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ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ο ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ



«Ε
μβολιαστείτε άμεσα, στην πρώτη ευκαι-
ρία». Το μήνυμα αυτό προσπαθούν να
περάσουν οι επιστήμονες ανησυχώντας

για την εξέλιξη της πανδημίας λόγω της μετάλλαξης
Δέλτα. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας αναμένεται
να μας χτυπήσει δριμύτερα από τα τέλη Αυγούστου.
Ο κορονοϊός επελαύνει μετά τα νησιά και στην ηπει-
ρωτική χώρα. Από τα αστικά κέντρα μεταφέρθηκε
στους τόπους διακοπών, κυρίως των νέων, και με
την επιστροφή τους διαδίδεται στους τόπους κατοι-
κίας τους, αυξάνοντας κατά πολύ τα κρούσματα.

Η ελευθεριότητα όσον αφορά στα μέτρα πρόλη-
ψης κατά του κορονοϊού, που επικράτησε κυρίως
τον Δεκαπενταύγουστο, δεν προμηνύει έναν ομαλά
εξελισσόμενο Σεπτέμβριο. Φοβίζει το μεγάλο ακό-
μη ποσοστό ανεμβολίαστων συμπολιτών μας εν
όψει και της έναρξης της σχολικής χρονιάς, αφού οι

έφηβοι χαρακτηρίζονται από κάποιους ως υπερμε-
ταδότες, ακόμη και αν δεν έχουν συμπτώματα.

Ήδη αρχίζουν να μπαίνουν σε αναστολή εργασίας
όσοι εργαζόμενοι σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές
φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές
ανάγκες αρνούνται να εμβολιαστούν, αν και ο νόμος
το επιβάλλει. Το ίδιο ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα για υγειονομικούς -γιατρούς και νοσηλευτές-
και λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό
καθαριστών, τεχνικών και γενικών καθηκόντων.

Η μάσκα, το κυριότερο όπλο μετά το εμβόλιο, ξε-
χάστηκε στις διακοπές. Ωστόσο, θα πρέπει να επα-
νέλθει με γενικευμένη χρήση σε ανοιχτούς χώρους,
όπου υπάρχει συνωστισμός, και φυσικά ιδιαίτερα
σε κλειστούς χώρους όχι μόνον υγειονομικού εν-
διαφέροντος, καθώς και στους υπόλοιπους χώρους
εργασίας.

Η μετάλλαξη Δέλτα δεν παίζει. Μας απειλεί
όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Ωστό-
σο, οι εντατικές μονάδες γεμίζουν από ανεμβολία-
στους, ενώ και οι θάνατοι αφορούν κυρίως σε αυ-
τούς. Το σύστημα υγείας δεν θα μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, αν δεν
αυξηθεί ο ημερήσιος αριθμός εμβολιασμών, ο οποί-
ος έπεσε δραματικά τις μέρες του Αυγούστου.

Οι επιστήμονες καθημερινά απευθύνουν εκκλή-
σεις για εμβολιασμό όλων όσοι δεν πάσχουν από ει-
δικές αλλεργίες και καρδιακά προβλήματα, αλλά
παροτρύνουν και τους γονείς να εμβολιάσουν τα
παιδιά τους, παρατηρώντας ότι αν ένας μαθητής
έχει τη μετάλλαξη Δέλτα, θα κολλήσει όλη την τάξη,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την επιστροφή των μα-
θητών στο σπίτι, στους γονείς και τους παππούδες
τους.
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Το 4ο κύμα στις... αποσκευές των αδειούχων 



Η
επάνοδος των Ταλιμπάν στην εξου-
σία προκαλεί εντελώς νέα δεδομέ-
να, όχι μόνο για το Αφγανιστάν,
όπου ο ακραίος φονταμενταλισμός

θα επιπέσει επί των γυναικών και των κάθε
λογής δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και για
την περιφερειακή ασφάλεια, τις διεθνείς
ισορροπίες και την πιθανή έκρηξη ενός νέου
μεταναστευτικού ρεύματος, που αφορά κατ’
εξοχήν και την Ελλάδα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν την έκδη-
λη ανησυχία της Δύσης για πιθανή επανεμφά-
νιση της Αλ Κάιντα ή κάποιας παρόμοιας ορ-
γάνωσης-ομπρέλας. Αυτό με τη σειρά του ση-
μαίνει τρομοκρατικές ενέργειες σε στόχους
της Ευρώπης και πιθανώς σε χώρες που
έχουν αναβαθμισμένη παρουσία στις εξελί-
ξεις της Δύσης, είτε στην Αμερική είτε στη Γη-
ραιά Ήπειρο. Ευθεία αναφορά σε αυτό είχε
κάνει πρόσφατα ο Βρετανός υπουργός Άμυ-
νας Μπεν Γουάλας, όταν υποστήριξε ότι τα
«κράτη-παρίες αποτελούν εκκολαπτήρια για
ακραίους ισλαμιστές» και πως «η Αλ Κάιντα
πιθανότατα θα επιστρέψει». Ο ΟΗΕ προ και-
ρού είχε αναδείξει στοιχεία με βάση τα οποία
οι Ταλιμπάν ήταν παρόντες και κυρίαρχοι σε
περίπου 15 επαρχίες του Αφγανιστάν, κάτι που
σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές θα μπο-
ρούσαν να εκπαιδεύουν τέτοιους φονταμεν-
ταλιστές. Υπάρχει, από την άλλη, η συμφωνία
των Ταλιμπάν με τις ΗΠΑ πέρυσι, που προβλέ-
πει απαγόρευση στους Αφγανούς ακραίους
ισλαμιστές να εκπαιδεύουν και να χρηματο-
δοτούν οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα, αλλά
κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι Τα-
λιμπάν θα εφαρμόσουν αυτήν τη συμφωνία.

Ο ηγέτης των Ταλιμπάν, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι,
είχε δώσει δείγματα ότι εξετάζει αλλαγή
στρατηγικής, δηλαδή υποστολή της προσπά-
θειας αποσταθεροποίησης Δυτικών κοινω-
νιών μέσω τρομοκρατικών επιθέσεων και την
επικέντρωση των προσπαθειών των Ταλιμπάν
να «μεταλαμπαδεύσουν» τη δική τους αντίλη-
ψη σε άλλες ισλαμικές χώρες με ασταθή κα-
θεστώτα, ώστε να δημιουργήσουν «πολλά
Αφγανιστάν».

Προσφυγικό
Αυτό που δύσκολα θα μπορέσει να απο-

φευχθεί, είναι μια νέα μαζική έξοδος προ-
σφύγων από το Αφγανιστάν, καθώς θα επα-
νέλθει η πιο απάνθρωπη εκδοχή του θρη-
σκευτικού φανατισμού, με πλήρη κατάρρευ-
ση των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και
πλήρη κατάρρευση κάθε ανθρώπινου δικαιώ-
ματος, όπως η έννοια αυτή προσλαμβάνεται
στις χώρες της δημοκρατικής Δύσης. Μαζική

έξοδος Αφγανών λόγω των νέων κοινωνικών
δεδομένων στη χώρα σημαίνει νέο μεγάλο
πρόβλημα μεταναστών που θα κινηθούν δυτι-
κά, με πρώτο στόχο να φτάσουν στην Τουρκία
και από εκεί στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία κ.ά.). Οι δρόμοι
των προσφύγων είναι λίγο πολύ γνωστοί: Ή
μέσω Χεράτ, απ’ όπου οδηγούνται βόρεια στο
μεθοριακό πέρασμα Χοσάν -αυτή είναι η πιο
ακριβή και πιο επικίνδυνη διαδρομή, αλλά με
τους μικρότερους κινδύνους- ή, εναλλακτικά,
μέσω του περάσματος Ζαράνζ. Υπάρχει και
τρίτος δρόμος -ο πιο φθηνός για τους μη
έχοντες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενος
από τους πρόσφυγες- ο οποίος περνά μέσω
του Πακιστάν προς το Ιράν και μετά προς την
Τουρκία.

Για πόσους μετανάστες μιλάμε; Ο ΟΗΕ
έδωσε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, σύμ-
φωνα με τα οποία περίπου 400.000 άτομα εγ-
κατέλειψαν από τις αρχές του χρόνου τα σπί-

τια τους στο Αφγανιστάν - οι 300.000 εξ αυτών
μετά τον Μάιο, όταν εντάθηκαν οι μάχες των
κυβερνητικών δυνάμεων με τους Ταλιμπάν.
Ωστόσο, όπως προσθέτουν τα Ηνωμένα Έθνη,
οι περισσότεροι βρίσκονται ακόμη στο Αφγα-
νιστάν και προφανώς σκέπτονται να φύγουν
μετά την πλήρη επικράτηση των Ταλιμπάν. Βέ-
βαια, από την άλλη μεριά, η Τουρκία δεν είναι
καθόλου ευνοϊκή στην προοπτική ελεύσεως
στα εδάφη της ενός ακόμα μεγάλου προσφυ-
γικού κύματος. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα
στοιχεία, η Άγκυρα ήδη φιλοξενεί τους περισ-
σότερους πρόσφυγες από κάθε άλλη χώρα
στον κόσμο και η διάθεση για φιλοξενία κι άλ-
λων, σε κυβέρνηση και κοινή γνώμη, έχει εξα-
φανιστεί, καθώς δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί
ακολουθούν τα βήματα των Σύρων και των
Ιρακινών, που βρίσκουν εκεί έναν ασφαλή
σταθμό στον δρόμο τους προς την Ευρώπη.

Και επειδή όταν λέμε «Ευρώπη» στο Μετα-
ναστευτικό, εννοούμε τη Νότια Ευρώπη, γι’

αυτό Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία και
Μάλτα προσθέτουν τις εξελίξεις στο Αφγανι-
στάν στην ατζέντα του έκτακτου Συμβουλίου
Εσωτερικών Υποθέσεων της ερχόμενης Τε-
τάρτης, ζητώντας με την επιστολή που έστειλε
ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Ασύλου Νότης Μηταράκης στον Σλοβένο
υπουργό Εσωτερικών Αλές Χόις, που προ-
εδρεύει, να συζητηθούν «οι έκτακτες συνθή-
κες στο Αφγανιστάν» αλλά ταυτόχρονα και «οι
επιπτώσεις που πιθανόν θα έχουν σε ό,τι αφο-
ρά το Μεταναστευτικό στις χώρες υποδοχής»
και «σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Επίσης, η Αθήνα παρακολουθεί με προσο-
χή την αύξηση της στρατηγικής σημασίας της
Τουρκίας από τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν
και την πρόθεση της Άγκυρας να σκληρύνει τη
στάση της στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύ-
σεις με τις Βρυξέλλες για μια νέα Συμφωνία
για το Μεταναστευτικό. Η Αθήνα ετοιμάζεται
για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να δημιουργεί
«νέους Έβρους», ανοιγοκλείνοντας τα σύνο-
ρά της κάθε φορά που δεν της αρέσει η εξέλι-
ξη των σχετικών διαπραγματεύσεων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άλλο ρεπορτάζ στη σελίδα 19

Νέα δεδομένα σε Μέση
Ανατολή και Μεσόγειο - 
Η Αθήνα ετοιμάζεται 
για το ενδεχόμενο η Άγκυρα
να δημιουργεί «νέους
Έβρους», ανοιγοκλείνοντας 
τα σύνορά της!
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Τι σηματοδοτεί 
η επιστροφή
των Ταλιμπάν
στην εξουσία

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Τ
ην επαγρύπνηση της ελληνικής
κυβέρνησης για τις συνέπειες που
μπορεί να έχει για τη χώρα μας η
νέα κατάσταση που διαμορφώνε-

ται στο Αφγανιστάν επισημαίνουν τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης. 

Με ανάρτησή του στο Διαδίκτυο, ο τομε-
άρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγ-
καλος ζήτησε να πραγματοποιηθεί έκτακτο
Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το Αφγανιστάν, εκτιμώντας ότι
δεν αρκεί απλώς ένα Συμβούλιο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι προ-
γραμματισμένο για την Τετάρτη και έχει ως
θέμα τη δημιουργία φράκτη στα σύνορα
της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία! «Η κα-
τάσταση στο Αφγανιστάν απαιτεί ολοκλη-
ρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική σε συνεργα-
σία με Ηνωμένα Έθνη, Ηνωμένες Πολιτεί-
ες Αμερικής και χώρες της περιοχής με
πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.
Απαιτείται έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Δεν αρκεί έκτακτο Συμβούλιο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής για ανέγερση φράκτη
στα σύνορα Λιθουανίας - Λευκορωσίας»,
αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι πέντε με-
σογειακές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλά-
δα, ζητούν να τεθεί στην ατζέντα του Συμ-
βουλίου των υπουργών Εσωτερικών Υποθέ-
σεων αύριο Τετάρτη και το προσφυγικό - με-
ταναστευτικό θέμα που αναμένεται να προ-

κύψει από την κατάληψη του Αφγανιστάν
από τους Ταλιμπάν. Μεταξύ των πέντε
υπουργών που υπογράφουν τη σχετική επι-
στολή είναι και ο Έλληνας υπουργός Μετα-
νάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Η σοβαρότητα της κατάστασης ενεργο-
ποίησε τα ανακλαστικά της Ε.Ε. και σήμερα
το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη
τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών
της Ε.Ε. για μια πρώτη εκτίμηση της κατά-
στασης. Μάλιστα, ο ύπατος εκπρόσωπος της
Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ δεν έκρυψε την ανησυ-
χία του, σημειώνοντας με νόημα: «Το Αφγα-
νιστάν βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η ασφά-
λεια και η ευημερία των πολιτών του, καθώς

και η διεθνής ασφάλεια διακυβεύονται».
Ο βουλευτής και τομεάρχης Εξωτερικών

του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος
έθεσε μια άλλη διάσταση των προβλημάτων
στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στους Αφ-
γανούς διερμηνείς που στήριζαν τους Έλλη-
νες που υπηρέτησαν εκεί και είχαν ζητήσει
βίζα από την Ελλάδα. «Εδώ και μέρες γνωρί-
ζουμε ότι οι διερμηνείς που έχουν πλέον εγ-
κλωβιστεί στο Αφγανιστάν είχαν απευθυνθεί
στην Ελλάδα. Τι έχει πράξει η ελληνική κυ-
βέρνηση για το ζήτημα; Ποιος ή ποιοι είναι
εκείνοι που αδιαφόρησαν; Γιατί οι διερμη-
νείς δεν βοηθήθηκαν; Τα ερωτήματα αυτά
δεν μπορούν και δεν πρέπει να μείνουν ανα-

πάντητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «αποδεικνύεται πε-

ρίτρανα ότι η επέμβαση των ΗΠΑ το 2001,
που έγινε με το πρόσχημα της “καταπολέμη-
σης της τρομοκρατίας” και της επίθεσης
στους Δίδυμους Πύργους, είχε στην πραγ-
ματικότητα άλλες στοχεύσεις και κυρίως τον
έλεγχο του “μαλακού υπογάστριου” της Ρω-
σίας και της Κίνας, στο πλαίσιο του ανταγω-
νισμού αυτών των δυνάμεων με τις ΗΠΑ. Η
κυβέρνηση Μπάιντεν και σήμερα πάλι ψεύ-
δεται, προβάλλοντας την “εξοικονόμηση των
χρηματικών πόρων του λαού” ως λόγο για
την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνά-
μεων των ΗΠΑ». 

Συναγερμός σήμανε στις Βρυξέλλες
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών

Εξωτερικών της Ε.Ε. - Κυβερνητική
ετοιμότητα για τις εξελίξεις 

στο Αφγανιστάν ζητά η αντιπολίτευση

Αντιμέτωπος με διαδικτυακή θύελλα αποδοκιμασίας βρέ-
θηκε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης έπειτα
από ανάρτηση που «ανέβασε» στο Twitter αναφορικά με την
κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν. Ο επικεφαλής του
ΜέΡΑ25 έγραψε χαρακτηριστικά πως «σήμερα ο φιλελεύθε-
ρος - νεοαποικιακός ιμπεριαλισμός νικήθηκε για τα καλά»,
προσθέτοντας ότι «τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι γυναίκες
και ότι προς το παρόν αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε
είναι η αλληλεγγύη μας. Κρατάτε, αδελφές!». Το σχόλιό του
αυτό προκάλεσε την οργή χρηστών του Twitter από όλο τον
κόσμο.

Μέσα σε λίγα λεπτά δέχτηκε οργισμένες απαντήσεις από
χρήστες του Twitter από όλο τον κόσμο. «Είσαι μία ντροπή με
δύο πόδια», γράφει χαρακτηριστικά ένας χρήστης του Twit-

ter. «Είσαι ένα αστείο, αυτό είναι άρρωστο. Αυτό το tweet εί-
ναι λάθος και πρέπει να απολογηθείς, όχι να το σβήσεις»,
«ξαναδιάβασέ το και να σκέφτεσαι μία γυναίκα στο Αφγανι-
στάν», «πανηγυρίζεις τη νίκη του τρόμου; Μάλλον κάνεις
πλάκα», ήταν ορισμένα από τα σχόλια που συνόδευσαν την
ανάρτηση του κ. Βαρουφάκη. Τον αποκάλεσαν ακόμη και
ηλίθιο επειδή ουσιαστικά με την ανάρτηση αυτή πανηγύρισε
για τη νίκη των Ταλιμπάν, επισημαίνοντας παράλληλα τους
κινδύνους για τις γυναίκες από την απειλή του λιθοβολισμού
που μπορεί να επανέλθει ως καθεστώς τιμωρίας.

Ωστόσο ο κ. Βαρουφάκης δεν έδειξε να πτοείται και ανέ-
βασε και δεύτερο tweet υπενθυμίζοντας τους αγώνες του
κατά της αμερικανικής παρουσίας στο Αφγανιστάν. «Πριν
από 20 χρόνια διαδηλώναμε εναντίον της εισβολής σε Ιράκ

και Αφγανιστάν προειδοποιώντας ότι θα ισχυροποιούνταν οι
χειρότεροι ισλαμιστές (ISIS - Ταλιμπάν) - με κύρια τραγικά
θύματα τις γυναίκες. Σήμερα δυστυχώς ο φόβος μας εκείνος
επιβεβαιώνεται και στο Αφγανιστάν - μετά το Ιράκ». 

Στη συνέχεια με νέα δήλωσή του επιχείρησε να αμβλύνει
τις εντυπώσεις επικεντρώνοντας τον σχολιασμό του στο
κύμα μετανάστευσης που μπορεί να προκαλέσει στις γυ-
ναίκες που νιώθουν να απειλούνται από το νέο καθεστώς:
«Με την τραγωδία, ιδίως των γυναικών, στο Αφγανιστάν σε
εξέλιξη, αναρωτιέμαι αν οι υποστηρικτές των Αμερικανών
και ΝΑΤΟϊκών εισβολέων που τώρα λάκισαν, αφήνοντας τις
γυναίκες στη μοίρα τους, θα τις χαρακτηρίσουν λαθροει-
σβολείς όταν φτάσουν στα σύνορά μας. Το ΜέΡΑ25, πάν-
τως, ΟΧΙ!».

Διαδικτυακό «γιουχάισμα» στον Βαρουφάκη για ανάρτησή του στο Twitter

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Μια συνέντευξη του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη στο διε-
θνές ειδησεογραφικό κανάλι CNN
και τον δημοσιογράφο Φαρίντ Ζα-
κάρια μετατράπηκε σε «ζωντανή
διαφήμιση» για τη χώρα και την αν-
τιμετώπιση μιας πρωτοφανούς κα-
ταστροφής, όπως εκείνη που προ-
κάλεσαν οι αλλεπάλληλες πυρκα-
γιές τις τελευταίες εβδομάδες. Ο κ.
Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετι-
κή ερώτηση υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «εκκενώσαμε
περιοχές με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ευτυχώς κατα-
φέραμε να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, είχαμε μόνο
μία απώλεια. Άρα, η Πολιτική Προστασία από αυτή την άπο-
ψη έκανε εξαιρετική δουλειά. Ασφαλώς, όμως, βρισκόμα-

στε ενώπιον μιας μεγάλης περιβαλ-
λοντικής καταστροφής, σημαντικός
αριθμός δασών έχει καταστραφεί».
Σε άλλη ερώτηση ο πρωθυπουργός
βρήκε την ευκαιρία να κάνει αναφο-
ρά στους λόγους της καταστροφής
στο Μάτι: «Το 2018 βιώσαμε μια
πραγματική καταστροφή. Μια πυρ-
καγιά κοντά στην Αθήνα -δεν ήταν
ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά κινούνταν
πολύ, πολύ γρήγορα- προκάλεσε

τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων επειδή τότε
δεν υπήρχε η ικανότητα, δεν υπήρχε η τεχνολογική υποδο-
μή να απομακρυνθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Μία από τις
προσωπικές μου δεσμεύσεις όταν ανέλαβα τη διακυβέρνη-
ση της χώρας πριν από δύο χρόνια αφορούσε στη συγκρότη-

ση ενός συστήματος που θα χρησιμοποιούσε τον διεθνή
αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112. Μπορεί να στέλνει μηνύ-
ματα SMS με ηχητική ειδοποίηση σε όλα τα κινητά τηλέφω-
να σε μια προκαθορισμένη περιοχή, με πολύ σαφείς οδη-
γίες για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Έτσι μπορούμε να
τους προειδοποιούμε, μπορούμε να τους δώσουμε οδηγίες
εκκένωσης». Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε
πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος: «Η Ελλάδα βρι-
σκόταν εκ των προτέρων στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά
τη διακοπή χρήσης άνθρακα. Το 2019 ανακοίνωσα ότι σε ένα
σχετικά σύντομο χρονικό πλαίσιο θα κλείσουμε όλες τις λι-
γνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Έχουμε εργαστεί πο-
λύ σκληρά, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να διασφαλί-
σουμε ότι αυτή η μετάβαση θα είναι ευεργετική για αυτές και
ότι θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από
αυτές που θα χαθούν».

«Ο
λαός μας τιμά σήμερα
(σ.σ.: προχθές) την Πανα-
γία. Τη μάνα που δεν εγκα-
ταλείπει κανέναν σε δύ-

σκολες ώρες. Την καταφυγή των αδύνα-
μων, των κυνηγημένων, των απελπισμέ-
νων», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυ-
μά του για τον Δεκαπενταύγουστο ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξης Τσίπρας.
Και συνέχισε με αναφορές στις πυρκαγιές
και τους πυρόπληκτους: «Στήριγμα και
απαντοχή αυτές τις μέρες της φωτιάς, για
πιστούς και μη, που αισθάνονται αβοήθη-
τοι από κείνους που θα έπρεπε να τους
βοηθήσουν», για να καταλήξει με το καθα-
ρό πολιτικό μήνυμα με πολλαπλούς απο-
δέκτες: «Ευχές για δύναμη και κουράγιο
σε όλους, και κυρίως σε όσους δοκιμά-
ζονται αυτό τον σκληρό Δεκαπενταύγου-
στο».

Για όσους γνωρίζουν τις λεπτές ιδεολο-
γικές και πολιτικές ισορροπίες στα ηγετι-
κά κλιμάκια της Κουμουνδούρου και τις
πολιτικές επιδιώξεις και στόχους της ηγε-
σίας, δεν είναι δυσερμήνευτη ούτε τυχαία
η «προσήλωση» στην Παναγιά -είχε προ-
ηγηθεί το Άγιο Φως από τον μητροπολίτη
Κερκύρας όταν ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυ-

πουργός- και το ήπιο ύφος πολιτικού που
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης θέλει να ακολουθήσει από τούδε και
στο εξής. Αποτελεί απόφαση πολιτική. 

Νέα πολιτική γραμμή 
Τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα που

συλλέγουν οι επικοινωνιολόγοι της Κου-
μουνδούρου μετρώντας το νέο «πολιτικό
ύφος» του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν να
«πείθουν περισσότερο», για αυτό και είναι
αποφασισμένοι να ακολουθήσουν στην
ίδια μετριοπαθή πολιτική. «Εμείς θα συνε-
χίσουμε να μιλάμε μόνο πολιτικά», δηλώ-
νουν χαρακτηριστικά στενοί συνεργάτες
του προέδρου, διαμηνύοντας σε όσους
απογοητεύονται από τους χαμηλούς τό-
νους του προέδρου ότι «δεν πρόκειται να
αλλάξει αντιπολιτευτική πολιτική», αντί-
θετα η συνέχιση του ήπιου λόγου με καθα-
ρές προτάσεις αποτελεί «στοίχημα» του
προέδρου.

Με απλά λόγια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-
Π.Σ. έχει χαράξει συγκεκριμένη πολιτική
γραμμή για την από τούδε και στο εξής
στάση του κόμματος -«υπεύθυνη αντιπο-
λίτευση»- και προς τούτο έχει επιβάλει
«σιωπητήριο» σε ακραίους και θερμόαι-
μους. Οι προσεκτικοί παρατηρητές και
αναλυτές των τεκταινόμενων στην πλατεία
Κουμουνδούρου παρατήρησαν ότι η αλ-
λαγή «πολιτικής πλεύσης» του ΣΥΡΙΖΑ-
Π.Σ. πρωτοεμφανίστηκε στην πρόσφατη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο
πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Λίγες μόλις
ώρες πριν από την επίμαχη συνέντευξη
προηγήθηκε σύσκεψη κορυφαίων επιτε-
λών της παράταξης, στην οποία και απο-
φασίστηκε να ακολουθηθούν πιστά οι
εξής άξονες: Σκληρή κριτική χωρίς συν-
θήματα, όχι στην πολιτικοποίηση της ορ-
γής των πληγέντων, ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει
ισότιμα απέναντι στη Ν.Δ., να αρθρώνει
λόγο χωρίς «κόμπλεξ» από τη φονική
πυρκαγιά στο Μάτι, εθνικά υπεύθυνη στά-
ση όπως αρμόζει σε κόμμα εξουσίας και
υπόσχεση ότι «ο Μητσοτάκης δεν θα δρα-

πετεύσει και θα πιει όλο το πικρό ποτήρι».
Η παραπάνω πολιτική απόφαση εφαρ-

μόζεται κατά γράμμα και τα κορυφαία
στελέχη, που ερωτώνται και συζητούν το
θέμα με συχνές τηλεδιασκέψεις, συμφω-
νούν στον ένα και κοινό στόχο: ο Αλέξης
Τσίπρας να εμφανίζεται «ενωτικός», να
«πετάει μεν το γάντι» στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα να αναδεικνύει
τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ως ένα κόμμα που δεν
επενδύει στη στείρα αντιπολίτευση αλλά
σε αντιπολίτευση με προτάσεις. 
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Με αναφορές στην Παναγία
και στην πίστη των Ελλήνων
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
προβάρει τον φθινοπωρινό
μανδύα του 
σοσιαλδημοκράτη 

«Γονυκλισίες»
Τσίπρα στους…
κεντρώους

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός

Ο Μητσοτάκης στο CNN: «Προστατεύσαμε ανθρώπινες ζωές»



T
o Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό
του προέδρου της Ελληνικής Λύσης
Κυριάκου Βελόπουλου, με

αποτέλεσμα ο τελευταίος να έχει γίνει...
Τούρκος. Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή
της η Ελληνική Λύση, «δυστυχώς σε μια
ημέρα εορτής για την Ορθοδοξία η Ελληνική
Λύση και ο πρόεδρός της Κυριάκος
Βελόπουλος δέχονται επίθεση. Τη στιγμή
που ακόμη και ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν
διατηρεί λογαριασμό στο συγκεκριμένο μέσο
ανενόχλητος, το Twitter ανέστειλε τη
λειτουργία του λογαριασμού των
ανακοινώσεων της Ελληνικής Λύσης και του
προέδρου της Κυριάκου Βελόπουλου». Η
Ελληνική Λύση εκτιμά ότι «οι πρόσφατες
αποκαλύψεις της για τις ανεμογεννήτριες και
την απάτη των ΑΠΕ, τις πυρκαγιές, τους
παράνομους μετανάστες αλλά και η συνεχής
αναφορά μας σε θέματα που το σύστημα
προσπαθεί επιμελώς να αποκρύπτει
ενόχλησαν». Αντισυστημικός ο Κυριάκος,
αντιεξουσιαστής που λέμε…

Η Φώφη και το αίτημα
για παραιτήσεις… 

Στην κυβέρνηση μαθαίνω ότι υπάρχει προ-
βληματισμός για την πρωτοβουλία της Φώ-
φης Γεννηματά να ζητήσει παραιτήσεις Χρυ-
σοχοΐδη - Χαρδαλιά και να ανεβάσει τους τό-
νους όλο αυτό το διάστημα των πυρκαγιών. Η
απάντηση είναι απλή: Η Φώφη απευθύνεται
και στο εσωκομματικό της ακροατήριο αλλά
και, εν όψει της εσωκομματικής κούρσας
που εξελίσσεται στη Χαριλάου Τρικούπη,
επιλέγει να εμφανίσει ένα σκληρό αντικυ-
βερνητικό πρόσωπο έναντι των άλλων ανθυ-
ποψηφίων της. Άλλωστε, ο Τσίπρας έχοντας
στην πλάτη του την τραγωδία στο Μάτι δεν
μπορεί να πει και πολλά πράγματα… 

Ο σεφ του Προεδρικού
στους πυρόπληκτους
Πιθανόν να μη γνωρίζετε τον Βασίλη Μπέκα.
Είναι ο σεφ του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ.
Βασίλης Μπέκας, μάγειρας με διεθνή φήμη,
ο οποίος είχε συνεργασία με τον μάγειρα
Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο της Κοινωνι-
κής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος». Η συ-
νεργασία τους έγινε λόγω των πυρκαγιών. Η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλησε να συμ-
βάλει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει
ο «Άλλος Άνθρωπος», που μαγειρεύει δωρε-
άν στους πυρόπληκτους, και έτσι μέσω του
σεφ του Προεδρικού Μεγάρου διατέθηκαν
υλικά για την παρασκευή φαγητού. Αξιέπαινη
πρωτοβουλία ομολογουμένως.

Με τον ανασχηματισμό
δεν έχουμε τελειώσει
Αυτό που συνέβη προ ημερών ήταν κάποιες
«χειρουργικές» παρεμβάσεις του Κυριάκου
Μητσοτάκη και όχι normal ανασχηματισμός.
Το πότε θα γίνει είναι θέμα του ίδιου του
πρωθυπουργού. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν
θα αργήσει και θα είναι σαρωτικός και
δομικός. Προφανώς όσο διαρκεί η αντιπυρική
περίοδος δεν θα γίνει κάποια αλλαγή. Από
Σεπτέμβρη και βλέπουμε… Πάντως, στην
πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που έδωσε
κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, αν και
επανέλαβε πως την κατάλληλη στιγμή θα
αποδοθούν ευθύνες, ωστόσο απέφυγε να
δώσει το στίγμα των προθέσεών του για έναν
πιθανό ανασχηματισμό. Ο πρωθυπουργός
ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν
τίθεται θέμα πρόωρων εκλογών,
επαναλαμβάνοντας πως «θα ήταν μια ομολογία
αποτυχίας», ενώ ταυτόχρονα τόνισε ότι θα
εξαντλήσει την τετραετία.
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Έξαλλος με 
το Twitter 
o Βελόπουλος

Ο Στέλιος αγοράζει…
Σπέτσες 
Ο επιχειρηματίας Στέλιος Χατζηιωάννου
μπαίνει δυναμικά στο real estate. Έχει στρέ-
ψει το ενδιαφέρον του στις Σπέτσες, στο νη-
σί της Μπουμπουλίνας, σε ακίνητα που βρί-
σκονται στην περιοχή μεταξύ της Ντάπιας
και των Σχολών, των εμβληματικών κτιρίων
που κατασκευάστηκαν προ 100 ετών με δω-
ρητές τον Σωτήριο Ανάργυρο και Μαρίνο
Κοργιαλένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει
αποκτήσει τους τελευταίους μήνες ακίνητα-
φιλέτα στην εν λόγω περιοχή, τα οποία ήδη
ανακατασκευάζει για ιδιωτική χρήση και όχι
για εκμετάλλευση.

Γιατί τα ΕΛ.ΠΕ. φεύγουν από
τους υδρογονάνθρακες;  
Αυτή την είδηση κρατήστε την, παρακαλώ, θα
μας χρειαστεί για το μέλλον. Η Ελληνικά Πε-
τρέλαια Α.Ε. ενημέρωσε μέσω επιστολών
την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρο-
γονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.) για την πρόθεσή
της να μην προχωρήσει σε περαιτέρω εργα-
σίες για την έρευνα και εξόρυξη υδρογοναν-
θράκων στις χερσαίες παραχωρήσεις «Άρτα
- Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος». Ως
επακόλουθο, τα δικαιώματα Έρευνας και
Παραγωγής υδρογονανθράκων που είχαν
παραχωρηθεί στις θυγατρικές εταιρείες του
ομίλου ύστερα από σχετική διεθνή διαγωνι-
στική διαδικασία επιστρέφουν εκ νέου στο
ελληνικό Δημόσιο. Πλέον, ο όμιλος εστιάζει
τις προσπάθειές του στον εντοπισμό βιώσι-
μων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε θα-
λάσσιες περιοχές που έχει εντάξει στο χαρ-
τοφυλάκιό του.

Μυστήριο με Καστανίδη
στο ΚΙΝ.ΑΛ.
Το τι ακούω σε επίπεδο φημών για τις
υποψηφιότητες του ΚΙΝ.ΑΛ. δεν περιγράφεται. Τα
φρέσκα κουλούρια είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου
δεν πρόκειται να διεκδικήσει την ηγεσία του
κόμματος, αλλά ακούω ότι παίζει το όνομα του
Χάρη Καστανίδη. Μπορεί άραγε να επηρεάσει
αποφασιστικά την έκβαση των εσωκομματικών
εκλογών; Η εκτίμηση είναι ότι μπορεί, ανάλογα με
το ποσοστό που θα εξασφαλίσει στον πρώτο γύρο,
να επηρεάσει τους συσχετισμούς για το ποιοι θα
βρεθούν στην επόμενη φάση για να μονομαχήσουν
για την προεδρία.

Φήμες λένε ότι γνωστό ραδιοφωνικό δίδυμο θα «χω-
ρίσει» από τη νέα σεζόν. Ο καθένας θα έχει τη δική
του ώρα. Λογικό μού ακούγεται, αφού ο ένας από
τους δύο έχει αυτό που λέμε τον «ανθρωποδιώχτη».
Πρώτον, δεν πιάνεται φίλος και, δεύτερον, κανείς μα
κανείς δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του λόγω
ασυνέπειας λόγων και έργων. Κοινώς, άλλα λέει και
άλλα κάνει…
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Από τον μίνι ανασχηματισμό του Μητσοτάκη κρατώ την αναβάθμιση του Άκη Σκέρ-
τσου. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Σκέρτσος, αν και δέχτηκε κατά περιόδους εσωκομματικά
πυρά από «γαλάζιους» βουλευτές, που σχολίαζαν το γεγονός ότι παρότι ήταν εξωκοινο-
βουλευτικό στέλεχος της κυβέρνησης είχε μεγάλη ισχύ ως υφυπουργός, τελικά απο-
δείχθηκε ότι είναι αποτελεσματικός και μεθοδικός ως προς τον συντονισμό του κυβερ-
νητικού έργου. Ο κ. Σκέρτσος «επιβραβεύτηκε» για τον συντονισμό των υπουργείων για
τα βασικά κυβερνητικά projects που αφορούσαν στην οργάνωση του προγράμματος
«Ελευθερία» για τον εμβολιασμό κατά του Covid-19 και για την προώθηση του πυκνού
νομοθετικού έργου της κυβέρνησης του προηγούμενου διαστήματος.

Δωρεά 1 εκατ. ευρώ 
από Τιτάν και Ίδρυμα
Κανελλοπούλου

Έχει και θετικές ειδήσεις η επικαιρότητα. Ο Όμιλος
Τιτάν και το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλο-
πούλου συμμετέχουν από κοινού στην προσπάθεια
αντιμετώπισης της κρίσης των πυρκαγιών με δέσμη
άμεσων και μακροπρόθεσμων δράσεων συνολικού
ύψους 1 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ο Τιτάν, σε στενή
και άμεση συνερ-
γασία με τις τοπι-
κές Αρχές και τους
αρμόδιους φορείς
σε όλες τις περιο-
χές στις οποίες
δραστηριοποιείται,
διαθέτει κινητό
εξοπλισμό στις δυνάμεις κατάσβεσης των πυρκαγιών
και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών. Ταυτόχρονα,
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην πρό-
ληψη και την προστασία από δασικές πυρκαγιές και
διαθέτει 500.000 ευρώ για τη μετατροπή 50 σιλοφό-
ρων οχημάτων σε δεξαμενές νερού και την παραχώ-
ρησή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη δημιουρ-
γία ανοικτών δεξαμενών νερού για τον ταχύ ανεφο-
διασμό των ελικοπτέρων πυρόσβεσης.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ετοιμάζεται νέος
κλιματικός νόμος
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς και τις
προτεραιότητες του Μεγάρου Μαξίμου,
ο νέος κλιματικός νόμος θα ψηφιστεί
εντός των επόμενων μηνών. Εκτός από
τον νόμο, υπάρχει και μια σημαντική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης με ευ-
ρύτερο ενδιαφέρον. Την ανέφερε ο
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τε-
λευταία συνέντευξη Τύπου στα ελληνι-
κά και διεθνή Μέσα: «Στα μέσα Σε-
πτεμβρίου θα έχουμε τη χαρά να φιλο-
ξενήσουμε οκτώ ακόμη αρχηγούς κρα-
τών και κυβερνήσεων, χωρών της Με-
σογείου, στη διάσκεψη MED9 πια -από
MED7 έγινε MED9- η οποία θα έχει κύ-
ριο θέμα την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής στη Μεσόγειο. Η φιλοδο-
ξία μου θα ήταν να μπορέσουμε να υπο-
γράψουμε μια διακήρυξη, τη διακήρυ-
ξη των Αθηνών, η οποία θα θέτει ξεκά-
θαρους στόχους για το πώς τα μεσογει-
ακά κράτη θα μπορέσουν να συνεργα-
στούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν
αυτή την κρίση, που -θυμίζω- είναι
κοινή κρίση για όλους μας. Δείτε τι γί-
νεται σήμερα που μιλάμε στη γειτονική
Ιταλία, στη Σικελία, στην Αλγερία, στην
Τουρκία. Δεν είναι μόνο ελληνικό το
φαινόμενο. Είναι μεσογειακό, είναι
παγκόσμιο». Αν δεν προχωρήσει αυτή
η πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυ-
πουργού, δεν θα μπορέσουμε στην Ε.Ε.
να παραγγείλουμε εναέρια μέσα πυρό-
σβεσης. Η εταιρεία που έχει τα
Canadair ζητά συγκεκριμένες παραγ-
γελίες για να ανταπεξέλθει και όχι με-
μονωμένες μικρές παραγγελίες…

Σ
υναγερμός σήμανε και στην Αθήνα μετά τις τελευταίες εξελίξεις
στο Αφγανιστάν, καθώς οι Ταλιμπάν θέτουν υπό τον έλεγχό τους
ολόκληρη τη χώρα, αφού κατέλαβαν αμαχητί την πρωτεύουσα

Καμπούλ. Είναι πλέον πολύ πιθανό να δημιουργηθεί ένα τεράστιο μετα-
ναστευτικό κύμα προς την Τουρκία και από εκεί στη χώρα μας. Από την
πλευρά της, η Ελλάδα με επιστολή που είχε στείλει από τις 5 Αυγούστου
έχει προειδοποιήσει ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια νέα μετα-
ναστευτική κρίση, ανάλογη με εκείνη του 2015. Σημείωσε, δε, ότι θα πρέ-
πει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική φυγή των
Αφγανών πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι θα
πρέπει να υποστηριχτεί η Τουρκία ώστε η γειτονική χώρα να μπορέσει να
μετριάσει τις μεταναστευτικές ροές από το Αφγανιστάν προς την Ευρώ-
πη. Οι πρώτες εκτιμήσεις, μάλιστα, κάνουν λόγο για περισσότερους από
500.000 Αφγανούς πολίτες που θα επιχειρήσουν να φύγουν από τη χώ-
ρα. Η κυβέρνηση, πάντως, παρακολουθεί στενά την κρίση στο Αφγανι-
στάν και είναι έτοιμη να προστατεύσει με συγκεκριμένες ενέργειες τα
σύνορα της Ελλάδας, όπως διαβεβαιώνει ο Νότης Μηταράκης.

Το
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Τα ’χαμε χύμα, μας ήρθαν και τσουβαλάτα.
Στέρεψε η Μύκονος από νερό, αδέρφια. Λόγω
της έντονης διετούς ανομβρίας η στάθμη των
φραγμάτων έχει πέσει δραματικά, με
αποτέλεσμα η άντληση νερού από αυτά να
είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Αποτέλεσμα
είναι οι αφαλατώσεις με λειτουργία 24ωρης
βάσης να προσπαθούν να καλύπτουν σχεδόν το
σύνολο της κατανάλωσης όλου του νησιού.
Όμως, οι πισίνες στη Μύκονο αδειάζουν,
επειδή οι πιέσεις που παράγουν οι
αφαλατώσεις είναι τέτοιες που αδυνατούν να
μεταφέρουν με επαρκή πίεση το νερό.
Καταραμένη φτώχεια… 

LOCK

Η αναβάθμιση Σκέρτσου

Συναγερμός στην Αθήνα για
τις εξελίξεις στην Καμπούλ



Εφικτό το στοίχημα του Αυγούστου παρά 
τα εγκαύματα στην οικονομία
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Η
πορεία της οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την επίδοση του τουρισμού και την
ανάκαμψη της κατανάλωσης, ιδιαίτερα κατά

τη διάρκεια του Αυγούστου. Δυστυχώς, όμως, οι νέες
πληγές, που άνοιξαν σε οικονομικό επίπεδο από τις
καταστροφικές πυρκαγιές και, μάλιστα, όταν άρχισαν
να εξασθενούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην
αγορά, επιβραδύνουν τον βηματισμό μας. Η στήριξη
των πυρόπληκτων με επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις,
αποζημιώσεις, αναστολές, ρυθμίσεις, διευκολύνσεις
και απαλλαγές πληρωμών, όπως αυτές ανακοινώθη-
καν, αποτελεί άμεση ανάγκη με απόλυτη προτεραι-
ότητα της κυβέρνησης φέτος τον Αύγουστο.

Η καταστροφή του εθνικού και ιδιωτικού πλούτου
είναι μεγάλη και το δημοσιονομικό κόστος βαρύ, ενώ
η σοβαρότητα της κατάστασης σωστά φέρνει γενναί-
ες αποζημιώσεις και άμεσες προκαταβολές σε όλους
τους πληγέντες. Το ύψος των αποζημιώσεων έχει
προϋπολογιστεί επιπλέον μισό δισ. ευρώ, ενώ θα ορι-
στικοποιηθεί το ποσό μόλις ολοκληρωθεί η ακριβής
απογραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις,
καλλιεργήσιμη γη, παραγωγούς και κτηνοτρόφους.
Παράλληλα, θα πρέπει να διατεθούν σημαντικά κον-
δύλια για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών
στις υποδομές ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, κα-
θώς και σε έργα αναδάσωσης και πρόληψης φυσικών
καταστροφών από πλημμύρες.

Εκεί, λοιπόν, που η ανάκαμψη εξαρτιόταν φέτος
από τέσσερις προϋποθέσεις, όπως η πορεία του του-
ρισμού, η εμπορική κατανάλωση, η επιτάχυνση των
επενδύσεων και η πορεία του εμβολιασμού, ήρθαν να

προστεθούν κατά προτεραιότητα η ανακούφιση των
πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών, χωρίς
όμως να μας διαφεύγει ούτε στιγμή ότι η πανδημία
εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη απειλή. Οι απο-
κλίσεις στις θετικές προβλέψεις για ανάκαμψη από
το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος των καταστρο-
φών μπορούν να περιοριστούν με την ανακατανομή
πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο πυλώνας 1.4 του
«Ελλάδα 2.0» έχει προϋπολογισμό 1,76 δισ. ευρώ και
εντάσσει δράσεις για αναδάσωση και αποκατάσταση,
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, κατασκευή

αντιπλημμυρικών έργων, απόκτηση εξοπλισμού και
αεροσκαφών πυρόσβεσης.

Το στοίχημα του Αυγούστου θα κριθεί, επίσης, από
την επίτευξη των στόχων του β’ εξαμήνου για έσοδα
25,6 δισ. ευρώ, δίνοντας τη συνολική εικόνα του δη-
μοσιονομικού μεγέθους. Μάλιστα, παρά τα χαμηλό-
τερα δηλωθέντα εισοδήματα δεκαπενταετίας, αναμέ-
νεται υπερσυσσώρευση υποχρεώσεων, αφού οι
απαιτούμενοι φόροι θα είναι αυξημένοι τον Αύγουστο
κατά 30%, φθάνοντας τα 4,5 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα,
τον Αύγουστο και μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, εκτός από τις
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και τις δόσεις
ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα πρέπει να
πληρωθούν διπλή δόση φόρου εισοδήματος, τα εκ-
καθαριστικά του ΕΦΚΑ για τις εισφορές του 2019 και
2020, καθώς και η 2η δόση ΦΠΑ β’ τριμήνου.

Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση οι οργανι-
σμοί αξιολόγησης εξακολουθούν να βλέπουν ισχυρή
δυναμική ανάπτυξης στην Ελλάδα, παρά την απειλή
που θέτουν η μετάλλαξη «Δέλτα» αλλά και το μεγάλο
πλήγμα των πυρκαγιών. Η ανεργία παραμένει υπό
έλεγχο, το εμπόριο κινείται με ανοδική τάση σε εισα-
γωγές και εξαγωγές, η βιομηχανία δείχνει σημάδια
ανάκαμψης, ενώ οι αυξημένες πληρότητες στον του-
ρισμό φέρνουν μια αισιοδοξία. Κανείς βεβαίως δεν
μπορεί να επικαλεστεί ότι όλα είναι καλά και όπως θα
θέλαμε να είναι. Μάλιστα, οι άνθρωποι της αγοράς
αντιλαμβανόμαστε από τώρα τις δυσκολίες του χει-
μώνα και προσπαθούμε να κερδίσουμε το μεγάλο
στοίχημα του Αυγούστου παρά τα εγκαύματα στην οι-
κονομία.

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Α
ναμφίβολα η κυβέρνηση κατάφερε στις
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές να
προστατεύσει σε απόλυτο βαθμό την αν-

θρώπινη ζωή. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το
φυσικό περιβάλλον, αλλά είναι τόσο τρομακτικές οι
αλλαγές που επιφέρει η κλιματική κρίση που θα εί-
ναι δύσκολο πλέον να ορίσει κάποιος τι πρέπει να
έχει ως υποδομές μια χώρα για να αμυνθεί απέναντι
σε αυτή την κρίση. Επίσης, η κυβέρνηση κατάφερε
να αναστρέψει σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές εντυ-
πώσεις που στις μέρες των εκατοντάδων πυρκαγιών
είχαν διαχυθεί στην κοινωνία. Έτσι, σε πρώτη ανά-
γνωση και πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται
να βγαίνει αλώβητη και από αυτήν τη μεγάλη κρίση -
υπό την αίρεση ότι αυτή την παρατήρηση θα την επι-
βεβαιώσουν και οι προσεχείς δημοσκοπήσεις.

Υπάρχουν, ωστόσο, αρνητικές επιπτώσεις από τις
πυρκαγιές που δεν φαίνονται σήμερα, μπορεί όμως
να επηρεάσουν ολόκληρη την κυβερνητική πολιτική
στο μέλλον. Τη σημαντικότερη ίσως από αυτές τις

αόρατες αρνητικές επιπτώσεις επεσήμανε ο οίκος
Moody’s, ο οποίος χθες προέβλεψε ότι οι φυσικές
καταστροφές μπορεί να γεννήσουν πιστωτικούς
κινδύνους για την ελληνική οικονομία. 

Στην αξιολόγηση του διεθνούς οίκου η Ελλάδα
παραμένει σταθερά στην κλίμακα Ba3, ωστόσο οι
καταστροφικές πυρκαγιές είναι πολύ πιθανό να
ανακόψουν την αναπτυξιακή της δυναμική. Η
Moody’s εκτιμά ότι η χώρα μας έχει αυξημένη έκθε-
ση σε κινδύνους, όπως αυτοί που κατέκαψαν τη Νό-
τια Ελλάδα, συνεπώς αυτό το πρόβλημα και όχι η
χρηματοδότηση της αποκατάστασης των ζημιών
μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά στην προσπά-
θεια της κυβέρνησης να επιτύχει την επενδυτική
βαθμίδα στο πρώτο μισό του 2023. Ο οίκος βαθμο-
λογεί ως «μέτρια αρνητική» την περιβαλλοντική
προοπτική της χώρας, σε αντίθεση με τις εξαιρετικά
αισιόδοξες κυβερνητικές προβλέψεις και με το γε-
γονός ότι ο ένας από τους δύο κύριους πυλώνες της
αναδόμησης της οικονομίας μας με βάση το Σχέδιο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η πράσινη με-
τάβαση.

Με δεδομένο ότι η προηγούμενη μεγάλη δοκι-
μασία της Ελλάδας με τις πυρκαγιές το 2007 προ-
κάλεσε στην ελληνική οικονομία ζημίες της τάξε-
ως των 3 δισ. ευρώ (περίπου 1,3% του ΑΕΠ), η
Moody’s στις μέρες μας θεωρεί πιθανό τον αρνητι-
κό επηρεασμό του τουρισμού, που αποτελεί τη βα-
ριά βιομηχανία της χώρας. Ακόμη δεν είναι σαφές
αν πρόκειται για μοντέλα της Moody’s που περιορί-
ζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στις αναλύσεις του
συγκεκριμένου οίκου ή αυτές οι ανησυχίες για την
εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας είναι υπαρκτές
και στις αναλύσεις άλλων μεγάλων οίκων αξιολό-
γησης. Μέσα στην επόμενη χρονιά θα διαφανεί αν
οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας θα επι-
τρέπουν τη ρεαλιστική προσδοκία ότι έως τα μέσα
του 2023 θα έχει επιτύχει την επενδυτική βαθμίδα
ή αν αντίθετα ο στόχος αυτός πρέπει να μετατεθεί
και άλλο προς το μέλλον.

Οι αόρατες επιπτώσεις των πυρκαγιών
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Σ
την ελληνική διαδικτυακή πλατφόρμα -μικρο-
γραφία του κοινωνικού της ιστού- πάντα σε πλη-
σιάζει κάποιος οργανωμένος σύντροφος για να

σου προτείνει τις κομματικές του υπηρεσίες. Η αλήθεια
είναι ότι συνήθισα τόσο πολύ αυτή την αίσθηση που μου
αποπνέει η ελληνική πραγματικότητα που πια η απουσία
αυτή μου φαίνεται περίεργη. Μέσω Διαδικτύου και τη-
λεοπτικής ειδησεογραφίας συνεχίζει να προωθείται και
να διαιωνίζεται ολόκληρη η παθογένεια της ελληνικής
κοινωνίας. Άκρως υποκριτικά παραθέτουν πύρινα κοι-
νωνικά λογύδρια κατά της ελεύθερης βούλησης και
υπέρ της φερόμενης «υποχρεωτικότητας»!

Ένας ακραία κυνικός και σκληρός χειρισμός όπου η
κατανόηση, η υποστήριξη, η πραγματική προστασία των
ελευθεριών μας αντιμετωπίζονται πλέον ως ανώριμη
στάση κι ακόμη χειρότερα ως δημόσιος κίνδυνος. Μετα-
τραπήκαμε μέσα σε μια διετία πλέον σε έναν ιστό γεμάτο
φοβισμένους, πανικοβλημένους, αγχωμένους και ανη-
συχητικά θυμωμένους πολίτες. Το θέμα λοιπόν, τον και-
ρό του κορονοϊού, σε μια κοινωνία διχασμού όπως η ελ-
ληνική, έγκειται στο να επαγρυπνούμε σε τέτοιας μορ-
φής πλάγιο προσηλυτισμό. Το να εμμένουμε στη δια-
μαρτυρία σαν «αιώνιοι έφηβοι» δεν βοηθάει διόλου την
όλη κατάσταση.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα βασικά. Ενώ παρακο-
λουθούμε την απέλπιδα προσπάθεια μιας κυβέρνησης
να πείσει τους πολίτες της να ενδώσουν στον εμβολια-
σμό… Ενώ εμβρόντητοι αντικρίζουμε και ακούμε διάγ-
γελμα πρωθυπουργικό με πρόλογο «τσιμπήστε τα, για

να τσιμπηθείτε…», ο καθένας από εμάς βγάζει τα συμ-
πέρασμά του και ή ενδίδει ή απομακρύνεται από την
πρόταση-πρόσκληση του πρωθυπουργού. Θα μου πει
κανείς: «Μα ίσως δεν θα είμαστε ευσυνείδητα πολιτικά
όντα έτσι». Και εκεί θα μπορούσε να προτείνει κάποιος
το αυτονόητο, αλλά για την ελληνική κοινωνία κάπως
ουτοπικό. Το αντιαισθητικό παιχνίδι των καναλιών και
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να το μετατρέψουν σε
υπεύθυνο πολιτικό στίβο και δημιουργικό διάλογο μετα-
ξύ των πολιτών.

Πόσο πιο ωραίο θα ήταν να υπάρχει ένα πολιτικό μον-
τέλο δράσης, όπου αντί για υβριστικά ή κάθε είδους μη-
νύματα, να μπορείς να ανταλλάσσεις απόψεις και να συ-
ζητάς δημιουργικά για το αν συμφωνείς ή όχι σε αυτό
που η Πολιτεία προτείνει για να θωρακίσει την υγεία
σου! Και φυσικά εδώ ακολουθεί ένα άλλο ζήτημα. Αυτό
του επιτηδευμένου μοχλού πίεσης. Σε μια τέτοια περί-
πτωση η παρέμβαση εξέχοντος ακαδημαϊκού προσώ-
που, το οποίο πρόσκειται πολιτικά στην κομματική γραμ-
μή, καταλήγει ως μέσο για τους σκοπούς που εξυπηρε-
τεί και αυτό θα πρέπει επιτέλους να λάβει τέλος. Θέσεις
που φέρονται να είναι -κατά τα λεγόμενά τους- «δημο-
κρατικές» εστιάζουν στη διεύρυνση του κομματικού
τους πελατειακού δικτύου, αφήνοντας την ελεύθερη
βούληση να πάει περίπατο.

Αυτοπροβάλλονται μάλιστα ως περισσότερο προ-
οδευτικές και σύγχρονες, ενώ υιοθετούν πρακτικές
συμφεροντολογίας. Λυπηρό. Σε μια κοινωνία απόλυτης
κατρακύλας, όπως είναι η ελληνική, στο ερώτημα «γιατί

οι ακαδημαϊκοί σύντροφοί μας κατάντησαν να είναι άλλο
ένα μέσο πελατειακών σχέσεων;» θα μπορούσε σίγουρα
να γραφτεί ένας ολόκληρος τόμος.

Τα τμήματα μάρκετινγκ του κυβερνώντος κόμματος
των υπηρεσιών και των κοινωνικών δικτύων, ανενόχλη-
τα και απαλλαγμένα από κάθε είδους ηθική και κοινωνι-
κή ευθύνη, έχουν αναγάγει σε επιστήμη την επί της ου-
σίας λοβοτομή των σκεπτικιστών πολιτών και ειδικά της
νέας γενιάς και τη μετατροπή της από πολίτες σε πιόνια
και από ανθρώπους σε αρουραίους πειραματόζωα.

Με εγκληματικό έλλειμμα κοινωνικής ευθύνης και με
άλλοθι τη δήθεν προστασία, βομβαρδίζουν ασταμάτητα
την κοινωνία με ανασφάλεια, φόβο, αμφισβήτηση των
ίδιων των πεποιθήσεών τους μόνο και μόνο για να επι-
βάλουν το υγειονομικό τους project.

Στους θεσμούς, ενημέρωση, υγειονομικό προσωπικό
και πολιτικό κόσμο έρχεται σταθερά και υποβόλιμα να
προστεθεί ο ακαδημαϊκός σύντροφος κοινής αποδοχής
για να ολοκληρώσει το θέρος όσων έσπειραν σταδιακά
αλλά απολύτως αποτελεσματικά. Και εμείς αντικρίζου-
με σχεδόν σοκαρισμένοι και με ιδιαίτερο αποτροπιασμό
τη σοδειά τους, την οποία επιβάλλουν φασιστικά. Αν συ-
νεχιστούν όλα αυτά, τότε οι απόψεις αυτών των διακε-
κριμένων προσώπων χάνουν τη βαρύτητα και σπουδαι-
ότητά τους. Άποψή μου, ταπεινή και προσωπική, είναι
πως δεν μολύνουν μόνο το πολιτικό περιβάλλον αλλά
και το ακαδημαϊκό και ότι με τις θέσεις και τη στάση τους
συμβάλλουν στη δημιουργία ακραίων συμπεριφορών
και αντιστάσεων.

της
Ελισάβετ 
Χονδή 

Διδάκτωρ
Γλωσσολογίας
Πανεπιστημίου
Σορβόννης
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ε όσα γράφονται παρακάτω ασφαλώς και υπάρ-
χουν εξαιρέσεις και αρκετοί που θα διαβάσουν το
κείμενο μπορεί να διαφοροποιηθούν. Να θυμά-

στε ότι -αναγκαστικά- μιλάμε γενικά! Γενικότερα, οι άν-
τρες έχουν θέματα στη λεκτική τους έκφραση και είναι
υποδεέστεροι σε αυτήν από τις γυναίκες. Όχι μόνον
έχουν εκπαιδευτεί λιγότερο σε αυτήν, αλλά και βιολογι-
κά ο εγκέφαλός τους φαίνεται να υστερεί στην επεξερ-
γασία της. Απέναντι στις σημαντικές γυναικείες φιγού-
ρες, οι άντρες χρειάζονται να προσδιοριστούν. Και αυτήν
την ανάγκη τους την ικανοποιούν μέσα από την «είσοδό»
τους σε κάποιους ρόλους. Αυτοί φαίνεται να είναι τριών
ειδών:

Ο πρώτος ρόλος είναι αυτό του ΧΟΡΗΓΟΥ. Είναι ο άν-
τρας που έχει βρει ως τρόπο ζωής το να είναι χορηγός ή
πάροχος ή σπόνσορας για τους άλλους γύρω του και αυ-
τό σημαίνει κυρίως τις γυναίκες που τον περιβάλλουν.

Κάποιοι λένε κυνικά ότι είναι ο «τραπεζίτης», ο
«μπαμπάς-πορτοφόλι», ο αδελφός που στηρίζει τις
αδελφές του… Είναι αυτός που υπάρχει και καταξιώνε-
ται στη ζωή μέσα από την προσφορά του στους άλλους.

Η προσφορά του δεν έχει πάντα μόνο την αλτρουιστι-
κή όψη. Πολλές φορές έχει και στοιχεία εκμετάλλευσης.
Δηλαδή, γίνεται χορηγός και παρέχει (φροντίδα, χρήμα-
τα, εξυπηρετήσεις, παρηγοριά) στους άλλους, ώστε είτε

να εξουσιάζει αυτούς στους οποίους τα δίνει είτε, ανά-
ποδα, αυτοί που τους τα προσφέρει να τον εκμεταλ-
λεύονται. Αυτός ο ρόλος είναι πολύ συνηθισμένος. Είναι
ο άντρας που προσφέρει. Και, αφού προσφέρει, ενδεχο-
μένως να ζητάει και ανταμοιβή την οποία, αν δεν λάβει
ως ανταπόδοση, θα μείνει με το παράπονο και θα ανα-
πτύσσει διαταραχές.

Ο δεύτερος ρόλος είναι αυτός του ΕΡΑΣΤΗ. Είναι ο άν-
τρας ο κομψευόμενος, που δίνει υπερβολική σημασία
στην εμφάνισή του. Όταν φτάνει σε μεγάλη ηλικία, γίνε-
ται «λεβεντόγερος» ή προσπαθεί να μείνει για «πάντα
νέος», ακόμη και «μεσόκοπος». Είναι αυτός που παρα-
μένει αθλητής και ως μεσόκοπος, που δίνει πολύ μεγάλη
σημασία στην εμφάνιση, στους τρόπους, στην επικοινω-
νία και η κύρια έγνοια του είναι πώς θα γοητεύσει τις γυ-
ναίκες γύρω του, ώστε να τον αξιολογήσουν θετικά, με
την κρυφή ελπίδα μήπως κερδίσει σεξουαλική συναλ-
λαγή μαζί τους. Είναι ο σύζυγος που έχει ερωμένη ή φι-
λενάδες.

Τον ξεχωρίζετε από το ότι είναι πάντα βιαστικός, πάν-
τα πολυάσχολος. Πάντα συμπεριφέρεται σαν κυνηγημέ-
νος από τον χρόνο, πάντα προσπαθεί έντονα να κλέψει
εντυπώσεις για λίγο, αλλά μετά να απομακρυνθεί (τάχα
έχει δουλειά ή υποχρεώσεις ή κάτι άλλο που από ανάγ-
κη… τον παρασύρει). Είναι φευγάτος, κομήτης που είχα-

με πάει σε ένα παλαιότερο άρθρο. Ξεχωρίζει γιατί το μό-
νο που προσφέρει -όσο μπορεί και όσο αντέχει, βεβαί-
ως- είναι το σεξ και η γοητεία του.

Ο τρίτος σημαντικός ρόλος είναι αρκετά δύσκολο να
περιγραφεί, γιατί είναι ένας συνδυασμός, ένα πακέτο
πραγμάτων: Είναι ο άντρας που μπαίνει σε ρόλο ταξιδιώ-
τη. Ο εξερευνητής, ο θαλασσοπόρος. Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ, που
ταξιδεύει, προσπαθεί, θέλει να γνωρίζει, να φροντίζει,
δεν θυσιάζεται, είναι υγιώς σκεπτόμενος, κοιτάει και τον
εαυτό του, ώστε να μπορεί και να χαρεί τη ζωή αλλά και
να συνεχίσει να προσφέρει.

Δεν εξαντλείται σε κάτι, όπως ένας Χορηγός, παρά
φορτίζει τις μπαταρίες του. Είναι ο άντρας που είναι χο-
ρηγός σε όποιο «λιμάνι» (γυναίκα) πιάσει, αλλά συνεχί-
ζει και το ταξίδι του. Όταν αφοσιώνεται, είναι χορηγός
για κάποιες, αλλά για τις υπόλοιπες συνεχίζει να ταξι-
δεύει. Δηλαδή, είναι περιορισμένα και τοπικά σε ρόλο
«χορηγού» και γενικότερα, όταν κουραστεί (για να φορ-
τίσει τις μπαταρίες του, όπως λέμε), γίνεται «εραστής».
Αυτός ο άντρας είναι πιο περιπετειώδης. Του αρέσουν τα
δώρα. Δίνει λίγες, αλλά συχνά πολύτιμες συμβουλές. Εί-
ναι κάτι σαν Σοφός που πάει και έρχεται. Είναι φροντιστι-
κός, αλλά όχι πάντα. Βεβαίως, δεν δίνει την ασφάλεια
που έχει ένας χορηγός αλλά ούτε είναι και φευγάτος
όπως ένας Εραστής.

Οι ρόλοι των ανδρών απέναντι στις γυναίκες - και όχι μόνο!

Οι ακαδημαϊκοί μας σύντροφοι, μοχλός πίεσης 
στην κοινωνία για τον εμβολιασμό

 του
Γιώργου 

Α. Παπαγεωργίου

Διευθυντή 
στην «Ψυχική 

Φροντίδα»



Χαμηλά ο Λάσετ 
Ο Άρμιν Λάσετ χάνει έδαφος
στην κούρσα για να γίνει ο επό-
μενος καγκελάριος της Γερμα-
νίας, καθώς η προσωπική αντι-
δημοτικότητά του μοιάζει να
μεγεθύνεται. Στην υποθετική
περίπτωση που η εκλογή καγ-
κελαρίου γινόταν απευθείας, ο
υποψήφιος της συντηρητικής
Χριστιανικής Ένωσης (CDU/C-
SU) της απερχόμενης καγκελα-
ρίου Άνγκελα Μέρκελ θα λάμ-
βανε μόλις το 13% των ψήφων,
σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
του Ινστιτούτου INSA.

Οι αποφάσεις
Όλα είναι έτοιμα για το πλαίσιο
με το οποίο οι εργαζόμενοι σε
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που
δεν έχουν εμβολιαστεί θα μπο-
ρούν να προσέρχονται στις εργα-
σίες τους από τον Σεπτέμβριο.
Με ορίζοντα την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς στις 13 Σε-
πτεμβρίου, η Κοινή Υπουργική
Απόφαση ορίζει τον τρόπο με τον
οποίο οι ανεμβολίαστοι δάσκα-
λοι, καθηγητές αλλά και ευρύτε-
ρα οι ανεμβολίαστοι εργαζόμε-
νοι θα προσέρχονται στον χώρο
εργασίας τους με δύο τεστ την
εβδομάδα.

Εμβληματικός 
Πλήρης ημερών, στα 96 του χρόνια,
έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Μαντωνα-
νάκης, ένας άνθρωπος που συνέδεσε
το όνομά του με την ακμή του τουρι-
σμού στην Κρήτη τις δεκαετίες του ’70
και του ’80, καθώς με την επιχειρημα-
τική του δράση άλλαξε τη φυσιογνω-
μία της Ελούντας ως διεθνούς πολυτελούς προορισμού. Ήταν
πατέρας του Παντελή και της Άννας Μαντωνανάκη, που βρίσκον-
ται στο τιμόνι της εταιρείας Helios Hotels and Resorts.

Ευρωπαίοι υποκριτές
Πογκρόμ που ξυπνά άσχημες μνήμες σε

πολλούς Έλληνες έγινε τις τελευταίες

μέρες στην Άγκυρα. Έξαλλο πλήθος επι-

τέθηκε και κατέστρεψε σε γειτονιές της

τουρκικής πρωτεύουσας μαγαζιά που

ανήκουν σε Σύρους! Η Ε.Ε. βλέπει και

ακούει. Θα παρέμβει, όμως, ή θα εξακο-

λουθήσει να επαινεί την Τουρκία για «την

καλή δουλειά στο Προσφυγικό»;

H
ελληνική Δικαιοσύνη θα επιλύσει τελικά το
πρόβλημα για τη συνταγματικότητα ή μη της
συγκρότησης των Ομάδων Προστασίας Πανεπι-

στημίων (ΟΠΠΙ), η οποία θα απαρτίζεται από ειδικούς
φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Και αυτό θα το
κάνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν δέκα
σύλλογοι επιστημονικού διδακτικού προσωπικού και
διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-

κών Ιδρυμάτων και Σύλλογοι Φοιτητών, καθώς και 22
καθηγητές πανεπιστημίων, ζητώντας να ακυρωθεί ως
αντισυνταγματική η σχετική απόφαση. Οι προσφεύγον-
τες υποστηρίζουν ότι η πρόσληψη ειδικών φρουρών με
σκοπό τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας των Πανε-
πιστημίων είναι αντίθετη στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ,
στην ακαδημαϊκή και επιστημονική ελευθερία, στην
ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας αλλά και σε
σειρά άλλων συνταγματικών διατάξεων.
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Η
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας επι-
βάλλει την επαναξιολόγηση όλων των
επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων

ώστε να εντοπιστούν περισσότερες βιώσιμες επι-
χειρήσεις. Στα κριτήρια, πέρα από τις εγγυήσεις
και τις εξασφαλίσεις, θα πρέπει να προστεθεί και
το κριτήριο βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και
ενός επενδυτικού σχεδίου. Να προσδιοριστεί η
ομάδα κριτηρίων που ορίζει τη βιωσιμότητα μιας
επιχείρησης βάσει χρηματοοικονομικών μεγεθών
αλλά και των προοπτικών των κλάδων. Να υπάρχει
αξιολόγηση συστημάτων πιστωτικού κινδύνου
προκειμένου να υπάρχει αναλυτική καταγραφή
της απόρριψης αιτημάτων για δάνεια και γραμμές
πίστωσης ώστε να διαπιστώνονται τυχόν αδυνα-
μίες τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο
και των τραπεζικών συστημάτων.
Διότι ο βαθμός απόρριψης είναι πολύ μεγάλος σε
σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό και, σύμφωνα
με τα στοιχεία των τραπεζών, τα δεδομένα έχουν
ως εξής: από το 80%, που απορρίπτεται, το 50% δεν
πληροί τραπεζικά κριτήρια, το 15% δεν παρουσιά-
ζει κάποιο βιώσιμο σχέδιο, ενώ το υπόλοιπο 35%
έχει ζημίες και πτώση τζίρου.
Το πρόβλημα δεν λύνεται με τις τράπεζες να δί-
νουν δάνεια παντού. Αλλά ούτε να δανείζουν μόνο
10.000-20.000 επιχειρήσεις, που μπορεί να φθά-
σουν τις 30.000 επιχειρήσεις, μόνο λόγω μεγέ-
θους και εγγυήσεων. Σε μια οικονομία που στηρί-
ζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να χρηματοδο-
τηθούν όσες θέλουν και μπορούν να ανέβουν επί-
πεδο. Είναι προφανές ότι αυτός ο φαύλος κύκλος
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κατάσταση πρέπει να
αλλάξει με ευθύνη τόσο των τραπεζών όσο και της
Πολιτείας. Απαιτείται επιτάχυνση της διαδικασίας
μείωσης με εφαρμογή νέου γύρου του προγράμ-
ματος «Ηρακλής», σε συνδυασμό με τη δημιουρ-
γία bad bank. Θα πρέπει, επίσης, η κυβέρνηση, εν
όψει και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης, να σχεδιάσει ολοκληρωμένες πα-
ρεμβάσεις για την ενθάρρυνση της επιχειρηματι-
κής μεγέθυνσης. Είναι καιρός, όμως, να συνειδη-
τοποιήσουν και οι τράπεζες ότι η επιβίωση και η
κερδοφορία τους μακροπρόθεσμα εξαρτώνται
από την κύρια δραστηριότητά τους, που είναι η πα-
ροχή πιστώσεων και η επένδυση κεφαλαίων στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Να κλείσει 
ο φαύλος κύκλος

anetnews24@gmail.com 

Η Δικαιοσύνη αποφασίζει
για την Αστυνομία
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«Ε
χουμε σχεδιάσει και εκτε-
λούμε πολλά έργα αυτήν τη
στιγμή με τη συνδρομή των
χρηματοδοτικών εργαλείων

αλλά και με ίδια μέσα», τόνισε στην «Ρ» ο δή-
μαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ. της
ΚΕΔΕ Νίκος Μελετίου. Ο κ. Μελετίου ανα-
φέρθηκε επίσης στις συνέπειες της πανδη-
μίας του κορονοϊού στον Ασπρόπυργο και τη
Δυτική Αττική.

Με δημόσια παρέμβασή σας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κάνατε έκκληση
στους πολίτες να εμβολιαστούν. Πώς πι-
στεύετε ότι μπορεί να συνεισφέρει η Αυ-
τοδιοίκηση στην επιτάχυνση των εμβο-
λιασμών;
Ο Ασπρόπυργος και γενικότερα η τοπική

Αυτοδιοίκηση από την πρώτη μέρα της παν-
δημίας, μαζί με τους υγειονομικούς, έδωσε
μάχη με σκοπό να περιορίσει τον κορονοϊό.
Σχεδόν δύο χρόνια τώρα, στεκόμαστε καθη-
μερινά δίπλα στους πολίτες με απολυμάν-
σεις, είδη προστασίας, μοριακά και rapid
tests και χρησιμοποιήσαμε τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, με ανακοινώσεις, δελτία Τύ-
που, για να ενημερώσουμε και να παροτρύ-
νουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Με
προσωπικό μου μήνυμα αλλά και με τη βοή-
θεια των συνεργατών, των αρμόδιων υπηρε-
σιών, του ΕΟΔΥ, των εμβολιαστικών κέντρων,
πασχίζουμε για την επιτάχυνση των εμβολια-
σμών. Μάλιστα ο δήμος μας συμμετέχει και
στο πρόγραμμα «Εμβολιασμός κατ’ οίκον»
για να βοηθήσουμε τους δημότες με προβλή-
ματα υγείας που δεν μπορούν να μεταβούν
σε εμβολιαστικά κέντρα να εμβολιαστούν.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει χτυπήσει
τον Ασπρόπυργο και τη Δυτική Αττική γε-
νικότερα. Ποια είναι η κατάσταση σήμε-
ρα, πόσο επηρέασε τις τοπικές κοινωνίες;
Ποιες είναι οι ενέργειες που έγιναν από τη
δημοτική αρχή στην ανάσχεση της παν-
δημίας;
Είναι αλήθεια ότι η Δυτική Αττική και κατά

συνέπεια ο Ασπρόπυργος βρέθηκαν στη δίνη
του κυκλώνα την περίοδο της πανδημίας. Δεν
πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι στο Θριάσιο Πε-

δίο απασχολούνται κάθε μέρα χιλιάδες εργα-
ζόμενοι και διέρχονται μερικές χιλιάδες για
επαγγελματικές δραστηριότητες. Καταφέρα-
με, όμως, να έχουμε τις μικρότερες δυνατές
αναστολές στη λειτουργία των υπηρεσιών και
ενισχύσαμε με έξι σύγχρονες αναπνευστικές
μονάδες το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». Δεν
σταματήσαμε ούτε μία μέρα να υποστηρίζου-
με τις ανάγκες των σχολείων όλων των βαθ-
μίδων αλλά και του απλού κόσμου, διατη-
ρώντας ένα υγιές περιβάλλον στις υπηρεσίες
μας. Κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την πρόληψη και την αποφυγή της μετά-
δοσης του κορονοϊού, όπως τη διενέργεια
rapid tests, με δική μας πρωτοβουλία, σε κα-
θημερινή βάση και τώρα πλέον και τα Σάββα-
τα στα ΚΑΠΗ του δήμου, αλλά και αυτών του
ΕΟΔΥ σε διάφορα σημεία και περιοχές της
πόλης. Δημοτικές υπηρεσίες και νομικά πρό-
σωπα έκαναν όλες τις απαραίτητες και νόμι-
μες δαπάνες, για αυτό και η πολιτεία μάς
απένειμε τα εύσημα με την επιχορήγηση
ενός μεγάλου ποσού.

Πώς εξελίσσεται το δημοτικό σας έργο
στο επίπεδο των έργων κάτω από αυτές τις
δύσκολες συνθήκες;
Το έργο του δήμου είναι πολύπλευρο και

μεγάλο. Έχουμε σχεδιάσει και εκτελούμε
πολλά έργα αυτήν τη στιγμή με τη συνδρομή
των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και με
ίδια μέσα. Μέσα από το πρόγραμμα του
υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης»,
από το Πράσινο Ταμείο αλλά και από την Πε-
ριφέρεια εκτελούνται σημαντικά έργα στον
Ασπρόπυργο. Όπως το Μητροπολιτικό Πάρ-
κο Γκορυτσάς, επιφάνειας 130 στρεμμάτων,
με πλήθος αθλητικών εγκαταστάσεων και
χώρων αναψυχής, με υψηλή και χαμηλή
βλάστηση, που θα φιλοξενεί όχι μόνο δημό-
τες του Ασπρόπυργου αλλά και κατοίκους
των γύρω περιοχών. Επίσης, προχωρούν οι

εργασίες για την ολοκλήρωση ενός ακόμα
βρεφικού σταθμού στην Κάτω Φούσα αλλά
και του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού στο
Ρουπάκι, για τον οποίο κιόλας λάβαμε το
πρώτο βραβείο στα Best City Awards. Πα-
ράλληλα, προχωρά η ανέγερση του 4ου Γυ-
μνασίου στην Γκορυτσά (Φιλόδημος I) αλλά
και του 4ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπια-
γωγείου. Ως ένας από τους ελάχιστους δή-
μους στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού,
καταλαβαίνετε ότι η δημιουργία νέων σχολι-
κών μονάδων είναι άμεσης ανάγκης, όπως
αυτή του 2ου ΓΕΛ Ασπροπύργου, όπου οι Κτι-
ριακές Υποδομές εδώ και δεκαπέντε χρόνια
δεν εκπόνησαν ούτε τη μελέτη. Εμείς από μό-
νοι μας προχωρήσαμε στην αγορά του οικο-
πέδου και με χρηματοδότηση από την Περι-
φέρεια Αττικής προχωράμε σταθερά στην
υλοποίηση του έργου.

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλα έργα που
πραγματοποιούνται αυτήν τη στιγμή, όπως η
κατασκευή νέων σύγχρονων παιδικών χα-
ρών, η φύτευση δέντρων, η ανάπλαση κοινό-
χρηστων χώρων, όπως το Πάρκο Τσέπης,
διανοίξεις νέων οδών και επιδιόρθωση του
οδικού ιστού της πόλης. Είμαστε ως δήμος,
παρά την έλλειψη προσωπικού, στην ευχάρι-
στη θέση να ωριμάζουμε έργα και με την
ύπαρξη των χρηματοδοτικών εργαλείων, να
διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, ώστε να εξα-
σφαλίζουμε τα απαραίτητα για την εύρυθμη
και ορθή λειτουργία όλων των τμημάτων και
υπηρεσιών του δήμου.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό,
αναμένεται να κατασκευαστεί νέο κατά-
στημα κράτησης που θα φέρει το όνομα
Δικαστικές Φυλακές Θριασίου. Πώς εξε-
λίσσεται ο σχεδιασμός; Θέλω τη δική σας
θέση ως δημοτική αρχή.
Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τη μετεγκα-

τάσταση του Σωφρονιστικού Ιδρύματος Κο-
ρυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Αυτή η είδηση
τάραξε πολύ την πόλη μας. Είμαι πεπεισμέ-
νος ότι θα πραγματοποιηθεί, αφού ήδη οι αρ-
μόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει σε εκπόνη-
ση μελετών και άλλων ενεργειών. Στην αρχή,
τόσο εγώ όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο
ήμασταν αρνητικοί, αλλά έπειτα από πολλές

συζητήσεις με ειδικούς και λαμβάνοντας
υπόψη το σημείο που θα εγκατασταθούν οι
φυλακές –στις παρυφές της Πάρνηθας– δια-
πιστώνω ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τον
Ασπρόπυργο. Η γνώμη των συμπολιτών μου
είναι διχασμένη, αλλά θεωρώ ότι τα οφέλη θα
είναι περισσότερα από τη ζημία. Με τα αντι-
σταθμιστικά μέτρα θα μπορέσουμε να ισο-
σκελίσουμε την κατάσταση και να σταματή-
σει πια η Δυτική Αττική να είναι η πίσω αυλή
της Αθήνας.

Από την πρώτη σας θητεία ως δημάρχου
ήταν ψηλά στην ατζέντα σας τρεις βασικοί
άξονες: κοινωνική πολιτική, πολιτισμός
και αθλητισμός. Πείτε μας τι έχει υλοποι-
ηθεί και τι σχεδιάζετε σε αυτούς τους
τρεις πυλώνες της δημοτικής σας διοίκη-
σης.
Από το 2007 που ανέλαβα, τόνισα ότι κανέ-

νας συμπολίτης δεν θα μείνει μόνος του στην
κρίση και το τηρώ έως σήμερα. Φροντίζουμε
για την ανακούφιση των οικογενειών με τα
ΚΔΑΠ που λειτουργούν υποδειγματικά, κα-
θώς και οι κοινωνικές μας υπηρεσίες, το
Κέντρο Κοινότητας, το ΚΕΠ Υγείας βρίσκον-
ται καθημερινά στην υπηρεσία του πολίτη. Το
«Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίζει όλο αυτό το
διάστημα της πανδημίας να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στις ευπαθείς κοινωνικά ομά-
δες, το ΤΕΒΑ (το πρόγραμμα διανομής τροφί-
μων), το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ο Πλη-
σίον», το Κοινωνικό Συσσίτιο, το Κοινωνικό
Φαρμακείο και το Κέντρο Αστεγίας δεν στα-
μάτησαν στιγμή να φροντίζουν τους πολίτες
που έχουν ανάγκη. Πολλές δράσεις υλοποι-
ήθηκαν μέσω διαδικτύου για την ενίσχυση
της παιδείας και του πολιτισμού τόσο από τη
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νεο-
λαίας όσο και από το Πνευματικό Κέντρο.

Αναφορικά με τον αθλητισμό, προσφέρου-
με διεξόδους στους δημότες της πόλης με
την κατασκευή νέων αθλητικών χώρων – πα-
ραδείγματος χάρη, στο Πάρκο Γκορυτσάς
δημιουργήθηκαν γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ,
ποδοσφαίρου, τένις, ράγκμπι. Επίσης, το νέο
κλειστό γυμναστήριο στην Γκορυτσά αλλά και
η κατασκευή δυο νέων γηπέδων μπιτς βόλεϊ
και χάντμπολ στην Παραλία Ασπροπύργου.

11

στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

«Το έργο μας 
είναι πολύπλευρο
και μεγάλο»

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Δήμαρχος Ασπροπύργου
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

A
μεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των επιγείων και των εναέ-
ριων πυροσβεστικών μέσων, καθώς, λόγω της παρατεταμένης
ξηρασίας και κυρίως των ανέμων (σ.σ.: με ριπές που έφταναν
ακόμη και τα 6 Μποφόρ), οι δύο πυρκαγιές σε Κερατέα και Βίλια

πήραν γρήγορα διαστάσεις. Στη Λαυρεωτική, μάλιστα, χρειάστηκε να εκ-
κενωθούν με μήνυμα από το «112» τέσσερις οικισμοί, καθώς οι φλόγες
πλησίαζαν απειλητικά τις αυλές των σπιτιών. 

Πιο αναλυτικά, εκκενώθηκαν Μαρκάτι, Συντερίνα, Δημολάκι και Άγιος
Κωνσταντίνος προς Λαύριο και Ανάβυσσο, με τη φωτιά αρχικά να καίει χα-
μηλή βλάστηση, με πολλές εστίες ταυτόχρονα. Από την πύρινη λαίλαπα δεν
γλίτωσε ούτε το δάσος της περιοχής, καθώς πολλά δέντρα παραδόθηκαν
στις φλόγες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας πυροσβέστες, εθελοντές
και κάτοικοι έδιναν μάχη για να μη φτάσει η φωτιά στον Εθνικό Δρυμό Σου-
νίου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα περισσό-
τεροι από 91 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα, 34 οχήματα συμπερι-
λαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος»,
ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν από αέρος 6 αερο-
σκάφη και ισάριθμα ελικόπτερα. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του αντι-
δημάρχου Λαυρεωτικής, Θανάση Μαρκοδημήτρη, ότι πρόκειται για εμπρη-
σμό: «Ήταν πρωί, γύρω στις 9 με 9.15, όταν η Υπηρεσία Καθαριότητας του
δήμου ήταν στο Μαρκάτι και έκανε περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων.
Όταν τελείωσαν και πήγαν να φύγουν, είδαν ένα λευκό όχημα, μάρκας Peu-
geot 306, με φιμέ τζάμια, να πετά κάτι πίσω από κάδους απορριμμάτων.
Αμέσως μετά είδαν κάπνα. Με ειδοποίησαν και εγώ ενημέρωσα άμεσα την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και τον δήμαρχο». Το
πρώτο φως της ημέρας θα δείξει εάν και πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές
από τη φωτιά.

Δύσκολη νύχτα
Δύσκολη μάχη με την πύρινη λαίλαπα έδωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της

νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στα Βίλια, με τη φωτιά να
καίει παρθένο δάσος. Στην περιοχή επιχειρούν τουλάχιστον 61 πυροσβέ-
στες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του
ΜΕΤΠΕ. Ωστόσο, η πρόσβαση στις εστίες της πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα δύ-
σκολη, γι’ αυτό και μέχρι να πέσει το σκοτάδι έκαναν ρίψεις νερού 8 αερο-
σκάφη και 5 ελικόπτερα, με τα εναέρια μέσα να πιάνουν ξανά δουλειά με το
πρώτο φως της ημέρας. Και σε αυτήν την περίπτωση ενεργοποιήθηκε το
«112», ζητώντας την εκκένωση και πάλι τεσσάρων περιοχών: Αγία Παρα-
σκευή, Κρύο Πηγάδι, Άγιος Γεώργιος και Βαθυχώρι, προς Ψάθα και Μάν-
δρα. Δυστυχώς, και σε αυτήν την περίπτωση οι ισχυροί άνεμοι και η μορ-
φολογία του εδάφους στο όρος Πατέρας καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο
των πυροσβεστών. Για εμπρησμό κάνει λόγο και ο δήμαρχος Μάνδρας,
Χρήστος Στάθης.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι σήμερα Τρίτη (17/8), ύστερα από πολύ καιρό,
δεν υπάρχει καμία περιοχή της χώρας στο κόκκινο για πυρκαγιά (σ.σ.:
βαθμός επικινδυνότητας «4» ή «5»). Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος παραμένει
υψηλός, με την Πολιτική Προστασία να έχει στο «3» το σύνολο σχεδόν της
επικράτειας. 

Πύρινος εφιάλτης σε Κερατέα, Βίλια



Υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς και σήμερα 

Αρκετές είναι και σήμερα οι περιοχές
στις οποίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία.
Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία 3
βρίσκονται οι εξής περιοχές: Αττική και
Κύθηρα, Εύβοια, περιοχές Στερεάς και
Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
καθώς και σε Πελοπόννησο, Κρήτη,
Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνιο.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι,
σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετε-
ωρολόγων, οι άνεμοι σήμερα στην Αττι-
κή θα είναι ασθενείς, γεγονός το οποίο
μπορεί να βοηθήσει τους πυροσβέστες
που βρίσκονται στη μάχη για την κατά-
σβεση των πυρκαγιών σε Κερατέα και
Βίλια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το
meteo.gr, οι άνεμοι στο Λεκανοπέδιο
σήμερα θα πνέουν από βόρειες διευ-
θύνσεις έως 3 Μποφόρ, ενώ το μεσημέ-
ρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαι-
ρα νότιοι, ίδιας έντασης. 

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, θα
σημειωθεί μικρή άνοδος. Στη Δυτική
Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 34
βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μα-
κεδονία και στη Θράκη από 18 έως 36,
στη Θεσσαλία από 19 έως 38, στην
Ήπειρο από 18 έως 33, στη Στερεά από
18 έως 37, στην Πελοπόννησο από 19
έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως
33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολι-
κού Αιγαίου από 19 έως 36, στις Κυκλά-
δες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32
και στην Κρήτη από 17 έως 34 βαθμούς
Κελσίου. Η θερμοκρασία στο Κέντρο
των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 34
βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο
υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 33
βαθμούς Κελσίου. 

Α
ντιμέτωποι με την πύρινη
κόλαση βρέθηκαν και χθες
κάτοικοι της Αττικής, με δύο
τεράστια μέτωπα σε Κερα-

τέα και Βίλια. Οι δυνάμεις της Πυροσβε-
στικής έδιναν μέχρι αργά το βράδυ μάχη
για να περιορίσουν τις πυρκαγιές. Την
ίδια στιγμή, υπάρχουν πολλές καταγγε-
λίες ότι οι νέες φωτιές είναι έργο εμπρη-
στών. Με εντολή του αρχηγού της Πυρο-
σβεστικής Στέφανου Κολοκούρη, μετέ-
βη εσπευσμένα χθες στην Κερατέα κλι-
μάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης
Εγκλημάτων Εμπρησμού, για τη διερεύ-
νηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Εξ αρχής υπήρχαν πολλά ερωτήματα σχε-
τικά με το πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Κερα-
τέα. Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης
Λουκάς, μίλησε ανοικτά για εμπρησμό. Μι-
λώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, σημείωσε
ότι υπάλληλος του δήμου είδε ένα λευκό
όχημα να βάζει φωτιά σε κάδους στο σημείο
όπου ξέσπασε η φωτιά. Το ίδιο ανέφερε και
ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μα-
κροδημήτρης. Όπως είπε, οι υπάλληλοι της
Υπηρεσίας Καθαριότητας είδαν ένα λευκό
αμάξι με φιμέ τζάμια, από το οποίο οι επιβαί-
νοντες πέταξαν κάτι και αμέσως μετά στο
σημείο άρχισαν να βγαίνουν καπνοί. Για εμ-
πρησμό έκανε λόγο και ο δήμαρχος Μάν-
δρας - Ειδυλλίας, σε ό,τι αφορά το μέτωπο
των Βιλίων. «Δυστυχώς, υπάρχουν ενδείξεις
ότι πρόκειται για εμπρησμό, αλλά τούτη την
ώρα αυτό που προέχει είναι να περιορίσου-
με την έκτασή της», δήλωσε ο κ. Στάθης, μι-
λώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. 

Υπενθυμίζεται πως οι πυρετώδεις έρευ-
νες τόσο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθη-

νών -που στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση
όσον αφορά στις φωτιές της Αττικής- όσο κι
εκείνης που διενεργείται από την εισαγγε-
λέα Εφετών Σταματίνα Περιμένη, αρμόδια
για θέματα Οργανωμένου Εγκλήματος, υπό
την εποπτεία του αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Λάμπρου Σοφουλάκη, συνεχίζονται
με αμείωτους ρυθμούς. Την προηγούμενη
εβδομάδα κατέθεσαν οι πρώτοι μάρτυρες,
ενώ έχουν γίνει και άλλες ανακριτικές πρά-
ξεις, με ζητούμενο την αναζήτηση στοιχεί-
ων για τυχόν δράση εγκληματικής οργάνω-
σης. Η έρευνα των ανώτερου και ανώτατου
βαθμού εισαγγελικών λειτουργών δεν πε-
ριορίζεται στην Αττική, καθώς στοιχεία συγ-
κεντρώνονται και από άλλες περιοχές της
Ελλάδας που έπληξε η πύρινη λαίλαπα,
όπως η Εύβοια, η Ηλεία και η Μεσσηνία.

Άλλωστε, η Δικαιοσύνη έχει ήδη στείλει
ένα σαφέστατο μήνυμα μηδενικής επιεί-
κειας στους εμπρηστές. Συνολικά τέσσερις
κατηγορούμενοι για εμπρησμό σε βαθμό
κακουργήματος έχουν κριθεί προφυλακι-
στέοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή.
Πρόκειται για άτομα που συνελήφθησαν σε
Κρυονέρι, Πετρούπολη, Ωρωπό καθώς και
στο Πεδίον του Άρεως, εκεί όπου εντοπί-
στηκε γυναίκα η οποία ήδη καταδικάστηκε
από το δικαστήριο σε πενταετή φυλάκιση,
χωρίς αναστολή.

ΙΙσχαιμικό επεισόδιο 
υπέστη ο Νίκος Χαρδαλιάς

Ισχαιμικό επει-
σόδιο υπέστη
χθες το μεσημέρι
ο υφυπουργός
Πολιτικής Προ-
στασίας Νίκος
Χαρδαλιάς. Σύμ-
φωνα με πληρο-
φορίες, διακομί-
σθηκε στο νοσο-
κομείο «Αγία Όλ-
γα», όπου του το-
ποθετήθηκαν δύο

στεντ. Θα παραμείνει στην Εντατική για
δύο ακόμη ημέρες, αλλά φαίνεται να έχει
διαφύγει τον κίνδυνο. Οι ίδιες πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι ο κ. Χαρδαλιάς είχε
υποστεί έμφραγμα στο παρελθόν.
Το τελευταίο δεκαήμερο, ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας βρισκόταν σε πο-
λύ μεγάλη ένταση λόγω των πυρκαγιών.
Τις τελευταίες μέρες ένιωθε πόνους στο
στέρνο, αλλά δεν πήγε στον γιατρό. Χθες,
ένιωσε και πάλι πόνους και η οδηγία που
είχε πάρει τηλεφωνικά ήταν να μεταβεί
στο νοσοκομείο άμεσα. Πήρε ένα υπο-
γλώσσιο και συνεργάτες του τον μετέφε-
ραν στο «Αγία Όλγα».
Από το νοσοκομείο εκδόθηκε η εξής ανα-
κοίνωση για την κατάσταση του κ. Χαρδα-
λιά: «Περί την 14.30 σήμερα 16/8/2021
προσήλθε στο νοσοκομείο μας ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας και Δια-
χείρισης Κρίσεων κ. Νικόλαος Χαρδα-
λιάς. Υπεβλήθη σε κλινικοεργαστηριακό
έλεγχο και έγιναν άμεσα στεφανιογρα-
φία και αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγ-
γείων.  Επιτυχώς! Θα παραμείνει στην
Καρδιολογική Κλινική για παρακολούθη-
ση». Όπως ανακοινώθηκε από την Πολι-
τική Προστασία, την ευθύνη συντονισμού
των ενεργειών από την πλευρά της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ανέλαβε άμεσα ο γενικός γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπα-
γεωργίου. 

Στην Κερατέα βρέθηκε χθες
κλιμάκιο της Διεύθυνσης 
Αντιμετώπισης Εγκλημάτων
Εμπρησμού - Καταγγελίες για
ανθρώπινο χέρι και στα Βίλια 

ΣΟΚ: Στο έλεος
των εμπρηστών
δάση της Αττικής
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Έληξε χθες η προθεσμία για τον εμβολιασμό των ερ-
γαζομένων στην Υγεία και ήδη κλιμάκια της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας ξεκίνησαν οριζόντιους ελέγχους
συμμόρφωσης με τη νομοθετική ρύθμιση, που υπο-
χρεώνει το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊ-
ατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό)
των ιδιωτών, δημοσίων και δημοτικών μονάδων φρον-
τίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπη-
ρία να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμ-
βολίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι εργαζόμενοι δεν
έχουν υποβάλει αίτηση εξαίρεσης ή απαλλαγής από
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ειδικότερους λό-
γους υγείας διατηρούν το δικαίωμα να καταθέσουν αί-

τηση εξαίρεσης έως αύριο, Τετάρτη, όπως ορίζεται στο
σχετικό ΦΕΚ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από
την 1η Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου η συμμετοχή των
εν λόγω εργαζομένων στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
αυξήθηκε από το 62,23% στο 74,28%.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθετική
διάταξη (αρ. 206 Ν. 4820/2021), οι κυρώσεις που προ-
βλέπονται είναι οι εξής:

Δημόσιος Τομέας
Για τον εργαζόμενο: Ειδικό διοικητικό μέτρο

αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών)
με απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Άρση
αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την

ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός Τομέας
Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να

μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζο-
μένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβο-
λής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής
εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί
προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: α) 10.000 ευρώ για
κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ και β) σε περί-
πτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο
20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000.

Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Κ
ρας τεστ αποτελούν οι δια-
κοπές του Αυγούστου για
την πορεία της πανδημίας
του κορονοϊού στη χώρα

μας, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα «σα-
ρώνει», ενώ βρισκόμαστε προ των πυ-
λών του τέταρτου κύματος. Οι ειδικοί
περιμένουν τα αποτελέσματα που θα
έχουν στο επιδημιολογικό φορτίο οι
μετακινήσεις των πολιτών σε όλη την
Ελλάδα τον Δεκαπενταύγουστο αλλά
και η επιστροφή τους στο κλεινόν άστυ
-ειδικά από τις «κόκκινες» περιοχές-
μέχρι τα τέλη του μήνα. Οι έλεγχοι εί-
ναι συνεχείς, ωστόσο αστάθμητος πα-
ράγοντας είναι πάντοτε το εάν οι πολί-
τες ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που
έχουν δοθεί για αποφυγή της διασπο-
ράς. Ένας ακόμη παράγοντας που φο-
βίζει τους επιδημιολόγους είναι το γε-
γονός ότι τα εμβόλια δείχνουν να μην
είναι όσο ανθεκτικά αναμενόταν στη
μετάλλαξη Δέλτα.

Οι εμβολιασμοί μέσα στον Αύγου-
στο έχουν μειωθεί αισθητά και για τον
λόγο αυτόν η κυβέρνηση σκοπεύει τον
Σεπτέμβριο να «γκαζώσει», με στόχο
να εμβολιαστούν όσοι είτε το έχουν
αμελήσει είτε εμφανίζονται αρνητικοί.
Ήδη είναι προ των πυλών οι πρώτες
κυρώσεις για ειδικές κατηγορίες ερ-
γαζομένων που δεν έχουν εμβολια-
στεί και δεν έχουν δηλώσει τους λό-
γους που να δικαιολογούν αυτήν την
απόφαση (υγειονομικοί, εκπαιδευτι-

κοί κ.τ.λ.). Άλλωστε, όπως έχει αναφέ-
ρει πολλές φορές ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχει
περίπτωση να υπάρξει νέο lockdown,
καθώς δεν πρόκειται να πληρώσουν οι
εμβολιασμένοι για τους λίγους ανεμ-
βολίαστους. 

Όχι εφησυχασμός
Άλλωστε, η αύξηση των ημερήσιων

κρουσμάτων δεν αφήνει περιθώρια
εφησυχασμού, οπότε βασικός στόχος
παραμένει η επίτευξη του πολυπόθη-
του τείχους ανοσίας. Η επιβράδυνση
των εμβολιασμών μέσα στο καλοκαίρι
έχει απομακρύνει αυτόν τον στόχο και
έτσι αναμένεται από Σεπτέμβρη να ξε-
κινήσει μια νέα καμπάνια ενημέρω-
σης, προκειμένου να οχυρωθεί ο γενι-
κός πληθυσμός. Πάντως, τα… κορο-
νοπάρτι του καλοκαιριού και η επικίν-
δυνη μετάλλαξη Δέλτα, που έχει βάλει
στο στόχαστρό της κυρίως τους νέους
και έχει μειώσει κατά πολύ τον μέσο
όρο ηλικίας των κρουσμάτων, είναι κι
άλλοι παράγοντες ανησυχίας, εν όψει
του -δύσκολου, όπως όλα δείχνουν-
Σεπτέμβρη. Δεν είναι λίγοι, άλλωστε,
οι ειδικοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν τη
συγκεκριμένη μετάλλαξη «νέο ιό». 

Παράλληλα, μπορεί η Αττική να εί-
ναι καθημερινά «πρωταθλήτρια» σε
ό,τι αφορά τα νέα κρούσματα, ωστόσο
οι ειδικοί έχουν βάλει στο μικροσκό-
πιό τους και την επαρχία, όπου έχει
παρατηρηθεί αύξηση της διασποράς
του κορονοϊού. Η Κρήτη βρίσκεται στο

επίκεντρο, καθώς, σύμφωνα με στοι-
χεία που έχουν δει το φως της δημο-
σιότητας, τα κρούσματα της νόσου το
τελευταίο δίμηνο έχουν ξεπεράσει τα
13.000! Το γεγονός αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα να έχει προκληθεί ασφυξία
στα νοσοκομεία του νησιού. Άλλωστε,
αυξάνονται οι φωνές στην Κρήτη που
αναφέρουν ότι το καλοκαίρι δεν τηρή-
θηκαν στο ελάχιστο τα μέτρα στα γλέν-
τια, τους γάμους και τις βαπτίσεις. 

Η επικίνδυνη μετάλλαξη
Δέλτα έχει βάλει στο
στόχαστρό της κυρίως 
τους νέους και έχει μειώσει
τον μέσο όρο ηλικίας 
των κρουσμάτων

TΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

POLITICAL ΕΛΛΑΔΑ14

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

Κρας τεστ η επιστροφήαπό τις διακοπές 

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Σαρωτικοί έλεγχοι για τους υγειονομικούς 



Νέες οδηγίες λόγω
επέλασης της Δέλτα  

Νέες οδηγίες για τους πλήρως
εμβολιασμένους που θα έρθουν
σε επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα κορονοϊού ή θεωρούν
ότι νοσούν εξέδωσε το CDC. Οι
ιατροί της Θεραπευτικής
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα
Ψαλτοπούλου, Πάνος
Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης
και Θάνος Δημόπουλος
(πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τι
αλλάζει στις οδηγίες.
Οι οδηγίες έως τώρα
συνιστούσαν την παρακολούθηση
συμπτωμάτων και επί
συμπτωμάτων τη διενέργεια τεστ.
Πλέον, όλοι συστήνεται να
υποβληθούν σε τεστ, 3-5 μέρες
μετά την έκθεση, και όχι την
πρώτη ή τη δεύτερη μέρα. Αυτό
πιθανά συσχετίζεται με την
επέλαση του στελέχους Δέλτα,
έναντι στο οποίο δεν παρέχουν
πλήρη προστασία τα υπάρχοντα
εμβόλια.
Η σύσταση είναι μετά την έκθεση
σε πιθανό κρούσμα η συνεχής
χρήση της μάσκας για 14 μέρες ή
μέχρι το αρνητικό τεστ. Αν το τεστ
είναι θετικό, τότε αυτομάτως το
άτομο τίθεται σε καραντίνα για
τουλάχιστον 10 ημέρες ή, αν
εμφανίσει συμπτώματα, τότε
πέραν των 10 ημερών πρέπει
κανείς να μην έχει συμπτώματα
τουλάχιστον για 24 ώρες, χωρίς
τη χρήση αντιπυρετικών.
Αυτές είναι οι νεότερες οδηγίες
που έχουν στόχο να
προστατεύσουν την κοινωνία από
την πιθανή διασπορά του
κορονοϊού, ακόμα και από
εμβολιασμένα άτομα που μπορεί
να εκτεθούν στον ιό.

Σ
την ανάγκη εμβολιασμού των
παιδιών ηλικίας 12-15 ετών στά-
θηκε χθες η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμού,

Μαρία Θεοδωρίδου, στην καθιερωμένη
ενημέρωση για την πορεία της πανδη-
μίας και των εμβολιασμών στη χώρα μας,
ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στις
ομάδες που θα χρειαστεί να πραγματο-
ποιήσουν την τρίτη δόση. 

Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Θεοδωρί-
δου υπενθύμισε τη σύσταση για εμβολια-
σμό κατά του κορονοϊού των παιδιών ηλι-
κίας 12-15 ετών, τόσο για τη δική τους
προστασία όσο και των οικείων τους. Τό-
νισε ότι παιδιά με υποκείμενα νοσήματα
κινδυνεύουν από τον ιό και πρέπει άμεσα
να εμβολιαστούν. Μάλιστα, επανέλαβε
την ασφάλεια των εμβολίων και εξήγησε
ότι ο καλύτερος σύμβουλος των γονιών
είναι ο παιδίατρος, που θα τους συμβου-
λεύσει και έχει χορηγήσει όλα τα εμβό-
λια στα παιδιά τους. Μετά τις διακοπές,
με τις συνήθεις ετοιμασίες για το σχο-
λείο, πρέπει και ο εμβολιασμός να μπει
στον προγραμματισμό, τόνισε χαρακτη-
ριστικά. 

Ακόμη, μίλησε για το ενδεχόμενο ανα-
μνηστικής δόσης εμβολίου κατά του Co-
vid-19, για το οποίο γίνεται αρκετή συζή-

τηση το τελευταίο διάστημα. Αναφέρθη-
κε σε μελέτες που περιλαμβάνουν ειδι-
κές κατηγορίες πολιτών, όπου φαίνεται
ότι μετά τους έξι μήνες μειώνεται το επί-
πεδο αντισωμάτων. Η πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υπεν-
θύμισε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας ζήτησε μορατόριουμ τρίτης δό-
σης, ώστε να εμβολιαστεί ο αναπτυσσό-
μενος κόσμος. Με βάση και το αίτημα
αυτό, η χορήγηση της τρίτης δόσης πρέ-
πει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια
και κατά προτεραιότητα σε όσους την
έχουν ανάγκη. Με βάση το CDC, στην κα-
τηγορία αυτήν περιλαμβάνονται οι μετα-
μοσχευμένοι, άτομα με μέτρια ή σοβα-
ρού βαθμού συγγενή ανεπάρκεια, με HIV
και όσοι λαμβάνουν φάρμακα όπως η
κορτιζόνη και άλλα ειδικά ανοσοκατα-
σταλτικά. Η γνωμοδότηση για την τρίτη
δόση, είπε, θα στηριχθεί στα επιδημιολο-
γικά δεδομένα της χώρας και ξεκαθάρι-
σε πως δεν υπάρχουν δεδομένα για τρίτη
δόση στον γενικό πληθυσμό.

Στο μεταξύ, μειωμένα συγκριτικά με
τις προηγούμενες ημέρες είναι τα κρού-
σματα του τελευταίου 24ώρου. Αξίζει,
βέβαια, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η κατα-
γραφή έγινε την Κυριακή, ανήμερα τον
Δεκαπενταύγουστο. Τα νέα εργαστηρια-

κά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
Covid-19 είναι 2.218, εκ των οποίων 7 εν-
τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των ασθε-
νών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 250. Η διάμεση ηλικία τους είναι 64
έτη. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με κο-
ρονοϊό στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 224. Οι νέοι θάνατοι ασθενών είναι
13, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 13.237. Στην
Αττική καταγράφονται για ακόμα ένα
24ωρο τα περισσότερα νέα κρούσματα
κορονοϊού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα,
από τα συνολικά 2.218 κρούσματα κορο-
νοϊού, στο Λεκανοπέδιο καταγράφονται
510 νέα και στη Θεσσαλονίκη 216. Στην
Κρήτη εντοπίζονται 313 κρούσματα το τε-
λευταίο 24ωρο.

Ποια είναι τα κριτήρια για
την τρίτη δόση - Στα 2.218
τα νέα κρούσματα

Αυστηρή σύσταση για
εμβολιασμό των εφήβων 
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Ίασμος 

Αποκτά νέο δημαρχιακό μέγαρο

Το παλαιό δημοτικό σχολείο Ιάσμου προωθεί η δημοτική
Αρχή για νέο δημαρχιακό μέγαρο. Προς τούτο ο δήμαρχος Ιά-
σμου Οντέρ Μουμίν προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό για την πλήρη ανακαίνιση και αποκατάσταση του κτιρίου.
«Προκηρύξαμε σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό αξίας
269.000 ευρώ την ανακαίνιση του Παλαιού Δημοτικού Σχολεί-
ου Ιάσμου για την επανάχρησή του ως νέου δημαρχιακού με-
γάρου. Το νέο δημαρχιακό μέγαρο Ιάσμου, ενώνοντας τις υπη-
ρεσίες στο ίδιο κτίριο, θα αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση του
δημότη και θα αποτελέσει μια ιστορική και χρυσή παρακατα-
θήκη για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο δήμαρχος Οντέρ
Μουμίν.

Κρήτη  

Έργο 900.000 ευρώ 
για συντήρηση οδικού δικτύου

Το έργο «Επείγουσες εργασίες στο οδικό δίκτυο Κρήτης»,
που προβλέπει τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δι-
κτύου Βενεράτο - Πύργος - Κυπαρίσσι της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, υπέγραψε η οικεία περιφερειακή Αρ-
χή. Το έργο είναι προϋπολογισμού 900.000 ευρώ και χρημα-
τοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Κρήτης. 

Συμβασιοποιήθηκε και μπαίνει τελικά στη φάση εκτέλεσης το έργο «Κατασκευή συλλογής μεταφο-
ράς και επεξεργασίας λυμάτων παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές)» μετά και τις τελικές υπο-
γραφές από τον δήμαρχο Μ. Καρρά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας (Μηχανική Πε-
ριβάλλοντος Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) Σπ. Κολοβό. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης 4,9
εκατ. ευρώ και έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Πε-
ριλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης με αναρρόφηση και επιπλέον επέκταση των υφιστάμενων Εγκα-
ταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. «Έχοντας ως πεποίθηση ότι η συλλογή και επεξεργασία λυμά-
των δεν είναι πολυτέλεια αλλά στοιχειώδης προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων, προχωράμε συνεχώς στην υλοποίηση τόσο αποχετευτικών δικτύων όσο και βιολογι-
κών καθαρισμών. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει και το τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος
από την κατασκευή τέτοιου είδους έργων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Μ. Καρράς.

Εννέα υποτροφίες σπουδών για την Περιφέρεια
Μακεδονίας, όπως και για καθεμία από τις 13 πε-
ριφέρειες της Ελλάδας, παρέχει ο θεσμός «Υπο-
τροφίες στις Περιφέρειες», που αποτελεί πρωτο-
βουλία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ,
Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (ΚΔΒΜ2)
και Mediterranean Professional Studies
(ΚΔΒΜ2), μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στις Πε-
ριφέρειες» ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022. Ο θε-
σμός εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης των εκπαιδευτικών φορέων,
ενισχύοντας το δικαίωμα όλων των νέων στην εκ-
παίδευση, με στόχο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
για σπουδές νέων με επιδόσεις στο λύκειο, που
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδά-
σουν. Μετά τη μεγάλη συμμετοχή στην περσινή
δράση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμ-
μετέχει για δεύτερη φορά στον θεσμό και θα χο-
ρηγηθούν εννέα υποτροφίες για το ακαδημαϊκό
έτος 2021 - 2022 με κοινωνικοοικονομικά και
ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο λύκειο) σε
οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών
που ενδιαφέρει τους δικαιούχους, μεταξύ των ει-
δικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που
παρέχονται από τους συνεργαζόμενους εκπαι-
δευτικούς φορείς.

! Κεντρική Μακεδονία

Εννέα υποτροφίες στον
θεσμό «Υποτροφίες
στις Περιφέρειες»

Ροδόπη

Ζημιές σε καλλιέργειες 
από τις χαλαζοπτώσεις
Αγροτικές καλλιέργειες στον Δήμο Αρριανών έπληξε
η χαλαζόπτωση της 12ης Αυγούστου. Την άμεση εκ-
κίνηση των διαδικασιών εκτίμησης και καταγραφής
των ζημιών ζήτησε ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδό-
πης Νικόλαος Τσαλικίδης σε επικοινωνία του με τον
διευθυντή του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Αλεξαν-
δρούπολης Δημήτρη Πανταζή. Κλιμάκιο γεωπόνων
εκτιμητών πραγματοποιεί ήδη αυτοψίες για την εκτί-
μηση των ζημιών που αφορούν κυρίως σε καλλιέρ-
γειες καπνών. 

Υπογράφηκε η σύμβαση επεξεργασίας 
λυμάτων παραλίας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νέα Προποντίδα 

Δυτική Μακεδονία 

Προσκλήσεις για χρηματοδότηση
βελτίωσης φωτισμού

Προσκλήσεις για
χρηματοδότηση έργων
βελτίωσης και καλύτε-
ρης ενεργειακής από-
δοσης φωτισμών σε δη-
μόσιους χώρους υπέ-
γραψε ο περιφερειάρ-
χης Δυτικής Μακεδο-
νίας Γεώργιος Κασαπίδης. Πρόκειται για έργα συνολι-
κού προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ στο πρόγραμμα
«Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) των
Δήμων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας», που εν-
τάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μα-
κεδονία» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η κατανομή του συ-
νολικού προϋπολογισμού των 6 εκατ. ευρώ έχει ως
εξής: για το ΒΑΑ Γρεβενών διατίθεται ποσό 2 εκατ. ευ-
ρώ, για το ΒΑΑ Καστοριάς διατίθεται ποσό 2,5 εκατ.
ευρώ, για το ΒΑΑ Φλώρινας διατίθεται ποσό 1,5 εκατ.
ευρώ. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ
ΕΣΠΑ.
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Α
πό την προπερασμένη Δευτέρα το
Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρει-
ας Αττικής και του ΙΣΑ με τα κλιμάκιά

του συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη σε πυ-
ροπαθείς. Ήδη, σύμφωνα με τα πρώτα στοι-
χεία, τα μικτά κλιμάκια ιατρών, νοσηλευτών,
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, μαζί
με το επιστημονικό προσωπικό του τηλεφω-
νικού κέντρου 1110 έχουν παράσχει υποστή-
ριξη για παροχή οδηγιών σε περισσότερους
από 500 πολίτες για παροχή πρώτων βοηθει-
ών και οδηγίες σε περισσότερους από 1.500
συμμετέχοντες στην αντιμετώπιση των πυρ-
καγιών, για παροχή ψυχολογικής υποστήρι-
ξης σε 30 οικογένειες και για παροχή ψυχο-
λογικής υποστήριξης κατ’ οίκον σε 27 ηλι-
κιωμένους.

Τα μικτά κλιμάκια που έχουν αναλάβει
δράση, κατόπιν των οδηγιών του περιφερει-
άρχη Αττικής και προέδρου του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, βρέθηκαν
στα ειδικά διαμορφωμένα σημεία τροφοδο-

σίας που δημιουργήθηκαν από την Περιφέ-
ρεια Αττικής για τους πυρόπληκτους στην
πλατεία Αφιδνών - Κιούρκα, στην πλατεία
Θρακομακεδόνων, στην πλατεία του Αγίου
Στέφανου, στο Κεντρικό Κτίριο στη Γέφυρα
Αφιδνών και στην πλατεία στην Ιπποκράτειο
Πολιτεία. Η προσφορά των ιατρών και νοση-
λευτών αφορούσε στην παροχή οδηγιών σχε-
τικά με τις συνέπειες που πιθανόν να επιφέ-
ρει το τοξικό «νέφος» της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης από τα αιωρούμενα σωματίδια της αι-
θαλομίχλης.

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης, «η έμ-
πρακτη υποστήριξη των συνανθρώπων μας
που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές αποτελεί βασικό στόχο. Μέσα στο διά-
στημα που έχει μεσολαβήσει από το ξέσπα-
σμα των πυρκαγιών μέχρι και σήμερα έχουμε
δεχτεί πληθώρα αιτημάτων από τους συναν-
θρώπους μας, τόσο αυτούς που επλήγησαν
άμεσα όσο και από αυτούς που επλήγησαν
έμμεσα».

Αποκατάσταση διαγραμμίσεων
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δια-

γραμμίσεων διαβάσεων πεζών, όπως επίσης αντι-
κατάστασης και τοποθέτησης πινακίδων οδικής
σήμανσης σε όλο το εύρος του Δήμου Νέας Ιωνίας,
σε μια συνολική παρέμβαση για την ασφαλή διέ-
λευση των οχημάτων και των πεζών στην πόλη. Οι
εργασίες εκτελούνται σε κεντρικές οδούς και δρό-
μους όπου υπάρχουν σχολικά κτίρια, καθώς και σε
κομβικά σημεία όπου υπάρχει έντονη κίνηση οχη-
μάτων και πεζών. «Στόχος των εργασιών μας αποτελεί η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση
των μαθητών στα σχολεία, καθώς επίσης η διευκόλυνση της κυκλοφορίας και η αποφυγή ατυχη-
μάτων», τονίζει η δήμαρχος Δέσποινα Θωμαΐδου.

Απόπειρα εμπρησμού
στην Αργυρούπολη  

Νέα προσπάθεια εμπρησμού, για να
ξεσπάσει πυρκαγιά στο δασάκι της
Αργυρούπολης κοντά στον Υμηττό,
κατήγγειλε για δεύτερη φορά τις τε-
λευταίες μέρες με ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δή-
μαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος. Όπως ανέ-
φερε σε ανάρτησή του, η περιπολία
ομάδας εθελοντών Δασοφύλαξης
της Αργυρούπολης εντόπισε στη
βάση ενός πεύκου κρυμμένα κάτω
από ένα μαξιλάρι δύο γκαζάκια.
Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε μια
εβδομάδα που οι ομάδες εθελοντών
εντοπίζουν εμπρηστικούς μηχανι-
σμούς μέσα στο δάσος, κάτι που φυ-
σικά προκαλεί ανησυχία. Όπως τό-
νισε ο δήμαρχος, «είναι απίστευτο
αυτό που βιώνουμε και ευχαριστώ
τους εθελοντές φύλακες του Υμητ-
τού μας που αγρυπνούν 24 ώρες το
24ωρο απέναντι στους αλήτες που
βάλθηκαν να μας κάψουν».

Τα προσωρινά 
αποτελέσματα 
για τους παιδικούς
σταθμούς
Εκδόθηκαν από την ΕΕΤΑΑ τα
προσωρινά αποτελέσματα των δι-
καιούχων για τους παιδικούς
σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑ-
ΠΑμεΑ για το σχολικό έτος 2021 -
2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να ενημερωθούν αν δι-
καιούνται ή όχι την «αξία τοποθέ-
τησης» (voucher) μέσω της ειδι-
κής εφαρμογής στην ιστοσελίδα
της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr,
paidikoi.eetaa.gr) με τη χρήση
των κωδικών Taxisnet.
Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται
έως την Τετάρτη 18 Αυγούστου. Τα
οριστικά αποτελέσματα θα ανα-
κοινωθούν στις 20 του μήνα. Όσοι
επιλεγούν με σειρά μοριοδότησης
λαμβάνουν voucher αξίας 280 ευ-
ρώ/μήνα προκειμένου να επιλέ-
ξουν τον φορέα/δομή (δημοτικό ή
ιδιωτικό) που επιθυμούν να φιλο-
ξενηθεί το τέκνο τους.

Στην προσπάθεια του δημάρ-
χου Ηρακλείου Αττικής Νί-
κου Μπάμπαλου να είναι απο-
λύτως έτοιμα τα σχολεία στις
αρχές του Σεπτέμβρη, ο δή-
μος ανακοίνωσε την πρόσλη-
ψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
ορισμένου χρόνου, για την
καθαριότητα των σχολικών
μονάδων της πόλης, συνολι-
κού αριθμού 38 ατόμων. Ειδι-
κότερα προσλαμβάνει δέκα
καθαριστές σχολικών μονά-
δων για μερική απασχόληση
και είκοσι οκτώ καθαριστές
σχολικών μονάδων πλήρους
απασχόλησης.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκινάει διαβούλευση      
Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού θέτει
σε διαβούλευση την επικαιροποίηση
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων. Πρόκειται για ένα ολο-
κληρωμένο σχέδιο με στόχο τη στα-
διακή μείωση των απορριμμάτων
που παράγουμε αλλά και την προ-
ώθηση της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης.
Στο επικαιροποιημένο σχέδιο υπάρ-
χει αναλυτική περιγραφή της υφι-
στάμενης κατάστασης σε επίπεδο
δεκαετίας, αποτυπώνονται τα μέσα
και οι πόροι που διαθέτει ο δήμος για
τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς
και τα προτεινόμενα μέτρα και οι
δράσεις για το επόμενο διάστημα.
«Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και
έως τις 10 Σεπτεμβρίου μπορεί ο κα-
θένας από εμάς να διατυπώσει τις
απόψεις και τις παρατηρήσεις του ή
ακόμη και να προτείνει νέες δρά-
σεις, ώστε από κοινού να διαμορφώ-
σουμε τη στρατηγική μας για το αύ-
ριο», τόνισε ο δήμαρχος Ηλίας Απο-
στολόπουλος.

Σε δράση γιατροί, ψυχολόγοι
και κοινωνικοί λειτουργοί

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Προσλήψεις 
στη σχολική 
καθαριότητα
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Σ υμπληρώθηκαν την Κυριακή 47 χρόνια από τον επαίσχυντο «Αττίλα 2»,
που ολοκλήρωσε το τουρκικό έγκλημα πάνω στο σώμα της Κύπρου. Από
τότε η Μεγαλόνησος περιμένει τη δικαίωσή της, την αποκατάσταση της

ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
Γ’ και τη συμμετοχή ολόκληρου του νησιού στην Ενωμένη Ευρώπη, χωρίς «κη-
δεμονίες» και υπαγορεύσεις πολιτικής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, γεννήθηκε ως Μιχαήλ Χριστοδούλου Μούσκος, στο χωριό Πάνω Παναγιά
Πάφου, στις 13 Αυγούστου 1913. Αν και από φτωχή οικογένεια, από μικρός ήταν
πολύ καλός «στα γράμματα» και έτσι τελείωσε το σχολείο στη Μονή Κύκκου.
Ακολούθησαν σπουδές στην Παγκύπρια Σχολή της Λευκωσίας και με υποτρο-

φία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου
σπούδασε Θεολογία. Στην Κατοχή
σπούδαζε στη Νομική Αθηνών και μετά
την Απελευθέρωση χειροτονήθηκε ιε-
ρέας και ως αρχιμανδρίτης τοποθετή-
θηκε στην Αγία Παρασκευή Πειραιώς.

Το 1948 λαμβάνει νέα υποτροφία και
μεταβαίνει για σπουδές Θρησκευτικής

Κοινωνιολογίας στη Βοστόνη. Την ίδια χρονιά εκλέγεται επίσκοπος Κιτίου και
αργότερα επιστρέφει στην Κύπρο, όπου γίνεται και διευθυντής του τετραμε-
λούς Γραφείου της Εθναρχίας, με σκοπό τον συντονισμό του αγώνα για την
Ένωση Ελλάδος - Κύπρου. Σε κήρυγμά του το 1949, κατά την περίοδο του Ενωτι-
κού Δημοψηφίσματος, έλεγε: «Δεν πιστεύουμε, όπως κάνουν μερικοί προδό-
τες και αγγλόφιλοι, πως η Ένωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αγγλο-
ελληνικής φιλίας. Η Ένωση δεν χαρίζεται, κερδίζεται με συνεχή αγώνα».
Αφότου ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β’ εκοιμήθη το 1950, ο 37χρονος Μακάριος
εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Στον λόγο του, υποσχέθηκε στον λαό ότι
θα εργαστεί άοκνα για την Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα.

Με την πίεση του Μακαρίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπά-
γος έθεσε το θέμα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου στον ΟΗΕ, αλλά πάντοτε προ-
σέκρουε στις αντιρρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Τουρκίας. Το αδιέ-
ξοδο ανέλαβε να λύσει ο ανυποχώρητος αγώνας της ΕΟΚΑ, που υποχρέωσε τον
Μακάριο να εξοριστεί στις Σεϋχέλλες. Από εκεί ο Αρχιεπίσκοπος απέρριψε
τόσο το Σχέδιο Χάρντινγκ όσο και το Σχέδιο Ράντκλιφ, αλλά προ της διχοτομή-
σεως του νησιού αναγκάστηκε να αποδεχθεί τις ρυθμίσεις της Συμφωνίας Ζυ-
ρίχης - Λονδίνου. Επέστρεψε θριαμβευτής στην Κύπρο. Κέρδισε τις πρώτες
εκλογές για την Προεδρία με ποσοστό 66,3% έναντι του ανθυποψηφίου του
Ιωάννη Κληρίδη (πατέρα του Γλαύκου Κληρίδη) και με την προσωπική του ακτι-
νοβολία μετείχε και στο Κίνημα των Αδεσμεύτων μαζί με πολλές αραβικές χώ-
ρες. Στα τέλη το 1963, επιχειρεί αλλαγή 13 διατάξεων του Συντάγματος, με απο-
τέλεσμα να καταρρεύσουν οι Συνθήκες Ζυρίχης - Λονδίνου.

Το 1970 γίνεται ανεπιτυχής προσπάθεια δολοφονίας του Μακάριου, ενώ η
δράση του Εθνικού Μετώπου έχει επαναφέρει την αστάθεια στο νησί. Ο Μακά-
ριος «φωτογραφίζει» τη χούντα των Αθηνών ως υπαίτια της κατάστασης. Σε
αυτό το κλίμα εκδηλώνεται το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου τη 15η Ιουλίου.
Εκείνος διαφεύγει στη Νέα Υόρκη. Επέστρεψε στην Κύπρο τον Δεκέμβριο
1974, όταν το έγκλημα είχε ολοκληρωθεί. Πέθανε στις 3 Αυγούστου 1977.

Από την ανεξάρτητη 
Κύπρο στον «Αττίλα»
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Α
σύλληπτες εικόνες εκτυλίσσονται τις
τελευταίες ώρες στο διεθνές αερο-
δρόμιο της Καμπούλ, καθώς χιλιάδες
κόσμου πασχίζουν να εγκαταλείψουν

τη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από
τους Ταλιμπάν. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ που
επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον
πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο
χάος που επικρατεί στον αερολιμένα. 

Μάρτυρας ανέφερε στο πρακτορείο Reuters
ότι είδε ένα όχημα να παραλαμβάνει τα πτώματα
πέντε ανθρώπων, ενώ ένας άλλος αυτόπτης μάρ-
τυρας είπε ότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν οι άνθρωποι
αυτοί σκοτώθηκαν από τα πυρά που έπεσαν νω-
ρίτερα από Αμερικανούς στρατιώτες ή από το πο-
δοπάτημα λόγω του πανικού που προκλήθηκε
εξαιτίας των πυρών.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του Διαδικτύου κάνει
ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το πρα-
κτορείο Asvaka και φέρεται να δείχνει ανθρώ-
πους να πέφτουν στο κενό από ένα αεροπλάνο
που αναχωρεί από την Καμπούλ. 

Το πρακτορείο κάνει λόγο για δύο άτομα που
πέφτουν από το αεροσκάφος καθώς αυτό κερδί-
ζει ύψος, ωστόσο η γνησιότητα του βίντεο δεν
έχει επιβεβαιωθεί. 

Στο μεταξύ, η πρεσβεία της Ρωσίας στην Καμ-
πούλ ανακοίνωσε χθες ότι ο Αφγανός πρόεδρός

του Ασράφ Γάνι διέφυγε από τη χώρα με τέσσερα
αυτοκίνητα και ένα ελικόπτερο γεμάτο μετρητά.

Αντιδράσεις
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ

Πομπέο δήλωσε στο Fox News ότι η κυβέρνηση
Μπάιντεν φαίνεται ότι απέτυχε στα σχέδιά της. Ο
ίδιος ζήτησε να σταλεί αμερικανική αεροπορική
δύναμη για να συντρίψει τις δυνάμεις των Ταλιμ-
πάν που περικυκλώνουν την Καμπούλ.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα εργαστεί για τη «στα-
θερότητα» στο Αφγανιστάν ώστε να ανακοπεί μια
συρροή προσφύγων, ενώ ο ειδικός απεσταλμέ-
νος του Ρώσου προέδρου για το Αφγανιστάν Ζα-
μίρ Καμπούλοφ δήλωσε ότι η ηγεσία του κινήμα-
τος των Ταλιμπάν έχει δείξει εδώ και καιρό ότι εί-
ναι πιο συνεννοήσιμη απ’ ό,τι η προηγούμενη κυ-
βέρνηση μαριονετών του Αφγανιστάν, ενώ δεν
συνιστά προς το παρόν απειλή για τις χώρες-συμ-
μάχους της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία. 

Η Άνγκελα Μέρκελ χαρακτήρισε «πικρή» την
κατάσταση στο Αφγανιστάν, ενώ ο Βρετανός
υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας χαρακτήρισε
την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία ως
«αποτυχία της διεθνούς κοινότητας» και προει-
δοποίησε πως «δεν είναι η στιγμή» να αναγνωρι-
στούν οι Ταλιμπάν ως επίσημη κυβέρνηση της
χώρας.

Ο ισχυρός σεισμός, ο οποίος έπληξε την Αϊτή
το Σάββατο, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή
τους σχεδόν 1.300 άνθρωποι, να τραυματιστούν
πάνω από 5.700 και χιλιάδες άλλοι να μείνουν
άστεγοι στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου
πολλοί κάτοικοι ψάχνουν δικούς τους που είτε
αγνοούνται είτε έχουν παγιδευτεί κάτω από κτί-
ρια που κατέρρευσαν.

Υπομένοντας τους μετασεισμούς του κύριου
σεισμού, μεγέθους 7,2 βαθμών, κάτοικοι και
σωστικά συνεργεία πάσχιζαν προχθές Κυρια-
κή, συχνά με πολύ περιορισμένα μέσα, να
βρουν και να ανασύρουν επιζήσαντες. Βαριά
μηχανήματα, φορτηγά και μπουλντόζες μετακι-
νούσαν κομμάτια μπετόν κτιρίων που κατέπε-
σαν στην πόλη Λε Καγέ, κοντά στο επίκεντρο
του σεισμού, κάπου 160 χιλιόμετρα από την
πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρες, όπως διαπίστωσαν

δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο
σεισμός έπληξε τη Νοτιοδυτική Αϊτή το Σάββα-
το στις 8.29 (15.29 ώρα Ελλάδας). Η αϊτινή Πολι-
τική Προστασία δημοσιοποίησε χθες το βράδυ
νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό των
θυμάτων, που κάνει λόγο για 1.297 νεκρούς.
Σχεδόν 30.000 σπίτια καταστράφηκαν ή υπέ-
στησαν ζημιές.

Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων
και των πολιτών να ανασύρουν καταπλακωμέ-
νους ανθρώπους ενδέχεται να εμποδίσει ο και-
ρός: την Αϊτή πλησιάζει η τροπική καταιγίδα
Γκρέις, που αναμένεται να προκαλέσει καταρ-
ρακτώδεις βροχές και αιφνίδιες πλημμύρες,
σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρε-
σία των ΗΠΑ. Προβλέπεται να αρχίσει να πλήτ-
τει την Αϊτή απόψε, με τη χώρα να έχει τεθεί σε
κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης.
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Χάος με πυροβολισμούς, 
νεκρούς και ποδοπατήματα 
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Σεισμός Αϊτή: Η χώρα θρηνεί τουλάχιστον 1.300 νεκρούς



Εκτεταμένους ελέγχους σε όλους τους κλάδους της
αγοράς, πλέον της εστίασης, συνεχίζουν να κάνουν οι
ελεγκτές της ΑΑΔΕ και τον Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα.
Τα νέα λαβράκια, που έβγαλαν, οδήγησαν σε 48ωρα λου-
κέτα και τσουχτερά πρόστιμα σε πάνω από 70 επιχειρή-
σεις το τελευταίο δεκαπενθήμερο.
� Κατάστημα εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων στην
Άρτα βρέθηκε να μην έχει κόψει 21 αποδείξεις αξίας
5.800 ευρώ.
� Αναψυκτήριο στην Ορεστιάδα δεν είχε κόψει 2.600

αποδείξεις αξίας 5.700 ευρώ.
� Κατάστημα επίπλων στη Θεσσαλονίκη δεν είχε κόψει
3 αποδείξεις αξίας 5.100 ευρώ.
� Καθαριστήριο στη Σπάρτη βρέθηκε να μην έχει κόψει
140 αποδείξεις αξίας 3.500 ευρώ.
�Επιχείρηση ενοικίασης τουριστικών σκαφών στα νότια
προάστια της Αθήνας βρέθηκε να μην έχει κόψει δύο
αποδείξεις αξίας 3.500 ευρώ.
� Επιχείρηση γενικού εμπορίου στην Κεφαλονιά παρέ-
λειψε να κόψει τιμολόγιο 2.300 ευρώ.

� Επιχείρηση με τέντες και ταπετσαρίες στην Κόρινθο
δεν είχε κόψει 5 αποδείξεις αξίας 2.000 ευρώ.
� Πρατήριο καυσίμων στο Ναύπλιο δεν έκοψε αποδεί-
ξεις 2.000 ευρώ.
�Φούρνος στο Αγρίνιο είχε… ξεχάσει να κόψει 20 απο-
δείξεις αξίας 1.100 ευρώ.

Πλέον των 48ωρων λουκέτων ή και των προστίμων, οι
ελεγκτές έχουν ήδη ζητήσει τα βιβλία αυτών των επιχει-
ρήσεων ώστε να ελέγξουν και τα δηλωθέντα στοιχεία
προηγούμενων μηνών και ετών.

Μ
ε μία αίτηση που θα πρέπει να
υποβληθεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου περισσότεροι
από 820.000 πληττόμενοι φορολογούμε-
νοι έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν
οφειλές ύψους 2,26 δισ. ευρώ σε 36 άτο-
κες δόσεις ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο
2,5%.

Η ρύθμιση αφορά στα χρέη που γεννή-
θηκαν την περίοδο της πανδημίας και
συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2020
μέχρι και τον Ιούλιο του 2021.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέ-
χρι και τις 31/12/2021 μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που
αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Όταν η αίτη-
ση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέ-
τη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην
αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης
των οφειλών υπηρεσία.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση
συντελείται με την καταβολή της πρώτης
δόσης μέχρι και τις 31/1/2022. Η καταβολή
της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τις τρεις εργάσιμες μέρες από την ημε-
ρομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η ρύθμιση αφορά:
α) Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες,

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με
πληττόμενο ΚΑΔ.

β) Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη
για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από
1/3/2020 έως 31/7/2021, έλαβαν αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δή-
λωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα

από 1/3/2020 έως 31/7/2021, εντάχθηκαν
στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συνεργασία»
για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από
1/3/2020 έως 31/7/2021, έλαβαν μειωμένο
μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διά-
στημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και
έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των
δηλώσεων Covid-19, ήταν εγγεγραμμένοι
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδή-
ποτε διάστημα από 1/3/2020 έως
31/7/2021.

Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το

σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθε-
σμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά
Κέντρα που κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης
ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το
διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.
Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση, ανε-
ξαρτήτως κριτηρίων, οφειλές για τις οποί-
ες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης
και παράταση καταβολής.

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση: α) Ο φόρος
εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. β)
Οφειλές που αφορούν στην ανάκτηση
κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν
με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων
αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες δια-
τάξεις. Και γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματι-
κής καταβολής.

Η ρύθμιση χάνεται αν ο οφειλέτης δεν
καταβάλει δύο συνεχείς μηνιαίες δόσεις
της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβο-
λή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμι-
σης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
δύο μηνών. Η ελάχιστη δόση ανέρχεται σε
30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού
ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ, και 50
ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού
ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βασικές
οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής
τους στη ρύθμιση, αντί των τόκων και προ-
σαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως υπο-
λογισμένο. Η δε καθυστέρηση καταβολής
μιας δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προ-
σαύξηση 5%.

Τέλος, με την υπαγωγή στη ρύθμιση χο-

ρηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, ανα-
βάλλεται η εκτέλεση της ποινής και ανα-
στέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινή-
των με την προϋπόθεση. Η αναστολή αυτή
δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επι-
βληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί
οι σχετικές παραγγελίες πριν από την
υπαγωγή στη ρύθμιση.

«Βροχή» τα πρόστιμα για φοροδιαφυγή σε πάνω από 70 επιχειρήσεις
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Οι περίπου 820.000 
πληττόμενοι δικαιούχοι
έχουν την ευκαιρία 
να ρυθμίσουν οφειλές
ύψους 2,26 δισ. ευρώ -
Ηλεκτρονικά η αίτηση 
έως τις 31/12
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Πώς ξεκλειδώνουν
οι 36 και 72 δόσεις



Π
άνω από 30.000 οφειλέ-
τες έχουν εισέλθει στην
πλατφόρμα του εξωδι-
καστικού μηχανισμού

ρύθμισης χρεών ξεκινώντας την αί-
τησή τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
μέσω της ειδικής πλατφόρμας της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Το νέο
πλαίσιο προβλέπει για πρώτη φορά
ότι στη ρύθμιση θα μπορούν να εν-
ταχθούν και οφειλές που δεν είναι
ακόμη σε καθυστέρηση, αλλά οι
οφειλέτες δυσκολεύονται να εξο-
φλήσουν και προϋπόθεση για να
τεκμηριωθεί αυτό είναι να έχουν
υποστεί μείωση των εισοδημάτων
τους κατά 20% τουλάχιστον.

Ο νόμος προβλέπει ευνοϊκές ρυθ-
μίσεις, με τις οποίες τα νοικοκυριά
μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές
τους μέσω του εξωδικαστικού μηχα-
νισμού σε έως 240 δόσεις προς το
Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς
τους χρηματοδοτικούς φορείς. Επί-
σης, προβλέπει επιδότηση δανείων
πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικο-
κυριών για πέντε έτη σε όσους ρυθ-
μίσουν τις οφειλές τους. Η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα επιτρέπει στους
οφειλέτες με ισχυρή οικονομική
αδυναμία να λάβουν τη σχετική βε-
βαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλω-

τα νοικοκυριά. Ακολούθως, μπο-
ρούν να επωφεληθούν από τις προ-
στατευτικές πρόνοιες του Νόμου
4738/2020, δηλαδή να διαγράψουν
όλες τις οφειλές τους και να λάβουν
τη 2η ευκαιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
μπουν στην εξής ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: www.gov.gr/ipiresies/peri-
ousia-kai-phorologia/diakheirise-
opheilon/bebaiose-eualotou-oph-
eilete.

Το «κούρεμα» προς το Δημόσιο
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από
95% των απαιτήσεων του Δημοσίου
από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί
από τη φορολογική διοίκηση, 85%
των απαιτήσεων του Δημοσίου και
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
από προσαυξήσεις και τόκους εκ-
πρόθεσμης καταβολής.

Επιπλέον, στην περίπτωση των δι-
μερών διαπραγματεύσεων ή στις
πολυμερείς διαπραγματεύσεις, όταν
η προσφερόμενη λύση από τους
χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει
από την αντιπρόταση των πιστωτών,
το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς

το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερο από 75%. Σημειώνεται
ότι διαγραφή βασικής οφειλής προς
το Δημόσιο και ασφαλιστικών ει-
σφορών απαγορεύεται από τον νόμο.
Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή το
«κούρεμα» προς τους χρηματοδοτι-
κούς φορείς δεν μπορεί να είναι με-
γαλύτερο από 80% των απαιτήσεων
των χρηματοδοτικών φορέων, με
εξαίρεση τους τόκους υπερημερίας
για τους οποίους δεν υπάρχει όριο.

Όσοι επιλέξουν τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό θα πρέπει, αφού κά-
νουν αίτηση, να παρέχουν εξουσιο-
δότηση για την άρση τραπεζικού και
φορολογικού απορρήτου. Το ποσό
μηνιαίας δόσης αυξάνεται σταδιακά
έπειτα από 1 και 4 έτη. Το ελάχιστο
ποσό μηνιαίας δόσης για τη ρύθμιση
οφειλών με το Δημόσιο και τους φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης ανέρχε-
ται σε 50 ευρώ. 

Και έως 420 προς 
τις τράπεζες για τα 
υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά - Από 50 ευρώ
η μηνιαία δόση
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ΟΑΕΔ: Για το επίδομα 
ανεργίας εργαζομένων 
πυρόπληκτων επιχειρήσεων 

Άρχισε χθες η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
για το ελάχιστο τακτικό επίδομα ανεργίας 5 μηνών για
τους πρώην εργαζόμενους πυρόπληκτων επιχειρή-
σεων, στο πλαίσιο των μέτρων του υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη των
πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά
τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Μετά την
εγγραφή οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλε-
κτρονική αίτηση για επιδότηση της ανεργίας με κωδι-
κούς Taxisnet ή ΟΑΕΔ και να επισυνάψουν βεβαίωση
μερικής ή ολικής καταστροφής της επιχείρησης ή
τουλάχιστον έγγραφο με τα στοιχεία της επιχείρησης
(ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση). Η διεύθυνση για την
αίτηση επιδόματος ανεργίας είναι η εξής:
www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/aner-
gia/aitese-epidomatos-anergias (gov.gr →Εργασία
και ασφάλιση → Ανεργία → Αίτηση επιδόματος
ανεργίας).

Προϋπολογισμός: 
Πρωτογενές έλλειμμα 9,077
δισ. ευρώ στο επτάμηνο

Πρωτογενές έλλειμμα 9,077 δισ. ευρώ, έναντι στό-
χου για πρωτογενές έλλειμμα 9,602 δισ. ευρώ και
πρωτογενούς ελλείμματος 7,463 εκατ. ευρώ για την
ίδια περίοδο το 2020, καταγράφεται το πρώτο επτά-
μηνο στον Προϋπολογισμό. Tο ύψος των καθαρών
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε
26.955 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 650
εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι της εκτίμησης για το αντί-
στοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγη-
ματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Τα έσοδα από
φόρους ανήλθαν σε 24.431 εκατ. ευρώ, μειωμένα κα-
τά 45 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου που έχει
περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ
2022-2025.

«Πληρώνουν»  ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ
από 16 έως 20 Αυγούστου 

Καταβολές συνολικού ύψους 43,1 εκατ. ευρώ σε
περίπου 53.400 δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν
από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ έως τις 20 Αυγούστου.
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 9,36 εκατ. ευρώ σε
390 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων
για εφάπαξ, 12,76 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
22.700 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, 393.376
ευρώ θα καταβληθούν σε 461 δικαιούχους για παρο-
χές σε χρήμα του τ. ΟΑΕΕ και 12.300 ευρώ θα κατα-
βληθούν σε 20 δικαιούχους για κληρονομικές παρο-
χές επικουρικής σύνταξης. Από τον ΟΑΕΔ θα κατα-
βληθούν 10 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για
καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομά-
των, 10 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιού-
χους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων
απασχόλησης και 600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε
800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

«Βροχή» οι αιτήσεις
για τις 240 δόσεις 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ρ Υ Θ Μ I Σ Ε Ι Σ  Χ Ρ Ε Ω Ν



Σ
ε συμφωνία με την Crystal Al-
mond Holdings Limited για την
εξαγορά του 100% των μετοχών

της Wind κατέληξε η United Group, κο-
ρυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και μέσων ενημέρωσης στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία κινεί-
ται στην περιοχή του 1 δισ. ευρώ - και
συγκεκριμένα στα επίπεδα των 970
εκατ. ευρώ. «H Wind έχει παίξει σημαν-
τικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο της
χώρας, στην 30χρονη πορεία της στην
ελληνική αγορά τηλεπικοινωνίων, έχον-
τας επενδύσει περισσότερα από 4 δισ.
ευρώ για την ανάπτυξη κορυφαίων υπο-
δομών. 

Η τελευταία πενταετία υπήρξε ιδιαίτε-
ρα επιτυχημένη, με συνεχή άνοδο σε
όλους τους οικονομικούς και λειτουργι-

κούς δείκτες και ανάπτυξη νέων τεχνο-
λογιών, όπως είναι τα δίκτυα οπτικών
ινών και 5G που αλλάζουν την καθημε-
ρινότητά μας. 

Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχου-
με επιτύχει ως οργανισμός, κυρίως
όμως για τους ανθρώπους μας και τους

συνεργάτες μας, που κερδίζουν καθη-
μερινά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων
καταναλωτών και των επιχειρήσεων, με
στέρεα βάση τις αξίες μας», σημειώνει ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Wind Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής, σχο-
λιάζοντας τη συμφωνία.

Apple: Είσοδος 
στην Ελλάδα μέσω θυγατρικής

Είσοδο στην Ελλάδα κάνει η Apple, αφού,
σύμφωνα με επίσημο δημοσίευμα σήμερα, η
εταιρεία έχει ήδη ιδρύσει θυγατρική από τις 29
Ιουλίου! Πιο συγκεκριμένα, η νέα θυγατρική
έχει μετοχικό κεφάλαιο 450.000 ευρώ και
έδρα το Μαρούσι. Όπως αναφέρεται στο δημο-
σιευμένο καταστατικό που έχει αναρτηθεί στο
ΓΕΜΗ, σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή
υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες του
Ομίλου, καθώς και υπηρεσίες marketing και
υπηρεσιών, άμεσα συνυφασμένες με την προ-
ώθηση των πωλήσεων.

Πειραιώς: Ενισχύει με 
1,5 εκατ. ευρώ τις δράσεις 
για αναδάσωση - αποκατάσταση
Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει σε πρώτη φάση
με 1,5 εκατ. ευρώ το χορηγικό πρόγραμμα
δράσεων για το περιβάλλον, με στόχο την
αναδάσωση και την αποκατάσταση των πε-
ριοχών που επλήγησαν. Ταυτόχρονα, ανα-
λαμβάνει θεσμικές πρωτοβουλίες για την
ανασύνταξη της αγροτικής οικονομίας και
την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που
υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές και
προχωρεί στην Ίδρυση Παρατηρητηρίου για
την Αγροτική Παραγωγή στη Βόρεια Εύβοια.

Μινωικές: Προσφορά 
για τους πρωτοετείς φοιτητές

Τις ίδιες εκπτώσεις που ισχύουν για τους άλ-
λους φοιτητές προσφέρουν οι Μινωικές Γραμ-
μές στους πρωτοετείς και στα μέλη των οικογε-
νειών τους που τους συνοδεύουν για την εγ-
γραφή τους στις σχολές φοίτησης, δηλώνει η
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση. Στη γραμμή
Ηράκλειο - Πειραιάς - Ηράκλειο και Χανιά -
Πειραιάς – Χανιά έχουν 50% έκπτωση σε όλες
τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και 20% έκ-
πτωση σε δίκυκλα και Ι.Χ. οχήματα.
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Την έγκριση για τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις, συ-
νολικού ύψους περίπου 761.350.000 ευρώ, αποφάσισε η
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕ-
ΣΕ). Συγκεκριμένα, αποφάσισε την ένταξη του επενδυτι-
κού σχεδίου «Ανάπτυξη Φ/Π 700 MW» του επενδυτικού
φορέα με την επωνυμία «Ενιπέας Μονοπρόσωπη Α.Ε.»,
του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη, Κατασκευή και
Λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών Συνολικής Ισχύος
362,75 MW» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία
«Καρατζής Α.Ε.», του επενδυτικού σχεδίου «Voula Proj-
ect» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «VHPH
Properties Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και του
επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική Ανάπτυξη στην Περιο-
χή Κουκουναριές - Νήσου Σκιάθου, Π.Ε. Μαγνησίας» του
επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «Elivi Hotels SA».
Οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του real es-

tate και του τουρισμού, συνολικού ύψους περίπου
761.350.000 ευρώ, που εγκρίθηκαν, αποδεικνύουν ότι το
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα παραμένει αμεί-
ωτο, ενώ θα δημιουργήσουν 300 νέες θέσεις εργασίας.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν, τόσο από τη διοικητική διερεύ-
νηση του θέματος όσο και από τους επιτόπιους ελέγχους, διαπι-
στώθηκε ότι διακινήθηκαν 12.531 κιλά ελαιόλαδου, που έφεραν
καταχρηστικά την ένδειξη «Καλαμάτα ΠΟΠ ». Μετά την ολοκλή-
ρωση των ελέγχων, με βάση τα ευρήματα, προχώρησε σε ανά-
κληση της Πιστοποίησης της επιχείρησης, που έχει έδρα την
Κρήτη, για τη δραστηριότητα της συσκευασίας με σκοπό την εμ-
πορία ελαιόλαδων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ενώ της ζητήθηκε να προβεί άμε-
σα σε ανάκληση όλων των προϊόντων τα οποία αντιστοιχούν στην
ποσότητα των 12.531 κιλών που έφεραν καταχρηστικά την έν-
δειξη «Καλαμάτα ΠΟΠ». Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην πρωτο-
βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του
ΥΠΑΑΤ για επιβολή κυρώσεων.

ΥΠΑΑΤ: Ανακλήθηκε η πιστοποίηση εταιρείας ελαιολάδου

Τέσσερις νέες στρατηγικές επενδύσεις 760 εκατ. ευρώ

Εξαγορά της Wind Ελλάς 
από τη United Group



Υδρογονάνθρακες 
Αποχωρούν τα ΕΛ.ΠΕ.
από δύο παραχωρήσεις

Η
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ενημέρωσε, μέσω επι-
στολών, την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.) για την πρόθεσή

της να μην προχωρήσει σε περαιτέρω εργασίες για την
έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων στις χερ-
σαίες παραχωρήσεις «Άρτα - Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελο-
πόννησος», γνωστοποιεί η εισηγμένη με ανακοίνωση
στο Χρηματιστήριο. Ως επακόλουθο, τα δικαιώματα
Έρευνας και Παραγωγής Υ/Α που είχαν παραχωρηθεί
στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, ύστερα από σχε-
τική διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, επιστρέφουν εκ
νέου στο ελληνικό Δημόσιο. Πλέον, ο Όμιλος εστιάζει
τις προσπάθειές του στον εντοπισμό βιώσιμων κοιτα-
σμάτων υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές τις
οποίες έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή, συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο
εξεύρεσης αξιόπιστων συνεταίρων που διαθέτουν διε-
θνές κύρος, τεχνογνωσία, εγνωσμένη εμπειρία καθώς
και την απαιτούμενη οικονομική ευρωστία, για να συ-
νεισφέρουν στο εγχείρημα.

Aegean: Διατήρησε την αξιολόγηση ΒΒ η ICAP

Η Aegean με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο
ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρε-
ώσεων του από 28/2/2019 Κοινού Ομολογιακού Δα-
νείου ύψους 200.000.000 ευρώ, ότι, κατόπιν επανα-
ξιολόγησης από την εταιρεία ICAP A.E., διατηρήθη-
κε η διαβάθμιση ΒΒ, όσον αφορά στην πιστοληπτική
της ικανότητα, ενώ το outlook διατηρήθηκε υπό πα-
ρακολούθηση (under surveillance), για τους επόμε-
νους τέσσερις μήνες, προκειμένου στο τέλος του
διαστήματος να εκτιμηθούν νεότερα οικονομικά δε-
δομένα.

Yalco: 8,2 εκατ. ευρώ 
στις τράπεζες από πώληση
ακινήτου στην Prodea

Συνεχίζοντας την προσπάθεια διάσωσης - εξυγίαν-
σης, η εισηγμένη εταιρεία ειδών οικιακού και επαγ-
γελματικού εξοπλισμού Yalco ρευστοποιεί ακίνητη
περιουσία, μειώνει τον τραπεζικό δανεισμό και δια-
πραγματεύεται με τις πιστώτριες τράπεζες για περαι-
τέρω αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της. Όπως
ανακοινώθηκε, η Yalco πούλησε στην επίσης εισηγ-
μένη εταιρεία ακίνητης περιουσίας Prodea το βασικό
της ακίνητο στα Οινόφυτα, όπου είναι εγκατεστημέ-
νες οι παραγωγικές της δραστηριότητες και λειτουρ-
γεί το κέντρο παροχής υπηρεσιών logistics. Το ακίνη-
το αποτελείται από τρία όμορα αγροτεμάχια συνολι-
κής έκτασης 82 στρεμμάτων, με κτιριακές εγκαταστά-
σεις 27,8 χιλ. τ.μ. Μετά την πώληση του, η Yalco θα συ-
νεχίσει να χρησιμοποιεί μέρος των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων ως ενοικιάστρια. Το τίμημα ανήλθε σε 8,25
εκατ. ευρώ και κατεβλήθη απευθείας σε πιστώτρια
τράπεζα, η οποία είχε προσημείωση.

Συγκροτήθηκε σε σώμα
το Δ.Σ. της Euroxx ΑΕΠΕΥ

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της
12/8/2021, με πενταετή θητεία, συνήλθε σε συνεδρίαση
στις 12/8/2021, και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε
σώμα ως εξής: Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι πρό-
εδρος, Πολίτης Γεώργιος του Νικολάου διευθύνων
σύμβουλος, Νινιός Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου αντι-
πρόεδρος, Μπίλλης Αλέξανδρος του Σταύρου μέλος,
Μαρκάκης Ιωάννης του Χαριλάου μέλος και Αντωνο-
πούλου Διονυσία του Ιωάννη μέλος. Επιπλέον, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τον πρόεδρο του Δ.Σ.
Τζουζέππε Τζιάνο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του,
ο αντιπρόεδρος Αριστοτέλης Νινιός.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η Allianz για τη στήριξη 
των πυρόπληκτων

Η Allianz Ελλάδος, με γνώμονα τη στήριξη

των πληγέντων ασφαλισμένων της αλλά και

όλων των πυρόπληκτων συμπολιτών μας, προ-

βαίνει σε μια σειρά ενεργειών με στόχο την

ανακούφιση των ανθρώπων που επλήγησαν

από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές

και την άμεση αποκατάσταση της καθημερινό-

τητάς τους. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή

της, ειδικά για τους ασφαλισμένους της των

οποίων η περιουσία υπέστη καταστροφές από

τις δασικές πυρκαγιές, η εταιρεία προβαίνει σε

άμεση πραγματοποίηση αυτοψίας στις πληγεί-

σες περιουσίες, μετά και την αναγγελία της ζη-

μιάς. Επιπλέον, στον κλάδο Περιουσίας και

Ατυχημάτων (πλην Αυτοκινήτου), προχωρά

στην άμεση προκαταβολή αποζημίωσης έως

και 30%, μετά την επιτόπια επίσκεψη του πραγ-

ματογνώμονα στη ζημιωθείσα περιουσία και

την πρώτη εκτίμησή του σχετικά με την έκταση

της ζημιάς. Επιπλέον των ενεργειών για τους

ασφαλισμένους, η Allianz προχωρά στην οικο-

νομική ενίσχυση του έργου του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού.

Attica Bank: 
Στο Δημόσιο τα warrants
Την έκδοση 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντι-
παροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων
κτήσης κοινών μετοχών (warrants) ανακοί-
νωσε η Attica Bank, ενώ παράλληλα όρισε τι-
μή εξαγοράς τα 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Οι υφι-
στάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το
δικαίωμα εξαγοράς και να καταβάλουν το
σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από
31/8/2021 έως και τις 15/9/2021. Υπενθυμί-
ζεται ότι η πρόσφατη γενική συνέλευση απο-
φάσισε τον σχηματισμό ειδικού αποθεματι-
κού ύψους 151,8 εκατ. ευρώ, το οποίο εν συ-
νεχεία κεφαλαιοποιείται και η τράπεζα εκδί-
δει warrants, που θα διατεθούν δωρεάν στο
Δημόσιο. Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων
κτήσης (warrants), που λαμβάνει δωρεάν το
Δημόσιο, αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές
συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 100%
της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολο-
γικής απαίτησης (151,8 εκατ. ευρώ). 

Ελλάκτωρ: Με 29,0078% 
οι Μπάκος - Καϋμενάκης

Στο 29,0078% ανήλθε το ποσοστό των Δημή-

τριου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη στο με-

τοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ, στις 13 Αυγού-

στου, από 25,5824% που ήταν προηγουμένως,

όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
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Ε
ντονη διαμάχη έχει ξεσπάσει στην Μπαρ-
τσελόνα για το ποιος είναι υπεύθυνος
σχετικά με τη δεινή οικονομική θέση
στην οποία έχει περιέλθει ο ιστορικός

σύλλογος. Όλα αυτά μετά την αποχώρηση του Λιο-
νέλ Μέσι, ο οποίος πέταξε για Παρίσι και άφησε πί-
σω του συντρίμμια!

Χθες ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έδωσε συνέν-
τευξη Τύπου προκειμένου να «απαντήσει» στον τέ-
ως, τον Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου, ο οποίος με
μακροσκελή επιστολή του ισχυρίστηκε ότι υπαίτια
για την οικονομική κατάσταση της ομάδας είναι η
τωρινή διοίκηση. Ο Λαπόρτα υπερασπίστηκε την οι-
κονομική πολιτική της διοίκησής του, ενώ κατηγό-
ρησε τον Μπαρτομέου για ψέματα. Μάλιστα, αποκά-
λυψε ότι ο σύλλογος έχει τρύπα 481 εκατ. και χρέος
1,3 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, είπε πως τα συμ-
βόλαια των παικτών φτάνουν το 103% των εσόδων,
για αυτό και δεν μπορούσε να μείνει ο Μέσι, ακόμη
και αν δεχόταν να παίξει τζάμπα... Η Μπαρτσελόνα
για τη νέα σεζόν έχει ετήσια έξοδα 1,136 δισ. ευρώ
και τα έσοδα που περιμένει είναι μόλις 655 εκατ.

ευρώ, γεγονός που δημιουργεί τρύπα 481 εκατ. ευ-
ρώ. «Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που χρωστάμε και
σε αυτά που μας χρωστάνε είναι 553 εκατ. ευρώ,
ενώ το συνολικό χρέος του συλλόγου είναι 1,34 δισ.
ευρώ», είπε μεταξύ άλλων ο Λαπόρτα.

Ακόμη, τόνισε ότι «βρήκαμε μια λανθασμένη
αθλητική πολιτική που προκαλεί ζημίες στον σύλ-
λογο. Είναι η ανεστραμμένη πυραμίδα, ότι οι βετε-
ράνοι έχουν μακροχρόνια συμβόλαια και οι νέοι
έχουν μικρά συμβόλαια. Αυτές οι μειώσεις μισθών
που οι προηγούμενοι διαχειριστές καυχήθηκαν και
ότι επιτεύχθηκε μείωση 68 εκατ. ευρώ, στην πραγ-
ματικότητα δεν είναι μείωση, επειδή το βρήκαμε με
τη μορφή μπόνους καταγγελίας συμβολαίου».

Ο Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου είχε νωρίτερα
προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του για όλα
όσα του προσάπτει η διοίκηση του Ζοάν Λαπόρτα
σχετικά με την άσχημη οικονομική κατάσταση της
Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα, μέσω μιας εκτενούς
επιστολής με παραλήπτη τον Λαπόρτα ο πρώην πρό-
εδρος του καταλανικού συλλόγου, ο οποίος παραι-
τήθηκε πριν από 10 μήνες από τον προεδρικό θώκο

της Μπαρτσελόνα, υπερασπίστηκε την οικονομική
πολιτική που ακολούθησε ο σύλλογος κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του και υποστήριξε ότι όσο βρισκό-
ταν αυτός στη θέση του προέδρου οι «μπλαουγκρά-
να» είχαν επιτυχίες εντός και εκτός γηπέδου. Πα-
ράλληλα, κατηγόρησε ανοιχτά για αδράνεια τη νυν
διοίκηση του συλλόγου, ενώ πρόσθεσε ότι αν απο-
δειχθεί ότι είναι η προηγούμενη διοίκηση αυτή που
ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, είναι έτοιμος να
πληρώσει τις συνέπειες.

Όπως είναι φυσικό, οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα
είναι αδύνατο να... ξεπεράσουν το σοκ της αποχώ-
ρησης του Λιονέλ Μέσι από την ομάδα και οι αντι-
δράσεις τους μέρα με τη μέρα κορυφώνονται. Έξω
από το «Καμπ Νου», πριν από το εναρκτήριο ματς
της νέας περιόδου με τη Σοσιεδάδ, οι φίλαθλοι της
ομάδας ανήρτησαν πανό διαμαρτυρίας κατά του
προέδρου Ζοάν Λαπόρτα, τον οποίο αποκαλούν
«Ιούδα» και «φερέφωνο του Φλορεντίνο Πέρεθ».
Χαρακτηριστικά τα πανό έγραφαν: «Η Μπαρτσελόνα
δεν είναι το μαγαζάκι σου. Εσύ στην Ίμπιζα για δια-
κοπές και ο Μέσι στο Παρίσι».

«Πόλεμος» στην Μπαρτσελόνα
ΜΠΑΡΤΟΜΕΟΥ ΛΑΠΟΡΤΑVS
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Σ
οκαρισμένος είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου από τον χαμό του
θρυλικού ποδοσφαιριστή της εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερν
Μονάχου Γκερντ Μίλερ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή

την Κυριακή σε ηλικία 75 ετών. Γνωστός ως «Der Bomber», ο Μίλερ
ήταν ένας από τους πλέον επιτυχημένους επιθετικούς της Γερμανίας,
σκοράροντας 68 φορές για την εθνική ομάδα και 566 φορές για την
Μπάγερν, κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών.
Τα επιτεύγματά του έμειναν ανεξίτηλα για δεκαετίες και τα ρεκόρ του εί-
ναι αξεπέραστα.  Ο θρυλικός Γερμανός ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε
σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, καθώς έπασχε από
άνοια, ενώ ζούσε σε γηροκομείο στη Βαυαρία. Στις 3 Νοεμβρίου είχε
γιορτάσει τα γενέθλιά του, με τη σύζυγό του να τονίζει στον γερμανικό
Τύπο πως ήταν πιθανότατα και τα τελευταία του θρυλικού στράικερ. «Ο
Γκέρντ Μίλερ ήταν ο μεγαλύτερος επιθετικός που υπήρξε ποτέ και ένας καλός άνθρωπος», δήλωσε μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος των Βαυαρών Χέρμπερτ Χάινερ. Παγκόσμιος πρωταθλητής το 1974 και πρωταθλητής Ευρώπης το 1972, ο
Μίλερ σημείωσε 68 γκολ σε 62 αγώνες για την εθνική ομάδα της χώρας του. Μόνο ο Μίροσλαβ Κλόζε με 71 γκολ (αλ-
λά σε 137 αγώνες) κατάφερε να τον ξεπεράσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Κατέκτησε επίσης δύο φορές το
«Χρυσό Παπούτσι» και μία φορά τη «Χρυσή Μπάλα». 

Έτοιμος να κάνει άλλο ένα μεταγραφικό «μπαμ» δείχνει ο Ολυμπιακός μετά την επικείμενη μεταγραφή του
Ρόνι Λόπες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας παλεύουν δυνατά για την απόκτηση
του Αλεξάντερ Κολάροφ! Πρόκειται για τον Σέρβο αριστερό μπακ, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ και έχει
αγωνιστεί επίσης σε Λάτσιο, Μάντσεστερ Σίτι και Ρόμα. Ο 35χρονος άσος είναι 95 φορές διεθνής με
την εθνική του ομάδα και πέρσι κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους «νερατζούρι».

Θλίψη για τον «θρύλο» Γκερντ Μίλερ Στην ΑΕΚ ο Νίκος Παππάς  
Ο Νίκος Παππάς (31 χρόνων, 1,95μ.) ανήκει πλέον

και επίσημα στο δυναμικό της ΑΕΚ. Την είδηση έκα-
νε γνωστή η Ένωση με ανακοίνωσή της. Ο έμπειρος
γκαρντ, ο οποίος αυτή την περίοδο ακολουθεί πρό-
γραμμα αποθεραπείας για να επανέλθει από τον σο-
βαρό τραυματισμό (ρήξη αχίλλειου τένοντα) που
υπέστη τον περασμένο Μάρτιο με τη φανέλα της Ζιε-
λόνα Γκόρα, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. «Ευχα-
ριστώ και τα παιδιά της Original, τα οποία από τότε
που έγινε γνωστό ότι έρχομαι στην ΑΕΚ με δέχτηκαν
με θέρμη. Δεν θα πουλήσω εκδούλευση. Ξέρουν
όλοι τα οπαδικά μου αισθήματα. Είμαι Παναθηναϊ-
κός», δήλωσε ο Νίκος Παππάς.

Θέλει και Πογκμπά η Παρί

Ο Πολ Πογκμπά έλαμψε στην πρεμιέρα της Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λιντς (5-1) και πραγ-
ματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση μοιράζοντας τέσ-
σερις ασίστ, μία παραπάνω απ’ όσες είχε πέρυσι σε
ολόκληρο το πρωτάθλημα. Το μέλλον του στο Μάν-
τσεστερ, ωστόσο, παραμένει αβέβαιο, αν και οι
«κόκκινοι διάβολοι» έχουν θέσει σε πρώτο πλάνο
την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο ολο-
κληρώνεται την επόμενη σεζόν. Η Παρί Σεν Ζερμέν,
σύμφωνα με την «Independent», είναι έτοιμη να κα-
ταθέσει πρόταση στον Γάλλο μέσο με απολαβές
ύψους 600.000 ευρώ εβδομαδιαίως (!) προκειμένου
να τον δελεάσει να μετακινηθεί ως ελεύθερος το
επόμενο καλοκαίρι στην Πόλη του Φωτός.

Νέο διετές συμβόλαιο
στον Σαντ Ρος 
Με μια λιτή ανακοίνωση ο Παναθηναί-

κός ενημέρωσε ότι ο Χάουαρντ Σαντ Ρος
υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, επεκτεί-

νοντας, δηλαδή, τη συνεργασία των δύο
πλευρών μέχρι το 2023. Πρακτικά ο Παναθη-

ναϊκός συμφώνησε σε μια πρόωρη επέκταση
του συμβολαίου του Σαντ Ρος, ο οποίος πέρυσι
είχε υπογράψει συμβόλαιο 1+1 χρόνων, κάτι που
σημαίνει ότι με βάση την προηγούμενη συμφω-
νία θα έμενε ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.
Πλέον, ωστόσο, θα είναι «δεμένος» μέχρι το
2023. Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
ΟΠΑΠ ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου
διετούς διάρκειας με τον Χάουαρντ Σαντ Ρος».

Στην Αθήνα ο Ρόνι Λόπες 
Ήρθε για να υπογράψει στον Ολυμπιακό ο Ρόνι Λόπες. Ο Πορτογάλος εξτρέμ
πάτησε Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να περάσει από ιατρι-
κές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους».
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Οι
«ερυθρόλευκοι» θα αποτελέσουν τον έκτο σταθμό της καριέρας του μετά τις -
κατά σειρά- Μάντσεστερ Σίτι, Λιλ, Μονακό, Σεβίλλη και Νις. Την περσινή σε-
ζόν ο Λόπες αγωνίστηκε δανεικός στη Νις, όπου πραγματοποίησε 33 συμμε-
τοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας απολογισμό 5 γκολ και 2 ασίστ.

Πάει 
για «βόμβα» 
ο Ολυμπιακός
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• Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η

98χρονη κριτικός θεάτρου Ροζίτα Σώ-

κου. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική

με διπλό εγκεφαλικό.

•Στην Ιθάκη παραθερίζει η Δή-

μητρα Ματσούκα με τον σύντρο-

φό της Πέτρο Κόκκαλη. Το ζευ-

γάρι κατέφθασε στο νησί με

ιστιοπλοϊκό.

• Στο νοσοκομείο και η Μαίρη Χρονο-

πούλου, η οποία εμφάνισε συμπτώμα-

τα κορονοϊού. Με διαδικτυακή ανάρ-

τηση αποκάλυψε πως είναι αρνητική,

αλλά παραμένει στο «Σωτηρία» για

εξετάσεις.

•Σκληρή γυμναστική για τον Ιβάν

Σβιτάιλο προκειμένου να κρατη-

θεί σε φόρμα μετά την απώλεια

25 κιλών!

• Διακοπές για την Τζένη Μπαλατσι-

νού, τον Βασίλη Κικίλια και τον 8 μη-

νών γιο τους στο σπίτι της παρουσιά-

στριας στην Πάτμο.

•O Τσίκο Καστίγιο, ο τραγουδι-

στής τoυ διάσημου συγκροτήμα-

τος Gipsy Kings, βρίσκεται στην

Αθήνα και διασκέδασε στο κέν-

τρο που τραγουδάει ο Πάνος Κιά-

μος. Μάλιστα, είπε και ένα τρα-

γούδι, το «Bamboléo»!

• «Δυνατά» είναι ο τίτλος της μουσικής

εκπομπής του Κώστη Μαραβέγια στην

ΕΡΤ. Την παραγωγή υπογράφει η Βίκυ

Λάσκαρη (producer manager και του

Σπύρου Παπαδόπουλου) και την αρχι-

συνταξία ο έμπειρος Νίκος Τιλκερίδης.

•Στη θέση της Αννίτας Πάνια στο

Open με εκπομπή Σαββατοκύρια-

κου έκλεισε η Νικολέττα Ράλλη.

• Η μοναχοκόρη του αείμνηστου Τόλη

Βοσκόπουλου, Μαρία, έγινε 20 χρό-

νων και το γιόρτασε με τούρτα-υπερ-

παραγωγή.
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Ζ
ευγάρια in love ποζά-
ρουν στα ελληνικά νησιά
κατακλύζοντας το Διαδί-
κτυο με παθιασμένες αγ-

καλιές και φιλιά, ενώ γνωστές ce-
lebrities αποκάλυψαν επιτέλους
τα νέα τους αμόρε με φόντο κο-
σμοπολίτικους προορισμούς!

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η
Σοφία Μαριόλα είναι το πιο πολυ-
φωτογραφημενο ζευγάρι στο In-
stagram! To ζευγάρι πέρασε σχε-
δόν ολόκληρο το καλοκαίρι μετα-
ξύ Ρόδου, Σαντορίνης και Μύκο-
νου ποζάροντας σε παραλίες,
μπαρ, πισίνες και πολυτελή ρε-
στοράν! «Για εμένα η αγάπη ήρθε.
Και μέσα από τη μορφή της Σο-
φίας Μαριόλα, από λίγη θάλασσα..
λίγο ήλιο… και πολύ χαμόγελο… νιώθω βαθιά ευγνω-
μοσύνη και δακρύζω κάθε φορά που αναλογίζομαι τις
ευλογίες που μου δίνει η ζωή», σχολίασε για τη σύζυγό
του ο ηθοποιός. Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραμένει full
in love με τον σύζυγό της Παναγιώτη Πιλαφά! Σε μια από
τις σπάνιες κοινές καλοκαιρινές τους αναρτήσεις η γνω-
στή ηθοποιός και ο επιχειρηματίας πόζαραν ανταλλάσ-
σοντας ένα παθιασμένο φιλί, ενώ δημοσίευσαν αρκετό
φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές με τα παιδιά τους
στη Δονούσα.

H Αστυπάλαια φιλοξένησε τον έρωτα του Κωνσταντί-
νου Βασάλου και της Ευρυδίκης Βαλαβάνη! Το ζευγάρι
των «Survivors», που κλείνει αισίως τα 3 χρονιά αγάπης
και συγκατοίκησης, απόλαυσε υπέροχες διακοπές στο
νησί των Δωδεκανήσων με τη δημοσιογράφο και τον

αθλητή σε τρυφερές πόζες αλλά
και με exteme sports.

Στην Κρήτη, στην ξακουστή
παραλία Φαλάσαρνα, ζουν τον
έρωτά τους η Άννα Πρέλεβιτς και
ο Νικήτας Νομικός. Η παρουσιά-
στρια και ο αδερφός της Δούκισ-
σας Νομικού πόζαραν για πρώτη
φορά μαζί να φιλιούνται αγκαλια-
σμένοι στην άμμο! Το ζευγάρι εί-
ναι μόλις λίγους μήνες μαζί και
με το τρυφερό ενσταντανέ επιβε-
βαίωσε τις φήμες που τους ήθε-
λαν μαζί.

Η Λάουρα Νάργες είναι το κο-
ρίτσι του Χρήστου Σαντικάι. Η πα-
ρουσιάστρια και ο στιχουργός,
που γνωρίσαμε στο παρελθόν να
ερμηνεύει ως παιδί-θαύμα ανα-

στάσιμους ύμνους στο κανάλι Alter, είναι το νέο talk of
the town ζευγάρι. Πληροφορίες αναφέρουν πως γνωρί-
στηκαν μέσω κοινών γνωστών πριν από περίπου έναν
χρόνο, ενώ το ειδύλλιο μετράει περισσότερο από οκτώ
μήνες. Η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση έγινε πριν από
λίγες μέρες στο νησί της Ρόδου με κοινή τους φωτογρα-
φία στο Instagram.

Ο ερωτευμένος Μιχάλης Ζαμπίδης, αν και αποφεύγει
συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας όσον αφορά
στην προσωπική του ζωή, την περασμένη Κυριακή
ανάρτησε φωτογραφία με την αγαπημένη του Μαρία.
Αφορμή στάθηκε η ονομαστική εορτή της συντρόφου
του και εκεί ο Iron Mike «λύγισε» από αγάπη! Το ζευγάρι
«όργωσε» το φετινό καλοκαίρι το Αιγαίο, κρατώντας μυ-
στικούς τους προορισμούς του!

Αγκαλιέςκαιφιλιά
μεφόντοτο Αιγαίο!



Αναβάλλεται ο γάμος
Χούτου - Ζάρα 

Με μια λιτή ανακοίνωση ο πρώην διεθνής
ποδοσφαιριστής Λάμπρος Χούτος και η
αγαπημένη του Ματίνα Ζάρα ανακοίνωσαν
την αναβολή του γάμου τους. «Λόγω
απρόβλεπτων συνθηκών, είμαστε στη
δυσάρεστη θέση να ματαιώσουμε τον γάμο
μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τον
σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας», έγραψε στα
προσωπικά της social media η τραγουδίστρια
χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Το ζευγάρι είχε
ολοκληρώσει τις γαμήλιες ετοιμασίες για τη
λαμπερή τελετή, που ήταν προγραμματισμένη
για τα μέσα Αυγούστου στη Σκιάθο.

Άκυρη η Λάρισα…   

Αιφνιδίως ακυρώθηκε η θεατρική παράσταση
της Σοφίας Μουτίδου «Το ασήκωτο βάρος της
Ελλάδας», που ήταν προγραμματισμένη για
τις 24 Αυγούστου στη Λάρισα. Η
πρωταγωνίστρια αποκάλυψε μέσω Instagram
πως ο υπεύθυνος του «Αλκαζάρ» την
ενημέρωσε τηλεφωνικά για την ακύρωση της
πολυδιαφημισμένης εμφάνισής της στη
θεσσαλική πόλη με τη δικαιολογία πως είχε
«κλειστεί» για την ίδια μέρα παιδική
παράσταση! Η γνωστή ηθοποιός με όπλο το
χιούμορ της περιέγραψε το αναπάντεχο
συμβάν σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο που
σάρωσε στα views!

Στη Σύρο ο Γιώργος
Νταλάρας 
Την έκθεση ζωγραφικής του εικαστικού
Μιχάλη Μακρουλάκη στην Ερμούπολη
επισκέφτηκε ο Γιώργος Νταλάρας. Ο
Συριανός δημιουργός ξενάγησε τον
ερμηνευτή στην έπαυλη Τσιροπινά, όπου
παρουσιάζει 60 έργα του στο πλαίσιο των
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Σύρος -
Πολιτισμός 2021». «Ο Μιχάλης
Μακρουλάκης ίσως στην πιο ωραία έκθεσή
του στην Ερμούπολη. Ο Μιχάλης με τα
μαγικά χέρια, την ανεξάντλητη έμπνευση και
τη μεγάλη καρδιά», σχολίασε διαδικτυακά ο
τραγουδιστής.

Φωτιά στα κόκκινα
Άφωνο το Instagram με τη
φωτογράφιση της Αλεξάνδρας
Παναγιώταρου στη Μύκονο! Η
σέξι influencer, φορώντας
υπέροχη φλογερή δημιουργία με
ατελείωτη ουρά, πόζαρε με
φόντο το αιγαιοπελαγίτικο
λευκό «ντύνοντας» το
εντυπωσιακό ενσταντανέ με τους
ήχους του τραγουδιού «Ο
Μπαλαμός»! Η μόνη που
φαρμακώθηκε ήταν η φίλη της
Ιωάννα Τούνη, η οποία έκανε
αντίστοιχη φωτογράφιση. «Θα
την ανέβαζα αύριο! Με έφαγες
στη στροφή», σχολίασε.
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ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤOY 2021

POLITICAL 27

Περιμένουν τον πελαργό 
Μια τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με την εγκυμονούσα
σύζυγό του Κατερίνα Στικούδη πόσταρε με καμάρι ο
στιχουργός και δισκογραφικός παραγωγός Βαγγέλης
Σερίφης! Αγκαλιασμένο, ευτυχισμένο και με τη φουσκωμένη
κοιλίτσα της εγκυμονούσας να διακρίνεται κάτω από τη
φαρδιά αθλητική μπλούζα, το ζευγάρι, που περιμένει αγοράκι,
πόζαρε στα backstage των γυρισμάτων του νέου βιντεοκλίπ
της τραγουδίστριας, με τη φωτογραφία να γίνεται viral!

Κ
ίνηση ανθρωπιάς από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Μι-
χάλη Χατζηγιάννη. Οι δύο ερμηνευτές αποφάσισαν όλα τα
έσοδα της αυριανής συναυλίας τους στη Μυτιλήνη να δο-

θούν στους πυρόπληκτους που έχασαν σπίτια και βιος από τις μεγά-
λες καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου. «Την Τετάρτη στις 18 Αυ-
γούστου είναι η πρώτη μας συναυλία στη Μυτιλήνη μετά τις εφιαλτι-
κές καταστροφικές πυρκαγιές που σάρωσαν τη χώρα μας και την
ψυχή μας. Αποφασίσαμε ως ελάχιστη βοήθεια προς τους πληγέντες
να καταθέσουμε το σύνολο της αμοιβής μας από αυτήν τη συναυλία
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος διαχειρίζεται τον ειδικό λο-
γαριασμό που άνοιξε για τους πυρόπληκτους. Ας ελπίσουμε ότι δεν
θα ξαναζήσουμε ποτέ τόσο δυσάρεστα γεγονότα. Σας περιμένουμε
στην αγαπημένη μας Μυτιλήνη στο Δημοτικό Στάδιο με “μια αγκαλιά
τραγούδια”», ανέφερε η κοινή τους ανακοίνωση. 

Κίνηση ανθρωπιάς για
τους πυρόπληκτους

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
ο καλοκαίρι χαλαρώνουμε και ξεχνάμε τη
συχνή επάλειψη με αντηλιακά. Ειδικά σε
συνθήκες καύσωνα, η χρήση αντηλιακών
είναι επιβεβλημένη, καθώς το ηλιακό έγ-

καυμα καραδοκεί. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο ένα
στα δύο αγόρια και έξι στα δέκα κορίτσια εφηβικής
ηλικίας, καθώς και το 35% των ενηλίκων υφίστανται
ηλιακό έγκαυμα λόγω της παρατεταμένης έκθεσης
στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. «Η υπερβολι-
κή έκθεση στον ήλιο προκαλεί οξεία δερματική
φλεγμονώδη αντίδραση που οδηγεί στο χαρακτηρι-
στικό ερύθημα του ηλιακού εγκαύματος», λέει ο δρ
Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος – αφροδισιολό-
γος: «Εκτός από κοκκίνισμα του δέρματος, το ηλιακό
έγκαυμα μπορεί ακόμη να προκαλέσει αίσθημα θερ-
μότητας ή καύσου (κάψιμο) και ευαισθησία στο δέρ-
μα, καθώς και οίδημα. Όταν είναι πιο σοβαρό, προ-
καλεί επίσης πόνο ή φλύκταινες». 

Κάποιοι όταν πλέον πάθουν έγκαυμα απευθύνονται
στον γιατρό και κάποιοι άλλοι ίσως λανθασμένα κατα-
φεύγουν σε γιατροσόφια που δεν είναι αποτελεσματι-
κά. «Ένα ήπιο έγκαυμα συνήθως εκδηλώνεται μέσα
σε 4 ώρες από την έκθεση στον ήλιο, επιδεινώνεται
μέσα στην επομένη μέρα και χρειάζεται 3-5 μέρες για
να επουλωθεί πλήρως. Αν και δεν υπάρχει μαγικός
τρόπος για να επιταχυνθεί η ανάρρωση, μπορούμε να
κάνουμε αρκετά πράγματα για να καταπραΰνουμε τα
συμπτώματά του», εξηγεί ο ειδικός και μας λέει τι
πρέπει να κάνουμε ώστε να καταπολεμήσουμε απο-
τελεσματικά το έγκαυμα χωρίς να χαλάσουμε τις δια-

κοπές μας.  «Το πρώτο είναι να αποφύγουμε εντελώς
την έκθεση στον ήλιο. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος να
επιδεινωθεί περαιτέρω. Από κει και πέρα, υπάρχουν
αρκετοί επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να
φροντίσουμε το δέρμα μας. Να κάνετε κρύο ντους. Το
κρύο νερό μπορεί να μειώσει τη θερμότητα και την
ευαισθησία, καθώς και τον πόνο που ενδεχομένως
νιώθετε. Να βάζετε πάνω στο ηλιακό έγκαυμα ψυχρά
επιθέματα (κομπρέσες παγωμένου νερού). Να τις
αφήνετε στο δέρμα σας για 20 λεπτά τη φορά και να
τις βάζετε όσο συχνά χρειάζεστε. Η εφαρμογή τους
συνήθως πρέπει να γίνεται ανά 2-3 ώρες για να ανα-
κουφίζονται τα συμπτώματα. Να πίνετε άφθονο νερό.
Το ηλιακό έγκαυμα “τραβάει” υγρά από το σώμα και
την υπόλοιπη επιφάνεια του δέρματος, τα οποία πρέ-
πει να αναπληρώνετε συνεχώς. Να αλείφετε απαλά το
δέρμα σας με ειδικές ενυδατικές λοσιόν και τζελ, που
περιέχουν επουλωτικά συστατικά όπως η αλόη. Η κα-
λή ενυδάτωση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
επούλωση του ηλιακού εγκαύματος. Πάρτε ένα παυ-
σίπονο», αναφέρει ο ειδικός.
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Πώς θα καταπραΰνουμε 
τα συμπτώματά του - Ειδικά 
σε συνθήκες καύσωνα η χρήση 
αντηλιακών είναι επιβεβλημένη

Δρ Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος - αφροδισιολόγος

Ναι στο γιαούρτι, 
όχι στο βούτυρο   
Να μη βάζετε πάνω στο ηλιακό έγ-
καυμα λιπαρές ουσίες. Βούτυρο, βα-
ζελίνη, λάδι κ.λπ. είναι ό,τι χειρότερο
για το έγκαυμα. Να αλείφετε απαλά το
έγκαυμα με άπαχο γιαούρτι. Εφόσον
το γιαούρτι δεν περιέχει λιπαρά, δεν
παγιδεύει θερμότητα στο εσωτερικό
του δέρματος, αλλά την απάγει. Επι-
πλέον, περιέχει πολύ νερό, οπότε
ενυδατώνει το δέρμα. Το γιαούρτι πε-
ριέχει επίσης αντιοξειδωτικές ου-
σίες (π.χ., βιταμίνες A και D), που
μπορεί να το βοηθήσουν. Εναλλακτι-
κά, μπορείτε να δοκιμάσετε κομπρέ-
σες μουλιασμένες σε παγωμένο γά-
λα. Και με τα δύο γαλακτοκομικά το
ψύχος ασκεί άμεση αντιφλεγμονώ-
δη, καταπραϋντική δράση. Αν δεν
μπορείτε να βρείτε άπαχο γιαούρτι,
βάλτε στο ηλιακό έγκαυμα λίγη οδον-
τόπαστα που να μην περιέχει μέντα
ούτε παράγωγά της όπως η μενθόλη.
Η σκέτη οδοντόπαστα απάγει τη θερ-
μότητα από το δέρμα, όπως το γιαούρ-
τι και το γάλα.

Πώς να αντιμετωπίσετε 
το ηλιακό έγκαυμα
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Είναι Ελληνοβούλγαρος κολυμβητής.
Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς

αγώνες και είναι αθλητής του Εθνικού Πει-
ραιώς. Γεννήθηκε στο Βέλιγκραντ από Βούλ-
γαρους γονείς. Τη μητέρα του δεν τη γνώρισε,
καθώς πέθανε στο νοσοκομείο από ιατρικό
λάθος στη διάρκεια του τοκετού. Έτσι, ο πατέ-
ρας του Τσβετάν (πρώην διεθνής κολυμβη-
τής) μετανάστευσε μαζί με τον Κριστιάν και τα
δύο αδέλφια του στην Ελλάδα για μια καλύτε-
ρη ζωή. Στην Ελλάδα άρχισε την κολύμβηση
σε μικρή ηλικία. Από μικρός είχε ταλέντο
στην κολύμβηση. Ο Κριστιάν έχασε και τον
πατέρα του το 2010, σε ηλικία 17 ετών.

Το 2011 έγινε χάλκινος παγκόσμιος πρωτα-
θλητής εφήβων στη Λίμα, σε ηλικία 18 ετών,
στα 50 μέτρα ελεύθερο. Την ίδια χρονιά στέ-
φθηκε ασημένιος ευρωπαϊκός πρωταθλητής
εφήβων στο Βελιγράδι στο ίδιο αγώνισμα. Το
2013 στη Μερσίνη της Τουρκίας κατέκτησε 1
ασημένιο και 2 χάλκινα σε αγωνίσματα κο-
λύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το
2018 στην Ταραγόνα της Ισπανίας κατάφερε
να κερδίσει 3 χρυσά και 1 ασημένιο ανάμεσα
σε 26 χώρες της Μεσογείου. Την ίδια χρονιά
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
στη Γλασκώβη της Σκωτίας κατέκτησε το
ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο με

21.44. Το 2019 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Κολύμβησης στην Γκουάνγκτζου της Νότιας
Κορέας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα
50 μ. ελεύθερο με επίδοση 21,45 δευτερόλε-
πτα.

Γεννημένος Κυριακή και σε Πανσέληνο
ανήκει σε ζώδιο του νερού, τον Καρκίνο, με
Σελήνη στον Αιγόκερω. Ο Ερμής είναι στο ζώ-
διο του Καρκίνου και η Αφροδίτη στο τέλος
του Ταύρου. Αυτός ο τετραπλός θετικός συν-
δυασμός των δύο γρήγορων, μικρών πλανη-
τών με τον Ήλιο και τη Σελήνη, συνέβαλε στην
επίδοση και στη διάκριση στον χώρο της κο-
λύμβησης. Ο Άρης στην Παρθένο τού έδωσε
επιδεξιότητα και ταχύτητα στην κίνηση. Ο
Δίας στον Ζυγό τής έδωσε τύχη και επέκταση
των ορίων, μαζί με δημοτικότητα. Ο Κρόνος
στο τέλος του Υδροχόου δείχνει διάφορα μοι-
ραία περιστατικά σε νεαρή ηλικία, αλλά και
την ικανότητά του να υποσκελίσει τα εμπόδια
που συνάντησε στον δρόμο του. Ο Ουρανός
και ο Ποσειδώνας στον Αιγόκερω τον βοήθη-
σαν να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να
έχει επαναλαμβανόμενες διακρίσεις και επι-
τυχίες και ο Πλούτωνας στον Σκορπιό, σε κα-
λή γωνία με τον Ήλιο του, του έδωσε τη σωμα-
τική και την ψυχική δύναμη που διαθέτει,
ώστε να αντεπεξέρχεται σε όλες τις διαδικα-
σίες, κάθε φορά που είχε μια αθλητική ανα-
μέτρηση με άλλους.

Κριός
(21/3-20/4)
Όσοι είστε άνεργοι, μπορεί να
βρείτε μια καλή δουλειά. Η προ-
σωπική σας ζωή ίσως έρθει σε
δεύτερη μοίρα, επειδή στην κα-
ριέρα θα αφιερώσετε πολλή
ενέργεια. Αν είστε σε σχέση, να
υπολογίζετε τα αισθήματα του ή
της συντρόφου σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Καλείστε να βρείτε την αποστολή
σας, αλλά και να επιδιώξετε την
κατάρτιση σε νέους τομείς. Ωστό-
σο, δεν θα πρέπει να κινείστε χω-
ρίς μελέτη και σχέδιο. Έχετε εύ-
νοια σε όλες τις σχέσεις σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Δραστηριότητα, ταξίδια και μετα-
κινήσεις. Θα υπάρξουν πολλές
προκλήσεις και ευθύνες. Χρει-
άζεται από σας προσεκτικός σχε-
διασμός. Μην παίρνετε τα πράγ-
ματα επιπόλαια και μην υπερεκτι-
μάτε τις δυνάμεις σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα έχετε επιτυχίες, αν είστε αι-
σιόδοξοι και τολμηροί. Θα διαι-
σθάνεστε τον κίνδυνο και θα εί-
στε προσαρμοστικοί στις αλλα-
γές. Όσοι ασχολείστε με τις επι-
χειρήσεις και το εμπόριο ή με τις
τέχνες και τον πολιτισμό θα έχε-
τε άνοδο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Προσέξτε θέματα γραφειοκρατι-
κά ή με δημόσιες υπηρεσίες. Η
προσωπική σας ζωή θα είναι λί-
γο περίπλοκη, ίσως επειδή θα
έχετε άγχος. Καλά θα κάνετε οι
δεσμευμένοι να αποφύγετε τους
πειρασμούς. Οι αδέσμευτοι εί-
στε μπερδεμένοι.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε από αυτούς που ίσως ξεκινή-
σουν και πάλι την εκπαίδευση ή θα
μάθουν ένα νέο επάγγελμα. Αν και
είστε οι κυρίαρχοι, θα αντιμετωπί-
σετε αρκετά προβλήματα. Θα έχετε
περισσότερες ευθύνες και θα πέσει
στους ώμους σας πολλή δουλειά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα κάνετε νέους φίλους ή μια
ενδιαφέρουσα εταιρική σχέση.
Ωστόσο αποφύγετε ύπουλους
και επιτήδειους ανθρώπους. Τα
έργα σας αλλά και η δουλειά
σας θα πρέπει να έχουν βάθος,
ουσία και προσεκτικό σχεδια-
σμό. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η περίοδος θα είναι ήρεμη σε
ό,τι αφορά την εργασία. Πρέπει
να παραμείνετε ουδέτεροι και
παραγωγικοί. Μπροστά σας θα
βρεθούν πολλά ανοιχτά πεδία.
Μην αφήσετε τη σχολαστικότη-
τά σας να σας στερήσει τη δημι-
ουργικότητα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα έχετε κίνηση και αλλαγές και
θα βγάλετε τον παραγωγικό εαυ-
τό σας, αλλά μη φανείτε επιπό-
λαιοι. Θα κάνετε γνωριμίες που
θα διευρύνουν το οπτικό σας πε-
δίο. Πολλά θα κριθούν στις λε-
πτομέρειες.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα πρέπει να προσέξετε την υγεία
σας. Θα έχετε ρομαντική διάθεση,
φλερτ και διασκέδαση. Μια αστά-
θεια στη διάθεση μπορεί να σας
οδηγήσει σε νεύρα και διαταραχές
στον ύπνο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είτε μείνετε, όμως, είτε φύγετε,
αποφύγετε συγκρούσεις με συ-
ναδέλφους. Η αλαζονεία και το
πείσμα μπορεί να φανούν ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνα. Στα ερωτικά, θα
ασκείτε γοητεία στο αντίθετο φύ-
λο και ίσως βρείτε την αδελφή
ψυχή σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα έχετε έντονους ρυθμούς στην
εργασία. Θα αναλάβετε νέα, ση-
μαντικά έργα. Δύσκολα θα βρί-
σκετε χρόνο για ξεκούραση και
χαλάρωση. Μπορεί, επίσης, να
πάρετε μια νέα ειδικότητα ή να
σκεφτείτε ένα νέο επάγγελμα. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ολυμπιονίκης
Κριστιάν Τσβετάνοφ Γκολομέεφ

4 Ιουλίου 1993 
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Ε
άν αληθεύει ότι στη φυγή του ο πρόεδρος του
Αφγανιστάν πήρε μαζί του χρήματα που μετέ-
φεραν τέσσερα αυτοκίνητα -χώρια όσα του

έπεσαν στον αεροδιάδρομο- δεν πρέπει να έχουμε
και πολλές αμφιβολίες για το είδος και την ποιότητα
της δημοκρατίας την οποία ανέτρεψαν οι Ταλιμπάν.
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι «Φοιτητές» (έτσι με-
ταφράζεται το όνομά τους στα Ελληνικά), που από
οριακή δύναμη το 1994 έρχονται τώρα για δεύτερη
φορά στην εξουσία, είναι μια απελευθερωτική δύνα-
μη. Πρόκειται για ισλαμοφασιστικό κίνημα που χρει-
άσθηκε μία εβδομάδα για να εξουδετερώσει τον επί-
σημο στρατό του Αφγανιστάν και να εγκαθιδρύσει το
«ισλαμικό εμιράτο». Όσο κι αν υπαινίσσονται ότι θέ-
λουν «ειρηνικές σχέσεις» με τη Δύση και τον δημο-
κρατικό κόσμο, είναι βέβαιο ότι το καθεστώς τους θα
προκαλέσει κύμα φυγής από τη χώρα. Μια νέα μαζική
προσφυγική ροή που, αργά ή γρήγορα (εξαρτάται από
τις διαθέσεις της Τουρκίας), θα φθάσει στα παράλια
του Αιγαίου.  Πρόκειται για το επόμενο πρόβλημα που
καλείται να αντιμετωπίσει η Αθήνα, η οποία δύο χρό-
νια τώρα δεν έχει πάρει ανάσα. Μετά τη σχεδόν εννε-
αετή «εποχή των μνημονίων», η οποία ελέω ΣΥΡΙΖΑ
και Βαρουφάκη παραλίγο να προκαλέσει ανήκεστο
βλάβη στη χώρα, και σε πείσμα των πρώτων ευχάρι-
στων μετεκλογικών σεναρίων, η κυβέρνηση αντιμε-
τωπίζει αλλεπάλληλες κρίσεις. Καθεμία ξεχωριστά θα
ήταν ικανή να επιφέρει σοβαρά πλήγματα στην οικο-
νομία, στην κοινωνική συνοχή, στην πολιτική σταθε-
ρότητα. Ο υψηλός βαθμός αντοχής της χώρας οφείλε-

ται στην κυβερνητική ισχύ αλλά και στην ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη. Παρά τα λάθη, τις παραλείψεις και τις
αβλεψίες -τις «αστοχίες», όπως χαρακτηρίσθηκαν-
και παρά τις εμμονές και τις εθνικές στρατηγικές πολ-
λών από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, στην επέλα-
ση του κορονοϊού και των πυρκαγιών η χώρα δεν
έμεινε ούτε απροστάτευτη ούτε μόνη. Και η αντιπολί-
τευση, παρά τις φραστικές οξύτητες, αποτέλεσμα της
βούλησής της να καταστροφολογήσει εκ του ασφα-
λούς κατά την πανδημία, συνεισέφερε στην κοινωνική
συνοχή. Τέλος, ορισμένες θετικές διεθνείς εξελίξεις,
με πρώτη την εκλογή Μπάιντεν στην Προεδρία των
ΗΠΑ, βοήθησαν στην αντιμετώπιση κρίσεων όπως
αυτές που σχεδίασε πρώτα στον Έβρο και μετά στο Αι-
γαίο αλλά και την Κύπρο ο Ταγίπ Ερντογάν.

Το προσεχές φθινόπωρο ήταν η εποχή κατά την
οποία η κυβέρνηση θα εκδήλωνε την αντεπίθεσή της
στη μετα-Covid εποχή. Όλα, ωστόσο, δείχνουν ότι θα
είναι μία ακόμη περίοδος κατά την οποία θα επιχειρή-
σει να απορροφήσει κραδασμούς και να αποφύγει

κινδύνους. Οι κραδασμοί είναι οι συνέπειες των κατα-
στροφικών πυρκαγιών που έπληξαν και συνεχίζουν
να πλήττουν τη χώρα. Οι κίνδυνοι έχουν να κάνουν με
την πανδημία. Η μετάλλαξη Δέλτα, σύμφωνα με όλες
τις εκτιμήσεις, θα κυριαρχήσει απολύτως. Πρόκειται,
κατά την επιστημονική κρίση, για νέα κατ’ ουσίαν επι-
δημία, που απειλεί πρωτίστως τους νέους και τους
ανεμβολίαστους και στέλνει στα αζήτητα το περίφημο
«τείχος προστασίας». Αν, προηγουμένως, η «ανοσία
της αγέλης» ήταν εφικτή με ποσοστό εμβολιασμένων
της τάξης του 60%-70%, ο πήχης πια έχει τοποθετηθεί
στο 90% του γενικού πληθυσμού - στόχος ανέφικτος
για πιο προηγμένες χώρες και πιο πειθαρχημένες
κοινωνίες από τη δική μας.

Το πιθανό νέο κύμα προσφυγικών ροών, η απορρό-
φηση των κραδασμών από την εαρινή θεομηνία και η
προσαρμογή της χώρας στις συνθήκες της κλιματικής
αλλαγής, η αντίσταση στο νέο (τέταρτο;) κύμα του κο-
ρονοϊού, η ανόρθωση -σε αυτές τις συνθήκες- της οι-
κονομίας της χώρας και οι υψηλοί και σταθεροί ρυθ-
μοί ανάπτυξης είναι οι σημαντικότερες και πιο επεί-
γουσες προκλήσεις της κυβέρνησης στο δεύτερο μι-
σό της θητείας της. Από την ώρα που ο πρωθυπουργός
απορρίπτει την πιθανότητα ανανέωσης της λαϊκής εν-
τολής, για να διανύσει τον δύσβατο αυτόν δρόμο, θα
χρειασθεί ανασύνταξη δυνάμεων, στιβαρή διοίκηση,
σχέδιο και προοπτική. Θα χρειασθεί, όμως, κάτι πε-
ρισσότερο: Πειθώ και καθαρές εξηγήσεις. Είναι ανέ-
φικτο τα νέα προβλήματα απλώς να διεκπεραιωθούν.
Απαιτούν διακυβέρνηση.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι κρίσεις που ως χώρα και 
κοινωνία θα αντιμετωπίσουμε 
από το φθινόπωρο απαιτούν στιβαρή
διοίκηση και καθαρές εξηγήσεις. 
Η διεκπεραίωση δεν είναι αρκετή...

Στιβαρή διοίκηση και καθαρές εξηγήσεις

Ε
χει πλέον καταντήσει δημοσιογραφικό
ανέκδοτο το περίφημο «ο Αύγουστος δεν
έχει ειδήσεις». Και αυτός ο Αύγουστος

ήταν γεμάτος γεγονότα που προδιαγράφουν και
την πορεία των εξελίξεων σε πολιτικό και οικο-
νομικό επίπεδο. Αν έλεγε κανείς στον Κυριάκο
Μητσοτάκη ότι οι μέρες του Δεκαπενταύγουστου
θα κυλούσαν με αυτό τον τρόπο, το πιθανότερο
ήταν να μην τον πίστευε. Η αλήθεια, όμως, και οι
εξελίξεις περιγράφουν τα τρία καυτά μέτωπα
που έχει μπροστά της η κυβέρνηση και τα οποία
θα κληθεί να αντιμετωπίσει.

Αντί ο κ. Μητσοτάκης και το νέο επιτελείο του
να ασχολούνται με το τι θα εξαγγείλει ο πρωθυ-
πουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρί-
σκονται αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα
που διαμορφώνουν η πανδημία, οι πυρκαγιές και
εσχάτως οι Ταλιμπάν. Και αντί η κυβέρνηση να
διαχειρίζεται σήμερα την πολυεπίπεδη επιτυχία
του ελληνικού τουρισμού, καθώς όλα δείχνουν
ότι θα ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη τόσο σε έσοδα
όσο και σε επισκεψιμότητα, ασχολείται με την
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στους πυ-
ρόπληκτους, στις εξελίξεις στην πανδημία και

στους αντιεμβολιαστές, μέχρι και με το μεγάλο
πρόβλημα του Αφγανιστάν, που ενδέχεται να φέ-
ρει από τη μία χιλιάδες μετανάστες στα νησιά μας
και από την άλλη την… αναβάθμιση της Άγκυρας!

Αυτά έχουν κάνει την κυβέρνηση να επανα-
σχεδιάζει τη στρατηγική της εν όψει ενός φθινο-
πώρου που διαμορφώνεται απρόβλεπτο. Το μέ-
τωπο της πανδημίας, που όλα δείχνουν ότι θα συ-
νεχίσει να απασχολεί την επικαιρότητα και τις
ζωές μας, καθώς από χθες υλοποιείται το σχέ-
διο-πιλότος για να πειστούν οι ανεμβολίαστοι, εί-
ναι παρόν. Απειλεί τις ζωές μας και την οικονο-
μία, καθώς τα lockdowns και οι συνέπειές τους
ενδέχεται να επιστρέψουν, ενώ κρίσιμο είναι το
στοίχημα του ανοίγματος των σχολείων και των
πανεπιστημίων. Όλα θα φανούν μετά την επι-
στροφή των εκδρομέων του Αυγούστου, καθώς

υπάρχει κίνδυνος όσοι νοσούν να μεταφέρουν
τον κορονοϊό στα αστικά κέντρα. 

Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές (που δεν είναι όλες
τυχαίες) που συνεχίζονται και τραυμάτισαν το
γόητρο της κυβέρνησης αλλά και ο φόβος πλημ-
μυρών το φθινόπωρο και τον χειμώνα υποχρεώ-
νουν το Μαξίμου και τους υπουργούς να τρέξουν.
Τέλος, το διπλωματικό μέτωπο με τις εξελίξεις
στο Αφγανιστάν αποτελεί τη νέα πρόκληση. Ένα
ενδεχόμενο προσφυγικό κύμα θα απειλήσει
ακόμη και την επιτυχία της κυβέρνησης στο Προ-
σφυγικό. Επίσης, η Τουρκία δείχνει έτοιμη να…
προσφέρει τις υπηρεσίες της στη Δύση ζητώντας
φυσικά ανταλλάγματα. Και εκεί που ήταν στρι-
μωγμένη στο καναβάτσο, ετοιμάζει την επιστρο-
φή της στη διεθνή σκηνή ως βασικού παίκτη στη
Μέση Ανατολή, μπαίνοντας στο παιχνίδι μαζί με
το Πακιστάν. Τα πράγματα πλέον ζορίζουν και
πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, κα-
θώς η τράπουλα στην περιοχή ξαναμοιράζεται
και οι κίνδυνοι είναι παρόντες.

Πλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται και
πάλι μπροστά σε μεγάλες κρίσεις και αναταρά-
ξεις. Για αυτό προσδεθείτε…

Τα τρία καυτά μέτωπα της κυβέρνησης

Πανδημία, πυρκαγιές και… Ταλιμπάν
διαμορφώνουν το σκηνικό του
Σεπτεμβρίου με διαφορετικούς όρους


