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«Αντιμετωπίσαμε 
586 πυρκαγιές
μέσα σε 8 μέρες»
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με τις φλόγες
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Μ
ε τις πυρκαγιές να μην έχουν σβήσει καν
στην Εύβοια και νέα μέτωπα να προκύπτουν
σε Ηλεία και Αρκαδία, είναι σαφές ότι η πο-

λιτική αντιπαράθεση είναι από στείρα έως αντιπαρα-
γωγική. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για έναν καβγά πά-
νω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα, ιδίως όταν
κάποιοι που τα έκαναν μούσκεμα επί των ημερών
τους επιχειρούν να αναβαπτιστούν ως τιμητές. 

Κατά μία έννοια, βέβαια, αυτό είναι το πολιτικό
παίγνιο. Η αντιπολίτευση θα ψάξει να βρει μια στιγμή
αδυναμίας της κυβέρνησης, για να της «βγει» από
αριστερά ή δεξιά. Εξ ου και η διακαναλική του κ. Τσί-
πρα δεν προσέφερε πολλά, πέραν μιας αναμενόμε-
νης κριτικής και της ενδιαφέρουσας σκέψης ότι, αν
είχε υιοθετηθεί το σχέδιο που είχε καταρτίσει ο κα-

θηγητής Γκολντάμερ για την αναμόρφωση της Πολι-
τικής Προστασίας, όλα θα είχαν λυθεί. 

Οι πολίτες, όμως, δεν παρακολουθούν την πολιτική
αντιπαράθεση. Δεν τους νοιάζει. Μπορεί κάποιοι να
κραυγάζουν χυδαίες φράσεις για τον πρωθυπουργό
της χώρας και να διακινούν σενάρια συνωμοσίας για
ανεμογεννήτριες στα καμένα, αλλά αυτοί είναι μια
θορυβώδης μειονότητα. Ο κόσμος θέλει τρία πράγ-
ματα: Ανάληψη ευθύνης, λύση στα προβλήματα που
προέκυψαν και σοβαρή προετοιμασία για να μην ξα-
νασυμβεί αυτή η καταστροφή η οποία ακόμη εξελίσ-
σεται. 

Ο πρωθυπουργός έχει πάρει το μήνυμα. Με νηφα-
λιότητα ζήτησε συγγνώμη για τις δεδομένες αστοχίες
και τα κενά. Αυτός έπρεπε να το κάνει και το έκανε.

Και η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα εμπροσθο-
βαρές και γενναίο πακέτο αποζημιώσεων και αποκα-
τάστασης των περιοχών που κάηκαν ή ισοπεδώθη-
καν, όπως στην περίπτωση της Εύβοιας. 

Αυτό που μένει τώρα είναι να μην επαναληφθούν
τα ίδια λάθη. Και εκτός των όποιων αρμοδίων πρέπει
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να απομακρυν-
θούν, το μείζον θέμα είναι να υπάρξει, επιτέλους,
ένας συμπεριληπτικός και αποτελεσματικός μηχανι-
σμός πρόληψης και αντιμετώπισης. Ένας μηχανι-
σμός που θα λειτουργεί επειδή ο καθένας θα κάνει
αυτό το οποίο του αναλογεί. Αν αυτό δεν συμβεί, με
δεδομένες την κλιματική αλλαγή και τις παθογένειες
του ελληνικού κράτους, ο φετινός εφιάλτης μπορεί
να είναι και σκηνή από τα προσεχώς. 
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Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες
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Σ
ε τρεις κεντρικούς πυλώνες στη-
ρίζεται η κυβερνητική δράση για
την αντιμετώπιση των συνεπειών
των καταστροφικών πυρκαγιών

που έπληξαν πολλές περιοχές της Νότιας
Ελλάδας, κυρίως την Εύβοια, την Ηλεία
και τη Βόρεια Αττική. Οι χθεσινές αποφά-
σεις του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοι-
νώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη και στη συνέχεια εξειδικεύτη-
καν από τους υπουργούς Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα και Ενέργειας και Πε-
ριβάλλοντος Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Ο πρωθυπουργός άρχισε τις ανακοινώ-
σεις του με την απόδοση της οφειλόμενης
τιμής στη μνήμη του εθελοντή δασοπυρο-
σβέστη Βασίλη Φιλώρα, ο οποίος έχασε τη
ζωή του στη μάχη με τις φλόγες της Αττι-
κής. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «το λι-
γότερο το οποίο θα μπορούσαμε να κά-
νουμε ήταν η απονομή σύνταξης στη γυ-
ναίκα και τα παιδιά του, την οποία αποφά-
σισε η κυβέρνηση. Νομίζω, όμως, ότι η
μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να
προστατεύσουμε και να αναβαθμίσουμε
το φυσικό μας περιβάλλον, για το οποίο
αγωνίστηκε μέχρι τέλους ο Βασίλης».

Η δεύτερη επισήμανση του κ. Μητσοτά-
κη πριν από την παρουσίαση των μέτρων
ήταν η ενημέρωση ότι από σήμερα «κάθε
έκταση που κάηκε κηρύσσεται αναδασω-
τέα». Επίσης, ο πρωθυπουργός υπενθύμι-
σε ότι «οι δράσεις θα χρηματοδοτηθούν
πρωτίστως από τον συμπληρωματικό
προϋπολογισμό που θα καταθέσει το
υπουργείο Οικονομικών, άμεσα, ύψους
500 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν χρει-
αστεί, θα διεκδικήσουμε και πρόσθετους
ευρωπαϊκούς πόρους». Παράλληλα, επα-
νέλαβε ότι «το τελευταίο διάστημα η κυ-
βέρνησή μας έχει διαθέσει για πληγέντες
από άλλες φυσικές καταστροφές -με πιο
μεγάλη αυτή του “Ιανού”- περίπου 1,1 δισ.
ευρώ. Η Πολιτική Προστασία έχει ενισχυ-
θεί με 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη
από τον Ιανουάριο δανειοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 585
εκατομμύρια. Και βέβαια σε όλα αυτά θα
πρέπει να προσθέσουμε τους πόρους πε-
ρίπου 16 δισ. ευρώ που προβλέπονται για
πράσινες πολιτικές προσαρμογής και αν-

τιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μέ-
σα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα επό-
μενα επτά χρόνια». Στον επίλογο των δη-
λώσεών του, ανακοίνωσε ότι δημιουργεί-
ται «μια ειδική επιτροπή ανασυγκρότη-
σης, οικονομικής ανασυγκρότησης της
Βόρειας Εύβοιας, που θα σχεδιάσει όχι
την επόμενη, αλλά τη μεθεπόμενη μέρα.
Και πρότεινα -και με χαρά απεδέχθη- επι-
κεφαλής αυτής της επιτροπής να είναι ο
Σταύρος Μπένος. Ένας πολιτικός που ως
δήμαρχος είχε συνδεθεί με την αναμόρ-
φωση της Καλαμάτας, μετά τους κατα-
στροφικούς σεισμούς το 1986».

Οι τρεις πυλώνες
Στο άμεσο πεδίο των αποζημιώσεων, ο

κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε στεγαστική συν-
δρομή έως 150.000 ευρώ για κατοικίες
που καταστράφηκαν ή έχουν ζημιές. Και
άμεση προκαταβολή 20.000 ευρώ, 12.000
ευρώ ή 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό
φθοράς κάθε κτιρίου. Τα ποσά αυτά θα κα-
ταβάλλονται με μια απλή αίτηση από τις 18
Αυγούστου στην πλατφόρμα arogi.gov.gr.
Επίσης, οι επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν
θα αποζημιωθούν με το 70% των απωλει-
ών τους, με το 20% να δίνεται ως προκατα-
βολή. Για τα δε ακίνητά τους θα λαμβά-
νουν αμέσως προκαταβολή 22.000 ευρώ,
12.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ, ανάλογα με τις

ζημιές τους. Οι πληγέντες απαλλάσσονται
από τον ΕΝΦΙΑ, αναστέλλονται οι ασφαλι-
στικές, φορολογικές και δανειακές υπο-
χρεώσεις τους, όπως και οι πλειστηρια-
σμοί, και καθιερώνεται επιδότηση ενοι-
κίου ύψους έως 500 ευρώ μέχρι να επι-
σκευαστούν τα σπίτια τους.

Στον δεύτερο πυλώνα, της αποκατάστα-
σης, ξεκινούν αντιδιαβρωτικά και αντι-
πλημμυρικά έργα, ενώ οι δασικές υπηρε-
σίες, που μέχρι σήμερα υπάγονται στις
αποκεντρωμένες διοικήσεις, θα μετα-
φερθούν στο υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα
στη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολι-
τών στο έργο αποκατάστασης: «Ιδρύματα,
ιδιώτες, επιχειρήσεις, σύλλογοι θα μπο-
ρούν να αναλάβουν με δικά τους έξοδα τα
έργα αποκατάστασης περιοχών και δα-
σών. Θα μπορούν, δηλαδή, με μία πολύ
γρήγορη διαδικασία να καταθέτουν τη
σχετική μελέτη, με την οποία -από τη στιγ-
μή που εγκρίνεται- θα μπορούν οι ίδιοι
στη συνέχεια να προβαίνουν στην υλοποί-
ηση όλων αυτών των έργων». Για αυτά, το
κράτος έχει ήδη δεσμεύσει 224 εκατομ-
μύρια για την αναδάσωση 165.000 στρεμ-
μάτων και ο προϋπολογισμός αυτός μπο-
ρεί να αυξηθεί. 

Τέλος, στον τομέα της παραγωγικής
ανασυγκρότησης, η κυβέρνηση ενέκρινε

ήδη το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της
Πολιτικής Προστασίας, ύψους 1,7 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. «Και αυτός είναι ένας
προϋπολογισμός μιας πολυεπίπεδης
προσπάθειας, που περιλαμβάνει τα πάντα,
από την αγορά νέων αεροσκαφών, οχημά-
των και άλλων μέσων πυρόσβεσης έως
την προμήθεια σύγχρονων συστημάτων
πυρανίχνευσης, την εκπαίδευση των στε-
λεχών και την ίδρυση 13 περιφερειακών
κέντρων. Και βέβαια περιλαμβάνει και
σημαντικότατες παρεμβάσεις πρόληψης
για τα δάση μας, έτσι ώστε να προλαβαί-
νουμε, όπου αυτό είναι εφικτό, τις πυρκα-
γιές, προτού αυτές πάρουν μεγάλη έκτα-
ση», όπως είπε ο πρωθυπουργός.

Σχέδιο Μάρσαλ για τους πυρόπληκτους 

Ο πρωθυπουργός
ανακοίνωσε τις κυβερνητικές
δράσεις και τα μέτρα 
για την άμεση αντιμετώπιση
των συνεπειών των
καταστροφικών πυρκαγιών 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Ο
ικονομική στήριξη, διευκολύν-
σεις και απαλλαγές από ΕΝΦΙΑ,
φόρους και εισφορές περιλαμ-
βάνει το πακέτο μέτρων για τις

πυρόπληκτες περιοχές όλης της χώρας
που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομι-
κών.

Ειδικά για την περίπτωση των πληττό-
μενων δήμων της Βόρειας Εύβοιας, οι ενι-
σχύσεις και οι απαλλαγές ισχύουν για το
σύνολο των φυσικών προσώπων και των
επιχειρήσεων. Εξάλλου, ο υπουργός Οι-
κονομικών ανακοίνωσε την έκδοση πρά-
σινου ομολόγου, τα έσοδα του οποίου θα
διοχετεύονται αποκλειστικά σε έργα βιώ-
σιμης ανάπτυξης.

Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η σχετι-
κή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης arogi.gov.gr, όπου οι πολίτες
θα καταθέτουν, με υπεύθυνη δήλωσή
τους, για κάθε ακίνητο, την έκταση της ζη-
μίας που έχει υποστεί. Οι οικονομικές ενι-
σχύσεις πληγέντων από φυσικές κατα-
στροφές είναι ακατάσχετες, αφορολόγη-
τες και μη συμψηφιστέες με οφειλές προς
το Δημόσιο. Ειδικότερα: 

1Παρέχεται στεγαστική συνδρομή σε
ποσοστό 80% ως κρατική αρωγή και

20% ως άτοκο δάνειο με την εγγύηση του
Δημοσίου. 

2 Για τις κατοικίες που έχουν κατα-
στραφεί ολοσχερώς θα δοθούν

20.000 ευρώ, από τα οποία τα 14.000 ευρώ

θα είναι η προκαταβολή στεγαστικής συν-
δρομής και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για
την οικοσκευή. 

3Για κατοικίες που δεν έχουν κατα-
στραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υπο-

στεί σοβαρές ζημίες που τις καθιστούν
προσωρινά μη κατοικήσιμες 12.000 ευρώ,
εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκα-
ταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και
4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικο-
σκευή.

4Για κατοικίες που έχουν υποστεί σο-
βαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες

5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ εί-
ναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συν-
δρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για
την οικοσκευή.

5Για τα κτίσματα που δεν είναι κατοι-
κίες ή είναι επιχειρηματικά ακίνητα,

προβλέπονται τα εξής:
α. Για κτίρια που έχουν καταστραφεί

ολοσχερώς θα δοθεί προκαταβολή 14.000
ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.

β. Για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί
ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σοβαρές
ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά μη
λειτουργικά προκαταβολή 8.000 ευρώ για
τη Στεγαστική Συνδρομή.

γ. Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές

ζημίες αλλά είναι λειτουργικά, προκατα-
βολή 3.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συν-
δρομή.

δ. Η Στεγαστική Συνδρομή αφορά σε
ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώ-
πων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τε-
λευταία περιουσιακή κατάσταση (έντυπο
Ε9).

ε. Η προκαταβολή για τη Στεγαστική
Συνδρομή δεν μπορεί να υπερβαίνει το
80% της αξίας του ακινήτου, όπως υπολο-
γίζεται για τον ΕΝΦΙΑ.

στ. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις
ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη
Στεγαστική Συνδρομή όσο και την αποζη-
μίωση για οικοσκευή. 

ζ. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει μα-
κροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δι-

καιούται τη Στεγαστική Συνδρομή και ο
ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή.

η. Δίνεται επιδότηση ενοικίου ή συγκα-
τοίκησης 300-500 ευρώ. 

Η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που
διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων
των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μο-
νάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογι-
κό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής
και κατεστραμμένα οχήματα, ως εξής: 
� 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις όπου οι εγκαταστάσεις έχουν

καταστραφεί ολοσχερώς, 
� 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις όπου οι εγκαταστάσεις δεν

έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σο-

βαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

� 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σο-
βαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή
οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές. 
Ενδεικτικά, για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί

ολοσχερώς οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις αυτές θα λά-
βουν προκαταβολή 22.000 ευρώ, 14.000 ευρώ έναντι Στε-
γαστικής Συνδρομής και 8.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης.
Παράλληλα, σε συνεργασία μέσω και του ΕΛΓΑ θα χορηγεί-

ται προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσης ζημιάς στις
πληττόμενες επιχειρήσεις, από τις πρώτες κιόλας εβδομά-
δες μετά την οριοθέτηση των πληττόμενων περιοχών. Επί-
σης, για τις ζημιές στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα δοθεί
το 70% της συνολικής ζημίας με την ολοκλήρωση της εκτι-
μητικής διαδικασίας. 

Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν υποστεί ζημία
προβλέπεται η παροχή βοήθειας 4.000 ευρώ, εφόσον έχουν
πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων, 2.000 ευρώ για
εκτάσεις 10-50 στρεμμάτων και 1.000 ευρώ για μικρότερες.

Όλα τα μέτρα 
στήριξης για 
τους πληγέντες 

Αναστολή φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Όλοι οι πληττόμενοι στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας θα απαλλαγούν από
την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ έως το τέλος του 2023, ενώ φέτος δεν θα πληρωθεί
το σχετικό ποσό από κανέναν. Επιπλέον, αναστέλλονται οι εκκρεμείς, βε-
βαιωμένες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την Εφορία και τον ΕΦ-
ΚΑ, η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών καθώς και οποιαδήποτε πράξη
πλειστηριασμού. Ταυτόχρονα, δίνεται αναστολή δανειακών υποχρεώσεων
προς τις τράπεζες.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αποζημίωση των επιχειρήσεων στο 70% των απωλειών - 20% προκαταβολή

Στεγαστική συνδρομή για
κατοικίες που
καταστράφηκαν, με άμεση
προκαταβολή 20.000, 12.000
ή 5.000 ευρώ, ανάλογα με
τον βαθμό των ζημιών -
Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ
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Κ. Σκρέκας: Διαγράφονται οι οφειλές προς τη ΔΕΗ
Τη διαγραφή των οφειλών

προς τη ΔΕΗ για τις οικίες και τις
επιχειρήσεις που έχουν κατα-
στραφεί σε όλες τις πυρόπλη-
κτες περιοχές ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 

Σύμφωνα με τον υπουργό, πα-
ρέχεται έκτακτη χρηματοδότη-
ση Κέντρων Διάσωσης και Περί-
θαλψης Άγριας Ζωής που επη-
ρεάστηκαν από τις πρόσφατες
δασικές πυρκαγιές, ενώ θα δο-
θεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ρητινοκαλ-
λιεργητών με 3,7 εκατ. ευρώ που δραστηριοποι-
ούνται στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας και
στα Γεράνεια Όρη. Επίσης, ανακοινώθηκε ο «ανά-
δοχος Αναδάσωσης». Η πρόσκληση-πρόκληση για
τον Ανάδοχο απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εται-
ρείες και Μη Κυβερνητικές - Μη Κερδοσκοπικές
Οργανώσεις.

Το Δασαρχείο θα ορίζει την
περιοχή που χρειάζεται προστα-
σία, αποκατάσταση και τεχνητή
αναδάσωση και τις προδιαγρα-
φές αυτών. Π.χ., είδος δέντρων
που θα φυτευτούν, προσαρμο-
σμένα στις οικολογικές συνθή-
κες της περιοχής με εμπλουτι-
σμό της βλάστησης με κατάλλη-
λα πλατύφυλλα, πυράντοχα εί-
δη. Ο ανάδοχος αναδάσωσης θα
αναλάβει την εκπόνηση της με-
λέτης που θα εγκριθεί άμεσα

από το Δασαρχείο και στη συνέχεια θα προχωράει
στις αναγκαίες ενέργειες για την προετοιμασία του
εδάφους για την εξασφάλιση της επιτυχίας της ανα-
δάσωσης. Η πράξη ορισμού αναδόχου αποσκοπεί
αποκλειστικά και μόνο στη μελέτη και την υλοποί-
ηση των αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας των
εδαφών, καθώς και των έργων τεχνητής αναδάσω-
σης, χωρίς το ελληνικό Δημόσιο να απεμπολεί οποι-
οδήποτε δικαίωμά του επί των εκτάσεων αυτών.

Μ
ε δέσμη εννέα μέτρων θα
στηριχθούν εργαζόμενοι,
άνεργοι και επιχειρήσεις στις
πυρόπληκτες περιοχές, σύμ-

φωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης. Ειδικά για
την Εύβοια και τους Δήμους Ιστιαίας - Αι-
δηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας, ανεξαρτήτως υλικών ζημιών, προ-
βλέπονται τα εξής:

1Αναστολή Καταβολής Ασφαλιστικών
Εισφορών, Δόσεις και Παρατάσεις Κα-

ταβολών.

2Για επιχειρήσεις που υπέστησαν υλι-
κές ζημίες πανελλαδικά και για όλες

τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους
Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδί-
ου - Λίμνης - Αγίας Άννας Ευβοίας, ανε-
ξαρτήτως υλικών ζημιών:

3Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερού-
μενες ασφαλιστικές εισφορές περιό-

δου απασχόλησης μέχρι 31 Ιουλίου 2021
και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη,
τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβα-
ρύνσεις. 

4Αναστέλλεται η καταβολή για τις τρέ-
χουσες ασφαλιστικές εισφορές για 6

μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Αυ-

γούστου 2021 και δεν επιβαρύνονται κατά
το διάστημα αυτό με πρόσθετα τέλη, τό-
κους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβα-
ρύνσεις.

5Ρυθμίζονται και δοσοποιούνται όλες
οι ανωτέρω οφειλές, κεφαλαιοποι-

ημένες και τρέχουσες, σε 12 έως 24 ισό-
ποσες μηνιαίες δόσεις, και η καταβολή
τους ξεκινά από Φεβρουάριο 2022 με
εξόφληση έως και Φεβρουάριο 2024. 

6Παρέχεται η δυνατότητα για Αποζη-
μίωση Ειδικού Σκοπού Εργαζομένων,

σε όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες σε

πυρόπληκτες περιοχές, ανεξαρτήτως
κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλι-
κές ζημιές ή όχι, με αναστολή στις συμβά-
σεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζο-
μένων τους, για διάστημα έως και τριών
μηνών. Για όσο χρονικό διάστημα γίνεται
χρήση του μέτρου της αναστολής είναι
άκυρες οι τυχόν καταγγελίες συμβάσεων
εργασίας και η μείωση του προσωπικού.

7Ανανεώνονται αυτόματα όλα τα Δελτία
Ανεργίας των ήδη εγγεγραμμένων

ανέργων ΟΑΕΔ, τα οποία έληξαν ή λήγουν

εντός του Αυγούστου 2021.

8 Ανανεώνεται αυτόματα η Δήλωση
Παρουσίας για τους ήδη επιδοτούμε-

νους ανέργους ΟΑΕΔ, οι οποίοι έπρεπε ή
πρέπει να δηλώσουν την παρουσία τους
εντός Αυγούστου 2021.

9Διπλασιάζεται από 6 σε 12 βράδια η
μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων

για τουριστικά καταλύματα του μητρώου
παροχών του ΟΑΕΔ στο τρέχον Πρόγραμ-
μα Κοινωνικού Τουρισμού που διαρκεί
έως τις 31 Ιουλίου 2022 και στο επόμενο
πρόγραμμα 2022-2023.

Λουκάς Γεωργιάδης

Τι ισχύει πανελλαδικά 
για τους ανέργους 
Για όλες τις επιχειρήσεις που υπέστησαν υλικές
ζημίες πανελλαδικά, προβλέπονται τα εξής:
�Καταβάλλεται πανελλαδικά έκτακτη εφάπαξ
ενίσχυση 718,65 ευρώ (45 βασικά ημερήσια επι-
δόματα ανεργίας) για τους εργαζομένους που
διέκοψαν την εργασία τους, αν οι επιχειρήσεις
στις οποίες εργάζονται υπέστησαν μερική ή ολι-
κή καταστροφή, με εγγραφή στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ και σχετική αίτησή τους, ανεξάρτητα αν
είναι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανερ-
γίας. 
�Χορηγείται πανελλαδικά το ελάχιστο τακτικό επί-
δομα ανεργίας 5 μηνών (1.996,25 ευρώ + 10% για
κάθε εξαρτώμενο μέλος + αναλογία Δώρου Χρι-
στουγέννων) για όσους εργαζομένους δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις για το επίδομα τακτικής
ανεργίας και διέκοψαν την εργασία τους, αν οι επι-
χειρήσεις στις οποίες εργάζονται υπέστησαν μερι-
κή ή ολική καταστροφή, με εγγραφή στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ και σχετική αίτησή τους.

Τι προβλέπεται ειδικά για 
την Εύβοια και τους Δήμους
Ιστιαίας - Αιδηψού και
Μαντουδίου - Λίμνης - 
Αγίας Άννας, ανεξαρτήτως
υλικών ζημιών

δράσεις για εργαζομένους
και επιχειρήσεις9
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Σ
ε καθαρά απολογητικό ύφος ήταν
η χθεσινή συνέντευξη τύπου που
παραχώρησε ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Αλέξης

Τσίπρας. Κάνοντας μια αναδρομή στο κα-
λοκαίρι του 2018, είπε ότι αμέσως μετά την
καταστροφική και φονική πυρκαγιά στο
Μάτι Αττικής ζήτησε τη συνδρομή του κα-
θηγητή Γκολντάμερ, πρόεδρου του Διε-
θνούς Παρατηρητηρίου για τις πυρκαγιές
στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ.

Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, ο καθηγητής
Γκολντάμερ έθεσε ως προϋπόθεση να έχει
τη συναίνεση και του τότε αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Μη-
τσοτάκη, προκειμένου να είναι βέβαιος ότι
δεν θα ετοιμάσει κάτι που θα αμφισβητη-
θεί σε περίπτωση αλλαγής της κυβέρνη-
σης: «Συμφώνησα μαζί του. Και τελικά
συμφώνησε και ο κ. Μητσοτάκης. Τον
Φλεβάρη του ’19 η Επιτροπή μάς παρέδω-
σε το πολυσέλιδο πόρισμά της».

Σχέδιο Γκολντάμερ
Το πόρισμα προέβλεπε αναδιοργάνωση

του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων
αναγκών και αντικατάσταση της Πολιτικής
Προστασίας από μια σύγχρονη δομή, έναν
ενιαίο φορέα διαχείρισης των έκτακτων
αναγκών, με λειτουργική, επιχειρησιακή
και επιστημονική αναβάθμιση σε σχέση με
τα όσα ίσχυαν μέχρι τότε. Όπως είπε ο κ.
Τσίπρας, το Σχέδιο Γκολντάμερ πρότεινε

την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προ-
στασίας και Ανθεκτικότητας, το οποίο η
κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη «αγνόησε
τον Νοέμβρη του ’19 με τη μορφή πρότα-
σης νόμου». Επί του προκειμένου, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας εγκάλεσε την κυβέρνηση,
«γιατί αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας,
όπως και τις προειδοποιήσεις των επιστη-
μόνων. Ακόμη χειρότερα, αγνόησε τα σχέ-
δια που της παραδώσαμε. Και αυτή είναι
ίσως η πιο σοβαρή και εγκληματική ευθύ-
νη που πρέπει να της καταλογιστεί», υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

«Κατάματα την τραγωδία»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έκανε λόγο

για «ήττα μιας Πολιτείας που δεν μπόρεσε
να αποτρέψει μια μεγάλη καταστροφή».
«Η χώρα μας βιώνει μια μεγάλη καταστρο-
φή. Οι ώρες της συμφοράς που ζούμε είναι
ώρες αλήθειας. Οφείλουμε όλοι μας, και
πρώτα η κυβέρνηση, να δούμε κατάματα
την τραγωδία και να αναμετρηθούμε με τις
αιτίες της», ανέφερε στην έναρξη της ομι-
λίας του.

«Να αναμετρηθούμε με την απελπισία,
την αγανάκτηση και την οργή όσων αισθά-

νονται αβοήθητοι ενώ χάνονται τα σπίτια
και το βιος τους. Να αναμετρηθούμε με την
ήττα μιας Πολιτείας που δεν μπόρεσε να
την αποτρέψει. Να αναμετρηθούμε με τη
δύσκολη επόμενη μέρα και τα μέτρα για
την επούλωση των πληγών. Υλικών αλλά
και ηθικών. Και να μην κρυφτούμε πίσω
από επικοινωνιακά τεχνάσματα, προσχη-
ματικές και ανέξοδες συγγνώμες», πρό-
σθεσε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι προέχει
«να συμβάλουμε για να γίνει η οργή δύνα-
μη αλλαγής, ώστε όσοι είδαν το σπίτι και τη
ζωή τους να καίγονται να μην αφεθούν εγ-
καταλελειμμένοι στην απελπισία».

«Η κλιματική αλλαγή είναι αναμφίβολα
μια ζώσα και άκρως επικίνδυνη πραγματι-
κότητα. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί δι-
καιολογία», σημείωσε. «Αντιθέτως, η επί-
γνωσή της μας προσθέτει το βάρος να προ-
ετοιμαστούμε σε βάθος για την αντιμετώ-
πιση των ακραίων φαινομένων που από
εδώ και στο εξής θα είναι συχνά», συμπλή-
ρωσε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση
«δεν μπορεί να επικαλεστεί την κλιματική
αλλαγή ως δικαιολογία».

Ο Αλέξης Τσίπρας, επιπλέον,
κατέθεσε επτά προτάσεις για
ένα «εθνικό σχέδιο ανασυγ-
κρότησης», καλώντας την κυ-
βέρνηση να αναλάβει πρωτο-
βουλία για τη συνεννόηση με
τα κόμματα της αντιπολίτευσης
και τους επιστημονικούς φο-
ρείς για την υλοποίηση του
σχεδίου.
Αναλυτικά, οι επτά προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι οι εξής:

1Να κηρυχθούν άμεσα ανα-
δασωτέες όλες οι καμένες

εκτάσεις, να απαγορευτεί κάθε
αλλαγή χρήσης γης μέχρι να
ολοκληρωθεί κατά προτεραι-
ότητα ο χωρικός και πολεοδο-
μικός σχεδιασμός στις περιο-
χές αυτές (τοπικά χωρικά σχέ-
δια, δασικοί χάρτες, κτηματο-
λόγιο).

2Να αποτραπεί κάθε είδος
παρασιτικής λογικής.

3Να εκπονηθεί σε συνεργα-
σία με όλα τα κόμματα και

επιστημονικούς φορείς εθνικό
σχέδιο για την αντιμετώπιση
της κλιματικής κρίσης και των
συνεπειών των φυσικών κατα-
στροφών.

4Να αξιοποιηθεί έστω και
τώρα το πόρισμα Γκολντά-

μερ.

5Να υιοθετηθεί η ολοκλη-
ρωμένη πρόταση νόμου

που καταθέσαμε από το ’19 για
την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πο-
λιτικής Προστασίας και Ανθε-
κτικότητας.

6 Μόνιμο και διαρκές επιτε-
λείο διοίκησης (με τη συμ-

μετοχή όλων των επιχειρησια-
κών βραχιόνων, Πυροσβεστι-
κή, ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό,
εθελοντικά σώματα, Δασική
Υπηρεσία, Τεχνικές Υπηρεσίες
και Διευθύνσεις του υπουργεί-
ου Υποδομών).

7 Κατάρτιση εθνικού συστή-
ματος διαχείρισης εκτά-

κτων αναγκών προκειμένου να
αποτελέσει τον εθνικό οδηγό
και το πρότυπο για τη διαχείρι-
ση έκτακτων αναγκών.

Απολογητικός
για το Μάτι 
ο Τσίπρας 

προτάσεις 
για «εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης»7

Δεν ζήτησε παραιτήσεις - 
Απέδωσε ακέραια πολιτική 
ευθύνη στον πρωθυπουργό...

parginos@paraskhnio.gr
του Γιάννη Σπ. Παργινού



Έλεος! 
Μέσα από ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ αλλά και στην Ε.Ε. επιχειρείται από Βρετανία και Γερμανία να πέ-
σουν στα «μαλακά» ο Ταγίπ Ερντογάν και η Τουρκία για την εξαγγελία
ανοίγματος και εποικισμού των Βαρωσίων, κινήσεις που βρίσκουν ισχυρή
αντίσταση από τις χώρες... εκείνες που δεν θέλουν να δώσουν συγχωρο-
χάρτι σε μια κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της διεθνούς νομιμότητας.

Ετοιμάζει 
σχέδιο
Το πρόβλημα με την έλλει-
ψη ξενοδοχείων καραντί-
νας στα νησιά, πολλά από
τα οποία αποτελούν δημο-
φιλείς τουριστικούς προ-
ορισμούς, πυροδότησε
συζητήσεις και αντιπαρα-
θέσεις, με την κυβέρνηση
να δέχεται την... κριτική
της αντιπολίτευσης για έλ-
λειψη στον υγειονομικό
σχεδιασμό που έχει συνέ-
πειες στον τουρισμό. Η
Πολιτική Προστασία για το
υπόλοιπο καλοκαίρι ετοι-
μάζει σχέδιο.

Η κριτική 
Συνεχίζουν κάποιοι να σχολιάζουν την αμετά-

κλητη απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να κινηθεί πο-

λιτικά σε ένα άλλο πλαίσιο που καμία σχέση δεν

έχει με την παραδοσιακή προοδευτική Κεντροα-

ριστερά, όπως την κατέδειξε με την κίνησή του

να καταψηφίσει την υποχρεωτικότητα στους εμ-

βολιασμούς για επαγγελματικούς κλάδους που

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του προβλήμα-

τος. Ακόμη και στο κόμμα του ασκείται κριτική

εβδομάδες μετά. 

Τα άρματα 
Καταστρέψαμε 104 άρματα μάχης Leopard (συνθήκη
CFE) χωρίς να σκεφτούμε να αξιοποιήσουμε πολλά
από αυτά. Ως γνωστόν, στις μάχες με το κύμα πυρκα-
γιών που σαρώνει τη χώρα ο στρατός μας παρέταξε τα
πυροσβεστικά άρματα Leopard, τα οποία μετακινήθη-
καν με τους αρματοφορείς τους από το Κέντρο Εκπαί-
δευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα, στο πύρινο
μέτωπο στην Εύβοια. Πρόκειται για τρία άρματα μάχης
τύπου Leopard 1, τα οποία έχουν μετασκευαστεί σε
πυροσβεστικά οχήματα παντός εδάφους.

Το νέο πρόσωπο του Λυκαβηττού

Λ
ίγες πόλεις στον κόσμο έχουν το προνόμιο να
διαθέτουν στην καρδιά τους έναν λόφο όπως
ο Λυκαβηττός. Ένα αστικό δάσος 442,8

στρεμμάτων, τόπο αναψυχής και θερινών συναυλιών,
που προσφέρει στους επισκέπτες διεξόδους με οι-
κολογικό ενδιαφέρον, πεζοπορικές διαδρομές, ένα
μοναδικό σημείο αναγνώρισης και απόλαυσης της
πανοραμικής θέας της Αθήνας. Έπειτα από πολλά
χρόνια εγκατάλειψης και υποβάθμισης ο Λυκαβητ-
τός ξαναγεννιέται με προσοχή στο πολύτιμο οικοσύ-

στημα, σεβασμό στη χλωρίδα και στην πανίδα και την
ελάχιστη δυνατή όχληση, λαμβάνοντας υπόψη τον
πυκνό αστικό ιστό. Με ένα ολοκληρωμένο και βιώσι-
μο πλαίσιο, που θα καθορίζει την αναζωογόνηση, την
προστασία και τη λειτουργία του λόφου και με στόχο
τον προσδιορισμό και τη σταδιακή απόδοση μιας
σύγχρονης ταυτότητας. Βάσει της στρατηγικής, είναι
το πολυεπίπεδο ερευνητικό έργο «Πρόγραμμα Λυ-
καβηττός» που εκπονήθηκε με τον συντονισμό της
αρχιτεκτόνισσας Μαρίας Καλτσά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ETN7

Mια εν δυνάμει βόμβα στην αγορά συνιστούν
οι επιταγές ύψους 4 δισ. που μένουν «πα-
γωμένες» επί μήνες και κάποια στιγμή θα

πρέπει να πληρωθούν μαζί με συσσωρευμένες
υποχρεώσεις 40 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, με τροπο-
λογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Οικονομικών παρατείνεται μέχρι τις
31/10/2021 η προθεσμία που έληγε στις 31/8/2021
για τη μη «σφράγιση» επιταγών σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν από την εμφάνιση και διάδοση της
Covid-19.
Όπως προβλέπει η σχετική τροπολογία, «κατά πα-
ρέκκλιση, επίσης, αξιόγραφα επί των οποίων έχει
βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πλη-
ρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νο-
εμβρίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδο-
μένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται
από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύ-
ματα, αν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31
Οκτωβρίου 2021».
Πρόκειται για μια ακόμη φορά από τον Μάρτιο του
2020, που η κυβέρνηση παρατείνει την αναστολή
της πληρωμής των επιταγών, αυτήν τη φορά για
συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με συνέπεια τη διαρ-
κή μετακύλιση της υποχρέωσης πληρωμής τους
στο μέλλον. Το μέτρο που υιοθετήθηκε για πρώτη
φορά με το ξέσπασμα της πανδημίας συνιστά μια εν
δυνάμει βόμβα για την αγορά, όποτε οι οφειλές αυ-
τές καταστούν απαιτητές, καθώς συσσωρεύει ένα
χρέος μαζί με πλήθος άλλων υποχρεώσεων που
έχουν ανασταλεί λόγω Covid-19. Αν και το ακριβές
μέγεθος δεν είναι γνωστό, εκτιμήσεις από τις τρά-
πεζες που είναι οι αποδέκτες των δηλώσεων από
τους εκδότες αυτών των επιταγών κάνουν λόγο για
οφειλές ύψους 4 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο η εκτί-
μηση αυτή να είναι ασφαλής, καθώς δεν υπάρχουν
στοιχεία για τα ποσά που έχουν στο μεταξύ «επιμη-
κυνθεί» και έχουν πληρωθεί έστω και μερικώς από
τους εκδότες τους. Εκπρόσωποι της αγοράς με δη-
λώσεις τους κάνουν λόγο για ντόμινο επιπτώσεων,
όταν οι επιταγές της πανδημίας θα χρειαστεί να
πληρωθούν και έχουν διατυπώσει μάλιστα και προ-
τάσεις να υπάρξει πρόγραμμα χρηματοδότησης με
την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
Σε κάθε περίπτωση, η διαιώνιση του προβλήματος
και η παρέμβαση στο συναλλακτικό κύκλωμα
έχουν απαξιώσει τις επιταγές ως μέσο συναλλα-
γής, κάτι που αποτυπώνεται και στην αυστηροποί-
ηση των κριτηρίων για την αποδοχή τους από τις
τράπεζες ως μέσο προεξόφλησης στη χρηματοδό-
τηση επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης. Η παν-
δημία θα αλλάξει τα πάντα, ακόμη και τους κανόνες
αγοράς.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η βόμβα 
των επιταγών

anetnews24@gmail.com 



Πλανήτης Γη, ο μεγάλος ασθενής
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Ε
νώ ακόμη και σήμερα η πύρινη λαίλαπα δεν έχει
σταματήσει να καταστρέφει στο διάβα της περι-
ουσίες, ανθρώπους και υποδομές, η συζήτηση

για την κλιματική αλλαγή αποκτά μεγαλύτερη αξία.
Μπορεί το φαινόμενο στην Ελλάδα να παραπέμπει σε
ένα καλοσχεδιασμένο καταστροφικό σχέδιο, δεν
παύει, όμως, να έχει τις βάσεις του στην κλιματική αλ-
λαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μέχρι σήμερα, όταν αναφερόμαστε στην κλιματική
αλλαγή, το πρώτο που ερχόταν στο μυαλό μας είναι το
αποτύπωμα του άνθρακα. Αλλά αυτό δεν είναι 100%
διαπιστωμένο, παρότι συμβάλλει πολύ στη διαδικασία
της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν επιστήμονες που
λένε ότι το κλίμα αλλάζει όχι μόνο λόγω της ρύπανσης
ή άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά επειδή
απλώς συμβαίνει. Έτσι, η κλιματική αλλαγή δεν είναι
απλώς μια διατάραξη της καθημερινής μας ζωής, αλλά
στην πραγματικότητα ένας ισχυρός και επικίνδυνος
παράγοντας για την ίδια τη ζωή και την οικονομία.

Πυρκαγιές στην Καλιφόρνια έκλεισαν σιδηροδρομι-
κές γραμμές και οδικές διαδρομές. Το 2016 μεγάλα
διυλιστήρια στη Λουιζιάνα έκλεισαν λόγω πλημμυρών.
Το 2014 από τις πέντε πρώτες διαταραχές της εφοδια-
στικής αλυσίδας στις Ηνωμένες Πολιτείες τρεις οφεί-
λονταν σε φυσικές καταστροφές, ενώ οι τρεις πρώτες
είχαν ως αποτέλεσμα οικονομική απώλεια πάνω από
15 δισ. δολάρια και μέσο όρο αποκατάστασης 38 εβδο-
μάδες. Ο τυφώνας Ντόριαν, ο οποίος διέλυσε τις Μπα-
χάμες, άφησε μια τεράστια καταστροφή σε ανθρώπι-
νες ζωές. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι το
45% των σπιτιών στις Μεγάλες Μπαχάμες είτε υπέστη
σοβαρές ζημιές είτε καταστράφηκε. Αυτό αποτυπώνε-
ται σε 13.000 ιδιοκτησίες και 76.000 άτομα εκτοπισμέ-

να με ανάγκη στέγασης και τροφής. Οι εκτιμήσεις των
ζημιών είναι μεταξύ 1,5 και 3 δισ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνεχή αυξανόμενα «ακραία»
καιρικά φαινόμενα, τα οποία όχι μόνο αυξάνονται σε
εμφάνιση αλλά κυρίως σε ένταση, αποδεικνύουν ότι η
κλιματική αλλαγή έχει ήδη συντελεστεί. Η προσπάθεια
να σταματήσει η επέκταση της καταστροφής του πλα-
νήτη είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη. Η προσπά-
θεια ανάπτυξης ενός συστήματος πολιτικής προστα-
σίας ικανό να ανταπεξέλθει στις ιδιαιτερότητες της κά-
θε χώρας είναι το ίδιο δύσκολο. Η επί δεκαετίες απο-
φυγή του ουσιαστικού θεσμικού και ρυθμιστικού ρό-
λου της Πολιτείας μαζί με τη βαθιά οικονομική κρίση
φέρνει τα αποτελέσματα που «εισπράττονται» σήμερα.

Το βασικό για όλους μας είναι να κατανοήσουμε τη
σπουδαιότητα της υφιστάμενης και εν εξελίξει κλιμα-
τικής αλλαγής. Επίσης, να συνειδητοποιήσουμε ότι
δεν θα μπορέσουμε να αναστρέψουμε την κλιματική
«ζημιά» που έχει ήδη γίνει. Άρα το μέλλον των κοινω-
νιών και των οικονομικών επιπτώσεων εναποθέτεται

στις δικές μας δράσεις και αντιδράσεις. Οι κυβερνή-
σεις σχεδιάζουν ήδη, αναθεωρούν και επικαιροποι-
ούν τα στρατηγικά σχέδια των κρατών τους. Η εφαρ-
μογή αυτών των στρατηγικών σχεδίων αποτελεί υπο-
χρέωση όλων των εμπλεκομένων. Είναι αρκετά σα-
φές ότι χρειάζεται τώρα μια συστηματική προσαρμο-
γή των μέτρων και των νομικών πλαισίων για τη διά-
σωση των υποδομών και των ανθρώπων. Με άλλα λό-
για, αντί να λύνουμε το πρόβλημα όταν το αποτέλεσμα
είναι αμετάκλητο, θα ήταν σκόπιμο να αξιολογήσουμε
τις μελλοντικές επιπτώσεις και να αναλάβουμε συνε-
χείς δράσεις πρόληψης. Έχουμε ηθική ευθύνη να
δράσουμε. Ως υπεύθυνοι πολίτες μακριά από μικρο-
πολιτικές και συμφέροντα (μικρά ή μεγάλα) έχουμε
θεμελιώδη ευθύνη να προστατεύσουμε τα «περιου-
σιακά» στοιχεία που μας έχουν ανατεθεί για να τα με-
ταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Οποιαδήποτε απο-
τυχία θα έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για
την εθνική οικονομία, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις,
αλλά κυρίως για τις κοινωνίες.
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Ο
ι παλαιοί δημοσιογράφοι τα παλιά τα χρόνια
έλεγαν σε εμάς τους νεότερους ότι για να
γράψουμε σχετικά με ό,τι συμβαίνει γύρω

μας δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε μαζί του, αρκεί
να το βλέπουμε κατάματα. Έτσι, λοιπόν, σήμερα θα
δούμε τι ακριβώς δείχνει το σύνθημα του αίσχους,
κοιτώντας το κατάματα: «Μητσοτάκη, γαμ…».

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το περιφερειακό
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που το ξεστόμισε την επόμενη
μέρα, αντί να βρεθεί για το χυδαίο σύνθημα εκτός
του κόμματος, αντίθετα επιβραβεύτηκε, αφού κλή-
θηκε και έδωσε συνέντευξη σε έντυπο που ταυτίζε-
ται με την αξιωματική αντιπολίτευση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ,
αντί να τον διαγράψει για το αγοραίο της έκφρασης,
σφυρίζει αδιάφορα. Χρειάζεται στο σημείο αυτό να
δούμε κάποιες διαφορές που είναι ενδεικτικές. Η
Νέα Δημοκρατία παλαιότερα είχε διαγράψει με-
σαίο στέλεχός της επειδή είχε αποκαλέσει κάποι-
ους οπαδούς του ΠΑΟΚ «Βούλγαρους». Και ένα άλ-
λο στέλεχός της επίσης το είχε διαγράψει επειδή
έκανε ρεβανσιστικά σχόλια για τον εμφύλιο πόλε-
μο. Και ένα άλλο επειδή έναν πρόσφυγα τον είχε

αποκαλέσει «πίθηκο». Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ευαισθη-
σία δυστυχώς δεν την έδειξε για το «Μητσοτάκη,
γαμ...». Όχι για το «Μητσοτάκη είσαι λίγος, είσαι
ανάξιος, είσαι άχρηστος» κ.λπ. κ.λπ. Για το χυδαίο
«Μητσοτάκη, γαμ...».

Τι άλλο δείχνει το σύνθημα του αίσχους; Ότι έρ-
χεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης το κα-
φενειακό επίπεδο της δεκαετίας του ’80. Γίνεται
μέρος του πολιτικού διαλόγου η απόλυτη χυδαιότη-
τα. Και επιβραβεύεται. Και βρίσκει μιμητές. Και έρ-
χεται στον αφρό η «μούργα» της πολιτικής έκφρα-
σης. Μάλλον γίνεται πολιτική έκφραση η πεζοδρο-
μιακή ύβρις.

Το σύνθημα του αίσχους δείχνει, επίσης, την
πλήρη κατάλυση κάθε κοινωνικής κοσμιότητας
στην πολιτική. Άνθρωποι που φιλοδοξούν να κυ-
βερνήσουν τον τόπο ανασύρουν τα πλέον ποταπά
στοιχεία για μια δημόσια τοποθέτηση. Αντί να δί-
νουν οι ίδιοι, εν τω μέτρω που τους αναλογεί, το πα-
ράδειγμα του πώς πρέπει να είναι κάποιος που φι-
λοδοξεί να εκπροσωπήσει τους κατοίκους αυτού
του τόπου, αντίθετα δείχνει πόσο χαμηλά, πόσο πο-

ταπά, πόσο ξεδιάντροπα μπορεί κάποιος που ασχο-
λείται ενεργά με την πολιτική να εκφραστεί δημο-
σίως.

Επιπλέον, το σύνθημα του αίσχους δείχνει έναν
φασιστικού τύπου σεξισμό. Οι λέξεις υπάρχουν
γιατί κάτι σημαίνουν. Το ρήμα το αίσχους εδώ απο-
τελεί μια χυδαία δήλωση απαξίωσης. Δηλαδή,
όποιο άτομο παίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο στη
σεξουαλική πράξη είναι χωρίς αξία, προορισμένο
μόνο για να προσβληθεί, να χλευαστεί και να εξευ-
τελιστεί ηθικά. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για
οποιονδήποτε αισθάνεται άνθρωπος η υπέρτατη
πράξη έρωτα και ηδονής να γίνεται μέσο υβρεολό-
γιου και χαμερπούς χυδαιολογίας;

Αυτά που έως τώρα ακούγονταν μόνο στις εξέ-
δρες των φανατικών στα γήπεδα, για τον «θρύλο και
τον Πειραιά», τον «ΠΑΟ και τη Λεωφόρο», την «ΑΕΚ
και την Τουρκία» και άλλα τέτοια εμετικά τώρα εξα-
κοντίζονται στο πρόσωπο του πρωθυπουργού της
χώρας. Και αυτό υπάρχει κόμμα που το ανέχεται,
υπό την έννοια ότι δεν έχει στείλει σπίτι του τον χυ-
δαιολογούντα που το εκστόμισε. Κρίμα…

Τι δείχνει το σύνθημα του αίσχους



του
Διονύση 

Γιαννακόπουλου 

Ομότιμος 
Καθηγητής ΠΑΔΑ
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Μ
έσα σε ένα αλαλούμ καταστροφών, αστοχιών,
ηθικών διλημμάτων, οικονομικών προβλη-
μάτων και συνταγματικών δικαιωμάτων, οι

ευθύνες από την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι
την προστασία της ανθρώπινης ζωής από φωτιές ή
πανδημίες γίνονται μπαλάκι επιτραπέζιας αντισφαίρι-
σης. Μάθαμε να θυσιάζουμε α λα καρτ την υγεία για
την οικονομία, μετέπειτα την οικονομία για την υγεία
και πρόσφατα την περιουσία για τη ζωή, μέσα από
ανήθικους συμψηφισμούς και προσβλητικές για τα
εκάστοτε θύματα συγκρίσεις.

Κυβέρνηση και επιστήμονες μιλούσαν τον Μάιο για
αποκλιμάκωση της πανδημίας εντός Ιουνίου και στα
τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου υπολόγιζαν το πολυπό-
θητο τείχος ανοσίας. Ομοίως, κάποιοι κομπορρημο-
νούσαν για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού
εν όψει των πυρκαγιών του καλοκαιριού.

«Θα επιτύχουμε το τείχος ανοσίας και θα δούμε
πλήρη αποκλιμάκωση στη χώρα στα μέσα με τέλη Ιου-
λίου», δήλωναν οι ίδιοι τον Ιούνιο, προσθέτοντας πως
οι πιθανότητες να υπάρξει στη χώρα ένα 4ο κύμα από
τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο, όποτε και θα υπάρξουν οι
πρώτες αλλαγές στον καιρό, είναι πολύ λίγες. Στα μέ-
σα Ιουλίου έλεγαν ότι δεν περίμεναν να δουν τα 3.000
κρούσματα, αλλά τους καθησύχαζε ότι ήταν λίγες
απώλειες και μικρή η επιβάρυνση του συστήματος
υγείας.

Σήμερα, ίσα που μπήκε ο Αύγουστος, όλοι δηλώ-
νουν ανήσυχοι. Πανδημικά, σε 15 μέρες τριπλασιά-
στηκαν οι κλίνες Covid, διπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ, ση-
μειώθηκε 70% αύξηση στους διασωληνωμένους και οι
ανθρώπινες απώλειες τραβούν ξανά την ανηφόρα. Οι
φωτιές μας έκαψαν την ετοιμότητα, τα δάση, τις περι-
ουσίες και ευτυχώς όχι τους συνανθρώπους μας.

Οι επιστήμονες της υγείας δηλώνουν «τον Σεπτέμ-

βριο θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση στην Ευρώ-
πη. Αν το επόμενο κύμα είναι πιο σοβαρό, τότε τα
πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Αν το επόμενο είναι
πιο μικρό με πολύ λιγότερα θύματα και κρούσματα,
αυτό σημαίνει ότι βαίνουμε προς τη λήξη της πανδη-
μίας».

Αν δεν βρέξει, θα χιονίσει δηλαδή…
Βρέξει, χιονίσει, όμως, κάποιοι, αφού πρωτίστως

κάηκαν, από Σεπτέμβριο τούς μέλλει να αποφύγουν
να πνιγούν. Μέχρι τώρα λίγο οι μάγκες του πόλο, λίγο ο
Μίλτος με τον Λευτέρη και τα άλλα παιδιά, λίγο ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο μάς κάνουν να ξεχνιόμαστε χαμο-
γελώντας. Λίγο η Άννα, η Καρολάιν, η Γαρυφαλλιά και
το #MeToo μας κάνουν να ξεχνιόμαστε θυμώνοντας.
Λίγο η Ιωάννα, η Ζέτα και τα μπάνια του λαού μάς κά-
νουν να ξεχνιόμαστε χαβαλεδιάζοντας. 

Λίγο, όμως, και για λίγο. Το μίσος, η εμπάθεια, η ορ-
γή και η εκδίκηση κερδίζουν συνεχώς πόντους στα
απανταχού πληκτρολόγια των χρηστών των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πλήρη διάσταση με την επικαιρότητα, η πραγμα-

τικότητα με ορμή διασχίζει την καλοκαιρινή ραστώνη
και καλπάζει να μας συναντήσει κάπου εκεί στα τέλη
Αυγούστου, τολμώ να πω, για άλλη μια φορά απρο-
ετοίμαστους. Διανύουμε μια εποχή βεβιασμένης με-
τάβασης σε έναν αχαρτογράφητο προορισμό, όπου το
απροσδόκητο αποτελεί μέρος της κανονικότητας.
Άτομα, επιχειρήσεις, κοινωνία και κυβερνήσεις οφεί-
λουν να ασχοληθούν με τη διαχείριση της πραγματι-
κότητας και τη διαμόρφωση του μέλλοντός τους και
όχι απλώς να αλέθουν το παρόν ή να προσδοκούν την
επιστροφή στο παρελθόν.

Με την πραγματικότητα που σύντομα θα έρθουμε
αντιμέτωποι θέλει σύνεση ο καταλογισμός ευθυνών,
είναι επικίνδυνος ο διχασμός της κοινωνίας, είναι εύ-
θραυστη η κοινωνική ψυχική υγεία, απειλείται η κοι-
νωνική ισορροπία και ανατρέπεται το υπάρχον οικο-
νομικό μοντέλο.

Οι έννοιες-κλειδιά του επερχόμενου φθινοπώρου
θα είναι η καινοτομία, ο ρεαλισμός, η ηθική, η συνοχή,
η ενότητα και η δημοκρατία.

Όλα θα εξαρτηθούν από εμάς!

Αλαλούμ

του
Νίκου 
Ιωσήφ

Μέλος 
γραμματείας 
Επικοινωνίας
ΚΙΝ.ΑΛ., αναπλ.
αντιπρόεδρος
Ένωσης 
Δημοκρατικής
Εθνικής 
Μεταρρύθμισης 
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Β
ρισκόμαστε για μια ακόμη φορά θιασώτες
της αντιπαράθεσης θέσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
και Ν.Δ. σχετικά με τη βάση εισαγωγής στα

πανεπιστήμια. Ως πρώην πανεπιστημιακός που έχω
βιώσει στο πεδίο τις συνέπειες των πελατειακών
πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, δεν θα διστά-
σω να ταχθώ υπέρ της βάσης εισαγωγής, στοιχείο
που εξασφαλίζει μια στοιχειώδη ομοιογένεια ως
προς το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων των εισα-
κτέων φοιτητών. Ωστόσο, δεν θεωρώ ανυπόστατη -
ανεξάρτητα από τα κίνητρα- τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για
κάλυψη όλων των κενών θέσεων προφανώς σε τμή-
ματα της περιφέρειας ή χαμηλής ζήτησης. Αυτό
διότι τα τμήματα αυτά έχουν μέλη ΔΕΠ, διοικητικό
και τεχνικό προσωπικό, εγκαταστάσεις και κατά συ-
νέπεια ένα υψηλό σταθερό κόστος λειτουργίας που
ζητά την ανταποδοτικότητά του.

Αν θέλουμε επομένως να αναζητήσουμε ευθύνες
για αυτήν τη στείρα αντιπαράθεση, θα πρέπει ίσως
να ανατρέξουμε διαχρονικά στις πολιτικές αποφά-

σεις των τελευταίων σαράντα χρόνων, όταν από τα
ολιγάριθμα ΑΕΙ, εκ των οποίων μόνο το ΕΚΠΑ, το
Αριστοτέλειο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ήταν πα-
νεπιστήμια με την αυστηρή ερμηνεία του όρου (παν-
επιστήμια, όλες οι επιστήμες), βρεθήκαμε στη ση-
μερινή κατάσταση με το δόγμα «κάθε περιφέρεια
και (τουλάχιστον ένα) πανεπιστήμιο, κάθε πόλη και
τμήμα».

Ο καθηγητής Γιάννης Σίσκος στο εξαίρετο σύγ-

γραμμά του «Μοντέλα αποφάσεων» αναφέρεται σε
μια μελέτη περίπτωσης από τη γαλλική βιβλιογρα-
φία που αναδεικνύει τη διαφορά κουλτούρας μετα-
ξύ των δύο χωρών. Για την εγκατάσταση ενός Πολυ-
τεχνείου σε μια πόλη κυρίαρχο κριτήριο αποτέλεσε
η σύνδεση της αποστολής του Ιδρύματος με την κοι-
νωνικοοικονομική και την τεχνολογική ανάπτυξη
της περιοχής. Αναρωτιέμαι για πόσα από τα νεοσύ-
στατα ιδρύματα υπήρξαν μελέτες σκοπιμότητας με
κριτήρια που να αναφέρονται στις αναπτυξιακές δυ-
νατότητες της κάθε περιοχής και όχι απλώς ενίσχυ-
σης των τουριστικών υποδομών (εστιατόρια, ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.).

Επομένως, ας μην αναζητούμε νικητή και ηττημέ-
νο στη στείρα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα ξεκινά από την
εποχή που η Παιδεία έγινε εργαλείο πελατειακής
πολιτικής και τα ΑΕΙ ήταν οι μόνοι φορείς που δεν
είχαν λόγο για το ποιους και πόσους φοιτητές μπο-
ρούν να δεχτούν στις σχολές και στα τμήματα.

Περί των βάσεων εισαγωγής



ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΔ10

Μ
ηνύματα στην Τουρκία να σε-
βαστεί το Διεθνές Δίκαιο και
τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θά-

λασσας (UNCLOS) έστειλαν οι υπουργοί
Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών
και της Γαλλίας, κατά τη συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέ-
μα τη «Διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης
και της Ασφάλειας των Θαλασσών». Στις
παρεμβάσεις τους, μάλιστα, οι δύο
υπουργοί τόνισαν ότι η πιστή τήρηση των
αποφάσεων του Σ.Α. αποτελεί προϋπόθε-
ση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη
Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν
αναφέρθηκε στις επανειλημμένες προ-
τροπές της Ουάσιγκτον προς όλα τα κρά-
τη, ώστε να προσαρμόσουν τις διεκδική-
σεις τους σύμφωνα με όσα προβλέπει η
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας,
αφήνοντας σαφέστατη αιχμή για την ανα-
θεωρητική πολιτική που ακολουθεί η
Τουρκία στη λεκάνη της Ανατολικής Με-
σογείου, όπου επιχειρεί να αναδειχθεί σε
περιφερειακή δύναμη, αδιαφορώντας
για τη διεθνή νομιμότητα. Ακόμη, ο κ.
Μπλίνκεν καταδίκασε τη χρήση βίας ως
μέθοδο για την επίλυση θεμάτων τα οποία
αφορούν σε θαλάσσιες διαφορές, καθώς
ενέργειες όπως αυτές που χρησιμοποί-
ησε η Άγκυρα κατά την περσινή ελληνο-
τουρκική κρίση με το «Ορούτς Ρέις» και
εξακολουθεί να εφαρμόζει στην Κύπρο
είναι αντίθετες με τις βασικές αρχές του
ΟΗΕ για την ειρηνική επίλυση και την κυ-
ριαρχική ισότητα των κρατών-μελών του
Οργανισμού. 

Ο Άντονι Μπλίνκεν
«Τα κράτη που τα οποία αγνοούν ή επι-

χειρούν να επαναχαράξουν θαλάσσια ή
χερσαία σύνορα άλλων κρατών υπονο-
μεύουν βασικές αρχές των Ηνωμένων
Εθνών», υπογράμμισε ο Άντονι Μπλίνκεν.
Ο Αμερικανός υπουργός έκανε ιδιαίτερη
μνεία στην προσπάθεια που έχουν κατα-
βάλει τις τελευταίες δεκαετίες τα κράτη-
μέλη του Οργανισμού, ώστε να δημιουρ-
γήσουν περιβάλλον σταθερότητας και
συνθήκες θαλάσσιας τάξης και ασφάλει-
ας, που έχουν τις βάσεις τους στους κα-
νόνες και τις αρχές του διεθνούς συστή-
ματος. «Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας
κοινώς αποδεκτής αναγνώρισης ότι είναι
προς όφελος των λαών και των εθνών οι
κυβερνήσεις να αποδέχονται ορισμένες

παραμέτρους ως προς τις δράσεις τους,
αντί να ζούμε σε έναν κόσμο όπου ο δυ-
νατός δεν υπολογίζει τίποτα και ο λιγότε-
ρο δυνατός αισθάνεται απειλούμενος και
εξαναγκασμένος», υπογράμμισε.

Το Δίκαιο της θάλασσας
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η

παρέμβαση του Γάλλου υπουργού Εξω-
τερικών, με τον Ζαν-Ιβ Λεντριάν να ανα-
φέρει πως «η ασφάλεια των θαλάσσιων
περιοχών βασίζεται στον σεβασμό του
Διεθνούς Δικαίου. Χωρίς σεβασμό του
Διεθνούς Δικαίου οι θάλασσες καθίσταν-
ται θέατρα μόνιμων αντιπαραθέσεων. Η
θάλασσα δεν πρέπει να μετατραπεί σε
πεδίο συγκρούσεων μεταξύ κρατών».

Η Αθήνα εξέφρασε την ικανοποίησή
της για τις παρεμβάσεις του Παρισιού και
της Ουάσιγκτον, με σαφείς αιχμές στην
προκλητική και συχνά επιθετική πολιτική
της Άγκυρας, τόσο εναντίον της Ελλάδας
όσο και της Κύπρου. Διπλωματικές πη-
γές, σχολιάζοντας τις ανωτέρω τοποθε-
τήσεις, σημειώνουν ότι «έρχονται για μία
ακόμα φορά να επιβεβαιώσουν το δίκαιο
των ελληνικών θέσεων, τις οποίες προ-
βάλλει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας στους συνομιλητές του».

Την ίδια ώρα, η Αθήνα εξακολουθεί να
περιμένει την πρόσκληση της Άγκυρας
για τον επόμενο γύρο των διερευνητικών
επαφών και των πολιτικών διαβουλεύσε-
ων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην
Άγκυρα. Ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε
στις αρχές της εβδομάδας με τον ομόλο-
γό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τη συ-
ζήτηση να στρέφεται γύρω από την αντι-
μετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα
και τον Τούρκο ΥΠ.ΕΞ. να προσφέρει δύο
αεροσκάφη Καναντέρ για να συνδράμουν
το έργο των πυροσβεστών. Ήταν μια κίνη-
ση περισσότερο επικοινωνιακή, επιση-
μαίνουν στρατιωτικοί κύκλοι, αφού είναι
γνωστό ότι ο στόλος των τουρκικών Κα-
ναντέρ είναι καθηλωμένος και αυτός εί-
ναι ο λόγος που δεν συμμετείχαν στην
κατάσβεση των πύρινων μετώπων τα
οποία έπληξαν την Αττάλεια. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Καταδίκη 
των τουρκικών
ενεργειών
από τον ΟΗΕ

Ικανοποίηση της Αθήνας 
για τις παρεμβάσεις 
του Παρισιού και 
της Ουάσιγκτον, με σαφείς 
αιχμές στην προκλητική 
και συχνά επιθετική πολιτική
της Άγκυρας



Τ
ο πόσο πολύτιμα είναι τα ελικό-
πτερα Σινούκ της Αεροπορίας
Στρατού δεν φάνηκε μόνο στις
πυρκαγιές που έκαψαν την Εύ-

βοια, την Αττική και την Ηλεία, αλλά απο-
δεικνύεται από τις κρίσιμες αποστολές
που αναλαμβάνουν τόσο για την εξυπηρέ-
τηση κοινωνικών αναγκών όσο και κατά
την επιχειρησιακή δραστηριότητα του
κλάδου. «Είτε σε πόλεμο είτε σε ειρήνη, τα
ελικόπτερα αυτά σηκώνουν το μεγαλύτε-
ρο βάρος των επιχειρήσεων σε ολόκληρη
την Επικράτεια», αναφέρει στρατιωτική
πηγή στην «Political». Η συνεχής χρήση
των Σινούκ, όμως, δεν έρχεται χωρίς κό-
στος. Όχι μόνο οικονομικό, αλλά κυρίως
κόστος που μεταφράζεται σε χαμηλές
διαθεσιμότητες.

Ήδη από το 2018 έκθεση της Αεροπο-
ρίας Στρατού προειδοποιούσε για μελλον-
τικά προβλήματα λόγω της εξάντλησης
των υπολειπόμενων ωρών πτήσεως. Έναν
χρόνο πριν, τα Σινούκ είχαν γράψει 670
ώρες πτήσης για αεροδιακομιδές και πε-
ρισσότερες από 500 για αεροπυρόσβεση,
όταν ο σχεδιασμός προέβλεπε περίπου
360 ώρες στο σύνολο. Τότε είχαν γίνει
προτάσεις για να ληφθούν μέτρα ώστε τα
ελικόπτερα να παραμείνουν στον αέρα για

να συνεχίζουν να εξυπηρετούν το κοινω-
νικό σύνολο αλλά και να είναι διαθέσιμα
για τον επιχειρησιακό τους ρόλο, που εί-
ναι η μεταφορά προσωπικού. Στρατιωτι-
κές πηγές, μάλιστα, τονίζουν την κρισιμό-
τητα του συγκεκριμένου μέσου, αφού
στην περίπτωση επεισοδίου ή στρατιωτι-
κής εμπλοκής είναι το πρώτο που θα ανα-
λάβει τη μεταφορά δυνάμεων στην περιο-
χή των επιχειρήσεων και η χώρα δεν έχει
την πολυτέλεια να «φορτώνει» τα συγκε-
κριμένα ελικόπτερα με ώρες πτήσης
εκτός του βασικού τους ρόλου.

Αυτός είναι και ο λόγος που εδώ και
χρόνια η ηγεσία της Αεροπορίας Στρατού
ζητά τον διαμοιρασμό του έργου με τα
υπόλοιπα μέσα που διαθέτει, ώστε τα Σι-
νούκ να μην καταπονούνται δυσανάλογα
σε σχέση με τους άλλους τύπους ελικο-
πτέρων και να μη βρεθεί το Επιτελείο απέ-
ναντι σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Προτάθη-
κε, μάλιστα, η λύση της συντήρησής τους

σε πιστοποιημένους φορείς εντός Ελλά-
δας, όπως συμβαίνει με τα ελικόπτερα του
Λιμενικού και πλέον του Πολεμικού Ναυ-
τικού, όμως η πρόταση αυτή συνάντησε
εμπόδια. Το ίδιο και η πρόταση για χρημα-
τοδότηση της τεχνικής υποστήριξης των
Σινούκ από τον προϋπολογισμό του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, παρόλο που η κατα-
πόνηση που δέχονται κατά τη διάρκεια της
αεροπυρόσβεσης είναι τρομακτική.

Αυξημένοι προϋπολογισμοί
Αν και φέτος είναι η πρώτη χρονιά που

αυξήθηκαν οι προϋπολογισμοί των Επιτε-
λείων, μετά την απόφαση της κυβέρνησης
να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα
προβλήματα που δημιούργησε η δεκαετής
κρίση είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Πο-
λιτική και στρατιωτική ηγεσία έχει επιδο-
θεί σε αγώνα δρόμου για να καλυφθούν
κενά και ελλείψεις ακόμη και σε κρίσιμους
σχηματισμούς, ενώ αναζητούν λύσεις για
τα καθηλωμένα μέσα όλων των κλάδων.
Μόλις πριν από λίγες μέρες η Βουλή ενέ-
κρινε την απόκτηση δέκα νέων κινητήρων
για τα Σινούκ μέσω προγράμματος FMS
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως η εικό-
να με τις χαμηλές διαθεσιμότητες δεν ανα-
μένεται να αλλάξει σύντομα, καθώς θα

χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να έρθουν
στην Ελλάδα και να τοποθετηθούν στα ελι-
κόπτερα. Οι ελλείψεις, βέβαια, φαίνονται
πιο έντονα σε περιόδους κρίσης, όπως αυ-
τή που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες,
όπου ήταν αναγκαία η πολύτιμη βοήθεια
των στρατιωτικών ελικοπτέρων. Αν και οι
αρχικές εκτιμήσεις της ΔΑΣ ανέφεραν με-
γαλύτερο αριθμό διαθέσιμων ελικοπτέ-
ρων, τελικά στη μάχη με τις πυρκαγιές ρί-
χτηκαν τρία Σινούκ και με τη βοήθεια της
Αιγύπτου ο αριθμός τους αυξήθηκε σε έξι,
όσα δηλαδή προβλέπει ο σχεδιασμός. Το
θέμα που δημιουργήθηκε με τις διαθεσι-
μότητες πυροδότησε και τα σενάρια για
παραίτηση του διευθυντή Αεροπορίας
Στρατού, ο οποίος τελικά παραμένει στη
θέση του, όπως επισημαίνεται σε ανακοί-
νωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλ-
λά και του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία επιδίδεται σε αγώνα
δρόμου για να καλυφθούν
κενά και ελλείψεις
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ΤΤη δημιουργία 
Ταμείου Ενίσχυσης
ανακοίνωσε 
ο Ελπιδοφόρος
Τη σημασία της ενότητας και της
συνεργασίας όλης της ανθρωπότη-
τας στη μάχη για την αντιμετώπιση
των καταστροφικών πυρκαγιών τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στην Πολι-
τεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ αλλά
και στις υπόλοιπες χώρες που
πλήττονται από την πύρινη λαίλαπα,
όπως η Τουρκία, η Αλβανία και η
Ιταλία, υπογράμμισε στο κήρυγμά
του από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου, στη Φιλαδέλφεια,
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδο-
φόρος.
Ο Αρχιεπίσκοπος ανακοίνωσε ότι η
Αρχιεπισκοπή Αμερικής ξεκινάει
άμεσα εκστρατεία ενίσχυσης της
Ελλάδας για την αντιμετώπιση των
πυρκαγιών, με τη δημιουργία ειδι-
κού ταμείου. Κάλεσε, μάλιστα,
όλους τους πιστούς της Εκκλησίας
στην Αμερική να συγκεντρώσουν
«ως Ελληνοαμερικανοί και Ορθό-
δοξοι όλη τη βοήθεια που χρειάζε-
ται, όπου απαιτείται, τόσο για το σπί-
τι μας στην Καλιφόρνια όσο και για
το σπίτι του πατέρα μας στην πατρί-
δα μας, στην Ελλάδα μας».
«Πρέπει όλοι μας να σηκώσουμε τα
μανίκια και να εργαστούμε ενωμέ-
νοι για να αντιμετωπίσουμε αυτόν
τον εφιάλτη, ζητώντας πάντα τη
βοήθεια και το έλεος του Θεού»,
επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερι-
κής. «Σήμερα», συνέχισε, «που
βλέπουμε να καίγονται τα δάση μας
και ο κόσμος όλος, πρέπει να αγκα-
λιάζουμε ο ένας τον άλλον και ενω-
μένοι να τρέχουμε όλοι μαζί να
σβήνουμε τις φωτιές και να προ-
στατεύουμε τη φύση και όχι να μα-
λώνουμε κάποιες φορές για το ποι-
ος ευθύνεται, γιατί ουσιαστικά όλοι
είμαστε υπεύθυνοι».
Τέλος, εξήρε την αυταπάρνηση
όλων των πυροσβεστών, των αστυ-
νομικών, των λιμενικών, των απλών
αγροτών και των εθελοντών που πα-
λεύουν ηρωικά νυχθημερόν με τις
φλόγες για να σώσουν την πατρίδα
μας, την Ελλάδα, και κάλεσε όλους
«να προσευχηθούμε στον Θεό, ώστε
να δώσει τη θεραπεία Του και να
βοηθήσει αυτούς τους ήρωες στον
αγώνα τους».

Μ
ε ιδιαίτερη συναισθηματική
φόρτιση μίλησε χθες ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστα-
σίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Νίκος Χαρδαλιάς, στην έκτακτη ενημέρωση
που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τα πύρι-
να μέτωπα τα οποία έκαψαν χιλιάδες στρέμ-
ματα γης σε όλη τη χώρα. 

«Οι παραιτήσεις όλων των στελεχών της
κυβέρνησης είναι στο συρτάρι του πρωθυ-
πουργού. Η δική μου είναι πάνω πάνω και εί-
ναι κάτι που το ξέρω από την πρώτη στιγμή.
Γιατί καλούμαι κάθε μέρα να παλέψω με όλα
αυτά τα παιδιά της Πολιτικής Προστασίας και
να πάρω δύσκολες αποφάσεις που αφορούν
την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς
και σημείωσε ότι παραμένει άνθρωπος του
καθήκοντος. «Δεν θέλω να κάνω πολιτική
καριέρα. Μοιράστηκα με τον πρωθυπουργό
ένα όραμα για τη δημιουργία ενός εθνικού
μηχανισμού, για να μπορέσουμε να θωρακί-
σουμε τη χώρα απέναντι στην κλιματική
απορρύθμιση», είπε. Και πρόσθεσε: «Παρα-
μένω κρατικός λειτουργός, ένας άνθρωπος
του καθήκοντος». Ακόμη, συγκινημένος, εί-

πε πως «δεν υποβαθμίσαμε καμία πυρκαγιά -
κάθε σπίτι που χάνεται για εμάς είναι μία μα-
χαιριά». Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για τη δια-
χείριση των πυρκαγιών και τη διαθεσιμότητα
των εναέριων μέσων. Επισήμανε ότι από 1η
μέχρι τις 8 Αυγούστου έπρεπε να αντιμετωπι-
στούν 586 πυρκαγιές. «Καθημερινά είχαμε
να αντιμετωπίσουμε τριψήφιο αριθμό πυρ-
καγιών και ενάρξεις καινούργιες, που έφτα-
σαν τις 99 μέσα σε μία ημέρα», ανέφερε.

Ο κ. Χαρδαλιας έκανε γνωστό ότι ο κρατι-
κός μηχανισμός είχε στη διάθεσή του 74 μέ-
σα - 73 μετά την πτώση του PZL στη Ζάκυνθο.
Από αυτά, τα 67 είναι πυρόσβεσης, ενώ τα
υπόλοιπα για μεταφορά προσωπικού, τα
οποία συνδράμουν μεν και αυτά στη διαδικα-
σία την επιχειρησιακή της Πυροσβεστικής,
ωστόσο δεν είναι πυροσβεστικά. Συγκεκρι-
μένα, είπε: «Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα
PZL στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην
Κέρκυρα, στην Καβάλα που είναι στα ακριτι-
κά μας σημεία είναι 20 περιφερειακά, σε 12
βάσεις, και παραμένουν εκεί για να μπορούν
ανά πάσα στιγμή να προφυλάξουν ένα νέο

μέτωπο, μια νέα πυρκαγιά σε αυτές τις πε-
ριοχές. Από τα 40 που απομένουν δεν πετάνε
και τα 40 μαζί, πετάνε σχεδόν τα μισά από
αυτά και τα υπόλοιπα ανεφοδιάζονται για να
μπορούν να πετάξουν μετά, για να έχουμε
συνέχεια στις ρίψεις. Ουσιαστικά, 20 από αυ-
τά είναι στον αέρα».

Εξάλλου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας παρουσίασε μια εικόνα της Εύβοιας
από το συντονιστικό εναέριο μέσο και ανέφε-
ρε ότι «υπάρχει τεράστιο πέπλο καπνού που
δεν επιτρέπει την εναέρια προσβολή των
εστιών», ενώ προσέθεσε ότι «όταν βρεθεί
δίοδος, περνάμε μέσα ελικόπτερα». Ακόμη
επισήμανε ότι το πρωί της Κυριακής δεν μπο-
ρούσε να περάσει κανένα πτητικό μέσο στην
Εύβοια και τη μάχη την έδιναν οι επίγειοι. 

«Στο συρτάρι του πρωθυπουργού
η παραίτησή μου», είπε 
ο Νίκος Χαρδαλιάς, που έδωσε 
αναλυτικές εξηγήσεις για 
τη διαχείριση της κατάστασης

Στη φυλακή οι εμπρηστές
Αμείλικτη υπήρξε η Δικαιοσύνη απέναντι στους τρεις εμ-
πρηστές, στους οποίους έδειξε τον δρόμο για τη φυλακή,
μετά την πύρινη επέλαση των τελευταίων ημερών σε όλη τη
χώρα, όπου κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες και χιλιά-
δες στρέμματα δάσους αποτεφρώθηκαν, με ανυπολόγιστες
περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες!
Ειδικότερα, την προφυλάκιση των δύο εμπρηστών που φέ-
ρονται ως οι δράστες εμπρησμών σε Κρυονέρι και Πε-
τρούπολη αποφάσισαν οι δικαστικές Αρχές, μετά τις χθε-
σινές απολογίες τους, στους οποίους εφαρμόστηκε για
πρώτη φορά η διάταξη του νέου Ποινικού Κώδικα του 2019
και κατηγορήθηκαν για κακουργηματική πράξη. Πιο συγ-
κεκριμένα, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος που συ-
νελήφθη την περασμένη Παρασκευή για εμπρησμό στο
Κρυονέρι, προσποιούμενος τον εθελοντή. Σε βάρος του εί-
χε ασκηθεί δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς σε δάσος εκ
προθέσεως, με εξάπλωση της φωτιάς σε μεγάλη έκταση,
από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, τελεσθεί-
σα κατ’ εξακολούθηση. Την ίδια τύχη επιφύλαξαν οι δικα-
στικές Αρχές και στον άνδρα που φέρεται να προέβη σε
εμπρησμούς σε δύο σημεία μέσα στο άλσος Αγίου Δημη-
τρίου, στην Πετρούπολη.
Την ίδια ώρα το Αυτόφωρο δεν έδωσε αναστολή στην ποινή
φυλάκισης 5 ετών που επέβαλε στη γυναίκα η οποία συνε-
λήφθη τις προηγούμενες μέρες να βάζει φωτιά στο Πεδίον
του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, με αποτέλεσμα να οδη-
γείται στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει την ποινή της.

«Αντιμετωπίσαμε 586
πυρκαγιές σε 8 ημέρες»
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Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου, κηδεύτηκε χθες στον Ιερό Ναό του
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Άνω Λιόσια ο 38χρο-
νος εθελοντής πυροσβέστης Βασίλης Φιλώρας, που έχασε
τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, κατά τη διάρκεια
των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Αττική. Η κα-
τάρρευση της καλωδίωσης της κολόνας του ηλεκτρικού
ρεύματος στέρησε τη ζωή στον άτυχο άνδρα. Σε κλίμα βα-
θιάς οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν τον
38χρονο, που αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έφτασε στον Ιερό Ναό
όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία κρατώντας ένα λευ-
κό τριαντάφυλλο. Νωρίτερα, οι υπουργοί Εσωτερικών και
Οικονομικών, Μάκης Βορίδης και Χρήστος Σταϊκούρας,
αποφάσισαν η κηδεία του εθελοντή πυροσβέστη να τελε-

στεί δημοσία δαπάνη. Όπως επι-
σημαίνεται σε Δελτίο Τύπου του
υπουργείου Εσωτερικών, η συγ-
κεκριμένη απόφαση αποτελεί
«ελάχιστο φόρο τιμής της ανα-
γνώρισης της αυταπάρνησης και
της αυτοθυσίας που επέδειξε ο
Βασίλης Φιλώρας, όταν, στις δύ-
σκολες αυτές στιγμές που βιώνει
η πατρίδα μας, συνέτρεξε ανιδιο-
τελώς να βοηθήσει τους συμπολίτες του, επιτελώντας στο
ύψιστο το καθήκον του». Παράλληλα, σημειώνεται πως «η
μνήμη του νέου αυτού ανθρώπου και της εξαιρετικής του
προσφοράς θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό
όλων των Ελλήνων και η στάση του θα αποτελεί παράδειγ-

μα για τις επόμενες γενεές».
Ο Βασίλης Φιλώρας υπήρξε τε-

χνικός στον χώρο των drones και
εξειδικευμένος χειριστής, που
άνοιξε δρόμους σε άλλους.
Έφτιαχνε drones για τον ελληνικό
Στρατό, την ΕΡΤ και την Πολιτική
Προστασία. «Λένε ότι δεν μπορείς
να διαλέξεις πότε ή πώς θα πεθά-
νεις», γράφουν οι συγγενείς και

στενοί του φίλοι. Και προσθέτουν: «Αλλά μπορείς να διαλέ-
ξεις το πώς θα ζήσεις. Ο φίλος μας, συνεργάτης μας, σύζυ-
γος και πατέρας δύο παιδιών, Βασίλης Φιλώρας, έζησε την
κάθε του μέρα με χαμόγελο, ευγένεια και ανιδιοτελή αγά-
πη». 

Ο
ι ηρωικές προσπάθειες πυρο-
σβεστών, κατοίκων και ομάδων
εθελοντών από διάφορες πε-
ριοχές της χώρας κράτησαν το

πύρινο μέτωπο μακριά από τις Καματριά-
δες στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα
από το δάσος απ’ όπου, εάν περνούσε η
φωτιά, θα κινδύνευαν ακόμη και η Ιστιαία
και η Αιδηψός. 

Η «Ρolitical βρέθηκε στο πλευρό τους
κατά τη διάρκεια της εφιαλτικής νύχτας
και τα ξημερώματα της Τρίτης, αντικρί-
ζοντας αποφασιστικότητα και συντονι-
σμένες κινήσεις που οδήγησαν σε μία μι-
κρή -αλλά διόλου ασήμαντη- νίκη. Και
αυτό χωρίς τη βοήθεια των εναέριων πυ-
ροσβεστικών μέσων, καθώς, λόγω της
άπνοιας, είχε προκληθεί ένα στρώμα κα-
πνού που δεν επέτρεπε στους πιλότους να
επιχειρήσουν με ασφάλεια. Χαρακτηρι-
στική ήταν η εικόνα του κοινοτάρχη -οι
άνδρες του χωριού δεν έφυγαν, παρά την
εντολή εκκένωσης- Καματριάδων, με τη
μάνικα στο χέρι, να «βουτάει» στις φλόγες
που ξεπερνούσαν σε ύψος τα 20 μέτρα,
για να σώσει «το σπίτι, το δάσος»! 

Την ίδια ώρα, ωστόσο, μία αναζωπύρω-
ση στο χωριό Ασμήνιο -πολύ κοντά στο
Πευκί, όπου είχαν ήδη καεί κάποια σπί-
τια- προκάλεσε συναγερμό και ενεργο-

ποίηση του «112», αλλά ελάχιστοι ακολού-
θησαν την υπόδειξη για εκκένωση. Η φω-
τιά πέρασε την αντιπυρική ζώνη που είχε
στηθεί και σιγοκαίει, κατευθυνόμενη
προς την οικιστική ζώνη, με τις πυροσβε-
στικές δυνάμεις (από κοινού με εθελον-
τές και κατοίκους) να δίνουν μάχη για να
την κρατήσουν μακριά από σπίτια. Μεγά-
λη μάχη με τις φλόγες δόθηκε και στην
Αβγαριά, με το κλιμάκιο των Σλοβάκων
πυροσβεστών να κλέβει τις εντυπώσεις
με τον εξοπλισμό του (οχήματα, στολές,
σωλήνες κ.ά.) και τον συντονισμό του, που
οδήγησε σε μία ακόμη μικρή νίκη. Πηγές
του Π.Σ. σχολίαζαν ότι τουλάχιστον για τις
επόμενες δύο ημέρες θα υπάρχουν ανα-
ζωπυρώσεις στη Βόρεια Εύβοια και το ζη-
τούμενο είναι αυτές να αντιμετωπίζονται
εν τη γενέσει τους και προτού γιγαντω-
θούν. 

Στις φλόγες η Γορτυνία
Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει το

πύρινο μέτωπο στην Αρκαδία, με τις ανα-

ζωπυρώσεις να διαδέχονται η μία την άλ-
λη και συνολικά 19 οικισμούς να έχουν
εκκενωθεί προληπτικά με ενεργοποίηση
του «112». Πιο αναλυτικά, ζητήθηκε εκκέ-
νωση από τους οικισμούς Χρυσοχώρι, Ια-
ματικές Πηγές, Λουτρά, Λίθαρος, Αγιονέ-
ρι, Παρνασσός, Όχθια, Αετοράχη, Καλλιά-
νι, Δόξα, Τουμπίτσι, Μελιδόνι, Παλαιοχώ-
ρι, Πύρρης, Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραί-
ας, Λώτης, Λιοδώρα, Καστράκι και Φανα-
ράκι, με κατεύθυνση τα Τρόπαια ή την Τρί-
πολη. Οι άνεμοι φαίνεται να δυσχεραί-
νουν τις προσπάθειες των επίγειων και
εναέριων δυνάμεων, με τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Αρκαδίας, Χρήστο Λαμπρόπου-
λο, να δηλώνει πως «είναι πάρα πολύ δύ-
σκολη η κατάσταση με τη φωτιά στη Γορ-
τυνία, η οποία έχει επεκταθεί και έχει δη-
μιουργήσει μέτωπα. Υπάρχουν πυροσβε-
στικές δυνάμεις και εναέρια μέσα, αλλά,
δυστυχώς, φυσάει στην περιοχή». 

Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις
δίνει το Πυροσβεστικό Σώμα και στην
Ηλεία, με το πρόβλημα νωρίς το απόγευ-
μα της Τρίτης να μετατοπίζεται στην κοι-

νότητα του Λάλα, ενώ εκκενώθηκαν και οι
περιοχές Λιβαδάκι ή Καπελλίτσα της
Ηλείας. Τέλος, όπως ανέφερε ο αντιπερι-
φερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπου-
λος, «πυροσβεστικός φραγμός έχει στη-
θεί στα διοικητικά όρια Ηλείας - Αρκα-
δίας, ώστε να μην περάσει στον γειτονικό
νομό η φωτιά που βρίσκεται στη Γορτυνία.
Η γραμμή άμυνας έχει στηθεί με πυρο-
σβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου,
που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, με-
τά τον Αλφειό ποταμό, προκειμένου να
μην περάσει η φωτιά προς τις περιοχές
Σέκουλας, Δαφνούλα και Αλιφείρα».

Στο πύρινο μέτωπο
βρέθηκε η «Political» -
Ανεξέλεγκτες διαστάσεις
έχει λάβει η πυρκαγιά 
στην Αρκαδία… 

Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του εθελοντή Βασίλη Φιλώρα

H ΕΛΛΑΔΑ
ΦΛΕΓΕΤΑΙ
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αναζωπυρώσεις
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Α
γρια δολοφονία σημειώθη-
κε τα ξημερώματα της Τρί-
της, με δράστη έναν 22χρο-
νο, ο οποίος μαχαίρωσε

20χρονο στην Άνω Καμήλα Σερρών και
στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Χθες το
απόγευμα, οι αστυνομικοί τον εντόπι-
σαν και τον συνέλαβαν. Συγκλονίζουν
τα μέχρι στιγμής στοιχεία σχετικά με τα
κίνητρα του δολοφόνου, καθώς, όπως
όλα δείχνουν, το έγκλημα έγινε για τα
μάτια μας γυναίκας…

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος
νέος βρισκόταν με τον δράστη και δύο
ακόμη άτομα στην πλατεία του χωριού,
όταν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα
της Τρίτης άρχισαν να διαπληκτίζονται
μεταξύ τους. Ακολούθησε καβγάς με-
ταξύ των δύο νεαρών, κατά τη διάρκεια
του οποίου ο 22χρονος έβγαλε μαχαίρι
και επιτέθηκε στον 20χρονο, καρφώ-
νοντάς τον στο στήθος. Το χτύπημα είχε

ως αποτέλεσμα να πέσει ο 20χρονος
στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του. Ο
22χρονος, αμέσως μόλις αντιλήφθηκε
τι έχει συμβεί, τράπηκε σε φυγή. Οι
φωνές που ακούστηκαν στην πλατεία
κινητοποίησαν τους κατοίκους του χω-
ριού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο
και βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο
θέαμα του θανάσιμα τραυματισμένου
20χρονου. Ο άτυχος νέος, που κατοι-
κούσε στο Μητρούσι, μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θά-
νατός του. Οι δύο νεαροί που έγιναν
μάρτυρες της δολοφονίας του νεαρού
προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύ-
θυνση Σερρών για κατάθεση. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να
μαχαίρωσε τον 20χρονο γιατί είχε δε-
σμό με την πρώην κοπέλα του. 

Πάντως, σοκ προκαλούν φωτογρα-
φίες που είδαν χθες το φως της δημο-
σιότητας από τον προσωπικό λογαρια-

σμό του φερόμενου ως δράστη στο In-
stagram. Πιο συγκεκριμένα, έχει ανε-
βάσει φωτογραφίες και βίντεο με το
μαχαίρι που χρησιμοποίησε για να
σκοτώσει τον άτυχο νεαρό. Μάλιστα, σε
φωτογραφία του, ο φερόμενος ως δρά-
στης κρατάει ένα μαχαίρι στο ύψος του
στόματός του και γράφει χαρακτηριστι-
κά ως σχόλιο πως «κάθε φορά που
σφάζω κάποιον, το ανεβάζω στόρι».

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιό-
τητα ο ΕΟΔΥ σχετικά με τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού στη
χώρα μας, καθώς παρουσίασαν δραματική αύξηση και έφτα-
σαν στα 4.181! Την ίδια στιγμή, στο «κόκκινο» μπήκε το Ηρά-
κλειο της Κρήτης και για τον λόγο αυτόν η Πολιτική Προστασία
ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης της
νόσου σήμερα το πρωί, που περιλαμβάνουν απαγόρευση της
κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες αλλά και της μουσικής στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα στις 6 το πρωί, στο Ηράκλειο

θα ισχύουν τα εξής:
• Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 έως 06.00, με εξαίρε-

ση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.
• Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε κα-

ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.
Τα μέτρα ισχύουν μέχρι την Τρίτη 17 Αυγούστου και θα αξιο-

λογηθούν εκ νέου από την Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού

τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.181 (έπειτα από 102.275 τεστ), εκ
των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-

δου της χώρας. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 219. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 211 (ημερήσια μεταβολή
-0,47%). Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 19, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.118. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε υψηλά επίπεδα κινούνται και οι
μολύνσεις κορονοϊού στην Αττική, ενώ ανησυχία προκαλεί και
η διασπορά στα νησιά. Από τα συνολικά 4.181 κρούσματα που
καταγράφηκαν στη χώρα χθες, τα 1.238 εντοπίστηκαν στο Λε-
κανοπέδιο και τα 337 στη Θεσσαλονίκη.

Εκτόξευση στα κρούσματα - Μίνι lockdown στο Ηράκλειο Κρήτης 

ΠΠοινική δίωξη 
στον συλληφθέντα 
της «Επαναστατικής
Αυτοάμυνας» 
Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης
οδηγήθηκε χθες το πρωί ενώπιον του ει-
σαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσα-
λονίκης ο 48χρονος Δημήτρης Χατζηβα-
σιλειάδης, μέλος της οργάνωσης «Επα-
ναστατική Αυτοάμυνα». Ο 48χρονος συ-
νελήφθη επειδή φέρεται να λήστεψε τρά-
πεζα στη Θεσσαλονίκη και οι Αρχές δια-
πίστωσαν πως καταζητείτο εδώ και ενάμι-
ση χρόνο από την ΕΛ.ΑΣ.
Σε βάρος του, η αρμόδια εισαγγελέας
άσκησε ποινική δίωξη για σωρεία αδικη-
μάτων, όπως ληστεία, παράβαση του νό-
μου περί όπλων (διακεκριμένη περίπτω-
ση οπλοφορίας - οπλοκατοχής, οπλοκα-
τοχή - οπλοφορία - οπλοχρησία), κλοπή
με διάρρηξη κατ’ εξακολούθηση, πρό-
κληση επιβλαβών παρενοχλήσεων και
απείθεια. Ακολούθως, παραπέμφθηκε να
απολογηθεί στην 5η τακτική ανακρίτρια
Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος έπεσε
στα χέρια των Αρχών μετά τη διάπραξη
ληστείας που σημειώθηκε το μεσημέρι
της Δευτέρας σε υποκατάστημα τραπέζης
της περιοχής Πεύκα Θεσσαλονίκης.
Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν ενώ
οδηγούσε κλεμμένο όχημα και διαπίστω-
σαν ότι είχε στην κατοχή του πολεμικό
όπλο, τύπου Καλάσνικοφ, μαχαίρι και
ασύρματο, καθώς και το ποσό που αντι-
στοιχούσε στα χρήματα τα οποία είχαν
αφαιρεθεί νωρίτερα από την τράπεζα.
Σε βάρος του καταζητούμενου είχε εκδο-
θεί ένταλμα σύλληψης πριν από περίπου
ενάμιση χρόνο, επειδή φέρεται να συμ-
μετείχε μαζί με άλλα δύο μέλη της οργά-
νωσης σε ληστεία που πραγματοποιήθηκε
στον Χολαργό, τον Οκτώβριο του 2019. Ο
ίδιος κατάφερε να διαφύγει από τα χέρια
της Αστυνομίας, παρόλο που αυτοτραυ-
ματίστηκε κατά λάθος στο πόδι με το Κα-
λάσνικοφ με το οποίο ήταν οπλισμένος.

Στις Σέρρες ένας 22χρονος
μαχαίρωσε θανάσιμα 
20χρονο, γιατί είχε δεσμό 
με την πρώην κοπέλα του…

Άγριο έγκλημα για 
τα μάτια μιας γυναίκας
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Βροχή από «πεφταστέρια» 

Ο
ι Περσείδες, η πιο εντυπωσιακή καλοκαιρινή βροχή από «πεφτα-
στέρια», θα κορυφωθούν και φέτος στην καρδιά του Αυγούστου,
συγκεκριμένα το βράδυ της Τετάρτης 11/8 αλλά και της Πέμπτης
12/8 στον νυχτερινό ουρανό της χώρας μας και γενικότερα του

βορείου ημισφαιρίου.
Οι Περσείδες είναι θεαματικές βροχές διαττόντων, καθώς τα «πεφτα-

στέρια» τους είναι γρήγορα και φωτεινά, διαθέτοντας συνήθως μακριές
πύρινες «ουρές». Σύμφωνα με τη NASA, οι Περσείδες «δίνουν» περισσό-
τερα φωτεινά μετέωρα από κάθε άλλη βροχή διαττόντων μέσα στο έτος. Το
ρεκόρ τους ήταν το 1993, όταν είχαν καταγραφεί περίπου 300 μετέωρα την
ώρα, ενώ συνήθως «δίνουν» από 50 έως 60 την ώρα. Φέτος ο ουρανός θα
είναι αρκετά σκοτεινός και κατάλληλος για παρατήρηση.

Εμφανίζονται σχεδόν σε όλα τα σημεία του ουρανού και όχι σε ένα συγ-
κεκριμένο, μολονότι φαίνεται να προέρχονται κυρίως από τα βορειοανα-
τολικά, από την περιοχή του αστερισμού του Περσέα, από όπου πήραν και
το όνομά τους. Τα μετέωρα αρχίζουν να πέφτουν αραιά περίπου από τις 17
Ιουλίου, πυκνώνουν σταδιακά και διαρκούν έως τις 24 Αυγούστου. Το «σό-
ου» αρχίζει λίγο μετά τη δύση του Ήλιου, αλλά όσο πιο κοντά στην ώρα που
χαράζει τόσο πιθανότερο είναι να δει κανείς με γυμνά μάτια τα συγκεκρι-
μένα «πεφταστέρια» οπουδήποτε στον ουρανό.

Οι Περσείδες -καταγράφηκαν για πρώτη φορά από Κινέζους αστρονό-
μους το 36 μ.Χ.- προκαλούνται από τα σωματίδια σκόνης που αφήνει πίσω
της η τεράστια ουρά, μήκους δεκάδων εκατομμυρίων χιλιομέτρων, του κο-
μήτη 109Ρ/Σουίφτ-Τατλ, που διασταυρώνεται με την τροχιά της Γης. Ο κο-
μήτης, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1862 από τους αστρονόμους Λιούις
Σουίφτ και Χόρας Τατλ (φέρει τα ονόματά τους), διαθέτει έναν τεράστιο πυ-
ρήνα διαμέτρου περίπου 26 χιλιομέτρων.

Ο εν λόγω κομήτης είναι το μεγαλύτερο γνωστό ουράνιο σώμα που περ-
νάει από τη Γη κατά τακτά χρονικά διαστήματα και χρειάζεται περίπου 133
χρόνια για να πραγματοποιήσει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Το
τελευταίο κοντινό πέρασμά του από τη Γη ήταν το 1992 και το επόμενο ανα-
μένεται το 2126, ενώ δεν φαίνεται να αποτελεί απειλή για τον πλανήτη μας
στο προβλέψιμο μέλλον.

Τα μετέωρά του, που συνήθως έχουν βάρος μικρότερο από ένα γραμμά-
ριο, εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα με ταχύτητα σχεδόν 60 χλμ. το δευ-
τερόλεπτο και αναφλέγονται σε ύψος περίπου 130 χλμ., οπότε και αρχί-
ζουν να γίνονται ορατά από τους παρατηρητές. Καθώς πλησιάζουν προς το
έδαφος με μεγάλη ταχύτητα, διαλύονται από την τριβή και την υπερθέρ-
μανση (1.650 βαθμοί Κελσίου), σε ύψος άνω των 80 χιλιομέτρων από την
επιφάνεια της Γης, αφήνοντας πίσω τους φωτεινά ίχνη.

Εξάλλου, στις 19 Αυγούστου ο Δίας θα βρεθεί σε αντίθεση με τη Γη, δηλα-
δή στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς του σε σχέση με τον πλανήτη μας,
ενώ παράλληλα θα φωτίζεται πλήρως από τον Ήλιο. Έτσι, ο μεγαλύτερος
πλανήτης του ηλιακού συστήματός μας θα είναι φωτεινότερος από κάθε
άλλη στιγμή του έτους και ορατός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνε-
πώς θα είναι η καλύτερη συγκυρία για την παρατήρηση και τη φωτογράφη-
ση του ίδιου και των φεγγαριών του.

Σήμερα και αύριο το βράδυ κορυφώνονται 
και στην Ελλάδα οι Περσείδες, η πιο θεαματική
παράσταση του καλοκαιρινού ουρανού!



Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 

Αναβαθμίζεται το αρχαίο
θέατρο της Μαρώνειας

Αναβάθμιση του αρχαί-
ου θεάτρου της Μαρώνει-
ας με χρηματοδότηση
από πόρους ΕΣΠΑ απο-
φάσισε η περιφερειακή
Αρχή Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης. Το έργο, προϋπολογισμού
602.500 ευρώ, θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Ροδόπης και περιλαμβάνει μια σειρά από
παρεμβάσεις που έχουν στόχο να αναδείξουν το αρ-
χαίο θέατρο της Μαρώνειας ως τουριστικό αξιοθέα-
το αλλά και ως χώρο πολιτισμού. Ο περιφερειάρχης
Χρήστος Μέτιος ενημερώθηκε για τις εργασίες που
θα πραγματοποιηθούν από την προϊσταμένη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης Χρύσα Καραδήμα.

Πύργος 

Σύσκεψη για αποκατάσταση
των πληγεισών περιοχών

Ευρεία σύσκεψη έγινε στο δημαρχείο Πύργου υπό
τον δήμαρχο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο και με συμ-
μετοχή όλων των αρμόδιων φορέων με κύριο θέμα
την καταγραφή των ζημιών σε οικιστικές περιοχές και
την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες
περιοχές. «Κινούμαστε άμεσα για να μη χαθεί καθό-
λου πολύτιμος χρόνος. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρω-
πίνως δυνατό για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας
σε αυτές τις δύσκολες ώρες», τόνισε ο δήμαρχος Πα-
ναγιώτης Αντωνακόπουλος.

Στον αριθμό των 1.151 είναι οι επιχειρή-
σεις που θα τύχουν οικονομικής στήρι-
ξης μέσω ΕΣΠΑ μετά και τις ενστάσεις

που έγιναν για το πρόγραμμα των 14
εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσκλη-

σης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών

επιχειρήσεων που επλήγησαν από
Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νή-
σων». Ωστόσο, στις ήδη εγκεκριμένες

1.151 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα
προστεθούν ακόμη 1.400-1.500, οι

οποίες θα λάβουν χρηματοδότηση από
την ενίσχυση του προγράμματος με 16

εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό των επιχορηγούμενων επιχει-
ρήσεων σε πάνω από 2.500, ήτοι ποσο-

στό περί το 37% των αιτηθέντων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία
κινδύνου 4) προβλεπόταν χθες Τρίτη για πέντε
περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον
χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που
εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη. Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο
πυρκαγιάς είναι οι εξής: Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου (Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Ικαρίας),
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Ρόδου, Π.Ε.
Καρπάθου, Π.Ε. Κω, Π.Ε. Καλύμνου),
Περιφέρεια Κρήτης (Π.Ε. Ηρακλείου, Π.Ε.
Λασιθίου), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε.
Κεφαλονιάς, Π.Ε. Ιθάκης, Π.Ε. Ζακύνθου),
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας,
Π.Ε. Αχαΐας). Η γενική γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες
υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές
υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και
τους δήμους των ανωτέρω περιοχών ώστε να
βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής
προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

! Καμπανάκι κινδύνου
για πέντε περιφέρειες

Στήριξη σε 2.500 επιχειρήσεις 
από ΕΣΠΑ λόγω Covid-19

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Δυτική Μακεδονία

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για προμήθεια
εξοπλισμού εκτάκτων αναγκών

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γε-
ώργιο Κασαπίδη ο Οριστικός Πίνακας των Αξιολογημένων Προτά-
σεων της Πρόσκλησης 124 που αφορά σε «Δράσεις πρόληψης,
αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων - Προ-
μήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων
αναγκών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτι-
κή Μακεδονία 2014 - 2020» (ΕΣΠΑ) συνολικού προϋπολογισμού
11.241.803 ευρώ. Οι προτάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των δρά-
σεων πρόληψης για την προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων
που θα συμβάλουν στον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δι-
κτύου, στον καθαρισμό των δρόμων από βράχους, πέτρες, κατολι-
σθήσεις, λάσπες, φερτά υλικά από βροχοπτώσεις και για την αντι-
μετώπιση πάσης φύσεως καταστάσεων εκτάκτων αναγκών.

Κέρκυρα

«Καθάρισε» αντιδήμαρχο 
που έπαιζε προσωπικά παιχνίδια

«Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Πλασκασοβίτης δια-
γράφεται από μέλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας “Ενωτική
Κίνηση Νότιας Κέρκυρας” και ταυτόχρονα παύεται από αντιδή-
μαρχος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, καθώς δεν χαίρει
πλέον της εμπιστοσύνης του δημάρχου», ανακοίνωσε επίσημα ο
δήμαρχος Κώστας Λέσσης. Και ευθύς αμέσως εξηγεί: «Κατά τη
μέχρι σήμερα πορεία του ως αντιδημάρχου επιχείρησε επανει-
λημμένα να χρησιμοποιήσει το πολιτικό του αξίωμα για προώθη-
ση των προσωπικών του επιδιώξεων και της προσωπικής πολιτι-
κής του ύπαρξης, πράξη που αντίκειται στη δημοκρατική λειτουρ-
γία της δημοτικής Αρχής».
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Μ
ε δύο σημαντικές προσφορές εξα-
σφαλίζονται επιπλέον 2.000 μερίδες
φαγητού για τους πυρόπληκτους, τα

σώματα ασφαλείας, τα κλιμάκια και τις ομάδες
εθελοντών που δραστηριοποιούνται στις πε-
ριοχές που επλήγησαν στη Βορειοανατολική
Αττική. Τα γεύματα προσφέρουν το «Δειπνο-
σοφιστήριον» και η εταιρεία Γευσήνους. Η
διανομή των γευμάτων, η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί με τον συντονισμό της Περιφέρειας
Αττικής, θα διαρκέσει για επτά μέρες. Έπειτα
από συγκεκριμένες ενέργειες και σύμφωνα
με τις οδηγίες του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη οι μερίδες θα διανέμονται
μέσω των επτά σημείων τροφοδοσίας που
έχουν αναπτυχθεί στη Βορειοανατολική Αττι-
κή. Από τα σημεία τροφοδοσίας μπορούν να
προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης πυρόπληκτοι, πυροσβέστες, σώματα

ασφαλείας, στελέχη κλιμακίων, εθελοντές και
όποιος άλλος έχει ανάγκη. Τα σημεία τροφο-
δοσίας της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται
στην πλατεία Αφιδνών, στη γέφυρα Αφιδνών
επί της εθνικής οδού, στην Ιπποκράτειο Πολι-
τεία, στους Θρακομακεδόνες, στη Βαρυμπόμ-
πη, στο Κρυονέρι και στον Άγιο Στέφανο.
Εκτός από αυτά τα επτά σημεία, μέρος των πο-
σοτήτων, σε συνεργασία με τους δημάρχους
των τριών πληγέντων δήμων (Αχαρνών, Ωρω-
πού και Διονύσου), θα διανεμηθεί σε όσους
έχουν ανάγκη. Με αφορμή τις συγκεκριμένες
προσφορές, ο περιφερειάρχης επισήμανε:
«Προσφορές όπως τα γεύματα αναδεικνύουν
την Ανθρωπιά και την Αλληλεγγύη προς τον
συνάνθρωπό μας. Ευχαριστούμε θερμά τις
εταιρείες, τους ιδιώτες και τους πολίτες που
δημιουργούν ένα τσουνάμι προσφοράς για
όλους όσοι έχουν ανάγκη αυτήν τη στιγμή».

Νέες εθελοντικές ομάδες στη Γλυφάδα
Νέες εθελοντικές ομάδες οργανώνει ο Δή-

μος Γλυφάδας προκειμένου να ενισχύσει τη
συλλογική δράση στην πρόληψη και την προ-
στασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε τοπικό
επίπεδο όσον αφορά στον Υμηττό αλλά και
στην προσφορά βοήθειας στους πυρόπλη-
κτους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές και στην προστασία και
φροντίδα των ζώων που γλίτωσαν. Όπως τονί-
ζει ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, «οργανώνουμε και νέες εθελοντικές
ομάδες γιατί είναι η ώρα της ενότητας και της συλλογικής δράσης» και καλεί τους κατοί-
κους της πόλης να δηλώσουν συμμετοχή στο www.glyfada.gr/index.php/home/volunteer.
«Είναι αυτονόητο ότι θα πλαισιώσουμε τις εθελοντικές μας ομάδες όπου απαιτείται με τα
απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας, με οχήματα, εξοπλισμό και τα μηχανήματα του
Δήμου Γλυφάδας», επισημαίνει ο δήμαρχος. 

Έργα 98,1 εκατ. ευρώ
στο «Αντώνης
Τρίτσης»

Τριάντα έργα, συνολικού προϋπολογι-
σμού 98.111.742 ευρώ, εντάσσονται
προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» με απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
Στέλιου Πέτσα. Συγκεκριμένα, στις
νέες εντάξεις στο αναπτυξιακό πρό-
γραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
δίνεται έμφαση στον άξονα προτεραι-
ότητας «Περιβάλλον» καθώς και στην
ενίσχυση των υποδομών περιοχών
που δοκιμάζονται από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές των τελευταίων ημε-
ρών. Στα νέα έργα που χρηματοδο-
τούνται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλ-
λων, έργα υποδομών ύδρευσης του
Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, ύψους 7,5
εκατ. ευρώ, καθώς και του Συνδέσμου
Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας»
των Δήμων Τριφυλίας, Πύλου, Νέστο-
ρος και Μεσσήνης, ύψους 8,7 εκατ.
ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται
στο πρόγραμμα και οι προτάσεις της
Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης των Δήμων Βόρειας,
Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαπόντιων Νήσων, συνολικού ύψους
4,7 εκατ. ευρώ.

Αξιοποίηση 
των κλαδεμάτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στον
Δήμο Σαρωνικού το πιλοτικό πρό-
γραμμα συλλογής και επεξεργασίας
κλαδεμάτων με σκοπό την αξιοποί-
ησή τους για την παραγωγή κομπόστ
εδαφοβελτιωτικού, τη συνολική μεί-
ωση του όγκου των απορριμμάτων
και την αύξηση της ανακύκλωσης.
Στο πλαίσιο του συνεχούς ενδιαφέ-
ροντος της δημοτικής Αρχής για τη
διαχείριση των απορριμμάτων ο δή-
μαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-
που βρέθηκε για ακόμη μια φορά
στον χώρο όπου πραγματοποιούνται
οι εργασίες και έκανε γνωστό ότι «οι
όγκοι τουλάχιστον για τη φετινή
χρονιά είναι κατά πολύ περισσότε-
ροι από τις προηγούμενες χρονιές,
αλλά στόχος μας είναι τις αμέσως
επόμενες μέρες να έχουν απομα-
κρυνθεί όλοι οι όγκοι από τους χώ-
ρους διαλογής».

Άμεσες οι ενέργειες της
Περιφέρειας Αττικής για την
αποκατάσταση της
ηλεκτροδότησης σε περιοχή
του Αγίου Στεφάνου. Με
απόφαση του περιφερειάρχη
Γιώργου Πατούλη, έπειτα από
αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ και
κατοίκων της περιοχής,
ερπυστριοφόρο άνοιξε δρόμο
σε περιοχή που είχε πληγεί
από τις πυρκαγιές
προκειμένου να
αποκαταστήσει τις ζημιές
στην παροχή ρεύματος.
Όπως έκανε σαφές ο κ.
Πατούλης, «συνεχίζουμε και
επεμβαίνουμε άμεσα όπου
υπάρχει ανάγκη και πέραν
των αρμοδιοτήτων μας».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στήριξη στους
συλλόγους
Τα προβλήματα της περιοχής της
Δωδώνης του Δήμου Αμαρουσίου
ήταν το αντικείμενο της συζήτησης
στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος
Θεόδωρος Αμπατζόγλου με το προ-
εδρείο του «Εκπολιτιστικού Συλλό-
γου Δωδώνης Αμαρουσίου». Τα στε-
λέχη του συλλόγου επισήμαναν τα
προβλήματα της περιοχής που επι-
κεντρώνονται κυρίως στον ηλεκτρο-
φωτισμό και τις ασφαλτοστρώσεις,
στην επίλυση του θέματος των ομ-
βρίων εντός του επόμενου έτους και
στην ανακαίνιση του ανοικτού γηπέ-
δου μπάσκετ. Ο δήμαρχος από την
πλευρά του παρουσίασε τα βήματα
εκτέλεσης του τεχνικού προγράμ-
ματος του 2022 και ζήτησε τη λίστα
προτεραιοτήτων για την περιοχή.

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  

Στοχευμένες δράσεις
στο πλευρό των πυρόπληκτων»

Και εκτός
αρμοδιοτήτων 
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Α
πό τις αμέτρητες αποδείξεις των κα-
ταστροφικών πυρκαγιών της Ελλά-
δας που κατέκλυσαν τα διεθνή Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο,
δύο βίντεο -από την πύρινη λαίλαπα σε Λίμνη
Εύβοιας και Αρχαία Ολυμπία- προσέλκυσαν
πολλές χιλιάδες περισσότερους χρήστες. Αιτία
ήταν η πρωτοβουλία της φημισμένης Αυστρα-
λής ηθοποιού Κέιτ Μπλάνσετ, που έκανε re-
post στους λογαριασμούς της στο Instagram. 

Η Μπλάνσετ αυτήν την περίοδο έχει συγκεν-
τρώσει πάνω της τα φώτα δημοσιότητας, κα-
θώς, πέρα από τις καθαρά καλλιτεχνικές της
δραστηριότητες, ταυτόχρονα είναι πρέσβειρα
Καλής Θέλησης του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
έχει πρωτοστατήσει στο κίνημα #ΜeΤoo, ενώ
τώρα δίνει προτεραιότητα στις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, έκανε re-
post ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί από τη
Λίμνη Ευβοίας, που καιγόταν τις προηγούμε-
νες ημέρες. «Καταστροφή σε εξέλιξη! Τρομε-
ρές πυρκαγιές καταστρέφουν την Ελλάδα, κα-
θώς και άλλα μέρη του κόσμου. Αυτές οι εικό-
νες είναι γυρισμένες στο νησί της Εύβοιας,
κοντά στην πόλη Λίμνη. Οι τουρίστες και οι κά-
τοικοι μέσω θαλάσσης εκκενώνουν την περιο-
χή και πολλά σπίτια βυθίζονται στον καπνό».

Η Κέιτ Μπλάνσετ γεννήθηκε στις 14 Μαΐου

1969 στη Μελβούρνη. Η μητέρα της ήταν από
την Αυστραλία και ο πατέρας της από το Τέξας
των ΗΠΑ. Η Μπλάνσετ, όμως, έχασε τον πατέ-
ρα της στα 10 της χρόνια. Σπούδασε Ιστορία της
Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και
Υποκριτική στο Διεθνές Ινστιτούτο Δραματικής
Τέχνης του Σύδνεϋ, απ’ όπου αποφοίτησε το
1992. Μόλις στην τρίτη ταινία που συμμετείχε
τράβηξε την προσοχή των ειδικών και του κοι-
νού. Ήταν το «Oscar and Lucinda», όπου η
Μπλάνσετ είχε τον πρώτο γυναικείο ρόλο δί-
πλα στον Ρέιφ Φάινς. Λίγο αργότερα καθιερώ-
νεται με τον εμβληματικό ρόλο της βασίλισσας
Ελισάβετ στην ταινία «Elisabeth» του Σεκάρ
Καπούρ.

Η Κέιτ Μπλάνσετ αποκαλείται από τον μι-
κρόκοσμο της Έβδομης Τέχνης «χαμαιλέων»,
γιατί καταφέρνει να προσαρμόζεται απόλυτα
σε ρόλους εξαιρετικά ασύμβατους μεταξύ
τους: Από την Γκαλάντριελ, βασίλισσα των ξω-
τικών στον «Άρχοντα των Δακτυλιδιών», έως
την ενσάρκωση της Κάθριν Χέπμπορν στον
«Ιπτάμενο Κροίσο» του Σκορτσέζε, ταινία που
της χάρισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς στην υπο-
κριτική, τον κινηματογράφο αξιώσεων, με τη
συνεχή βελτίωση στον τρόπο που αποδίδει
τους ρόλους της. Σταθμοί την καριέρα της θε-
ωρούνται ο ρόλος της στην ταινία «Ημερολόγιο
ενός σκανδάλου», η ερμηνεία της στην ταινία
«I’m Not There», όπου υποδύθηκε τον Μπομπ
Ντίλαν, αλλά και ο ρόλος της στην ταινία «Θλιμ-
μένη Τζάσμιν» του Γούντι Άλεν, όπου ερμήνευ-
σε μια μοντέρνα εκδοχή της Μπλανς Ντυμ-
πουά, όπως την εμπνεύστηκε ο Τένεσι Ουί-
λιαμς, με αποτέλεσμα να κερδίσει το βραβείο
Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Σε μικρή σχετικά
ηλικία, έχει τιμηθεί με πάνω από 120 υποψη-
φιότητες για σημαντικά βραβεία και έχει κερ-
δίσει τα περισσότερα.

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι παντρεμένη με τον
θεατρικό συγγραφέα Άντριου Άπτον με τον
οποίο έχει τρεις γιους, τον Ντάσιελ Τζον, τον
Ρόμαν Ρόμπερτ και τον Ιγκνάσιους Μάρτιν, αλ-
λά και μια κόρη, την Έντιθ Βίβιαν Πατρίτσια,
μέσω υιοθεσίας, τον Μάρτιο του 2015.

Κ Ε Ϊ Τ  Μ Π Λ Α Ν Σ Ε Τ

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η ανάρτηση με το βίντεο 
από την Εύβοια 
που έγινε viral



Κ
αθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται
να τιμήσουν την επέτειο των 20 ετών από
τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα,
υπό τον Μπιν Λάντεν, εναντίον των δίδυμων

πύργων του Κέντρου Παγκόσμιου Εμπορίου και του
αμερικανικού Πενταγώνου, η κυβέρνηση Μπάιντεν
δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τα άκρως απόρρητα έγ-
γραφα τα οποία συντάχθηκαν γι’ αυτές τις επιθέσεις,
ώστε να αποφασίσει εάν κάποια από αυτά μπορεί να
αποχαρακτηριστούν και να δοθούν στη δημοσιότητα.

Με επιστολή του προς την Εισαγγελία της Νέας Υόρ-
κης που εστάλη τη Δευτέρα, το Ομοσπονδιακό Γρα-
φείο Έρευνας των Ηνωμένων Πολιτειών (FBI) εξήγη-
σε πως «αποφάσισε να επανεξετάσει» κάποια από τα
έγγραφα για τα οποία είχε νωρίτερα επικαλεστεί το
προνόμιο του να χαρακτηριστούν άκρως απόρρητα
(και συνεπώς να μη δημοσιοποιηθούν), ώστε να «εν-
τοπίσει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες που θα
ήταν προσήκον να δοθούν στη δημοσιότητα». Η ομο-
σπονδιακή αστυνομία πρόσθεσε πως θα «δημοσιο-
ποιήσει τις πληροφορίες αυτές προοδευτικά», πάντως
«το ταχύτερο δυνατόν».

Η εξέλιξη που οδήγησε στη δέσμευση του FBI είναι
η δικαστική διαμάχη αρκετών οικογενειών θυμάτων
από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρί-
ου εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρα-
τών, τα οποία κατηγορούν για συνέργεια. Κατά τη
διάρκεια αυτής της μακρόχρονης δικαστικής διαμά-

χης, η εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ επικαλείται το
κρατικό απόρρητο, προκειμένου να μη δώσει στη δη-
μοσιότητα κάποια από τα επίμαχα έγγραφα.

Σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ομοσπον-
διακού Γραφείου Έρευνας, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
τόνισε πως «χαιρετίζει» την απόφαση του FBI να επα-
νεξετάσει τα συγκεκριμένα έγγραφα και δυνητικά να
αποχαρακτηρίσει κάποια από αυτά. 

Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να παραστεί σε τελετή
στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, στα τέλη της περασμένης
εβδομάδας αρκετές οικογένειες θυμάτων, επιζήσαν-
τες και μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών έδω-
σαν στη δημοσιότητα μια ανοικτή επιστολή στην οποία
διεμήνυαν πως ο Δημοκρατικός πρόεδρος δεν θα εί-
ναι «ευπρόσδεκτος» στην τελετή μνήμης, «αν δεν τη-
ρήσει την υπόσχεσή του». Επιπλέον, αξίωσαν να δο-
θούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που αποκαλύ-
πτουν, όπως υποστηρίζουν οι υπογράφοντες, την εμ-
πλοκή της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου. Η επιστολή φέρει τις υπογραφές περί-
που 1.700 πολιτών, σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης.

Η κατάσταση είναι χειρότερη απ’ ό,τι πιστεύαμε και επιδεινώνεται ταχύτε-
ρα απ’ ό,τι φοβόμασταν, υπογραμμίζει στη νέα έκθεσή της η Διακυβερνητι-
κή Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος. Η άνοδος της θερμο-
κρασίας του πλανήτη μπορεί να φτάσει το όριο του +1,5 βαθμού Κελσίου γύ-
ρω στο 2030, δέκα χρόνια νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, απειλώντας με νέες
«πρωτοφανείς» καταστροφές την ανθρωπότητα, που ήδη πλήττεται από δια-
δοχικούς καύσωνες και πλημμύρες. Κύματα ακραίου καύσωνα, που έπλητ-
ταν παλιότερα μία φορά κάθε 50 χρόνια, αναμένεται τώρα να συμβαίνουν
πλέον μία φορά τη δεκαετία, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας, ενώ οι νε-
ροποντές και οι ξηρασίες έχουν ήδη γίνει συχνότερες.

Λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τη Διάσκεψη GOP26 για το κλίμα που
θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη, αυτή η διαπίστωση-σοκ των εμπειρο-
γνωμόνων του ΟΗΕ ηχεί σαν κάλεσμα για να λάβουμε θέσεις μάχης: Οι άν-
θρωποι είναι «ασυζητητί» υπεύθυνοι για την κλιματική απορρύθμιση και
δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές των αε-
ρίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αν θέλουν να περιορί-
σουν τις ζημιές. 

Μία σπάνια θε-
ρινή πλημμυρί-
δα είναι η αιτία
που η Πλατεία
του Αγίου Μάρ-
κου, στη Βενε-
τία, γέμισε και
πάλι νερά. Πρό-
κειται για συχνό
φαινόμενο,
γνωστό ως «ac-
qua alta» (άνο-
δος νερού), που
σημειώνεται
κυρίως μεταξύ του φθινοπώρου και της άνοιξης κάθε χρόνο, λόγω των παλιρ-
ροιών.  Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της στάθμης των θα-
λασσών παγκοσμίως, η Βενετία έφθασε να πλημμυρίζει από τέσσερις φορές
τον χρόνο το 1900 σε πάνω από 60 φορές ετησίως τώρα! 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣ19

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Κ
Στο μικροσκόπιο
απόρρητα έγγραφα για
την 11η Σεπτεμβρίου

Πλημμύρισε η Βενετία ΟΗΕ: Η υπερθέρμανση του πλανήτη 
έρχεται 10 χρόνια νωρίτερα



Σταθερά ανοδική πορεία στη ζήτηση αλλά και στις τι-
μές των ακινήτων στην Ελλάδα έως το 2027 προβλέπει ο
οίκος αξιολόγησης DBRS. Στην έκθεσή του, ο διεθνής οί-
κος επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά κατοικίας κινήθη-
κε σε αντίθετη τροχιά σε σχέση με τους υπόλοιπους κλά-
δους της οικονομίας, παρά τις επιπτώσεις της πανδημι-
κής κρίσης. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών διαμορφώθη-
κε στο 4,6%, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με τη διε-
τία 2018-2019, λόγω των αυστηρών περιορισμών που

επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από
τον Covid-19, ενώ ανοδικά συνέχισε να κινείται και φέ-
τος. 

Οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών παρατηρούνται κυρίως
στην Αθήνα και σε περιοχές με ενδιαφέρον για τουριστι-
κές επενδύσεις, οι οποίες έχουν αντίκτυπο σε άλλα μέρη.
Αντίθετα, οι τιμές και οι συναλλαγές σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας, οι οποίες προσέλκυσαν πιο περιορισμένο
επενδυτικό ενδιαφέρον, αν και πιθανόν να επωφελήθη-

καν από το αποτέλεσμα μετάδοσης, είναι ακόμη σε χα-
μηλά επίπεδα. Η συνολική εξέλιξη της στεγαστικής αγο-
ράς θα εξαρτηθεί από τις προοπτικές μακροπρόθεσμης
ανάπτυξης της Ελλάδας. Η DBRS προβλέπει ταχεία ανά-
πτυξη της αγοράς real estate τα επόμενα δύο χρόνια,
τροφοδοτούμενη από τη σταδιακή ανάκαμψη των διαθέ-
σιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών και την εκτιμώμε-
νη εξέλιξη των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, που
θα παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο.

Π
ιο αυστηρή εποπτεία στις
ψηφιακές πλατφόρμες,
«τσουχτερά» πρόστιμα και
αυστηρές ποινές για κατα-

χρηστικές συμπεριφορές προβλέπει
το νομοσχέδιο για τη λειτουργία του
ανταγωνισμού. Το σχετικό νομοσχέδιο
θα βρίσκεται σε διαβούλευση και έχει
στόχο τη δημιουργία νέου πλαισίου
λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας.
Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

11. Πλατφόρμες και οικοσυστήματα:
Μπαίνουν για πρώτη φορά υπό τον έλεγ-
χο και την εποπτεία της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η
Αρχή, πέραν των γνωστών πλατφορμών
market place, delivery κ.λπ., θα «σκανά-
ρει» και την υπόλοιπη ψηφιακή αγορά για
καταχρηστικές συμπεριφορές ή παράνο-
μες συμπράξεις.

2. Ως «πλατφόρμα» ορίζεται «η οντότη-
τα που λειτουργεί είτε ως μεσολαβητής
για συναλλαγές μεταξύ αλληλεξαρτώμε-
νων ομάδων τελικών χρηστών και επιχει-
ρηματικών χρηστών ή μεταξύ αλληλε-
ξαρτώμενων ομάδων επιχειρηματικών
χρηστών είτε ως υποδομή για την ανά-
πτυξη και την παροχή διαφορετικών αλλά

αλληλένδετων προϊόντων και υπηρε-
σιών».

3. Επίσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
μπορεί να επιβάλει στα φυσικά πρόσωπα
και αυτοτελές πρόστιμο από 200.000 ευ-
ρώ έως 2.000.000 ευρώ, εφόσον αποδε-
δειγμένα συμμετείχαν σε προπαρα-
σκευαστικές πράξεις, στην οργάνωση ή
τη διάπραξη της παράνομης συμπεριφο-
ράς της επιχείρησης. Για την επιμέτρηση
του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η θέ-
ση τους στην επιχείρηση και ο βαθμός
συμμετοχής τους στην παράνομη πράξη.

4. Αν η εταιρεία δεν συνεργάζεται ως
προς την παροχή στοιχείων στην Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού, τότε επιβάλλεται πρό-
στιμο ίσο με το 3% επί του ημερήσιου τζί-
ρου για κάθε ημέρα που η ελεγχόμενη
εταιρεία δεν συνεργάζεται, καθώς και
πρόστιμα σε οποιοδήποτε φυσικό πρό-
σωπο, απ’ τον ιδιοκτήτη, μάνατζερ έως
και απλό υπάλληλο που δυσχεραίνει την

έρευνα. Το πρόστιμο ορίζεται τουλάχι-
στον σε 5.000 ευρώ.

5. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα μπο-
ρεί να επιβάλει πρόστιμο έως το 10% του
συνολικού κύκλου εργασιών που μπορεί
να έχει παγκοσμίως μία εταιρεία ή ένας
όμιλος εταιρειών, στην περίπτωση που
«πιαστεί» για αθέμιτες πρακτικές, όπως η
σύμπραξη. Μάλιστα, στην περίπτωση που
είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του
οικονομικού οφέλους της επιχείρησης
από την παράβαση, το ύψος του επιβαλ-
λόμενου προστίμου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από αυτό, ακόμα και αν υπερ-
βαίνει το ποσοστό του 10%.

6.Τα φυσικά πρόσωπα πίσω απ’ την επι-
χείρηση ευθύνονται με την προσωπική
τους περιουσία για την καταβολή του προ-

στίμου. Συγκεκριμένα, επί ατομικών επι-
χειρήσεων οι επιχειρηματίες επί αστικών
και εμπορικών εταιρειών και κοινοπρα-
ξιών οι διαχειριστές τους και όλοι οι ομόρ-
ρυθμοι εταίροι, ειδικώς δε επί ανωνύμων
εταιρειών τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου και τα αρμόδια για την υλοποίηση
των σχετικών αποφάσεων πρόσωπα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Νέοι κανόνες και 
«τσουχτερά» πρόστιμα 
για αθέμιτες πρακτικές - 
Σε διαβούλευση το ν/σ 
έως τις 20 του μηνός

Αύξηση στις τιμές ακινήτων στην Ελλάδα «βλέπει» ο διεθνής οίκος DBRS
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«Καμπάνες» 
έως 2 εκατ. €
προβλέπει 
το νομοσχέδιο



Μ
εγάλη ανταπόκριση, που
αναμένεται να γίνει μεγα-
λύτερη από τις 23 Αυγού-
στου και μετά, διαπιστώ-

νεται στη διαδικασία του εξωδικαστικού
μηχανισμού και τη ρύθμιση των οφει-
λών προς το Δημόσιο σε 240 δόσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,
έχουν υποβληθεί περίπου 30.000 αιτή-
σεις από οφειλέτες που σπεύδουν να
αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία για
τη ρύθμιση χρεών σε βάθος 20 ετών.
Άλλωστε, για πολλούς είναι χρυσή ευ-
καιρία προκειμένου να προχωρήσουν
σε συνολική διευθέτηση των οφειλών
προς Εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Ση-
μειώνεται ότι η ρύθμιση οφειλών προς
τις τράπεζες μπορούν να γίνουν σε έως
και 420 δόσεις. 

Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση για
αίτηση υπαγωγής στον Πτωχευτικό
Κώδικα είναι η πτωχευτική ικανότητα
του φυσικού προσώπου ή της επιχείρη-
σης. Στα ευάλωτα νοικοκυριά χορηγεί-
ται επιδότηση της δόσης των δανείων
με υποθήκη ή προσημείωση πρώτης
κατοικίας με το ποσό των 210 ευρώ μη-
νιαίως επί 5 χρόνια και ανάλογα με την
οικογενειακή κατάσταση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πτωχευτι-
κός Κώδικας προβλέπει «κούρεμα»
χρεών προς τις τράπεζες σε ποσοστό
που θα ανέρχεται στο 80% του κεφαλαί-

ου, ενώ το «κούρεμα» προς το Δημόσιο
φτάνει μέχρι το 95% για τα πρόστιμα, το
85% για προσαυξήσεις και τόκους εμ-
πρόθεσμης καταβολής και 75% για το
κεφάλαιο. Δεν προβλέπεται «κούρεμα»
κεφαλαίου για παρακρατούμενους φό-
ρους, όπως ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθω-
τών Υπηρεσιών. Επιπλέον, σύμφωνα με
τον Πτωχευτικό Κώδικα, στη διαδικα-
σία μπορούν να ενταχθούν οφειλές που
δεν βρίσκονται ακόμη σε καθυστέρη-
ση, στην περίπτωση που οι οφειλέτες
αποδεδειγμένα δεν μπορούν να τις
εξοφλήσουν. Απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για να συμβεί αυτό είναι να έχουν
υποστεί μείωση εισοδημάτων τουλάχι-
στον κατά 20, οι οφειλές να μην υπερ-
βαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην
οφείλει σε έναν φορέα κατά 90%, αλλά
τουλάχιστον προς δύο πιστωτές.

Όσον αφορά στα βήματα της διαδικα-
σίας ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, σημειώνεται ότι αυ-
τά είναι τα εξής:

11. Δημιουργία αίτησης στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα (www.keyd.gov.gr ή
ofeiles.gov.gr).

2. Άρση του απορρήτου τού ή της συ-
ζύγου, εξαρτώμενων μελών, συνοφει-
λετών και εγγυητών (αν υπάρχουν) και
άντληση προσωπικών και οικονομικών
στοιχείων.

3. Επιβεβαίωση κριτηρίων επιλεξι-
μότητας και διενέργεια ελέγχων και
διασταυρώσεων με σκοπό τον αποκλει-
σμό στρατηγικών κακοπληρωτών.

4. Παραγωγή από την πλατφόρμα
μιας αυτοματοποιημένης πρότασης
ρύθμισης οφειλών βάσει αλγορίθμου
με συγκεκριμένους οικονομικούς κα-
νόνες/παραμέτρους (π.χ., αξία ρευστο-
ποίησης, ικανότητα αποπληρωμής).

5. Διενέργεια ψηφοφορίας επί της
πρότασης ρύθμισης οφειλών από τους
πιστωτές. Αν η πλειονότητα των πιστω-
τών συμφωνήσει, τότε η πρόταση απο-
στέλλεται στον οφειλέτη.

6. Αξιολόγηση προτεινόμενης συμ-
φωνίας από τον οφειλέτη.

7. Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρ-
θρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και
πιστωτών.

Αναμένεται σημαντική 
αύξηση του αριθμού των
ενδιαφερομένων μετά τις
διακοπές για τη ρύθμιση 
των οφειλών στην Εφορία 
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T τ Ε :
Ανάπτυξη 4,2% 
φέτος λόγω του 
Ταμείου Ανάκαμψης

Τουλάχιστον στο 4,2% αναμένεται να
διαμορφωθεί φέτος η ανάπτυξη, σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις της Τραπέζης
της Ελλάδος, κάτι που αναμένεται να
επιβεβαιωθεί κυρίως λόγω των καλύ-
τερων επιδόσεων του β’ εξαμήνου ως
αποτέλεσμα της επανεκκίνησης της
ελληνικής οικονομίας.

Βασικός μοχλός της ανάκαμψης θα
είναι οι πόροι του Σχεδίου «Ελλάδα
2.0», που προέρχονται από το Ταμείο
Ανάκαμψης. 

Σημειώνεται ότι η χώρα μας εισέπρα-
ξε προχθές τα πρώτα 4 δισ. ευρώ από το
Ταμείο, τα οποία θα διοχετευτούν με
ταχύτατες διαδικασίες στα έργα που
έχουν προγραμματιστεί και ανακοινω-
θεί. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλά-
δος και με βάση τα σημερινά δεδομένα,
ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το
2022 θα διαμορφωθεί στο 5,3%, ενώ το
2023 θα επιβραδυνθεί στο 3,9%.

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος
εκτιμά ότι η αύξηση της αποταμίευσης
που έλαβε χώρα όλο το προηγούμενο
διάστημα τόσο για λόγους πρόνοιας
όσο και εξαιτίας των περιοριστικών μέ-
τρων και η πραγματοποίηση αγορών
που είχαν αναβληθεί θα συμβάλουν θε-
τικά στην αύξηση της ιδιωτικής κατα-
ναλωτικής δαπάνης το τρέχον έτος. 

Τα δύο επόμενα έτη προβλέπεται τα-
χύτερη αύξηση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης σε συνάρτηση με την αναμενό-
μενη βελτίωση των συνθηκών στην
αγορά εργασίας και την άνοδο του δια-
θέσιμου εισοδήματος.

Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ενι-
σχυθούν σημαντικά καθ’ όλη την πε-
ρίοδο 2021-2023, ενώ το ίδιο αναμένε-
ται και για τις εξαγωγές.

Ξεπέρασαν 
τις 30.000 
οι... αιτήσεις 
για τις 240 δόσεις 



Ο
Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και ο πρόεδρος
του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβου-
λος, κ. Δημήτρης Π. Γιαννακό-

πουλος, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς
για την πραγματοποίηση της δέσμευσης
για την ανάπλαση της ευρύτερης περιο-
χής της Βαρυμπόμπης μετά τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές των προηγούμε-
νων ημερών, ξεκινώντας επίσημα την
πρωτοβουλία Varybopi-reset. Καθώς το
ενδιαφέρον είναι μεγάλο πανελλαδικά
τόσο από ιδιωτικές εταιρείες όσο και
από επίσημους φορείς αλλά και από τον
κρατικό μηχανισμό, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ
καλεί όσες εταιρείες και φορείς επιθυ-
μούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για
να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέ-
σα από την επικοινωνία με την ηλεκτρο-
νική διεύθυνση info@Varibopi-reset.gr. 

Τις επόμενες εβδομάδες θα παρου-
σιαστεί το αναλυτικό σχέδιο της πρωτο-
βουλίας, το οποίο θα εκπονηθεί σε συ-

νεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας αλλά και με τη συνδρομή
του ερευνητικού φορέα του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών «BEYOND
Center of Excellence» (www.beyond-
eocenter.eu/index.php). 

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ θα ήθελε να εκ-
φράσει θερμές ευχαριστίες στις εται-
ρείες που αμέσως ανταποκρίθηκαν και
έσπευσαν να δηλώσουν την επιθυμία

τους για συμμετοχή στην πρωτοβουλία
μετά την ανακοίνωση συνεργασίας του
ομίλου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
της Αθήνας για την πραγματοποίηση με-
λέτης για την οργανωμένη ανάπλαση
της Βαρυμπόμπης. Πρόκειται για τις
εταιρείες Candia Strom, αλυσίδα super
market Θανόπουλος Α.Ε., VIEPA, In-
trum Hellas, AirVid αλλά και για ιδιώτες
ανά την Ελλάδα.

Ικτίνος: Αναζήτηση επενδυτών
για το project στην Κρήτη

Στην περαιτέρω αξιοποίηση της δραστηριό-
τητας των real estate και της παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στοχεύει τη φετινή
χρονιά η Ικτίνος. Η εισηγμένη σχεδιάζει νέες
επενδύσεις στην αιολική ενέργεια, οι οποίες θα
ανακοινωθούν προσεχώς, ενώ την ίδια στιγμή
αναπτύσσει το portfolio της θυγατρικής real
estate και αναζητά επενδυτή για το project
στην Κρήτη. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον
τομέα της αιολικής ενέργειας μέσω της θυγα-
τρικής εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., η οποία διαχειρίζε-
ται τη λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 22
MW που βρίσκεται στην περιοχή «Μεγαλοβού-
νι» στον Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας.
Η εταιρεία παρέτεινε για δεύτερη 10ετία τη
σύμβαση πώλησης αιολικής ενέργειας με τη
ΔΑΠΕΕΠ με σταθερές τιμές πώλησης
(0,086/kw). Για την επόμενη περίοδο μετά το
τέλος της 10ετίας θα συνεχίσει να λειτουργεί με
τη διαδικασία πλειστηριασμού για τον καθορι-
σμό της τιμής πώλησης.

ΑΔΜΗΕ: Ηλεκτρική διασύνδεση
Σαντορίνης - Νάξου
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλή-
ρωση του διαγωνισμού για το καλωδιακό τμή-
μα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σαντορίνης -
Νάξου. Προσωρινός ανάδοχος για το έργο με
αρχικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ ανα-
δείχθηκε η εταιρεία Hellenic Cables, η οποία
μειοδότησε με προσφερόμενο τίμημα 79,5
εκατ. ευρώ. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου 2021 με
τη συμμετοχή των εταιρειών Hellenic Cables
και Prysmian Powerlink. Ο ανάδοχος θα ορι-
στικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, όπως προ-
βλέπουν οι νόμιμες διαδικασίες.

Ideal: Υποχρεωτική δημόσια 
πρόταση από την Terniale

Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προχώ-
ρησε η Terniale Limited για την απόκτηση του
συνόλου των μετοχών της εταιρείας ομίλου
Ideal. «Η Terniale Limited ανακοινώνει την
υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης
προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστι-
κών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ελληνι-
κής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΜΙ-
ΛΟΣ IDEAL ΑΒΕΕΔΕΣ για την απόκτηση του
συνόλου των μετοχών τους», ανακοίνωσε η
εταιρεία.
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Θετικό αντίκτυπο ύψους 69,7 εκατ. ευρώ στα οικονομικά μεγέθη του
Ομίλου Fraport για το α’ εξάμηνο του 2021 έφερε η συμφωνία κρατικής
στήριξης λόγω Covid-19 προς την εταιρεία που διαχειρίζεται τα 14
περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Την ίδια στιγμή η επιβατική κίνηση
στις ελληνικές πύλες εισόδου βελτιώνεται σταδιακά, με τις προβλέψεις
να εκτιμούν ότι φέτος θα πιάσει σχεδόν το 50% της κίνησης της
τελευταίας προ πανδημίας χρονιάς, με τις αφίξεις εξωτερικού να
ανεβάζουν ρυθμούς. Όπως σημειώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα
της μητρικής Fraport AG για το α’ εξάμηνο του έτους, οι εφάπαξ κρατικές
οικονομικές ενισχύσεις που έλαβε η εταιρεία σε Γερμανία και Ελλάδα
για τις συνέπειες της πανδημίας συνέβαλαν στη βελτίωση του EBITDA
του ομίλου. Αυτό ανήλθε συνολικά σε 335,3 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας
κατά 312,7 εκατ. ευρώ το EBITDA του α’ εξαμήνου του 2020, που είχε
περιοριστεί στα 22,6 εκατ. ευρώ.

O Όμιλος Indidex του ZARA ετοιμάζεται να εγκαινιάσει ένα νέο κατά-
στημα εντός του River West στα δυτικά προάστια. Η ισπανική πολυε-
θνική φέρεται να στοχεύει σε ενίσχυση της θέσης της στο αναπτυσ-
σόμενο εμπορικό κέντρο που έχει γίνει κόμβος για το καταναλωτικό
κοινό του Αιγάλεω και της ευρύτερης περιοχής, σε συνέχεια και της
νέας επένδυσης, ύψους 30 εκατ. ευρώ, της Noval Property, ιδιοκτή-
τριας της συνολικής ανάπτυξης. Με την επέκταση του River West και
την ολοκλήρωση των έργων στο River West Open, όπου μετακινούν-
ται κάποια σήματα που μίσθωναν μέχρι πρότινος χώρους στο υφιστά-
μενο mall, δημιουργήθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες.

ZARA: Νέο κατάστημα εντός του River West

Fraport: 69,7 εκατ. ευρώ από τα ελληνικά αεροδρόμια

Πρωτοβουλία αποκατάστασης 
της Βαρυμπόμπης από τη ΒΙΑΝΕΞ



Mytilineos
Τέσσερα πυροσβεστικά
ελικόπτερα από 
την Αυστραλία

Α
πό την πρώτη στιγμή που το μέγεθος της κατα-
στροφής άρχισε να φαίνεται, η Mytilineos απο-
φάσισε άμεσα να βοηθήσει με τον πιο πρόσφο-

ρο τρόπο. Σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και τη
γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκε η
προσπάθεια ανεύρεσης και μεταφοράς πυροσβεστικών
ελικοπτέρων που είχε περισσότερη ανάγκη η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία. Έπειτα από προσπάθειες ανευρέθηκαν
στην Αυστραλία τα πιο κατάλληλα για την περίπτωση και
υψηλότερης ποιότητας ελικόπτερα BELL 214 BI της αμε-
ρικανικής εταιρείας Ericsson Inc, πλήρως στελεχωμένα
με ιπτάμενο προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης
που αποτελείται από περισσότερους από 20 πιλότους,
μηχανικούς και μεταφραστές. Τα ελικόπτερα αυτά, αφού
εγκρίθηκαν σε επιχειρησιακό επίπεδο από τη γενική
γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παραδίδονται στο
ελληνικό Δημόσιο για να συμβάλουν δυναμικά στην κα-
τάσβεση των ενεργών μετώπων στη χώρα. Αυτά τα τέσ-
σερα ελικόπτερα είναι καθ’ οδόν προς τη χώρα μας και
θα παραμείνουν 60 μέρες από την ημερομηνία άφιξής
τους ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων
ή νέων πυρκαγιών, ενώ το κόστος διάθεσης των ελικο-
πτέρων 3,3 εκατ. ευρώ ανέλαβε πλήρως η Mytilineos.

Efood 
Ενισχύει τις πυρόπληκτες περιοχές

Οι καταστροφικές
πυρκαγιές άλλαξαν
τις ζωές πολλών
ανθρώπων. Έτσι, η
ομάδα του efood
ανακοινώνει ότι εί-
ναι δίπλα στους συ-
νανθρώπους μας

για να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν από την αρχή.
Λόγω, λοιπόν, των έκτακτων συνθηκών, αλλάζει τον
σκοπό του #LoveDelivered. Πριν από την αποστολή
της παραγγελίας, αν ο πελάτης το επιθυμεί, κάνει τη
δωρεά και ενισχύει τις πυρόπληκτες περιοχές με το
πρόγραμμα «Προσφέρω Έμπρακτα - Fire Relief».

ΔΕΣΦΑ - NER: Συμφωνία 
για τον διασυνδετήριο 
αγωγό τον Σεπτέμβριο

Δύο ακόμη βήματα για την υλοποίηση του στρατηγι-
κής σημασίας αγωγού Ελλάδας - Βόρειας Μακεδο-
νίας αναμένεται να γίνουν τον Σεπτέμβριο. Ο ΔΕΣΦΑ
και η NER αναμένεται να υπογράψουν τη μεταξύ τους
συμφωνία για τον διασυνδετήριο αγωγό που θα ενώ-
νει τα εθνικά συστήματα φυσικού αερίου των δύο χω-
ρών. Πρόκειται για συμφωνία που έρχεται σε συνέ-
χεια της διακυβερνητικής της 7ης Ιουλίου, η οποία εί-
χε υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς στο
Λαγονήσι.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος:
Στήριξη στους πυρόπληκτους

Η ΕΑΕΕ ανακοίνωσε ότι εκφράζει την αμέριστη συμ-
παράστασή της στους πληγέντες και επισημαίνει ότι οι
εταιρίες-μέλη της θα ανταποκριθούν για ακόμη μία φο-
ρά με συνέπεια και κοινωνική ευθύνη στην άμεση κατα-
γραφή και την αποζημίωση των απωλειών που υπέστη-
σαν οι ασφαλισμένοι συμπολίτες.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, μέλη της ΕΑΕΕ, ενεργο-
ποιούν ειδικά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών που
περιλαμβάνουν τη θέσπιση ειδικών γραμμών υποστήρι-
ξης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων καθώς και
άλλων καναλιών επικοινωνίας συνεχούς λειτουργίας, τη
δημιουργία απλοποιημένων διαδικασιών «fast track»
για την άμεση καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών,
καθώς και την καταβολή των αποζημιώσεων και την αν-
τιμετώπιση των πρώτων αναγκών των πληγέντων ασφα-
λισμένων με προκαταβολές και άλλες ενέργειες, όπου
αυτό είναι εφικτό.
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Attica Bank: Εισέπραξε 
151,8 εκατ. από το Δημόσιο

Την είσπραξη ποσού 151,8 εκατ. ευρώ από το ελ-
ληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο συμψηφισμού της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, ανακοί-
νωσε η Attica Bank. Ειδικότερα, η Attica Bank ανα-
κοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης
Ιουλίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα προς υλοποίηση τις
προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013
(«DTC»), και σύμφωνα με αυτές, τον σχηματισμό ει-
δικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της
φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται
αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου, τη δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των
παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το
Δημόσιο. Η Attica Bank προχώρησε στην είσπραξη
του ποσού στις 6 Αυγούστου.

ΕΛΕΤΑΕΝ: Τα αιολικά πάρκα 
προστατεύουν τα δάση
Για την προστασία που παρέχουν τα αιολικά πάρκα
στο δασικό περιβάλλον κάνει λόγο σε ανακοίνωσή
της η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής
Ενέργειας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τα αιολι-
κά πάρκα προστατεύουν το δασικό περιβάλλον
αφού: α) είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα
όπλα ενάντια στην κλιματική κρίση που απειλεί τα
δάση, β) τα έργα που εκτελούν προστατεύουν το
δασικό σύστημα της περιοχής εγκατάστασης από
την πυρκαγιά, γ) με αναδασώσεις και άλλα δασο-
τεχνικά έργα που υλοποιούν συμβάλλουν στην
αναβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος της ευ-
ρύτερης περιοχής. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι
«για αυτό ο νόμος επιτρέπει την εγκατάσταση αι-
ολικών πάρκων μέσα σε δάση και δασικές εκτά-
σεις» και ότι «η καταστροφή μιας δασικής έκτα-
σης όχι μόνο δεν διευκολύνει, αλλά αντιθέτως αυ-
ξάνει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση μιας επένδυσης αιολικού πάρκου».

Interlife: Άμεσα αυτοψίες 
για ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών

Άμεσα, από πραγματογνώμονες που είναι ήδη σε
ετοιμότητα, θα πραγματοποιούνται οι αυτοψίες και οι
εκτιμήσεις για την ταχύτερη αποκατάσταση των ζη-
μιών περιουσίας και οχημάτων από τις πυρκαγιές,
όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση για τους ασφαλι-
σμένους της η Interlife Aσφαλιστική. «Οι διευθύν-
σεις του τμήματος αποζημιώσεων της εταιρείας τόσο
στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη είναι στη διά-
θεση των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών και ασφαλισμένων πελατών, προκειμένου
να ανταποκριθούν με ταχύτητα και απλές διαδικα-
σίες στην καταβολή των αποζημιώσεων. Επιπλέον,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης “προσφέρω… αλλιώς” που υλοποιεί, η
εταιρεία προγραμματίζει την αποστολή τροφίμων
και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στις πληγείσες πε-
ριοχές», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση
της εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
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Επιμέλεια: Σπύρος Μουζακίτης

Τ
ο φετινό ρόστερ των Λος Άντζελες Λέι-
κερς προκαλεί δέος! Έπειτα από μια απο-
τυχημένη χρονιά με τραυματισμούς και
συνεχείς απογοητεύσεις, οι «λιμνάνθρω-

ποι» επιστρέφουν δριμύτεροι χτίζοντας μια su-
perteam που δείχνει… καταδικασμένη να φτάσει
μέχρι την κορυφή! Δίπλα στον Λεμπρόν Τζέιμς και
τον Άντονι Ντέιβις έρχονται να προστεθούν hall of
famers και ρολίστες πρώτης γραμμής! Πλέον το μό-
νο ερώτημα είναι αν όλοι αυτοί οι αστέρες θα μπο-
ρέσουν να κάνουν μαζί «χωριό»…

O general manager των Λέικερς Ρομπ Πελίνκα
φέτος το καλοκαίρι έκανε δουλειά… Μια ανταλλαγή
που προκάλεσε τρικυμία στο NBA και στη συνέχεια
μια σειρά από κινήσεις που δίνουν ποιότητα στο ρό-
στερ, δείχνοντας ότι η ιστορική ομάδα του Λος Άν-
τζελες φέτος θέλει διακαώς να επιστρέψει στην κο-
ρυφή του κόσμου και να πάρει τα σκήπτρα από τον
δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντένις Σρούντερ πέρυσι δεν έπεισε κανέναν
και οι Λέικερς αναζητούσαν έναν ποιοτικό πλέι μέι-
κερ για να καλύψουν το κενό του. Και τον βρήκαν
στον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος άφησε τους

Γουίζαρντς για να παίξει στο πλευρό του «βασιλιά»
Λεμπρόν! Ο Ρας, ο οποίος κάνει triple double και
στον... ύπνο του, επιθυμεί όσο τίποτε άλλο να κατα-
κτήσει το πρωτάθλημα για να φύγει από πάνω του η
ρετσινιά του loser. Πλέον η πόρτα είναι ορθάνοικτη
για να καταφέρει να πετύχει τον σκοπό του! Πολλοί
είναι εκείνοι που τον θεωρούν υπέρμετρα εγωιστή
και λάτρη της στατιστικής, ωστόσο όλοι συμφωνούν
ότι σε κάθε παιχνίδι δίνει τα πάντα για τη νίκη.

Μετά τον Γουέστμπρουκ ακολούθησαν κινήσεις-
ματ από τους Λέικερς! Ο κολλητός φίλος του Λεμ-
πρόν Τζέιμς και δεινός σκόρερ Καρμέλο Άντονι φέ-
τος θα είναι κάτοικος Λος Άντζελες στη 19η σεζόν
του στο NBA. Συμπαίκτης του «King James» θα εί-
ναι φέτος και ο Κέντρικ Ναν. Έπειτα από μια επιτυ-
χημένη διετία στους Μαϊάμι Χιτ, ο Ναν πλέον θα
αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Φρανκ Βόγκελ. Την
ίδια στιγμή, ο Ντουάιτ Χάουαρντ, που βοήθησε τους
Λέικερς να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη «φού-
σκα» πριν από περίπου έναν χρόνο, επιστρέφει
έπειτα από μια χρονιά στη Φιλαδέλφεια.

Ακόμη, ο βετεράνος και δεινός αμυντικός Τρέβορ
Αρίζα επέστρεψε στην Καλιφόρνια, ο Κεντ Μπέιζ-

μορ άφησε τους Ουόριορς και εντάχθηκε στο δυνα-
μικό των Λέικερς, ενώ μαζί τους θα αγωνίζεται και ο
Ουέιν Έλινγκτον. Παίκτης των «λιμνανθρώπων» θα
είναι φέτος και ο Μαλίκ Μονκ, που προέρχεται από
μια πολύ παραγωγική σεζόν στους Σάρλοτ Χόρνετς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Λέικερς φρόντισαν να
επενδύσουν και σε ένα ταλέντο που πέρυσι κέρδισε
τις εντυπώσεις και εκμεταλλεύτηκε όποια ευκαιρία
τού δόθηκε. Ο λόγος για τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ,
που θα παραμείνει κάτοικος Λος Άντζελες για τα
επόμενα τρία χρόνια.

Αναμφίβολα, το ρόστερ των Λέικερς φέτος είναι
γερασμένο! Ωστόσο, είναι γεμάτο από εμπειρία… Ο
τέσσερις φορές πρωταθλητής Λεμπρόν Τζέιμς
«ακούει» τις επικρίσεις που δέχεται η ομάδα για τις
επιλογές της και έγραψε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης: «Συνεχίστε να μιλάτε για το ρόστερ μου,
για τις ηλικίες των παικτών, για τον τρόπο που παί-
ζουν, για τους τραυματισμούς, μιλήστε για το γεγο-
νός ότι πέρασαν τα καλύτερά μας χρόνια στη λίγκα
κ.λπ. Αλλά κάντε μου μια χάρη παρακαλώ! Συνεχί-
στε να έχετε την ίδια ενέργεια όταν ξεκινήσει η σε-
ζόν. Μόνο αυτό σας ζητάω. Σας ευχαριστώ».

«Καταδικασμένοι» για πρωτάθλημα 
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O
ριστικοποιήθηκε η συμφωνία του Αργεντινού
σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερ-
μέν. Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε χθες το μεσημέρι

από τη βίλα του στη Βαρκελώνη και βρέθηκε στο αερο-
δρόμιο «Josep Tarradellas» μαζί με την οικογένειά του
με προορισμό το Παρίσι! Η συμφωνία του Αργεντινού
σταρ με τους Παριζιάνους είναι για δύο συν ένα έτη, ενώ ο
Μέσι αναμενόταν να περάσει από ιατρικές εξετάσεις
προτού υπογράψει το συμβόλαιό του. Μάλιστα, για σήμε-
ρα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, κατά την
οποία θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του σούπερ
σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι απολαβές του
Μέσι αναμένεται να αγγίξουν τα 35 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Χθες διεθνή ΜΜΕ άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρα-
μονής του στην Μπαρτσελόνα. Αυτό το σενάριο φαίνεται
ότι είχε βάση, καθώς, σύμφωνα με Μέσα στην Ισπανία και
την Αργεντινή, οι «μπλαουγκράνα» έκαναν την ύστατη
προσπάθεια ώστε να κρατήσουν τον ηγέτη τους.

Οι Μάβερικς έστειλαν μια δυνατή αντιπροσωπεία για να συζητήσει με τον Λούκα Ντόντσιτς την επέκταση του
συμβολαίου του, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε και πολύ... πειθώ για να πει το «ναι». Ο Λούκα Ντόντσιτς συμφώ-
νησε σε επέκταση πέντε ετών αντί του supermax συμβολαίου ενός ρούκι, που φτάνει τα 207 εκατ. δολάρια.
Στη Λιουμπλιάνα βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης του Ντάλας Μαρκ Κιούμπαν, ο προπονητής της ομάδας Τζέισον Κιντ
και ο ειδικός σύμβουλος Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο Σλοβένος σταρ θα παραμείνει στους Ντάλας Μάβερικς για τα
επόμενα πέντε χρόνια.

Στο Παρίσι ο Λιονέλ Μέσι! Έκτακτη επιχορήγηση 
από την ΕΠΟ

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ έκανε
γνωστό ότι αποφασίστηκε να δοθεί έκτακτη επι-
χορήγηση ύψους 40.000 ευρώ σε 8 ΕΠΣ (από
5.000 εκάστη) που επλήγησαν από τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές προκειμένου να στηριχτούν τα
σωματεία που υπέστησαν ζημιές. Κατά τη συνε-
δρίαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων η ομο-
σπονδία πήρε την απόφαση να ενισχύσει με το
προαναφερθέν ποσό τις ΕΠΣ Ευβοίας, Ηλείας,
Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ανατολικής Ατ-
τικής, Δυτικής Αττικής και Γρεβενών, που «χτυ-
πήθηκαν» ανηλεώς από την πύρινη λαίλαπα.

Στην Ελλάδα 
ο Τζεχάιβ Φλόιντ

Ο Τζεχάιβ Φλόιντ βρίσκεται πλέον στην Ελ-
λάδα και είναι έτοιμος για την έναρξη της προ-
ετοιμασίας του Παναθηναϊκού εν όψει της νέας
αγωνιστικής σεζόν. Ο Αμερικανός σέντερ δή-
λωσε ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινή-
σει προπονήσεις με τους «πράσινους», τόνισε
ότι είναι τιμή του που θα φορέσει τη φανέλα με
το τριφύλλι, ενώ πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να
αγωνιστεί μπροστά στους φίλους του Παναθη-
ναϊκού. «Ο Παναθηναϊκός είναι ένα σπουδαίο
κλαμπ και αποτελεί τιμή για κάθε παίκτη να φο-
ρά τη φανέλα του. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι
υποχρεώσεις μας και να αγωνιστώ στο ΟΑΚΑ
μπροστά στους φιλάθλους μας», ανέφερε. 

Το συγκινητικό αντίο 
του Σανκαρέ 
Παρελθόν και επίσημα αποτελεί
από τον Παναθηναϊκό ο Γιουνούς
Σανκαρέ, ο οποίος αποχαιρέτησε

τους πάντες με μήνυμα στα social
media. Ο Σανκαρέ δεν κατάφερε να…

στεριώσει στον Παναθηναϊκό και από
το απόγευμα της Δευτέρας αποτελεί και

επίσημα παρελθόν από τους «πράσι-
νους». «Έξι μήνες μόνο, αλλά τόσες αναμνήσεις
και συναισθήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ
όλους τους οπαδούς και όλους τους ανθρώπους
με τους οποίους μοιράστηκα αυτή την περιπέ-
τεια», έγραψε ο ποδοσφαιριστής.

Πέταξε για Αγγλία ο Τζόλης
Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στη
Νόριτς. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του 13 εκατ. ευρώ, ενώ θα
διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 17,5%. Η παραχώρηση
του 19χρονου Τζόλη φέρνει κινητικότητα στις προσθήκες, καθώς
ο «δικέφαλος του Βορρά» θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει
την περίπτωση τόσο του Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο, ο οποίος έχει
απασχολήσει έντονα τον «δικέφαλο» το τελευταίο διάστημα, όσο
και του Ραχμάν Μπάμπα, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι στο δεύτε-
ρο μισό της σεζόν ως δανεικός από την Τσέλσι.

Μυθικό 
συμβόλαιο 
για τον 
Ντόντσιτς



Δ
ύο δεκαετίες συμπλήρωσε ο έγγα-
μος βίος του Πιρς Μπρόσναν και της
Κίλι Σέι Σμιθ! Ο διάσημος ηθοποιός
γιόρτασε την επέτειο με μια ανάρτη-

ση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζον-
τας την αγάπη του προς τη σύζυγό του. «Χρόνια
πολλά, αγαπημένη μου Κίλι, η αγάπη μου μεγα-
λώνει για εσένα, για πάντα μαζί», έγραψε. Ο
Πιρς και η Κίλι έκαναν τον γάμο τους στην Ιρ-
λανδία τον Αύγουστο του 2001. Έχουν αποκτή-
σει δύο γιους: τον Ντίλαν, 24 ετών, και τον Πά-
ρις, 20 ετών.

Ο Πιρς ανά διαστήματα αναφέρεται στον γάμο
του και στην αγάπη του για τη γυναίκα του. Το
2016 είχε δηλώσει στην «Independent»: «Λα-
τρεύω τη ζωντάνια της, το πάθος της. Έχει αυ-
τήν τη δύναμη χωρίς την οποία δεν θα μπορού-
σα να ζήσω. Όταν η Κίλι με κοιτάζει, γίνομαι
αδύναμος». Την επόμενη χρονιά μιλώντας στο
«People» είπε πως το ότι περνάνε μαζί ποιοτικό
χρόνο είναι ένα βασικό συστατικό ενός πετυχη-
μένου γάμου.

«Η γυναίκα μου και εγώ κάναμε ένα σύντομο
ταξίδι μέχρι τη Σάντα Μπάρμπαρα. Πήγαμε για
ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο για να κοιτά-
ξουμε σπίτια και να πιούμε υπέροχο κρασί», εί-
πε τότε. «Δεν ακούγαμε καμία μουσική, απλώς
ακούγαμε τους ήχους της φωνής, ο ένας του άλ-
λου».

Ο Πιρς Μπρόσναν γεννήθηκε στις 16 Μαΐου
1953 στην πόλη Ντροχέντα της Ιρλανδίας και
έζησε τα παιδικά του χρόνια νοτιότερα στην πό-
λη Νάβαν, την οποία θεωρεί πατρίδα του. Ο μι-
κρός Πιρς μεγάλωσε με τους παππούδες του,
καθώς ο πατέρας του εγκατέλειψε νωρίς την οι-
κογενειακή εστία και η μητέρα του αναγκάστη-

κε να μετακομίσει στο Λονδίνο για να εργαστεί
ως νοσοκόμα. Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε το
σχολείο και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να
γίνει ηθοποιός. Έγινε μέλος μιας θεατρικής
ομάδας και αργότερα σπούδασε στο Κέντρο
Δραματικών Τεχνών, από το οποίο αποφοίτησε
το 1975.

Φυσικά έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον ρόλο
του Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες της κινη-
ματογραφικής σειράς (1995-2002). Διαδέχθηκε
στον ρόλο του πράκτορα 007 τους Σον Κόνερι,
Τζορτζ Λάζενμπι, Ρότζερ Μουρ και Τίμοθι
Ντάλτον και τον παρέδωσε στον σημερινό
Τζέιμς Μποντ, τον Ντάνιελ Κρέιγκ.

Έγινε Αμερικανός πολίτης το 2004. Έχει να
επιδείξει σημαντικό έργο στον τομέα της προ-
στασίας του περιβάλλοντος και από τα νεανικά
του χρόνια είναι στρατευμένος στην υπόθεση

του αντιπυρηνικού κινήματος. Συχνά βγάζει σε
δημοπρασία πίνακες που ζωγραφίζει ο ίδιος
(ένα νεανικό του απωθημένο) και τα χρήματα
που συγκεντρώνονται τα διαθέτει σε φιλανθρω-
πικούς σκοπούς.
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Ο Τζέιμς Μποντ... είναι πιστός! 

Έκλεισε είκοσι χρόνια γάμου
και εξέφρασε την αγάπη του
για τη γυναίκα του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης



Εικόνες από 
τα καμένα δάση… 

Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται σε διαρκή
επικοινωνία με τους κατοίκους των περιοχών
που έχουν χτυπηθεί από την πύρινη λαίλαπα.
Αυτήν τη φορά, μίλησε με έναν κάτοικο από
το χωριό Λάλα του Νομού Ηλείας, ο οποίος
της έδειξε μέσα από μερικά στιγμιότυπα πώς
είναι σήμερα τα άλλοτε καταπράσινα και
απέραντα δάση. «Η θέα πάνω από το χωριό
Λάλα Ηλείας που βλέπει μέχρι Κατάκολο.
Έχουν καεί τα πάντα. Και συνεχίζουν να
καίγονται», ήταν τα λόγια που έγραψαν στη
Δανάη Μπάρκα.

Δύσκολες ώρες για 
τον Ανέστη Βλάχο 
Στο νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός»
νοσηλεύεται
εδώ και δύο
εβδομάδες ο
Ανέστης
Βλάχος. Η
οικογένειά του,
με αφορμή το
μεγάλο
ενδιαφέρον του
κόσμου για την κατάσταση της υγείας του,
ενημέρωσε μέσω Facebook πώς είναι
σήμερα ο ηθοποιός. «Ο Ανέστης Βλάχος
συμπληρώνει 15 ημέρες νοσηλείας στο
νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”», αναφέρουν
μεταξύ άλλων. Και συνεχίζουν: «Η
ουρολοίμωξη που αρχικά τον ταλαιπωρούσε
και ήταν η γενεσιουργός αιτία του πυρετού, ο
οποίος ήταν ένα από τα συμπτώματα που τον
οδήγησε στο νοσοκομείο, έχει αρχίσει να
υποχωρεί μετά και τη χορήγηση της
αντιβίωσης. Δυστυχώς, όμως, η καρδιακή
ανεπάρκεια η οποία έχει εγκατασταθεί τα
τελευταία χρόνια στον οργανισμό του
επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα και έτσι,
την περασμένη Παρασκευή 6 Αυγούστου,
κρίθηκε από τους γιατρούς αναγκαία η
υποστήριξή του με οξυγόνο».

«Σε έχουμε στην καρδιά
μας, φίλε»…
Την ονομαστική του εορτή θα είχε χθες ο
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Ο Νίκος Πορτοκά-
λογλου, ένας από τους φίλους και στενούς
του συνεργάτες, το θυμήθηκε. «Του Αγίου
Λαυρεντίου σήμερα (χθες). Μικρό αναμνη-
στικό από τα ταξίδια μας. Σε έχουμε στην
καρδιά μας, φίλε!», έγραψε ποστάροντας
μια κοινή τους φωτογραφία. Στη συγκινητι-
κή ανάρτηση, από τους πρώτους που σχολία-
σαν, ήταν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη που
έγραψε: «Αχ, βρε Νίκο! Ο Λαυρέντης μας
μέσα στην ψυχή μας πάντα».

Νέος ρόλος, 
νέο look! 
Μια μεγάλη αλλαγή έκανε στην
εξωτερική του εμφάνιση ο
Παναγιώτης Μπουγιούρης. Τα
τελευταία χρόνια τον έχουμε δει
αρκετές φορές να αλλάζει στυλ
στα μαλλιά του για τις ανάγκες
των ρόλων που υποδύεται στην
τηλεόραση, το θέατρο ή τον
κινηματογράφο. Με αφορμή,
λοιπόν, τον καινούργιο ρόλο του,
ο ταλαντούχος ηθοποιός
μάκρυνε τα μαλλιά του και αυτή
η αλλαγή του ταιριάζει πολύ. Τα
«αποκαλυπτήρια» έγιναν μέσα
από μια ανάρτηση στο προφίλ
του. 
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«Νιώθω τεράστια οργή» 
«Πώς να κρατήσεις σε ισορροπία την ψυχή σου, όταν γύρω σου
όλα καταρρέουν;». Τα συναισθήματα και τις σκέψεις του με τους
διαδικτυακούς του φίλους για όσα τραγικά συμβαίνουν τις
τελευταίες μέρες στη χώρα μας μοιράστηκε ο Κρατερός
Κατσούλης. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ξέσπασε για όσα
συμβαίνουν. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πώς να
κρατήσεις σε ισορροπία την ψυχή σου, όταν γύρω σου όλα
καταρρέουν; Νιώθω τεράστια οργή, πόνο και θλίψη για όλα αυτά
που γίνονται τόσες μέρες και νύχτες, συνέχεια».

O
Γιώργος Αγγελόπουλος την περασμένη Κυριακή πήγε με το
σκάφος του στην Εύβοια και ανέβασε στο Instagram του
βίντεο, όπου έδειχνε τη δραματική κατάσταση που επικρα-

τούσε από την πύρινη λαίλαπα. Ο πρώτος νικητής του «Survivor»
φαίνεται, όμως, ότι ενοχλήθηκε από δημοσίευμα που τον ήθελε να
πηγαίνει στο σημείο, για να προωθήσει την επαγγελματική του δρα-
στηριότητα. «Όποιος τυχαίνει να μη με γνωρίζει και να μην ξέρει
πώς σκέφτομαι, ας ρωτήσει κάποιον που ξέρει από σκάφη, για να
καταλάβει ότι ένα άσπρο σκάφος ενός μήνα στο νερό για επαγγελ-
ματική χρήση μπορεί να καταστραφεί πολύ εύκολα και δεν θα έκα-
να promotion με την καταστροφή του. Το σκάφος είναι και το τελευ-
ταίο που με ενδιαφέρει, γιατί ακόμα η φωτιά δεν έχει τελειώσει»,
έγραψε, μεταξύ άλλων.

Στην αντεπίθεση
ο Ντάνος! 

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
άσκηση στη ζωή μας δεν θα πρέπει να
σταματάει ακόμα και μετά τα 60 έτη. Οι
ειδικοί λένε πως η συστηματική άθλη-
ση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη

σοβαρών προβλημάτων υγείας ή ακόμα και να τα
καθυστερήσει, ειδικά όταν είναι ορθοπεδικά. Η
ζωή των ανθρώπων είναι περίπλοκη και απαιτητι-
κή σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά μετά τα 65 μάς
φέρνει αντιμέτωπους με έναν νέο κόσμο, με τα
προβλήματα υγείας είναι αυξημένα.

Τα όπλα των γιατρών για την αντιμετώπισή τους
είναι τα φάρμακα και οι χειρουργικές επεμβά-
σεις. Μερικά από αυτά, όμως, θα μπορούσαν να
προληφθούν ή να καθυστερήσουν να εμφανι-
στούν, βάζοντας απλώς την άσκηση στην καθημε-
ρινότητά μας. Ωστόσο, το να παραμένουν ενεργοί
οι ηλικιωμένοι τις περισσότερες φορές είναι δύ-
σκολο. Ο πόνος στα οστά και τις αρθρώσεις μπο-
ρεί να καταστήσει την άσκηση ιδιαίτερα δύσκολη
και γι’ αυτό η άθληση είναι το τελευταίο πράγμα
που θα ήθελαν να κάνουν. Όμως, το κολύμπι είναι
πολύ ευχάριστο και δραστικό! Οι ασκήσεις στο νε-
ρό μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατά-
σταση, χωρίς να καταπονούνται οι αρθρώσεις. 

«Η κολύμβηση ωφελεί την υγεία, την ευεξία,
την ψυχική κατάσταση και, επομένως, προσφέρει
καλή ποιότητα ζωής σε άνδρες και γυναίκες μετά
την ηλικία των 65. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο “American Journal of Epidemiology”, για πα-
ράδειγμα, αναφέρει ότι η κολύμβηση και οι ασκή-
σεις στο νερό μπορούν να είναι η καλύτερη μορφή

άσκησης για τη μείωση του κινδύνου πτώσεων
στους ηλικιωμένους, χάρη στη βελτίωση της
ισορροπίας και στην ενίσχυση των μυών του κορ-
μού που προσφέρει. Σε αντίθεση με πολλές άλλες

μορφές άσκησης, έχει χαμηλό αντίκτυπο και πα-
ρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο τραυματισμού», επι-
σημαίνει ο ορθοπεδικός χειρουργός δρ Δημή-
τρης Τριανταφυλλόπουλος, διευθυντής Ορθοπε-
δικής Κλινικής και διευθυντής του Τμήματος
Αναίμακτης - Μη Μεταγγιστικής Ορθοπεδικής
Χειρουργικής. Ο γιατρός μάς εξηγεί ποια είναι τα
οφέλη της κολύμβησης στους ηλικιωμένους:
«Δυναμώνει το σώμα τους. Η κολύμβηση και γε-
νικά η άσκηση στο νερό βοηθά στη διατήρηση
ενός υγιούς βάρους, το οποίο είναι το κλειδί για
την αποφυγή πολλών παθήσεων και τραυματι-
σμών και για τη μείωση του χρόνιου πόνου. Πα-
ράλληλα, το κολύμπι δυναμώνει τους μυς. Είναι
φιλικό στις αρθρώσεις και τονώνει όλους τους
μυς του σώματος ταυτόχρονα, λόγω της αντίστα-
σης του νερού, το οποίο είναι περίπου 12 φορές
πυκνότερο από τον αέρα. Ρόλο παίζει και η ταχύ-
τητα της βάδισης - όσο πιο γρήγορη, τόσο περισ-
σότερη η αντίσταση και τόσο μεγαλύτερη η αύξη-
ση της μυϊκής δύναμης. Τέλος, βελτιώνει την
ισορροπία».
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι ασκήσεις στο νερό μπορούν 
να βελτιώσουν τη φυσική 
κατάσταση, χωρίς 
να καταπονούνται οι αρθρώσεις…

Δρ Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, 
ορθοπεδικός χειρουργός

Το κολύμπι στην τρίτη ηλικία

Δεν αρκεί το περπάτημα…
«Η διατήρηση της ισορροπίας πρέπει
να γίνεται στόχος κάθε ανθρώπου που
γερνά και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με
την άσκηση. Οι περισσότεροι, όμως,
ηλικιωμένοι έχουν περιορισμούς στη
σωματική δραστηριότητα που μπορούν
να κάνουν. Συνήθως καταφεύγουν στο
περπάτημα, αλλά αυτό δεν αρκεί για να
ενισχύσει αρκετά τους μυς του κορμού
και να βελτιώσει την ισορροπία, σε αν-
τίθεση με την κολύμβηση. Το κολύμπι
βελτιώνει την ευλυγισία. Επίσης, το
κολύμπι μπορεί να βοηθήσει στη βελ-
τίωση του συντονισμού των μυών, στη
μείωση του πόνου και της στάσης του
σώματος. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης οστεοπόρωσης. Τα οστεοπορωτικά
κατάγματα ευθύνονται για την υπερβο-
λική νοσηρότητα, τον χρόνιο πόνο, τη
μείωση της ποιότητας ζωής και την ει-
σαγωγή σε ιδρύματα μακροχρόνιας πε-
ρίθαλψης». 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Είναι Ελληνίδα πρωταθλήτρια του άλ-
ματος επί κοντώ, χρυσή Ολυμπιονί-
κης και παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2012 και του 2016. Το 2016 έφτασε στην κορυ-
φαία στιγμή της καριέρας της, κερδίζοντας το
χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Ρίο ντε Τζανέιρο με άλμα στα 4,85 μ. Έχει
ρεκόρ 4,91 μέτρα στον ανοιχτό και 4,90 μέτρα
στον κλειστό στίβο. Επίσης, αναδείχτηκε
πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2016 στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ (με 4,81
μ.), πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Κλειστού το 2017 (με 4,85 μ.)και
πρωταθλήτρια κόσμου στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Στίβου στο Λονδίνο το 2017, με επί-
δοση 4,91 μ., που την τοποθετεί στην πέμπτη
θέση του άλματος επί κοντώ όλων των επο-
χών. Αναδείχθηκε καλύτερη αθλήτρια του
στίβου στην Ευρώπη για το 2017. Άλλες ση-
μαντικές επιτυχίες της ήταν η τρίτη θέση το
2016 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού
Στίβου και η δεύτερη θέση το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα του 2014 και στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Κλειστού το 2015.

Η Στεφανίδη γεννήθηκε στην Αθήνα και
φοίτησε στο 1ο Γυμνάσιο της Παλλήνης, όπου
και κέρδισε τα εθνικά πρωταθλήματα. Μεγα-

λώνοντας έσπασε όλα τα παγκόσμια ρεκόρ
στην ηλικία της καθώς και το παγκόσμιο ρε-
κόρ Νέων (κάτω των 18) με άλμα στα 4,37 μ. Η
πρώτη της διεθνής εμπειρία ήτανε στα 15 της,
όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2005 στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στο Μαρακές
όπου και κέρδισε με 4,30. Το 2007 στο Παγ-
κόσμιο Νέων που έγινε στην Οστράβα έφτασε
τη δεύτερη θέση με 4,25μ. Το 2008 κέρδισε το
χάλκινο με 4,25μ στο World Junior Champi-
onship στο Μπίντκος της Πολωνίας. Την ίδια
χρονιά κέρδισε υποτροφία από το Πανεπι-
στήμιο του Στάνφορντ και ξεκίνησε να αγωνί-
ζεται με τους Στάνφορντ Κάρντιναλς.

Γεννημένη Κυριακή, είναι Υδροχόος με Σε-
λήνη στους Διδύμους. Δύο βασικοί πλανήτες
στα ζώδια του Αέρα συνέβαλαν στο να διακρι-
θεί στο άλμα επί κοντώ. Παρατηρούμε μια πο-
λυαστρία στον Αιγόκερω, που απαρτίζεται
από τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Άρη, τον
Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Αυτό
συνέβαλε στο να είναι ξεχωριστή και να στε-
φτεί χρυσή Ολυμπιονίκης και παγκόσμια
πρωταθλήτρια, σε δύο συνεχείς Ολυμπιάδες.
Ο Πλούτωνας είναι στον Σκορπιό, φανερώ-
νοντας την υποστήριξη του πεπρωμένου στην
αθλητική και την παγκόσμια διάκριση και την
επιτυχία.

Κριός
(21/3-20/4)
Δεν θα σας στερήσει τα χρήματα ο
μήνας, παρότι δεν γεμίζουν οι
τσέπες σας. Επίσης, κάποιοι θα
πάρετε αρκετά δώρα! Προσέξτε
λιγάκι πρόσωπα που μπαίνουν
στη ζωή σας. Ο ερωτισμός σας
δουλεύει στο φουλ. Εργάζεστε
πολύ σκληρά. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μη λέτε τα μυστικά σας σε άτομα
που δεν γνωρίζετε καλά στη δου-
λειά. Παρά τις καθυστερήσεις και
τα εμπόδια, η εργασία σας μπορεί
να πάει καλύτερα. Κάποιες αγορές
σάς φτιάχνουν το κέφι και χρει-
άζονται, αλλά μην το παρακάνετε. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Από υγεία, αν δεν κάνετε κατα-
χρήσεις, θα είστε καλά. Καλά πάνε
τα πράγματα στην εργασία ή, του-
λάχιστον, καλύτερα. Θα έχετε τις
ευκαιρίες σας, αλλά αποφύγετε
τις συγκρουσιακές σχέσεις με
τους συνεργάτες σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Νέα από μακριά είναι πιθανά, τα
οποία ίσως σας προβληματίσουν
προσωρινά. Ο Άρης σάς κάνει
βιαστικούς, οπότε προσέξτε πώς
οδηγείτε και φυλαχτείτε από
ατυχήματα, ειδικά επειδή η
Αφροδίτη θα σας ωθεί σε συνε-
χείς μετακινήσεις και ταξίδια. 

Λέων
(23/7-22/8)
Προσέξτε έρωτες, φλερτ και
διασκέδαση, που θέλουν μέτρο!
Πάντως, αν είστε σε μόνιμη σχέ-
ση, μην κάνετε το ταίρι σας να
ζηλέψει. Θα σας το φυλάει και
θα εκδικηθεί - να το θυμάστε! 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Το άγχος σας είναι μεγάλο. Ηρεμή-
στε και όλα θα πάνε καλά. Μην αμε-
λείτε νομικές υποθέσεις. Προσπα-
θήστε να πετύχετε την επικοινωνία
στην οικογένεια και ευχάριστες
στιγμές στο σπίτι. Η υγεία σας και η
ψυχολογία σας είναι εύθραυστες. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αρέσετε και αυτό μπορεί να
προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα
στο ταίρι σας. Ίσως, πάλι, λόγω
της εργασίας και των αγωνιών
σας να περνάτε λανθασμένα μη-
νύματα. Οι αδέσμευτοι πρέπει
να σοβαρευτείτε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πάθη και παιχνίδια είναι στο
πρόγραμμα! Από την άλλη,
υπάρχουν πολλή δουλειά και το
αντίστοιχο άγχος. Παρά τις συ-
νεχείς αλλαγές και τις αγωνίες,
υπάρχει και συνεχής άνοδος.
Κάντε οικονομία αυτό το διάστη-
μα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Προσέξτε την υγεία σας. Αν πα-
ραφάτε και παραπιείτε στις δια-
κοπές, θα το βρείτε μπροστά σας.
Κάποιοι αποφεύγετε τον γιατρό
για μεγάλο διάστημα, με αποτέ-
λεσμα προβληματάκια να γίνον-
ται προβληματάρες. Ώρα για πει-
θαρχία! 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Φροντίστε να έχετε θετική εικόνα
προς τα έξω και να είστε τίμιοι και
ξεκάθαροι στις συναλλαγές σας και
να είστε σίγουροι πως όλα θα πάνε
καλά. Οι δεσμευμένοι μπορείτε να
απολαύσετε το σεξ.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Παρά τις όποιες καθυστερήσεις
αυτόν τον μήνα και έως τα μέσα
του άλλου, το χρήμα θα έρθει,
ενώ για μερικούς από σας θα
υπάρξουν και τυχερά και κληρο-
νομιές ή θα βρείτε νέες πηγές
εσόδων.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με ελάχιστη φροντίδα και με λί-
γη ξεκούραση, θα είστε πιο καλά
οργανικά. Να οδηγείτε με σύνεση
και να προσέχετε όταν χρησιμο-
ποιείτε εργαλεία. Πεσμένη ψυχο-
λογία. Να χαλαρώνετε. Είστε
αναμφισβήτητα πρωταγωνιστές. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ολυμπιονίκης 
Κατερίνα Στεφανίδη

4 Φεβρουαρίου 1990
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Κ
ρατώ την άποψη φίλου πολιτικού επιστήμο-
να για την πολιτική ανάλυση και την κριτική
ως απόπειρα φωτισμού των πραγμάτων.

Στον αντίποδά της, υποθέτω ότι κινούνται η οπαδο-
ποίηση και ο φανατισμός, παρέα με τα σενάρια συ-
νωμοσίας. Τέτοια σενάρια -αυτές τις ημέρες που ο
καπνός σκέπασε τη μισή χώρα και η φωτιά κατέκα-
ψε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων- γέμισαν το Διαδί-
κτυο, συσκοτίζοντας τους πραγματικούς λόγους της
καταστροφής. Και δεν θα αναφερθώ στις υπαρκτές
ή παράπλευρες απόπειρες εμπρησμών. Στην υπό-
θεση αυτή θα ρίξει, ως οφείλει, άπλετο φως η ει-
σαγγελική έρευνα. Θα σταθώ, όμως, σε μια δυο πε-
ριπτώσεις τής καθόλου αθώας «ερμηνείας» της πύ-
ρινης λαίλαπας.  Η πρώτη έχει να κάνει με τις περί-
φημες ανεμογεννήτριες για τις οποίες μπορεί ο κα-
θένας να έχει όποια άποψη θέλει για το εάν επιβα-
ρύνουν και κατά πόσο το περιβάλλον. Δεν μπορεί,
όμως, να ισχυρίζεται ότι η εγκατάσταση ανεμογεν-
νητριών είναι κίνητρο για την εξάπλωση των πυρκα-
γιών. Για ποιον λόγο; Τον εξήγησε παραστατικά η δι-
ευθύντρια της WWF Ελλάδος. Η εγκατάστασή τους
επιτρέπεται σε αναδασωτέες εκτάσεις. Τόσο απλά!
Συνεπώς, η καταστροφή του δάσους δεν είναι προ-
απαιτούμενο. Αντιθέτως. Μια άλλη ενδιαφέρουσα
συνωμοσιολογική προσέγγιση έχει να κάνει με την
εμπορευματοποίηση των καμένων εκτάσεων. Μόνο
που αγνοεί αφενός τη Συνταγματική επιταγή και
αφετέρου την απαγόρευση αλλαγής χρήσης των
καμένων εκτάσεων. Για να μην προσμετρήσουμε ως
αποτρεπτικό παράγοντα τις συνέπειες της κατα-
στροφής. Δεν ξέρω και πολλούς που έχουν μεγάλη
πρεμούρα να χτίσουν μέσα στα καμένα.

Μπορούμε, λοιπόν, να αποκλείσουμε τους εμ-
πρησμούς; Καθόλου. Μπορούμε, όμως, να ασχολη-
θούμε περισσότερο με την πρόληψη και την απο-
τροπή, παρά με την καταστολή τους. Γιατί; Επειδή,
ακόμη και οι εμπρησμοί, συχνά έχουν κίνητρα που
ξεπερνούν τη φαντασία. Πριν από λίγα χρόνια, πάλι
στην Εύβοια, συνελήφθη για την πρώτη πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε στη Δίρφη ο, καθ’ ομολογίαν του,
εμπρηστής. Ποιος ήταν; Νεαρός κάτοικος κοντινού
χωριού με διαγνωσμένα ψυχολογικά προβλήματα,
που, βάζοντας τη φωτιά, εκδικήθηκε για τα πειράγ-
ματα, για το ξεκάθαρο bullying το οποίο υπέμενε
από τους συγχωριανούς του. Κρατήθηκε κάτι μή-
νες, νοσηλευόμενος στο ψυχιατρείο σωφρονιστι-
κού καταστήματος, και εν συνεχεία απολύθηκε.
Ακριβώς 12 μήνες μετά, στο ίδιο σημείο και την ίδια
ημέρα, με κάτι ώρες διαφορά, ξέσπασε δεύτερη με-
γαλύτερη και καταστροφικότερη πυρκαγιά, που ρή-
μαξε το υπόλοιπο πευκοδάσος και σταμάτησε εκεί
όπου άρχιζαν τα έλατα. Πρώτη δουλειά της Αστυνο-
μίας ήταν να βρει και να συλλάβει τον νεαρό, τον
οποίο άφησε στη συνέχεια ελεύθερο. Είχε ακλόνη-
το άλλοθι.

Τι διδάσκει η ιστορία; Πως ό,τι και να κάνουμε,
μόνο η εγκατάσταση πυροφυλακίων σε δασώδεις
εκτάσεις τους θερινούς μήνες, η αεροπαρατήρηση
ώστε να εντοπιστεί άμεσα και σε πρώιμη φάση η
εστία φωτιάς, η χρήση drones (όπως αυτά των τηλε-
οπτικών σταθμών που είδαμε να μεταδίδουν κατά
κόρον εικόνα πάνω από τα καμένα), η εγκατάσταση
θερμικών καμερών ή αισθητήρων κ.ά. Με δυο λό-
για: η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας στην υπη-
ρεσία της πρόληψης συνιστά αποφασιστικό βήμα
αποτροπής. Αποτελεσματικότερο και ασφαλώς οι-
κονομικότερο από την καταστολή εκτεταμένων
πυρκαγιών από αέρος, ιδίως σε φάσεις καύσωνα
και ξηρασίας. Όπως και η οργάνωση επίγειου εκ-
παιδευμένου σώματος δασοπυρόσβεσης, κατανε-
μημένου σε όλες τις περιοχές της χώρας, που θα
επιχειρεί με σύγχρονα μέσα. Και, όταν δεν επιχει-
ρεί, θα εκπαιδεύεται και θα ασκείται. Δεν χρειάζον-
ται περισσότερα λόγια. Τις ξένες ειδικές ομάδες
που απεστάλησαν για βοήθεια όλοι τις είδαμε και
όλοι τις ζηλέψαμε.

Τι απαιτείται; Ευρύτητα πνεύματος. Αξιοποίηση
της εμπειρίας. Ομοψυχία. Μικρότερος φόβος των
κυβερνώντων στην κριτική μα και λιγότερες αντιπο-
λιτευτικές σκοπιμότητες. Καθολική απόρριψη των
σεναρίων συνωμοσίας. Εφαρμογή, έπειτα από προ-
σαρμογή στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, ξένων προ-
τύπων δασοπυρόσβεσης. Χρήση της τεχνολογίας
και, κυρίως, καθολική εθνική προσπάθεια. Η φύλαξη
και η ποιότητα της ζωής, η ακεραιότητα και ο φυσι-
κός πλούτος της χώρας μας δεν είναι υπόθεση σήμε-
ρα του ενός και αύριο του άλλου. Είναι υπόθεση
όλων. Οι λύσεις είναι απλές και είναι μπροστά μας.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η χρήση της τεχνολογίας, 
η αεροπαρατήρηση και η φύλαξη, 
η οργάνωση εξειδικευμένου επίγειου
δασοπυροσβεστικού σώματος είναι
κάποιες από τις απλές και επείγουσες
λύσεις για την πρόληψη 
των πυρκαγιών…

Οι λύσεις είναι απλές και είναι μπροστά μας

Αυτές τις μέρες είδαμε για άλλη μια φορά δύο
Ελλάδες. Η μία ζει και αναπνέει στο Διαδίκτυο
και η άλλη ζει στον πραγματικό κόσμο.

Να μου επιτρέψετε να σταθώ αρχικά στην πρώτη.
Αυτή που αφορά από επωνύμους μέχρι τρολ. Όλη
αυτή την παράταιρη παρέα που θεωρεί ότι στον κό-
σμο των κοινωνικών δικτύων μπορεί να φέρει την το-
ξικότητα και το μίσος. Την ώρα που η χώρα δοκιμα-
ζόταν και δοκιμάζεται, κάποιοι είναι με το όπλο παρά
πόδα για να φέρουν έναν νέο εμφύλιο. Με αναρτή-
σεις γεμάτες μίσος και απόψεις που κινούνται μετα-
ξύ fake news και ακραίων αντιλήψεων, παραπέμ-
πουν σε εποχές που έπρεπε να έχουμε διαγράψει
από την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Χυδαίοι άν-
θρωποι με λούστρο άλλοι καλλιτεχνικό, άλλοι πνευ-
ματικό και άλλοι με… προοδευτικό πολιτικό πρόση-
μο διοχετεύουν δηλητήριο, απειλώντας όσους θεω-
ρούν ταξικούς ή πολιτικούς εχθρούς τους.

Αν αυτοί είχαν όπλο στα χέρια τους, θα δολοφο-
νούσαν όποιον θεωρούν πολιτικό τους αντίπαλο. Από
τη δικηγόρο που ζητούσε να καούν τα πάντα για να
πέσει η κυβέρνηση μέχρι τους σε ανοιχτή σύνδεση
υβριστές του πρωθυπουργού (όποιος και να είναι αυ-

τός) και τα τρολ που καλλιεργούν το μίσος σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία, όλα αυτά δείχνουν ότι η κατάστα-
ση δεν ξέφυγε στη διαχείριση μόνο των πυρκαγιών
αλλά και της πολιτικής. Ανθρωπάκια κρυμμένα στην
ανωνυμία δολοφονούν χαρακτήρες, απειλούν και
ονειρεύονται κρεμάλες ή επιτίθενται στους δημοσιο-
γράφους, όπως έγινε με τους συναδέλφους του
Open. Και αντί να καταδικάζουν άπαντες τον φασι-
σμό και την ερυθρά τρομοκρατία στο Διαδίκτυο, τους
χαϊδεύουν, όπως κάποιοι άλλοι στο παρελθόν χάι-
δευαν το τέρας της Ακροδεξιάς. Αν δεν συνειδητο-
ποιήσουν άπαντες πού οδηγούμαστε, τότε θα βρε-
θούν προ εκπλήξεως. 

Ο διχασμός είναι το χειρότερο που μπορεί να συμ-
βεί σε έναν λαό. Τον έχουμε πληρώσει ακριβά σε αυτό
τον τόπο. Ας κατεβάσουν τους τόνους. Η τρομοκρατία
το μόνο που πληγώνει είναι η δημοκρατία. Ο καθένας
έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει για την κυβέρνη-
ση ή την αντιπολίτευση. Αλλά η κατάσταση δείχνει να
ξεφεύγει. Τόσο μίσος και τόση τοξικότητα είχαμε πολ-
λά χρόνια να δούμε. Από την άλλη υπάρχει και ένα αι-
σιόδοξο μήνυμα. Αυτό το κίνημα εθελοντισμού που
ξεκίνησε από το Διαδίκτυο και επεκτάθηκε στην κοι-
νωνία. Χιλιάδες άνθρωποι έβαλαν πλάτη στους συναν-
θρώπους τους που δοκιμάζονται από αυτή την τραγω-
δία. Με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Έσωσαν ζώα, άνοι-
ξαν τα σπίτια τους, έδωσαν από το υστέρημά τους.

Αυτές οι δύο Ελλάδες είναι μπροστά μας. Ας απο-
φασίσουμε ποια από τις δύο θέλουμε. Η πολιτική και
η δημοκρατία έχουν πλαίσιο. Ευθύνες υπάρχουν και
πρέπει να αποδοθούν. Όχι, όμως, από τα δηλητηριώ-
δη τρολ του Διαδικτύου και τους κάθε είδους ρεβαν-
σιστές. Αν παραδώσουμε τη δημοκρατία και τους θε-
σμούς στους τραμπούκους του Διαδικτύου, η τραγω-
δία που βιώσαμε και βιώνουμε με τις φωτιές θα μοι-
άζουν απλώς… οδοντόκρεμα.

Δύο Ελλάδες, η μία στο Διαδίκτυο και η άλλη στην αλληλεγγύη

Χυδαίοι άνθρωποι με λούστρο άλλοι
καλλιτεχνικό, άλλοι πνευματικό και
άλλοι με… προοδευτικό πολιτικό
πρόσημο διοχετεύουν δηλητήριο,
απειλώντας όσους θεωρούν ταξικούς
ή πολιτικούς εχθρούς τους 


