ αντι-
στοιχούν στο 13% του συνόλου των πόρων
που θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο
Ανάκαμψης, ύψους 30,5 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 17,8 δισ. ευρώ είναι επιχο-
ρηγήσεις και τα 12,7 δισ. ευρώ δάνεια. Η
Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες
που λαμβάνουν προχρηματοδοτήσεις
στο πλαίσιο του μηχανισμού, ενώ η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέ-
ρω εκταμιεύσεις με βάση την υλοποίηση
των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσε-
ων που περιγράφονται στο σχέδιο ανά-
καμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. 

Έως τα τέλη του έτους, η Επιτροπή

σκοπεύει να συγκεντρώσει έως και 80
δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματο-
δότηση, η οποία θα συμπληρωθεί με
βραχυπρόθεσμα γραμμάτια της Ε.Ε., για
να χρηματοδοτηθούν οι πρώτες προ-
γραμματισμένες εκταμιεύσεις προς τα
κράτη-μέλη, στο πλαίσιο του NextGene-
rationEU.

Μερικά από τα χρηματοδοτούμενα έρ-
γα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δια-
κρίνει η επιτροπή, είναι:

11. Η διασφάλιση της πράσινης μετάβα-
σης: 645 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη
χρηματοδότηση της διασύνδεσης με τις
Κυκλάδες, αυξάνοντας το δυναμικό των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
ικανότητα αποθήκευσης.

2. Η στήριξη της ψηφιακής μετάβασης:
μέτρα ύψους 375 εκατ. ευρώ θα ενισχύ-
σουν την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολο-
γιών, ιδίως από μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις, και θα στηρίξουν την αγορά
ψηφιακών υπηρεσιών και ταμειακών μη-
χανών νέας τεχνολογίας.

3. Ενίσχυση της οικονομικής και κοι-
νωνικής ανθεκτικότητας: 740 εκατ. ευρώ
θα επενδυθούν στην ενίσχυση ενεργητι-
κών πολιτικών στην αγορά εργασίας, με
στόχο την αύξηση της πλήρους απασχό-
λησης, μεταξύ άλλων για τους μακροχρό-
νια ανέργους και τα μειονεκτούντα άτο-
μα. Άλλα 627 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν
στη βελτίωση και την ψηφιοποίηση της
δημόσιας διοίκησης· την ψηφιοποίηση
του δικαστικού συστήματος και την επι-
τάχυνση των δικαστικών διαδικασιών·
και τον εκσυγχρονισμό και την απλού-
στευση της φορολογικής νομοθεσίας.

Με την ευκαιρία της εκταμίευσης της
προκαταβολής προς την Ελλάδα, η κυρία
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη
χαρά της για την εκταμίευση κονδυλίων
από την Ελλάδα, έτσι ώστε να προχωρή-
σει η εφαρμογή ενός φιλόδοξου σχεδίου
ανάκαμψης, το οποίο θα είναι η απαρχή
ενός πιο οικολογικού και πιο ψηφιακού
μέλλοντος. 

«Με ταχύτατες διαδικασίες 
η αξιοποίησή τους», δηλώνει
ο αναπληρωτής ΥΠ.ΟΙΚ. 
Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Εκταμιεύθηκαν...
τα πρώτα 4 δισ. ευρώ

Τ Α Μ Ε Ι Ο  Α Ν Α Κ Α Μ Ψ Η Σ
Π Λ Η Θ Ω Ρ Ι Σ Μ O Σ
Σήκωσε «κεφάλι»
τον Ιούλιο 

Για δεύτερο συνεχή μήνα και ύστερα
από χρόνια αποπληθωρισμού, ο τιμά-
ριθμος Ιουλίου σημείωσε και νέα άνο-
δο, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τι-
μών του πετρελαίου και των πρώτων
υλών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δεί-
κτης σημείωσε άνοδο τον Ιούλιο κατά
1,4%, έναντι πτώσης 1,8% κατά τον αντί-
στοιχο περσινό μήνα και ανόδου 1% τον
περασμένο Ιούνιο. Πάντως, σε σχέση
με τον Ιούνιο, ο ρυθμός ανόδου του τι-
μάριθμου επιβραδύνθηκε. 

Σε σχέση με τον Ιούνιο, τον προηγού-
μενο μήνα σημειώθηκαν μειώσεις τι-
μών στις αεροπορικές μεταφορές
(11,8%), στα νωπά φρούτα (9%), στις πα-
τάτες (7,1%), στα προσωπικά είδη (2,7%)
και στα κρέατα 0,4%. 

Αντιθέτως, σημειώθηκαν ανατιμήσεις
σε ξενοδοχεία - μοτέλ - πανδοχεία
(7,8%), Φυσικό αέριο (7%), Καύσιμα και
λιπαντικά (3,1%), Ψάρια νωπά (2,3%), Τυ-
ριά (1,9%), Ψωμί και δημητριακά (0,7%),
Άλλα είδη ατομικής φροντίδας (0,7%)
και Καινούργια αυτοκίνητα (0,5%). 

Η αύξηση του δείκτη τον Ιούλιο, σε
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα,
οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της
ομάδας Μεταφορές (5,8%), λόγω της
αύξησης των τιμών στα καύσιμα, στα
καινούργια αυτοκίνητα και στα αερο-
πορικά εισιτήρια, ενώ ακολούθησε η
ομάδα «Στέγαση» (4,2%), λόγω αύξη-
σης των τιμών σε ηλεκτρισμό, φυσικό
αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. 

Η ομάδα Διατροφή και Αλκοολούχα
Ποτά σημείωσε αύξηση 1,7%, λόγω αύ-
ξησης των τιμών σε κρέατα, ψάρια, τυ-
ριά, ελαιόλαδο, νωπά φρούτα και λαχα-
νικά.



Η
Cosmote στηρίζει στους συν-
δρομητές της στην Αττική, την
Εύβοια, τη Μεσσηνία, την

Αχαΐα, τη Λακωνία και την Κω που
έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και για
τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας
τους προχωρά στις παρακάτω ενέργει-
ες: Προσφέρει δωρεάν 1.500 λεπτά ομι-
λίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα και δω-
ρεάν 15 GB για χρήση Internet από το κι-
νητό, σε όλους τους συνδρομητές κινη-
τής -συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και
καρτοκινητής, οικιακούς και εταιρι-
κούς- για 15 μέρες. 

Όλοι οι δικαιούχοι συνδρομητές θα
ενημερωθούν για την ενεργοποίηση
των δωρεάν πακέτων, μέσω γραπτών
μηνυμάτων. 

Και η Vodafone Ελλάδας στηρίζει έμ-
πρακτα όλους τους συνδρομητές της
στην Αττική, την Εύβοια και τη Μεσσηνία
που πλήττονται από τις φωτιές, καλύ-

πτοντας τις ανάγκες τους για περισσότε-
ρη επικοινωνία. Συγκεκριμένα, οι συν-
δρομητές της Vodafone, ιδιώτες και
επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής,
καρτοπρογράμματος, καρτοκινητής,
που ζουν στις πληγείσες περιοχές, θα
έχουν στη διάθεσή τους αυτόματα και
δωρεάν για χρήση, για 15 μέρες, 1.500

λεπτά ομιλίας προς όλους και 20 GB. Τέ-
λος, η WIND Ελλάς, κατανοώντας τις
αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας στις
περιοχές που έχουν πληγεί από τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων
ημερών, ενημερώνει τους συνδρομητές
της ότι βρίσκεται κοντά τους με δωρεάν
υπηρεσίες επικοινωνίας.

Axa: Οι  πλημμύρες σε Γερμανία -
Βέλγιο θα της κοστίζουν 0,4 δισ. ευρώ

Η γαλλική ασφαλιστική Axa ανακοίνωσε αύ-
ξηση 180% στα καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου,
καθώς η εταιρεία ανέκαμψε από την αύξηση των
απαιτήσεων που συνδέονται με την πανδημία και
οδήγησαν σε χρεώσεις 1,5 δισ. ευρώ στο προ-
ηγούμενο έτος. Η Axa, η δεύτερη μεγαλύτερη
ασφαλιστική στην Ευρώπη μετά την Allianz, ανα-
κοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν
στα 3,99 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο, υπερδιπλάσια
σε σχέση με τα 1,43 δισ. ευρώ πριν από έναν χρό-
νο. Σε ανακοίνωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος
τόνισε πως η εταιρεία είναι σε σωστή τροχιά να
πετύχει τον στόχο για τα κέρδη 1,2 δισ. ευρώ το
2021. Ωστόσο, η Axa προειδοποίησε ότι οι κατα-
στροφικές πλημμύρες στη Γερμανία και στο Βέλ-
γιο θα της κοστίζουν περί τα 0,4 δισ. ευρώ προ
φόρων και καθαρά από αυτασφάλιση, σε μια
προκαταρκτική εκτίμηση.

Δώρα από τη Eurobank…

Δώρο ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής για πτή-
σεις εσωτερικού με την Aegean προσφέρει η
Eurobank σε όσους αποκτήσουν νέα πιστωτι-
κή κάρτα online. Η προσφορά ισχύει για νέες
αιτήσεις που θα γίνουν μέσω e-banking έως
τις 30 Σεπτεμβρίου. Η προσφορά ισχύει για τις
ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa Classic ή
Gold Mastercard Classic ή Gold COSMOTE
World Mastercard.

…και την Alpha Bank
Για το διάστημα έως και 20 Αυγούστου η Alpha

Bank προσφέρει 20% επιπλέον Bonus πόντους
στο συγκεκριμένο προϊόν, για ποσά από 5.000
ευρώ. Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη onli-
ne προθεσμιακή οι πελάτες λαμβάνουν τους τό-
κους και τους Bonus πόντους κάθε μήνα. Οι κα-
ταναλωτές έχουν τη δυνατότητα επιλογής της
διάρκειας που εξυπηρετεί - ανάμεσα σε τρίμηνη,
εξάμηνη ή δωδεκάμηνη διάρκεια. Επιπλέον, πα-
ρέχει ευελιξία, καθώς μπορεί να ρευστοποιηθεί
άμεσα μέσω myAlpha Web πέραν του ωραρίου
των καταστημάτων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Συνέργειες στους κλάδους των γαλακτοκομικών και τυροκομικών
προϊόντων από τις εταιρείες ΔΕΛΤΑ και Δωδώνη ανοίγει η
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού να εγκρίνει την εξαγορά
πλειοψηφικού ποσοστού της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη από
το fund CVC Capital Partners, στο οποίο ήδη ανήκει η Vivartia,
θυγατρική της οποίας είναι η ΔΕΛΤΑ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
σε συνεδρίασή της ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση
αποκλειστικού ελέγχου της γαλακτοβι ομηχανίας Δωδώνη από την
εταιρεία Venetiko Holdings ΜΑΕ, κρίνοντας ότι η εν λόγω
συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το
συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού
στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. Η εταιρεία Venetiko
Holdings συστάθηκε στις 23 Μαρτίου 2021 στην Ελλάδα και
ελέγχεται εμμέσως από τη CVC Capital Partners.

Ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου στην Ελλάκτωρ
και καταγράφηκε υπερκάλυψη κατά περίπου 2,15
φορές. Ποσοστό 95,12% της ΑΜΚ καλύφθηκε μέσω
των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμη-
σης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού
114.650.638,20 ευρώ. Μέσω της άσκησης του δικαιώ-
ματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν πο-
σοστό 4,88%. Η εταιρεία δεν προχώρησε στη διαδικα-
σία διάθεσης μετοχών μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης,
διότι δεν υπήρξαν αδιάθετες μετοχές.

Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου

Δωδώνη: Ενέκρινε η ΕΠ.ΑΝΤ. την απόκτηση από τη Venetiko Holdings 

Cosmote, Vodafone, Wind: Δωρεάν λεπτά
ομιλίας και δεδομένα στους πυρόπληκτους



Εθνική Ασφαλιστική
Ενέργειες ανακούφισης
από τις πυρκαγιές

Η
Εθνική Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη άμεσα
στην ανάγκη στήριξης των ασφαλισμένων της
που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκα-

γιές σε Βόρεια Αττική, Βόρεια Εύβοια, Μεσσηνία, Ηλεία
και Γρεβενά, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες ανα-
κούφισής τους: Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στην
καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων που αφορούν
σε ζημιές στις πληγείσες περιοχές. Τα ασφάλιστρα των
συμβολαίων που βρίσκονται σε ισχύ των κλάδων Ζωής
και Περιουσίας και αφορούν σε ασφαλισμένους κατοί-
κους των παραπάνω περιοχών ή και σε ασφαλισμένες
επιχειρήσεις με έδρα τις εν λόγω περιοχές και τα οποία
πρέπει να καταβληθούν από 1/8/2021 έως 31/9/2021
μπορούν να εξοφληθούν έως τις 31/12/2021, χωρίς κα-
μία πρόσθετη επιβάρυνση και ασφαλώς χωρίς κάποια
επίπτωση στην ισχύ των συμβολαίων για το διάστημα
αυτό. Λειτουργεί η ειδική γραμμή επικοινωνίας 210-
9099600 για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω περιπτώσε-
ων 24 ώρες το 24ωρο. Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση
των μέτρων στήριξης μπορούν να απευθυνθούν άμεσα
στην παραπάνω γραμμή επικοινωνίας, που θα παρέχει
συμπληρωματικές πληροφορίες και θα υποδέχεται τα
αιτήματα των πληγέντων.

Inform Λύκος: 
Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.
Η Inform Π. Λύκος Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν ανα-
συγκρότησής του στις 6/8/2021 έχει πλέον ως εξής:
Παναγιώτης Σπυρόπουλος πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος, Ηλίας Καράντζα-
λης αντιπρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος
Τριανταφυλλίδης μη εκτελεστικό μέλος, Εμμανουήλ
- Ευάγγελος Λεκάκης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος, Ιωάννης Μενάγιας ανεξάρτητο μη εκτελεστι-
κό μέλος και Ελένη Παλίδη ανεξάρτητο μη εκτελε-
στικό μέλος.

Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση 
στη Βόρεια Αττική

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι από χθες βράδυ έχει επα-
νέλθει πλήρως η υδροδότηση της Βόρειας Αττικής. Η
ΕΥΔΑΠ ευχαριστεί τους καταναλωτές για την κατα-
νόηση και την ανταπόκρισή τους στις συστάσεις της
εταιρείας για συνετή χρήση νερού. Επίσης, η εταιρεία
ευχαριστεί τους ανθρώπους του ΔΕΔΔΗΕ, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος καθώς και τους εργαζόμενους
της ΕΥΔΑΠ για την εντατική προσπάθεια που κατέβα-
λαν και για την αυταπάρνηση με την οποία εργάστη-
καν για την πλήρη επαναφορά της υδροδότησης στη
Βόρεια Αττική.

Trastor: Απέκτησε οικόπεδο 
στον Ασπρόπυργο αντί 800.000 ευρώ

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση από την
100% θυγατρική της Δωρίδα Κτηματική Α.Ε., οικοπέδου
επιφανείας 16.013,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Με-
λίσσια» στον Ασπρόπυργο Αττικής, το οποίο είναι όμορο
σε υπάρχουσα ιδιοκτησία της εταιρείας. 

Το τίμημα για την απόκτηση του οικοπέδου ανήλθε σε
800.000 ευρώ. Σε συνέχεια της εν λόγω επένδυσης, η
θυγατρική έχει στην ιδιοκτησία της ενιαία οικοπεδική
έκταση συνολικής επιφάνειας 78,7 χιλ. τ.μ. έναντι του
Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και σκο-
πεύει να αναπτύξει στην παραπάνω νέα έκταση κτίριο
αποθήκευσης και διανομής με πιστοποίηση LEED, δια-
μορφώνοντας με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ένα
υπερσύγχρονο κέντρο διανομής συνολικής επιφάνειας
31,3 χιλ. τ.μ. O κ. Τάσος Καζίνος, διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας, με αφορμή την πραγματοποίηση της ως
άνω επένδυσης, δήλωσε: «Έπειτα από διαδοχικές επεν-
δύσεις ύψους 29,4 εκατ. σε κτίρια Logistics, η Trastor
συνεχίζει να αυξάνει το συνολικό αποτύπωμά της στον
κλάδο και σκοπεύει να εφαρμόσει τα νέα πρότυπα της
αειφόρου ανάπτυξης και της βιωσιμότητας στην κατα-
σκευή του συγκεκριμένου ακινήτου». 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΚΡΙ-ΚΡΙ: Διανομή καθαρού 
μερίσματος 0,19 ευρώ 
στις 18 Αυγούστου

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ γνωστοποίησε στους με-
τόχους της ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις
6/7/2021 αποφάσισε, στο πλαίσιο του δεύτερου
θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή
μερίσματος για τη χρήση 2020 συνολικού πο-
σού 6.613.027,20 ευρώ ή 0,20 ευρώ ανά μετοχή
(μικτό μέρισμα). Το ποσό του μερίσματος που
θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μι-
κτό ποσό των 0,2000183352 ευρώ ανά μετοχή,
προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί
στις 3.031 ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η
εταιρεία στις 12 Αυγούστου 2021 (ημερομηνία
αποκοπής του μερίσματος).

Αττικές Εκδόσεις: Παραιτήθηκε 
ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις γνωστοποιεί ότι
το Διοικητικό Συμβούλιό της, κατά τη συνε-
δρίαση της 5ης Αυγούστου 2021, έκανε δεκτή
την παραίτηση του κ. Enrico Vigano, αντιπρο-
έδρου και εκτελεστικού μέλους, και αποφά-
σισε όπως η διαχείριση και η εκπροσώπηση
της εταιρείας να συνεχισθoύν με τα υπόλοιπα
επτά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του δι-
οικητικού συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις
10/9/2021, χωρίς δηλαδή να υπάρξει αντικα-
τάσταση του παραιτηθέντος μέλους, δικαίωμα
που είχε εκ του καταστατικού. Η ως άνω μετα-
βολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο
στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας, η οποία έχει ορισθεί
για τις 26/8/2021.

Πετρόπουλος: Διπλασιάστηκαν 
τα κέρδη στο εξάμηνο

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά την περίοδο 1η
Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 63,4%
και ανήλθαν σε 74,36 εκατ. ευρώ από 45,50
εκατ. ευρώ στις 30/6/2020, σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση. Το EBITDA του ομίλου αυξήθη-
κε κατά 141% και ανήλθε σε 6,03 εκατ. από 2,50
εκατ. ευρώ στις 30/6/2020. Τα κέρδη προ φό-
ρων ανήλθαν σε 4,71 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 262%, έναντι 1,30 εκατ. το αντίστοιχο
διάστημα του 2020. Τα κέρδη μετά τους φόρους
και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά
205% και ανήλθαν σε 2,72 εκατ. ευρώ έναντι
0,89 εκατ. στις 30/6/2020. Ο συνολικός τραπε-
ζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 36,6% στα 15,68
εκατ. ευρώ, από 24,75 εκατ. στις 31/12/2020 και
ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κα-
τά 73,3% και ανήλθε σε 3,65 εκατ., από 13,72
εκατ. ευρώ στις 31/12/2020.



ΤΡΙΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP PORTSS22
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Γ
ια να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Όταν μιλά-
με για τον αρχηγό της «ασημένιας» Εθνι-
κής πόλο Γιάννη Φουντούλη, είναι σαν να
μιλάμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πο-

δόσφαιρο. Σε όλη του την καριέρα ο Φουντούλης
έχει πετύχει 1.021 γκολ (τα 148 στο Champions
League), ενώ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μόλις…
801! O Γιάννης Φουντούλης, με πλήρη ενσυναί-
σθηση της δραματικής κατάστασης που βιώνει η
Ελλάδα, ζήτησε συγγνώμη για τους πανηγυρι-
σμούς μετά την πρόκριση της Εθνικής στον τελικό,
όπου έχασε 13-10 από τη Σερβία. Και πρωτοστάτησε

ώστε να δοθεί το μισό πριμ του Μαρινάκη στους πυ-
ρόπληκτους.

Αυτό είναι το παιδί που γεννήθηκε στη Χίο και μεγά-
λωσε με άλλα στερεότυπα. Του φιλότιμου, της ταπεινό-

τητας και της έγνοιας για τον διπλανό του. Για την καριέ-
ρα του τα πάντα είναι γνωστά. Πρώτος σκόρερ σε παγκό-
σμια πρωταθλήματα, κούπες άπειρες με τον Ολυμπιακό
σε Ελλάδα και Ευρώπη και διακρίσεις με την Εθνική.
Έπαιξε στη για πολλούς κορυφαία ομάδα της Ευρώπης,

την ουγγρική Φερεντσβάρος, και επανήλθε τον περασμέ-
νο Ιούνιο στον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε δέκα
χρόνια. Γεννήθηκε στη Χίο πριν από 33 χρόνια και το πρώτο
πράγμα που αντιπάθησε στη ζωή του ξέρετε ποιο ήταν; Το…
πόλο. Δεν το έκανε κέφι. Οι φίλοι έπαιζαν συνέχεια πόλο
και έτσι άρχιζε να παίζει και αυτός. Και το αγάπησε ως εαυ-
τόν. Αυτό ήταν και η τιμωρία του. Αν έκανε καμιά ζαβολιά
στο σπίτι, ο μπαμπάς αποφάσιζε: «Δεν πας προπόνηση σή-
μερα, είσαι τιμωρία».

Λογιστής ο μπαμπάς του, δούλευε για πολλά χρόνια σε
πλοίο-ξενοδοχείο στη μετα-κομμουνιστική Ρωσία του
Μπόρις Γέλτσιν. Και αυστηρών αρχών, «προσοχή» ο Γιάν-
νης και ο αδερφός του, Γιώργος. Μόλις ο μπαμπάς έφευγε,
ο Γιώργος δεν τον ήθελε για παρέα γιατί ήταν μικρότερος.
Κλασικά πράγματα μεταξύ αδερφών. Ήταν και καλός στα
μαθήματα, σπούδασε Οικονομικά. Μάλιστα, τον βοηθούσε

ο τωρινός προπονητής του στην Εθνική Θοδωρής Βλάχος,
όταν και οι δυο τους ήταν στον Ολυμπιακό. Και επειδή δεν
πληρώνονταν, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του.
Δεν διάβαζε και πολύ ούτε τις φυσιολογικές ώρες. Αν ήταν
να δώσει αύριο εξετάσεις, «διάβαζα διαγώνια και ξεκινού-
σα κατά τις δύο τα ξημερώματα». Ώσπου ένα βράδυ, Μάιος
του 2019, άλλαξαν όλα. Ο Φουντούλης πήρε το αυτοκίνητο
«χωρίς να ξέρω πού πάω, όπου με πήγαινε».

Το σκέφτηκε και το αποφάσισε. «Γυναίκα, φεύγω», είπε
στη σύζυγό του. Και έφυγε. Για την Ουγγαρία. Είχε μια
άκρως τιμητική πρόταση από τους Ούγγρους, που είναι στο
πόλο πρώτη ή δεύτερη δύναμη στον κόσμο διαχρονικά!
Στην Ελλάδα έμειναν πίσω η γυναίκα του και η κορούλα του,
τότε ήταν μόλις ενός έτους. Και όταν ρωτούσε τη μαμά «πού
είναι ο μπαμπάς;», αυτή απαντούσε «γκολ». Σωστή απάν-
τηση. Επί Σάντρο Καμπάνια κλήθηκε στην Εθνική το 2006,
αλλά ο Ιταλός «στράβωσε» μαζί του επειδή δεν κατάφερε
να πάρει αναβολή από τον Στρατό! «Είχα μπλέξει με έναν
στρατηγό που δεν ήξερε τι είναι διεθνής πολίστας». Στην
Κόρινθο, όπου παρουσιάστηκε, «χτύπησε» πολλά «γερμα-
νικά νούμερα 2-4». Ακριβώς τις ώρες που άρχιζε το διάβα-
σμα όταν ήταν να δώσει εξετάσεις…

Γ Ι A Ν Ν Η Σ  Φ Ο Υ Ν Τ Ο Y Λ Η Σ

Έχει περισσότερα 
γκολ και από 
τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο!
Ποιος είναι ο αρχηγός της «ασημένιας»
Εθνικής πόλο που συγκίνησε το
πανελλήνιο με το ήθος του
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Τ
ο γεμάτο δάκρυα «αντίο» του θρύλου Λιο-
νέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα δεν άφησε κα-
νέναν ποδοσφαιρόφιλο ασυγκίνητο… Ο
Αργεντινός σούπερ σταρ δεν μπορούσε πο-

τέ να πιστέψει ότι θα αποχαιρετήσει την πόλη και την
ομάδα στην οποία παίζει ποδόσφαιρο από τα 13 του…
Έπειτα από 21 χρόνια πλέον κοιτάζει μπροστά και το
μόνο που βλέπει είναι... τον Πύργο του Άιφελ!

Μόνο η μέρα και η ώρα άφιξης του 34χρονου Μέσι
στο Παρίσι μένει να αποφασιστούν… Πρόκειται για
μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφές στην ιστορία
του ποδοσφαίρου! Το συμβόλαιο που θα υπογράψει
θα είναι για 2+1 χρόνια. Όσο για τις απολαβές του;
Αυτές θα φτάνουν τα 30 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να
υπολογίζονται τα μπόνους. Θυμίζουμε ότι η Παρί βά-
ζει πολλά μπόνους στους παίκτες της. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι ο Νεϊμάρ έχει μπόνους μέχρι και για άφιξη
στις προπονήσεις στην ώρα του… 

Πέρα από τις πάγιες απολαβές και τα μπόνους, θα
υπάρξει και πριμ υπογραφής για να… απαλύνει τη
στενοχώρια του Αργεντινού από τον τρόπο με τον
οποίο έφυγε από την Μπαρτσελόνα. Αυτό θα είναι
ύψους 40 εκατ. ευρώ! Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να προχωρήσει στην
ενοικίαση του Πύργου του Άιφελ για την παρουσίαση
τον Λιονέλ Μέσι, όπως είχε πράξει και το 2017 με τον
Νεϊμάρ. 

Ντόμινο εξελίξεων
Η έλευση του Αργεντινού σούπερ σταρ στην Παρί

Σεν Ζερμέν θα προκαλέσει, όπως άλλωστε αναμενό-
ταν, ένα ντόμινο εξελίξεων στη γαλλική ομάδα. Για να
«χωρέσει» ο Μέσι θα πρέπει να αποχωρήσουν παί-
κτες… Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, η Παρί
αναμένεται να βάλει πωλητήριο σε τουλάχιστον έξι
παίκτες προκειμένου να επέλθει οικονομική ισορρο-
πία στην ομάδα. Οι πρώτοι παίκτες, μάλιστα, που φαί-
νεται να μπαίνουν στη σχετική λίστα είναι οι Μάουρο
Ικάρντι (28 χρόνων, επιθετικός), Άντερ Ερέρα (28
χρόνων, κεντρικός μέσος), Αμντού Ντιαλό (25 χρό-
νων, σέντερ μπακ), Ινρίσα Γκέιγ (31 χρόνων, αμυντι-
κός μέσος), Τίλο Κέρερ (24 χρόνων, σέντερ μπακ),
Ραφίνια (28 χρόνων, κεντρικός μέσος), ενώ ενδεχο-
μένως να ακολουθήσουν και άλλοι…

Η αντικειμενική αξία των έξι παικτών που φέρονται
να βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου είναι η εξής: 

Μάουρο Ικάρντι: 40 εκατ. ευρώ
Άντερ Ερέρα: 13 εκατ. ευρώ
Αμντού Ντιαλό: 25 εκατ. ευρώ
Ιντρίσα Γκέιγ: 15 εκατ. ευρώ
Τίλο Κέρερ: 25 εκατ. ευρώ
Ραφίνια: 15 εκατ. ευρώ

«Ποτέ δεν πίστευα 
ότι θα φύγω»

Ο Αργεντινός αποχαιρέτησε τους «μπλαουγκρά-
να» με μια συνέντευξη Τύπου, μπαίνοντας μάλιστα
στην αίθουσα κλαίγοντας. Πήγε προς τη σύζυγό
του στην πρώτη σειρά, η οποία του έδωσε ένα χαρ-
τομάντιλο, ενώ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα
δάκρυά του σε καμία στιγμή της εκδήλωσης.

«Νομίζαμε ότι θα μείνουμε στη Βαρκελώνη. Ο
χρόνος μας εδώ ήταν υπέροχος. Έπειτα από τόσα
χρόνια εδώ, από τα 13 μου, έπειτα από 21 χρόνια,
φεύγω με τη σύζυγό μου, με τα τρία καταλανοαρ-
γεντινά παιδιά μου. Δεν μπορώ να σας πω ό,τι ζή-
σαμε σε αυτή την πόλη και δεν μπορώ να πω ότι δεν
θα γυρίσουμε σε μερικά χρόνια, γιατί εδώ είναι το
σπίτι μας. Είπα στα παιδιά ότι είμαι ευγνώμων προς
όλους στον σύλλογο που ήταν με το πλευρό μου.
Ακόμη και αυτούς που συνάντησα λίγες φορές»,
είπε μεταξύ άλλων ο ποδοσφαιριστής.

Ο Μέσι συνέχισε λέγοντας: «Τρέφω πολύ μεγάλο
σεβασμό για αυτό τον οργανισμό. Για όσα έζησα σε
αυτή την περίοδο. Για όλα τα καλά που έγιναν αλλά
και τα λίγα άσχημα που με βοήθησαν να μεγαλώ-
σω, να αναπτυχθώ. Τα έδωσα όλα για αυτό τον σύλ-
λογο. Από την πρώτη μέρα που έφτασα μέχρι την
τελευταία. Φεύγω. Είμαι ευγνώμων για τη φροντί-
δα που μου έδειξε ο σύλλογος. Ποτέ δεν πίστευα
ότι θα φύγω».

Δάκρυα 
στον δρόμο 
για Παρίσι! 

Στο «σφυρί» έξι παίκτες 
της Παρί Σεν Ζερμέν για να…
χωρέσει το μυθικό συμβόλαιο 
του Λιονέλ Μέσι 
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A
νοικτούς λογαριασμούς άφησε ο
αγώνας του Ολυμπιακού με τη
Λουντογκόρετς στο Φάληρο (1-1)

και απόψε οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν
να παλέψουν για την πρόκριση στη Βουλ-
γαρία. Είναι επιτακτική η ανάγκη για τους
πρωταθλητές Ελλάδας να προκριθούν
ώστε να εξασφαλίσουν τους ομίλους του
Europa αλλά και τη συμμετοχή τους στα
πλέι οφ που οδηγούν στους ομίλους του
Champions League. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, είναι δεδομένη η απόφαση του
Πέδρο Μαρτίνς για επιστροφή στο γνώρι-
μο και δοκιμασμένο 4-3-3. Ο προπονητής
του Ολυμπιακού, λίγο πριν αναχωρήσουν οι «ερυθρόλευκοι» για τη γειτονική χώρα, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου,
υπογραμμίζοντας ότι είναι ένας «τελικός» για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ακόμη, ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε ότι
η ομάδα του είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να «πληγώσει» τη Λουντογκόρετς. 

«Τελικός» στη Βουλγαρία! Σοκ με Αγκουέρο 
στην Μπάρτσα

Θα αργήσει να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του
με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ο Σέρχιο Αγκουέ-
ρο. Ο Αργεντινός επιθετικός αποχώρησε από την
προπόνηση του περασμένου Σαββάτου νιώθον-
τας ενοχλήσεις στο πόδι. Ο Αγκουέρο αισθάνθηκε
ένα τσίμπημα στη γάμπα, μόνο που το πρόβλημα
αποδείχτηκε αρκετά μεγαλύτερο. Συγκεκριμένα,
το απόκτημα των Καταλανών έχει θέμα τόσο στη
γάμπα όσο και στον αχίλλειο τένοντα του δεξιού
ποδιού. Θα υποβληθεί σε θεραπείες και θα μείνει
εκτός αγωνιστικής δράσης τουλάχιστον μέχρι τον
Νοέμβριο.

Στον αστερισμό του Μέσι 
Πρωταγωνιστής είναι ήδη ο Λιονέλ Μέσι στο

Παρίσι, καθώς οι Γάλλοι δεν χάνουν την ευκαιρία
να δείξουν τον ενθουσιασμό τους για τον θρυλικό
σούπερ σταρ, ο οποίος φέτος θα αγωνιστεί με τα
χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η ιστορική «Equipe» αφιέρωσε ένα εν-
τυπωσιακό πρωτοσέλιδο στον Μέσι. Σε αυτό από
τη μία υπάρχει ο Αργεντινός και από την άλλη το
σύμβολο του Παρισιού, ο Πύργος του Άιφελ. «Το
Παρίσι αξίζει να έχει έναν Μέσι», ανέφερε ο κεν-
τρικός τίτλος.

Περιστέρι: «Βόμβα» 
με Χρυσικόπουλο 

Το Περιστέρι ανακοίνωσε τον Λίνο Χρυσικόπου-
λο, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της ομάδας τη

νέα χρονιά. Οι διοικούντες το Περιστέρι
έκαναν την κίνηση-ματ αποκτώντας
έναν από τους ποιοτικότερους Έλ-
ληνες παίκτες της Basket League. Η

ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει: «Η
ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφω-

νία της με τον αθλητή Λίνο Χρυσικόπου-
λο, ο οποίος θα φορά τη φανέλα του Συλ-

λόγου για την αγωνιστική περίοδο 2021-
2022». «Δεν χρειάζεται να πούμε μεγάλα λόγια,
αυτό που μετράει είναι οι πράξεις και η δουλειά
που θα κάνουμε μέσα στο γήπεδο ώστε να εκπλη-
ρώσουμε τους στόχους του Περιστερίου», ανέφε-
ρε από την πλευρά του ο παίκτης.

Super League: Στον... αέρα η σέντρα
Στον αέρα παραμένει η σέντρα του νέου πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία, μια και ούτε στη Γενική
Συνέλευση της Δευτέρας υπερψηφίστηκε η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες,
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Δευτέρας (9/8), όπου απαιτούνταν απλή πλειοψηφία, υπήρξε
ισοψηφία, καθώς επτά ομάδες ψήφισαν να αρχίσει το πρωτάθλημα και οι υπόλοιπες ήταν αρνητικές.
Συγκεκριμένα, «ναι» ψήφισαν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα, Ατρόμητος και Άρης, οι
ομάδες που έχουν βρει τηλεοπτική στέγη, ενώ αρνητικές ήταν οι ΠΑΟΚ, ΝΠΣ Βόλος, Λαμία, Παναιτωλικός,
Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Τρίπολης και Ιωνικός, που δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εξασφαλίσουν τηλεοπτικό
συμβόλαιο για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο Νο3 
της παγκόσμιας 
κατάταξης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι και τυπικά στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, όπως έγινε γνωστό
χθες! Συγκεκριμένα, η ATP ανακοίνωσε την παγκόσμια κατάταξη και για πρώτη φορά στην καριέρα
του ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Νο3. Ο Έλληνας πρωταθλητής προσπέρασε τον Ράφα
Ναδάλ, αφού ο Ισπανός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους περσινούς βαθμούς στο City Open της
Ουάσιγκτον. Η κορυφή, πάντως, παραμένει απαράλλαχτη, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην κορυφή και
τον Ντανίιλ Μεντβέντεβ να έπεται στη 2η θέση.
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«Ο Κανένας», το νέο μυθιστόρημα της Μαίριλυν Θεοφίλου-Κλίμπκε από τις Εκδόσεις Αγγελάκη .
Ο πολυμήχανος Οδυσσέας ερωτεύεται, αλλά ο έρωτας αυτός μένει ανεκπλήρωτος στο πέρασμα των χρόνων.

Η Ιθάκη δεν τον χωράει. Συλλογιζόταν αν έπειτα από τόσα χρόνια και τόση περιπλάνηση, έπειτα από τόσες
γνωριμίες και τόσο θάνατο, τόσο έρωτα και τόσο αίμα μπορούσε να υπάρχει ξανά ευτυχία. Γύριζαν και ξαναγύ-
ριζαν στο κεφάλι του εκείνα τα δύο χρόνια που είχε μείνει με την Πηνελόπη προτού φύγει για την Τροία.

Τότε φάνταζε όμορφη η ζωή και δεν είχε σκεφτεί πως του έλειπε τίποτα. Τώρα η ζωή στην Ιθάκη φαινόταν
άδεια... Ο πολυμήχανος Οδυσσέας, ξεχωριστός από μικρός, πνεύμα ανήσυχο. Ερωτεύεται... αλλά ο έρωτας
αυτός μένει ανεκπλήρωτος στο πέρασμα των χρόνων.

Η Ιθάκη δεν τον χωράει
Περιπέτεια και πλήθος μυθικών ή και πραγματικών ηρώων συνθέτουν την ιστορία αυτού που κάποτε συ-

στήθηκε ως «Κανένας». Όσα γνωρίζαμε μέχρι χθες για την ιστορία του εξερευνητή και πολυμήχανου Οδυσ-
σέα ανατρέπονται μέσα από το γοητευτικό πρώτο μυθιστόρημα της Μαίριλυν Θεοφίλου Κλίμπκε. Ο Οδυσσέ-
ας, σύμφωνα με τη συγγραφέα, ερωτεύτηκε όταν ήταν πολύ νέος την ωραία Ελένη. Η μητέρα της, Λήδα, του αρνήθηκε το χέρι της κό-
ρης της και έτσι εκείνος βρήκε ανακούφιση στην αγκαλιά της σεμνής και γλυκιάς Πηνελόπης.

Το μακρινό του ταξίδι άρχισε γιατί εκείνος, ανήσυχο πνεύμα και εξερευνητικό, θέλησε να ταξιδέψει σε θάλασσες και στεριές. Γύρισε
όταν πια κουράστηκε, έμεινε για λίγο καιρό με την Πηνελόπη και στη συνέχεια αναζήτησε την ωραία Ελένη. Σε μεγάλη ηλικία θα ζήσουν
αυτό που δεν τους άφησαν όταν ήταν ακόμη παιδιά. 

Η ζωή του Οδυσσέα με βλέμμα σε όλα όσα δεν γνωρίζουμε. Ένα απολαυστικό βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Αγγελάκη και
προτείνουμε όχι μόνο για το καλοκαίρι αλλά και για τα κρύα βράδια του χειμώνα.

Ο μύθος του πολυμήχανου Οδυσσέα αλλιώς...

Μ Ο Υ Σ Ε I Ο  Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ  

Εκδηλώσεις κάτω από 
την Πανσέληνο του Αυγούστου

Με την ευκαιρία της φετινής Πανσελήνου του
Αυγούστου, το Μουσείο Ακρόπολης θα δώ-
σει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να

απολαύσουν τα εκθέματα του μουσείου με το εξής
πρόγραμμα:

Σάββατο 21 Αυγούστου 
Το Σάββατο 21 Αυγούστου οι εκθεσιακοί χώροι θα

παραμείνουν ανοιχτοί από τις 8 το πρωί έως τις 8 το
βράδυ με ελεύθερη είσοδο για όλους, στο πλαίσιο
της συμμετοχής του μουσείου στη Δράση «21» της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Το εστιατόριο του δεύτε-
ρου ορόφου του μουσείου θα είναι ανοιχτό έως τις
12 τα μεσάνυχτα και οι επισκέπτες θα έχουν την ευ-
καιρία να απολαύσουν το φεγγάρι στον εξώστη,
όπου θα σερβίρεται βραδινό γεύμα ή ποτό. Τηλεφω-
νικές κρατήσεις για το εστιατόριο πραγματοποιούν-
ται στο τηλέφωνο 210-9000915.

Κυριακή 22 Αυγούστου 
Την Κυριακή 22 Αυγούστου οι εκθεσιακοί χώροι

του μουσείου θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 8 το
πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τις ίδιες ώρες θα λειτουρ-

γεί το εστιατόριο του δεύτερου ορόφου. Οι επισκέ-
πτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην
παρουσίαση με τίτλο «Απογεύματα στο Μουσείο
Ακρόπολης», όπου θα γνωρίσουν με τους αρχαιολό-
γους του μουσείου τις συναρπαστικές ιστορίες που
κρύβουν οι θησαυροί των συλλογών:

Αγγλικά: 6 μ.μ. (δύο ταυτόχρονες παρουσιάσεις)
Ελληνικά: 8 μ.μ. (δύο ταυτόχρονες παρουσιάσεις)
Διάρκεια: 60 λεπτά
Συμμετοχή: Εγγραφές γίνονται τη μέρα της πα-

ρουσίασης στο γραφείο πληροφοριών του μουσεί-
ου. Έως 10 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Τηρείται
σειρά προτεραιότητας.

Μέτρα υγειονομικής προστασίας: Υποχρεωτική η
χρήση προστατευτικής μάσκας (δεν παρέχεται από
το μουσείο) και ατομικής ακουστικής συσκευής
whisper (παρέχεται από το μουσείο).

Κόστος συμμετοχής: Απαραίτητη προϋπόθεση η
έκδοση του εισιτηρίου γενικής εισόδου (10 ευρώ).

Οι πρωινές θεματικές παρουσιάσεις του Σαββά-
του και της Κυριακής θα πραγματοποιηθούν κανο-
νικά. Σχετικές πληροφορίες: theacropolismuse-
um.gr/thematikes-paroysiaseis.



Δ
εν λέει να... ξεκολλήσει από τη χώρα
μας η οσκαρική χολιγουντιανή ηθοποι-
ός Σαρλίζ Θερόν! Συνεχίζει να απολαμ-
βάνει τις ομορφιές των ελληνικών νη-

σιών μαζί με την οικογένειά της και τους φίλους
της και δεν χάνει ευκαιρία να ποστάρει φωτογρα-
φίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Insta-
gram. Φυσικά, αυτή είναι και η καλύτερη διαφή-
μιση για την Ελλάδα. 

Το Σάββατο η Σαρλίζ Θερόν είχε τα γενέθλιά
της και τα γιόρτασε με τους αγαπημένους της
φίλους πάνω στο πολυτελές σκάφος όπου δια-
μένει τις τελευταίες μέρες. H 46χρονη δημοσί-
ευσε δύο φωτογραφίες της στο προφίλ της στο
Instagram για να ενημερώσει τους 6,6 εκατομ-
μύρια θαυμαστές της (!) για την έκπληξη που της
έκαναν οι φίλοι της για τα γενέθλιά της. Στην
πρώτη φωτογραφία η ηθοποιός είναι ανέμελη
και χαμογελαστή, απολαμβάνοντας το κρασί της
στο κατάστρωμα του σκάφους της. Στη δεύτερη
φαίνονται η οικογένειά της και η φίλη της, όλοι
τους χαμογελαστοί και ξέγνοιαστοι! «Δεν πήγα
ποτέ σε χορό αποφοίτησης, αλλά φέτος στα γε-
νέθλιά μου οι φίλοι μου αποφάσισαν να το αλ-
λάξουν αυτό. Αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους
περισσότερο από όσο οι λέξεις μπορούν να πε-
ριγράψουν. Μόνο αυτοί μπορεί να γνώριζαν ότι
το σκηνικό ενός φόνου σε χορό αποφοίτησης
της δεκαετίας του 1980 πάνω σε σκάφος ήταν
αυτό που ήθελα για τα γενέθλιά μου», σημείωσε
χαρακτηριστικά. Πριν από λίγες μέρες είχε δη-
μοσιεύσει ένα βίντεο με όμορφες στιγμές με τα
παιδιά της, την 9χρονη Τζάκσον και την 5χρονη
Όγκουστ. Οι τρεις τους έκαναν βουτιά από το
σκάφος στα καταγάλανα νερά.

Η αγαπημένη ηθοποιός, σκηνοθέτις και παρα-
γωγός Σαρλίζ Θερόν γεννήθηκε στις 7 Αυγού-
στου του 1975 στην περιοχή Μπενόνι της Νότιας
Αφρικής και ήταν ένα μοναχοπαίδι που μεγάλω-
σε στη φάρμα των γονιών της. Τα δύσκολα παιδι-
κά της χρόνια τα σημάδεψε ένα άκρως τραυματι-
κό γεγονός. Στις 21 Ιουνίου 1991 η μητέρα της
σκότωσε τον πατέρα της, ο οποίος ήταν μέθυσος
και βίαιος απέναντί τους, πυροβολώντας τον
μπροστά στα μάτια της. Ο θάνατός του αποδόθηκε
σε αυτοάμυνα και η μητέρα της δεν καταδικάστη-
κε ποτέ, όμως η εικόνα έμεινε χαραγμένη στη
16χρονη τότε Σαρλίζ.

Η ταινία «Monster» την ανέβασε στο βάθρο των
καλύτερων ηθοποιών και της χάρισε το πρώτο
της Όσκαρ το 2004. Ένα Όσκαρ που της άξιζε δι-
καιωματικά έπειτα από μια ερμηνεία καθηλωτική
και μοναδική, που μόνο η ίδια θα μπορούσε να
έχει χαρίσει στον ρόλο της, μια εκδιδόμενη γυ-
ναίκα-δολοφόνο. Ένας ρόλος που την ανάγκασε,
μάλιστα, να αλλάξει την εμφάνισή της ριζικά,
παίρνοντας πολλά κιλά για τις ανάγκες του αλλά
και ένα Όσκαρ-αντάλλαγμα για τις θυσίες της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θερόν απέκτησε το δικό
της άστρο στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ
στις 29 Σεπτεμβρίου 2005.
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«Ερωτευμένη» 
με το Αιγαίο 
η Σαρλίζ Θερόν 
Η οσκαρική ηθοποιός
συνεχίζει να
απολαμβάνει τις
διακοπές της στα
ελληνικά νησιά… 



Τροχαίο ατύχημα 
είχε ο Snik 

Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγο
μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης
Παρασκευής ο τραγουδιστής Snik στον
Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Υπό αδιευκρίνιστες
συνθήκες, το μεγάλου κυβισμού
υπερπολυτελέστατο όχημα που οδηγούσε
εξετράπη της πορείας του επί της οδού
Μαιάνδρου, χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα τις
προστατευτικές μπάρες και κατέληξε στο
πεζοδρόμιο. Οι υλικές ζημιές είναι
τεράστιες, ωστόσο ευτυχώς ο ίδιος είναι
καλά στην υγεία του!

Γενέθλια 
για τη Ρίκα Διαλυνά 

Η Ρίκα Διαλυνά είναι από τις πιο αγαπημένες
ηθοποιούς που έπαιξαν δίπλα στα μεγάλα
ονόματα του κινηματογράφου με μεγάλη
επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια η ίδια απέχει
από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ μετά τον
θάνατο του συζύγου της πραγματοποιεί
επιλεκτικά δημόσιες εμφανίσεις. Το βράδυ
της Κυριακής, όμως, ο καλός της φίλος
Σπύρος Μπιμπίλας με αφορμή τα γενέθλια
της Ρίκας Διαλυνά δημοσίευσε φωτογραφίες
τους από το Πόρτο Χέλι όπου βρίσκονται.

Στο πλευρό της Ελλάδας 
η Μπέλα Χαντίντ  
Οι ειδήσεις από τις καταστροφικές πυρκα-
γιές στη χώρα μας κάνουν τον γύρο του κό-
σμου. Πολλοί είναι οι celebrities που δεί-
χνουν τη στήριξή τους στην Ελλάδα. Το δικό
της μήνυμα έστειλε και η Μπέλα Χαντίντ.
Συγκεκριμένα, το διάσημο μοντέλο ανήρτη-
σε στον προσωπικό της λογαριασμό στο In-
stagram τη δημοσίευση του Ερυθρού Σταυ-
ρού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία όπου
μπορεί κανείς να δωρίσει χρήματα ή τρόφι-
μα για τους πυρόπληκτους.

«Μαζευτείτε, 
η χώρα πενθεί»! 
Την οργή του εξέφρασε μέσα από
τον λογαριασμό του στο
Instagram o Βασίλειος
Κωστέτσος. Ο γνωστός
σχεδιαστής μόδας στρέφεται
εναντίον εκείνων που δεν
συμμερίζονται την τραγική
κατάσταση που βρίσκεται οι
χώρες και εκατοντάδες
συμπολίτες μας εξαιτίας των
καταστροφικών πυρκαγιών.
Έγραψε, λοιπόν, ο Βασίλειος
Κωστέτσος: «Έλεος! Celebrities
του… μαζευτείτε! Ντροπή &
αίσχος αν η Παιδεία σας σας
δίδαξε αυτά», για να συνεχίσει
με άλλο κείμενο: «Influencers,
TV, γλάστρες, duck faces.. και
μη! Κόφτε το… λίγη τσίπα… Θα
πάτε και του χρόνου…. Σε
χλιδάτα πεντάστερα… νησιά… Η
Ελλάδα ζει μια τραγωδία! Η
Ελλάδα πενθεί».
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Φωτογραφία γεμάτη ελπίδα 
Μπορεί η Μαρία Ηλιάκη να βρίσκεται στη Ζυρίχη, όμως
παρακολουθεί με αγωνία όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις
πυρκαγιές. Δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται
καθαρά ένα ουράνιο τόξο! «Hope», σχολίασε, δηλαδή ελπίδα, και
πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν την εντυπωσιακή της
φωτογραφία, όπως ένας follower της έγραψε: «Αχ Μαράκι, και να
ήξερες πόση ανάγκη το έχουμε στην Ελλάδα αυτό το ουράνιο
τόξο, την ελπίδα, την αισιοδοξία»!

Σ
ε μια κίνηση ανθρωπιάς προχώρησε ο Χάρης Τζωρτζάκης,
ηθοποιός και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «Εviasilence» στο
Πόρτο Μπούφαλο στη Νότια Εύβοια. Συγκεκριμένα, έστησε

θερινό σινεμά το βράδυ της Κυριακής και προσκάλεσε πολίτες να
έρθουν και να συγκεντρώσουν χρήματα για τους πυρόπληκτους της
Βόρειας Εύβοιας. «Η αλληλεγγύη θα νικήσει. Δύναμη και κουράγιο,
αδέρφια», έγραψε ο Χάρης Τζωρτζάκης στα social media για μια
βραδιά με συμβολικό εισιτήριο 5 ευρώ για όσους έχουν ανάγκη! Το
κοινό στη Νότια Εύβοια παρακολούθησε την ταινία και έστειλε μή-
νυμα αλληλεγγύης στη βόρεια πλευρά του νησιού που περνά δύ-
σκολες στιγμές.

Έστησε σινεμά
για τους πληγέντες

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
ο σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ή,
αλλιώς, η κήλη των αθλητών (sports
hernia) είναι πάθηση που αντιμετωπί-
ζουν χιλιάδες αθλητές και γενικότερα

αθλούμενοι (άντρες και γυναίκες). Τα συμπτώμα-
τα περιλαμβάνουν άλγος στην περιοχή της βου-
βωνικής χώρας και στην ηβική σύμφυση. «Ο πό-
νος είναι μερικές φορές τόσο έντονος που στο πα-
ρελθόν έχει αναγκάσει μεγάλους αθλητές να δια-
κόψουν την καριέρα τους», τονίζει ο δρ Διαμαν-
τής Θωμάς, γενικός χειρουργός. 

Η κήλη αυτού του τύπου αποτελεί το 2% με 5%
όλων των αθλητικών τραυματισμών. Ο αιτιολογι-
κός μηχανισμός αυτής της πάθησης είναι ο οξύς ή
χρόνιος τραυματισμός που μπορεί μεν να συμβεί
σε κάθε αθλήτρια ή αθλητή, αλλά λόγω συγκεκρι-
μένων κινήσεων «φαίνεται να προτιμά» ποδο-
σφαιριστές και καλαθοσφαιριστές. Έτσι έχουμε
διάχυτο άλγος επιδεινούμενο με την άσκηση και
ιδιαίτερα κατά την έκταση των ισχίων, το στρίψιμο
και τη στροφή. Ο πόνος αντανακλά στον προσα-
γωγό ή στους όρχεις και γίνεται εντονότερος με
τον βήχα ή το φτέρνισμα ή κατά τη διάρκεια της
σεξουαλικής επαφής. 

«Η διερεύνηση του βουβωνικού άλγους στους
αθλητές απαιτεί μεγάλη εμπειρία από τον ιατρό
για δύο λόγους: α) η ανατομία της περιοχής είναι
πολύπλοκη, β) συνήθως συνυπάρχουν 2 με 3 δια-
φορετικοί τραυματισμοί. Κλινικά είναι δύσκολο
να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στην κήλη των

αθλητών και στα άλλα αίτια βουβωνικού άλγους.
Για τη διαφοροδιάγνωση μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε ακτινογραφίες, υπέρηχους, κηλογρα-
φίες, μαγνητική τομογραφία ώστε να αποκλεί-
σουμε τις άλλες αιτίες. Η συντηρητική θεραπεία
με φάρμακα και φυσιοθεραπεία συνήθως απο-
τυγχάνει, αλλά μπορεί να δοκιμαστεί σε περιπτώ-
σεις αβέβαιης διάγνωσης. Ωστόσο, η κατεξοχήν
θεραπεία είναι επεμβατική. Η επέμβαση τα τε-
λευταία χρόνια πραγματοποιείται ρομποτικά ή λα-
παροσκοπικά με την τεχνική e-TEP, δηλαδή με
εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση, και αποτελεί ό,τι
πιο σύγχρονο υπάρχει αυτήν τη στιγμή παγκο-

σμίως για τη θεραπεία αυτού του προβλήματος»
αναφέρει ο ειδικός. 

Το σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι η
παραμονή της αθλήτριας ή του αθλητή στο νοσο-
κομείο περιορίζεται σε λίγες μόνο ώρες μέχρι το
πολύ μία μέρα. Το χειρουργημένο άτομο μπορεί
να περπατήσει και να καθίσει την ίδια μέρα, ενώ η
επιστροφή του στις καθημερινές του δραστηριό-
τητες όπως είναι το μπάνιο, το ανέβασμα μιας
σκάλας, η οδήγηση, το σήκωμα βάρους μέχρι
πέντε κιλά, ακόμη και οι σεξουαλικές δραστηριό-
τητες γίνεται μέσα σε διάστημα τριών με πέντε
ημερών.

Επιπλέον, η ρομποτική ή η λαπαροσκοπική
επέμβαση εγγυώνται άριστο αισθητικό αποτέλε-
σμα, αφού δεν υπάρχει ουλή, ενώ ταυτόχρονα
εξασφαλίζουν ελαχιστοποίηση των φλεγμονών,
των μετεγχειρητικών λοιμώξεων και αποφυγή
τραυματισμού των σπλάχνων. Έτσι, το 95% των
χειρουργημένων αθλητριών/αθλητών επανέρχε-
ται έπειτα από 4-6 εβδομάδες στις κανονικές
αθλητικές του δραστηριότητες, σε αντίθεση με τις
περιπτώσεις ανοιχτής επέμβασης, όπου το αντί-
στοιχο διάστημα είναι 3-4 μήνες.

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

ΤΡ
ΙΤ

Η
1

0
 Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ
O

Y
2

0
2

1

28

kpapakosto@yahoo.gr

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 
άλγος στην περιοχή της βουβωνικής
χώρας και στην ηβική σύμφυση…

Δρ Διαμαντής Θωμάς, γενικός χειρουργός

Τι είναι η κήλη των αθλητών; 

Η καλύτερη περίοδος 
για επέμβαση 
Η καλύτερη περίοδος για την αποκατά-
σταση της κήλης των αθλητών είναι το κα-
λοκαίρι, καθώς η πλειονότητα των αθλη-
τών, περισσότερο οι ποδοσφαιριστές και
οι καλαθοσφαιριστές, βρίσκεται εκτός
αθλητικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, το
γεγονός ότι η περίοδος αποθεραπείας
διαρκεί εν προκειμένω μόλις 4 με 6 εβδο-
μάδες δίνει σε κάθε αθλητή με πρόβλημα
κήλης τη δυνατότητα να την αντιμετωπί-
σει χωρίς πίεση χρόνου.
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Είναι Έλληνας αθλητής ο οποίος ειδι-
κεύεται στο άλμα επί κοντώ. Το προ-

σωπικό ρεκόρ του είναι 5.71 στον ανοιχτό το
οποίο πραγματοποίησε το 2019 στο μίτινγκ A-
thens Street Pole Vault και 5.80 στον κλειστό
που πραγματοποίησε το 2018 στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Η καλύτερη
επίδοσή του τόσο στον ανοιχτό όσο και στον
κλειστό στίβο αποτελεί τις κορυφαίες επιδό-
σεις όλων των εποχών σε παγκόσμιο και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο στην κατηγορία κάτω των
18 ετών (U18) σε κάθε τομέα ξεχωριστά, αλλά
και συνολικά η επίδοσή του στον ανοιχτό.
Επίσης, ο Καραλής βελτίωσε το Ελληνικό
Εθνικό ρεκόρ Παίδων που ήταν 5.54 από τον
ίδιο και ισοφάρισε το Ελληνικό Εθνικό ρεκόρ
Νέων Ανδρών. Η επίδοσή του στον κλειστό
συνιστά παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία
U20.

Έχει συμμετοχές σε ένα Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Στίβου U18 το 2015 και σε δύο Βαλ-
κανικούς Αγώνες Κλειστού Στίβου, το 2015
και το 2016. Η μεγαλύτερη διάκρισή του είναι
το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Στίβου U18 το 2015 που πραγματοποι-

ήθηκε στο Κάλι της Κολομβίας. Σε εθνικό
επίπεδο, ο Καραλής κέρδισε την τρίτη θέση
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στί-
βου το 2016 που αποτελεί τη μεγαλύτερη διά-
κρισή του σε πρωτάθλημα ανωτέρου επιπέ-
δου. Ανήκει στο τμήμα στίβου του Γ.Σ. Κηφι-
σιάς και προπονείτο με τον Βασίλη Μεγαλοοι-
κονόμου. Από τα τέλη του 2018 προπονείται
με τον Ανδρέα Τσώνη.

Χαρακτηριστική περίπτωση Ζυγού (ζώδιο
του Αέρα και της κίνησης), με Σελήνη στον
Υδροχόο. Ο συνδυασμός δείχνει διάκριση και
επίδοση σε αυτό το δύσκολο άθλημα. Ο Ερ-
μής στον Σκορπιό δείχνει την ικανότητα εκτέ-
λεσης δύσκολων ασκήσεων. Η Αφροδίτη στην
Παρθένο σε καλή γωνία με τον Άρη στον Αι-
γόκερω δείχνει την καλή προετοιμασία, τη
σχολαστικότητα, αλλά και τη δύναμη του σώ-
ματος. Στον Ταύρο βρίσκουμε μαζί τον Δία και
τον Κρόνο, που συμβάλλουν σε ψυχικά και
οργανικά αποθέματα δύναμης. Ουρανός και
Ποσειδώνας στον Υδροχόο τονίζουν τον πα-
ράγοντα της τύχης και της παγκόσμιας δημο-
τικότητας. Ο Πλούτωνας στον Τοξότη δείχνει
την πορεία ενός πολύ σημαντικού και τυχε-
ρού πεπρωμένου, τόσο στις αθλητικές όσο
και στις άλλες του δραστηριότητες.

Κριός
(21/3-20/4)
Συχνά θα συναντάτε μικρά εμπό-
δια ή καθυστερήσεις που δεν εί-
χατε υπολογίσει. Γρήγορα θα
μπορέσετε να τα παρακάμψετε.
Διώξτε, λοιπόν, κάθε απαισιόδο-
ξη σκέψη και οργανωθείτε για
καινούργιες εκκινήσεις σε ό,τι
αφορά συνεργασίες, διαχείριση
υποθέσεων αλλά και στις προ-
σωπικές σας σχέσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βάλτε τις βάσεις για καλύτερα οι-
κονομικά. Στην εργασία, βρείτε
έναν προσεκτικό συνεργάτη. Εν-
θαρρύνετε τον εαυτό να ακολου-
θήσει ένα παιδικό όνειρο. Μπορεί
να έρθουν τυχερά χρήματα, οπότε
πάρτε κανένα λαχείο, αλλά πείτε
όχι στον τζόγο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι πιο φιλόδοξοι αλλά και εργατι-
κοί του ζωδίου σας θα βρείτε πιο
κατάλληλο έδαφος για να σπείρε-
τε και να προετοιμάσετε το μέλ-
λον όχι μόνο πρακτικών τομέων,
αλλά και της ίδιας της ζωής σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Να θυμάστε, ακόμη, ότι στην ήδη
υπάρχουσα εργασία σας πολλοί
θα προσπαθήσουν να σας εκμε-
ταλλευτούν και να ρίξουν πάνω
σας τα βάρη με ψέματα και δι-
καιολογίες. Καλά θα κάνετε προ
το παρόν να προτιμήσετε τη στα-
θερότητα.

Λέων
(23/7-22/8)
Θα παρουσιαστούν κάποιες ευ-
καιρίες επαγγελματικά, αλλά τα
καλύτερα έρχονται από τον άλ-
λον μήνα. Θα πρέπει να δράτε
χωρίς πανικό και σύγχυση. Αν
νικήσετε τους φόβους σας, θα
κερδίσετε μια μάχη.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μόλις τα πράγματα γίνουν πιο
ασφαλή, θα νιώσετε περισσότερη
έμπνευση για διασκέδαση. Είστε
πολύ κουρασμένοι για να παίξετε…
τον στριφνό επαγγελματία. Δεν εί-
ναι υγιές για σας να καταπνίγετε
όλη τη φυσική σας ζωντάνια.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ενισχύετε τη δημοτικότητά σας
και παγιώνετε ωφέλιμες τακτι-
κές στον επαγγελματικό τομέα.
Προωθήστε πωλήσεις ή κλεί-
στε νέες επαγγελματικές συμ-
φωνίες. Μη διασπάτε την προ-
σοχή σας με ξένες υποθέσεις
και σε γενικότερες καταστά-
σεις. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Καλό θα είναι να μην εκτεθείτε
σε κινδύνους ή σε μεγάλη τα-
λαιπωρία, κυρίως σωματική.
Αποφύγετε την περιττή κατανά-
λωση φαγητού και ελέγξτε κα-
λύτερα τη διατροφή σας. Στην
εμφάνιση είστε πιο ταλαιπωρη-
μένοι ή ατημέλητοι. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα σας προτείνουν συνεργασίες
και θα πρέπει να είστε διπλωμά-
τες και διαλλακτικοί, να μην
απορρίψετε κάτι που έχει ενδια-
φέρον, αλλά και να μην παρασυρ-
θείτε από κάτι το οποίο είναι
απλώς εντυπωσιακό.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πρέπει να δώσετε σημασία στην
καλή σας φυσική κατάσταση. Όσοι
δεν έχετε θέματα υγείας να σας
απασχολούν φροντίστε να παρα-
μείνετε υγιείς, τηρώντας τους κα-
νόνες της καλής διατροφής, της
άσκησης με μέτρο και της φροντί-
δας του εαυτού σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τα πράγματα στα οικονομικά σας
θα δυσκολέψουν λίγο. Μην πα-
ρασυρθείτε και κάνετε αγορές
που δεν είναι αναγκαίες και μη
στηρίζεστε σε υποσχέσεις οι
οποίες δεν θα είναι ειλικρινείς.
Κινηθείτε λογικά και ρεαλιστικά!

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα ανάψει για λίγο ή κάποιες
στιγμές ένα λαμπάκι… κινδύνου
για θέματα εργασίας, των συνθη-
κών αυτής ή της υγείας και της
ψυχολογίας σας. Να είστε σώ-
φρονες και να μην αγνοήσετε αυ-
τήν την προειδοποίηση. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ολυμπιονίκης 
Εμμανουήλ Καραλής

20 Οκτωβρίου 1999



ΤΡΙΤΗ 10 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ORRECTC30

Ε
πειτα από επτά μέρες φωτιάς και απέραν-
τες εκτάσεις παρθένου δάσους και χαμη-
λής βλάστησης καμένες (μόνο στην Εύ-

βοια ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο στρέμμα-
τα), σπίτια παραδομένα στις φλόγες, ανθρώπους
άστεγους, οικονομικά κατεστραμμένους, πρό-
σφυγες στον τόπο τους, νιώθεις πως δεν έχεις
και πολλά να πεις. Γιατί όλα έχουν ειπωθεί με λέ-
ξεις και εικόνες. Όχι μόνο αυτές τις επτά μέρες,
αλλά κάθε χρόνο, εδώ και χρόνια. Προτού η κλι-
ματική αλλαγή δείξει το απεχθές πρόσωπό της.
Πριν από τη δίμηνη ξηρασία. Πριν από τον καύ-
σωνα. Τα σημάδια όλοι τα έβλεπαν δίχως ποτέ
κανένας να τα πάρει σοβαρά υπόψη.

Αυτοί που, κινούμενοι από τυφλή οργή ή κομ-
ματική σκοπιμότητα, καταλογίζουν μονομερώς
ευθύνες δεν αντιλαμβάνονται ότι στην Αττική,
την Εύβοια, την Πελοπόννησο δεν ναυάγησε
απλώς και μόνο αυτή ή η άλλη κυβέρνηση.
Ναυάγησε η αξιοπιστία ολόκληρου του κρατικού
μηχανισμού, καθώς για πολλοστή φορά αποκα-
λύφθηκαν αγκυλώσεις ετών, νομοθετικά πλαί-
σια ξεπερασμένα, υπηρεσίες ξεχαρβαλωμένες
και υποστελεχωμένες, σχεδιασμοί ανύπαρκτοι,
τεχνολογική εξέλιξη μηδαμινή, χρηματοδότηση
ελάχιστη. Στην πρόληψη των πυρκαγιών εμπλέ-
κονται, λέει, κάπου σαράντα πέντε συναρμόδιοι
φορείς και στην καταστολή κοντά δεκαεπτά. Η
ευθύνη του ελληνικού κράτους χαμένη στις συ-
ναρμοδιότητες υπουργείων και υπηρεσιών. Στο

γνωστό «όχι εγώ, καλέ κύριε, ο μπροστινός
μου». Η αποκάλυψη ότι το «πόρισμα Γκόλντα-
μερ», το οποίο συνέταξε μετά την τραγωδία στο
Μάτι ο πρόεδρος του διεθνούς παρατηρητηρίου
για τις πυρκαγιές του Πανεπιστημίου του Φράιμ-
πουργκ και εφάρμοσαν άλλες χώρες όπως η
Πορτογαλία, ξέμεινε στο συρτάρι να κάνει παρέα
στην περίφημη «επανίδρυση του ελληνικού
κράτους», τα λέει όλα.

Για αυτό και η δικαιολογημένη οργή, η αγανά-
κτηση και η απαισιοδοξία για την επόμενη μέρα
αφορούν όλους: την Πολιτεία, την κυβέρνηση,
την αντιπολίτευση, τους θεσμούς. Όσους σήμε-
ρα αλλά και χθες όφειλαν να μεριμνήσουν και να
πράξουν περισσότερα από όσα, κατόπιν εορτής,
έπραξαν. Ορθώς, λοιπόν, το πολιτικό σύστημα
κρατά στο σύνολό του χαμηλά τους τόνους και
ορθότερα αφήνει για την επόμενη μέρα τις κρί-
σεις και την κριτική. Γιατί η καταστροφή που
έπληξε τη χώρα υπερβαίνει την αυριανή και τη

μεθαυριανή μέρα. Υπερβαίνει αυτό ή το άλλο
κόμμα. Και διαλύει επικοινωνιακούς χειρισμούς
προτού καν εκδηλωθούν. Η ομοθυμία, η συνερ-
γασία, η μεθοδικότητα και η υπομονή είναι οι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την αντιμετώπι-
ση της δυσαρέσκειας αλλά και της παραίτησης
που θα δοκιμάσουν τις αντοχές όλων μας όταν
και όποτε σβήσουν οι τελευταίες φλόγες.

Η καταστροφή αυτή ίσως είναι η τελευταία
πρόκληση, η ύστατη ευκαιρία που έχει η χώρα,
διακόσια χρόνια μετά την απελευθέρωσή της, να
ενηλικιωθεί. Να πάψει να χώνει το κεφάλι στην
άμμο. Να παραδεχτεί σφάλματα και αδυναμίες.
Και οι κυβερνήσεις, οι θεσμοί, όλοι μας να απο-
δεχτούμε το κόστος, τις ευθύνες και τις συνυ-
πευθυνότητες που επιβάλλει η νέα εποχή της
ανασφάλειας. Η έξοδος από την ανθρωπιστική,
κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική κρί-
ση της επταήμερης πύρινης λαίλαπας ασφαλώς
και περνά από τον καταλογισμό των ευθυνών. Θα
είναι, όμως, μια ακόμη χαμένη ευκαιρία, αν δεν
υπάρξουν όραμα και σχέδιο, όχι μόνο για να
κλείσουν οι πληγές. Αλλά για να ανοίξει ο δρό-
μος της ανάπτυξης και της ανάπλασης των κατε-
στραμμένων περιοχών. Σχέδιο που θα ξεπερνά
εράνους, προσφορές και φιλανθρωπίες και θα
απαιτεί αποφασιστική οργάνωση, πρωτότυπες
ιδέες και σύγχρονες μεθόδους, τις οποίες θα
υπηρετήσουν οι αποδεδειγμένα άριστοι και όχι
οι επιτήδεια αρεστοί.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η καταστροφή που έπληξε τη χώρα
υπερβαίνει την αυριανή ή μεθαυριανή
μέρα. Ξεπερνά αυτό ή το άλλο κόμμα.
Η αντιμετώπισή της προϋποθέτει
μακροπρόθεσμο σχέδιο, οργάνωση
και στράτευση των αρίστων. 
Όχι των αρεστών... 

Μπορεί η καταστροφή να γίνει ευκαιρία;

Ε
ίναι στιγμές που ανατρέχω σε κάτι που είχε
πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αναφερό-
μενος στους οπαδούς της Νέας Δημοκρα-

τίας και γενικά στους αστούς, πολιτικούς ή μη.
Επειδή ο ίδιος δεν ήταν γέννημα θρέμμα της Κεν-
τροδεξιάς, αλλά προερχόταν από την Ένωση Κέν-
τρου, η άποψή του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Έλεγε
λοιπόν, όπως το έχει καταγράψει στο βιβλίο του ο
Αλέξης Παπαχελάς, ότι οι συντηρητικοί λιγοψυ-
χούν εύκολα και η καρδιά τους είναι ευαίσθητη
όπως της καρδερίνας και δεν αντέχει τις έντονες
συγκινήσεις. Δυστυχώς και αυτή η πρόβλεψη του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη επιβεβαιώθηκε με τα
όσα παρακολουθούμε αυτές τις μέρες με αφορμή
τις καταστροφικές πυρκαγιές. Θα πρόσθετα απλώς
σε αυτή την άποψη ότι γενικά οι συντηρητικοί πολί-
τες πάσχουν και από το σύνδρομο της κακής νοού-
μενης λήθης, συγχωρώντας τους ιδεολογικούς αν-
τιπάλους τους, οι οποίοι αντί να ακολουθούν αυτή
την τακτική, δυστυχώς αποθρασύνονται και προκα-
λούν ακόμη περισσότερο.

Έφτασαν στο σημείο να μιλούν για έλλειψη τσί-
πας από τη σημερινή κυβέρνηση ποιοι; Αυτοί που
έκαψαν σε μία φωτιά 102 ανθρώπους! Έφτασαν στο

σημείο να λοιδορούν την κυβέρνηση για τις εκκε-
νώσεις που κάνει για να σωθούν άνθρωποι αυτοί
που δεν μπόρεσαν να εκκενώσουν ΜΙΑ περιοχή,
αφήνοντας τους ανθρώπους να πεθάνουν αβοήθη-
τοι στο Κόκκινο Λιμανάκι.  Αυτοί, λοιπόν, όχι μόνο
ξαφνικά απέκτησαν τσίπα, αλλά μιλούν για τα πάντα
ρίχνοντας ευθύνες προς όλες τις κατευθύνσεις και
περιφέρονται στα καμένα με περισσό θράσος. Βγά-
ζουν ανακοινώσεις, κάνουν πύρινα πρωτοσέλιδα
και η Νέα Δημοκρατία ξαναγίνεται καρδερίνα απέ-
ναντι σε αυτούς που έπρεπε -αν είχαν τσίπα πράγ-
ματι- αν μη τι άλλο να σιωπούν. Αντί για αυτό, ξεσα-
λώνουν στο Διαδίκτυο και εκθειάζουν ακόμη και
τηλεοπτικό σταθμό ισχυριζόμενοι ότι ήρθε πρώτος
στην ενημέρωση γιατί ήταν αντικειμενικός! Έλεος
με την τόση γελοιότητα της ετερόκλιτης παρέας

ακροδεξιών και τάχα μου δήθεν προοδευτικών.
Περιμένουν σαν κόρακες να πέσουν η κυβέρνηση
και ο Μητσοτάκης για να έρθουν σαν σωτήρες μας
εκείνοι που έκαψαν τους ανθρώπους τρία χρόνια
πριν. Και αντί να απαντούν οι Νεοδημοκράτες,
έχουν εξαφανιστεί. Είναι δυνατόν;

Ναι έγιναν λάθη, ναι οι φωτιές ήταν περίεργες
και πολλές, ναι υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να
καταλογιστούν, αλλά όχι να αποδέχονται και τις κα-
τηγορίες των συριζο-ακροδεξιών τρολ. Να μιλάει
για τσίπα ο ορισμός της ξετσιπωσιάς; Δηλαδή, εδώ
που μας χρωστούσαν θα μας πάρουν και το βόδι;
Θα μιλάνε για τσίπα αυτοί που σε μια νύχτα κατήρ-
γησαν το δημοψήφισμα, ψήφισαν μνημόνια, κα-
τήργησαν το ΕΚΑΣ, έκαψαν 102 ανθρώπους και η
κεντροδεξιά παράταξη δεν θα βγάζει κουβέντα; Θα
συνεχίσουν να είναι καρδερίνες που θα λιγοψυ-
χούν στην πρώτη δυσκολία.

Αντί να είναι στην πρώτη γραμμή, κρύβονται για
να μην τους στοχοποιούν τα συριζο-ακροδεξιά αν-
θρωπάρια; Αυτό το μίγμα ρεβανσιστών που τα μόνα
που τους ενώνουν είναι μια μπίζνα και μια επιθυ-
μία, να ρίξουν για άλλη μια φορά μια κεντροδεξιά
κυβέρνηση και να την κάνουν παρένθεση;

Μιλάνε αυτοί για τσίπα;

Τελικά, οι συντηρητικοί πολίτες 
θα συνεχίσουν να έχουν καρδιά
καρδερίνας και να λιγοψυχούν
απέναντι στα συριζο-ακροδεξιά τρολ;


