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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Η «πολιτική 
σεζόν» ανοίγει

νωρίτερα

Τα... καύσιμα 
από τον τουρισμό 

θα φτάσουν;

I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  30 ΣΕΛ. 30

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β Α Σ Ι Λ Α Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
Καθηγητής  Πνευμονολογίας

Τα δύσκολα είναι 
μπροστά μας... 
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«Καμιά χρηματοδότηση από το 2010», λέει το υπουργείο

Στα χέρια του 
Κυρ. Μητσοτάκη 
η έκθεση Μπένου
για την Εύβοια

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η :

«Ο κ. Τσίπρας 
αναζητά 
ψήφους 
στις στάχτες»

ΣΕΛ.   4 ΣΕΛ.  5

ΧΑΣΤΟΥΚΙ 
Στο τέλος του καλοκαιριού η κορύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας

ΣΕΛ.  6-7

ΣΤΟ EΛΕΟΣ 
ΤΗΣ ΔEΛΤΑ 
Η ΚΡHΤΗ 
Lockdown και στο Ρέθυμνο,
παρατείνονται τα μέτρα 
σε Ηράκλειο και Χανιά ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 24

ΣΕ ΔYΟ ΣΤAΔΙΑ 
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Γράφουν

Φ. ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ
Ψηφιακή επανάσταση 
για μια ευημερούσα 
Ελλάδα ΣΕΛ. 9

Κάρυστος: Ιδανικός 
προορισμός για 
όλο τον χρόνο

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

ΔΙΑΜ. ΣΕΪΤΑΝIΔΗΣ
Κάθε μέρα 37
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 8

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚEΣ
ΜAΧΕΣ ΑΠOΨΕ
ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚO
ΚΑΙ ΠΑΟΚ

από Δένδια σε 
ΜΚΟ, Σκόπια 

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΤΑΛΙΜΠΑΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΛΑ ΟΜΑΡ ΣΤΟΝ ΑΚΟΥΝΖΑΝΤΑ ΣΕΛ. 18

Υπό «παρακολούθηση»
οι γείτονες για την 
τήρηση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών ΣΕΛ. 3



Ο
Στέφανος Τσιτσιπάς τα έκανε μούσκεμα δύο
φορές. «Double fault», που λένε οι μυημέ-
νοι στην αντισφαίριση. Δηλαδή, διπλό σφάλ-

μα για το νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Στην
προσπάθειά του να «μαζέψει» τις οργισμένες αντι-
δράσεις που προκάλεσε η πρώτη του αντιεμβολια-
στική δήλωση, προχώρησε σε μια ασυνάρτητη
ανάρτηση στο Instagram, όπου κανείς δεν κατάλα-
βε τι ήθελε να πει… ο τενίστας: «Προσέχοντας τον
εαυτό σου, προσέχεις επίσης και αυτούς που βρί-
σκονται δίπλα σου». Με ποιον τρόπο ακριβώς, δεν
εξήγησε… 

Είχε προηγηθεί, θυμίζουμε, η περιβόητη δήλωσή
του στο Σινσινάτι, όπου αποκάλυψε ότι «δεν έχω κά-

νει το εμβόλιο. Κανείς δεν το έχει θεωρήσει υπο-
χρεωτικό έως τώρα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγ-
μή θα εμβολιασθώ, αλλά, μέχρι να γίνει υποχρεωτι-
κό, δεν πρόκειται να το κάνω».

Όση ανωριμότητα και να πιστώνει κανείς στον
Στέφανο Τσιτσιπά, η απαράδεκτη δήλωσή του για τα
εμβόλια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για έναν
αθλητή αυτού του επιπέδου, που παράλληλα αποτε-
λεί πρότυπο για εκατομμύρια νέους. Άλλο η πλάκα
για τα «Harrods» και άλλο η υπόθεση της πανδη-
μίας, με περισσότερους από 3.000.000 νεκρούς.

Αυτή του η στάση προκαλεί δυσαρέσκεια και
σωρεία αρνητικών σχολίων, συνθέτοντας και μια
αντιφατική συμπεριφορά, δεδομένου ότι είχε λά-

βει μέρος στην καμπάνια της κυβέρνησης για τον
κορονοϊό, ζητώντας από τον ελληνικό λαό να είναι
προσεκτικός, υπεύθυνος και να μένει σπίτι. Πα-
ράλληλα, αποτελεί μια τρανταχτή απόδειξη ότι η
αποθέωση από την απαξίωση απέχουν ελάχιστα.
Και καλό θα είναι στις εκστρατείες για ανάλογα θέ-
ματα να ηγούνται επιστήμονες με ορθότητα και κύ-
ρος. Γιατί αρκεί μια «στραβή» για να χαθεί η μπάλα
και να δοθεί λάθος μήνυμα στην κοινή γνώμη. Και
αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά.
Έκαστος εφ’ ω ετάχθη, που έλεγε και ο Ηρόδοτος,
ή ο καθείς στο είδος του, όπως έλεγε μια παλιά ρε-
κλάμα. Ποιον θα έπειθε ο καθηγητής Σύψας, αν
διαφήμιζε ρακέτες; 
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Το «double fault» του Στέφανου Τσιτσιπά



Τ
έλος σε σενάρια και φήμες που θέ-
λουν την ελληνική κυβέρνηση και ει-
δικότερα το υπουργείο Εξωτερικών
να συμμετέχει σε οικονομική ενί-

σχυση ΜΚΟ έβαλε ο επικεφαλής της ελληνι-
κής διπλωματίας Νίκος Δένδιας. Με έγγραφο
που κατέθεσε στη Βουλή απαντώντας σε ερώ-
τηση της Ελληνικής Λύσης και το οποίο πα-
ρουσιάζει σήμερα η «Political», ο κ. Δένδιας
επισημαίνει με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο ότι «η πρώην Υπηρεσία Διεθνούς Ανα-
πτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) δεν έχει χρη-
ματοδοτήσει δράσεις ΜΚΟ από το έτος του
2010 και έπειτα. Ομοίως, ουδεμία ΜΚΟ έχει
χρηματοδοτηθεί από τη συσταθείσα με τον Ν.
4781/2021 Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής
και Ανθρωπιστικής Αρωγής». Στο πλαίσιο αυ-
τό, διευκρινίζεται ότι τόσο η πρώην ΥΔΑΣ όσο
και η νυν Ζ’ Γενική Διεύθυνση «προωθούν και
συγχρηματοδοτούν προγράμματα, τα οποία
υλοποιούνται (μεταξύ άλλων) μέσω ΜΚΟ σε
αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό την παρο-
χή σε αυτές ανθρωπιστικής ή/και αναπτυξια-
κής βοήθειας. Ως εκ τούτου, δεν υλοποιούνται
στο εσωτερικό της χώρας».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στέλ-
νει εκ νέου μήνυμα και στη Βόρεια Μακεδονία
με αφορμή ερώτηση του ίδιου κόμματος ανα-

φορικά με τις παραβατικές συμπεριφορές
αθλητών της γειτονικής χώρας στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες στο Τόκιο. «Η εφαρμογή των
διατάξεων της Συμφωνίας συνιστά ουσιαστι-
κό στοιχείο των διμερών σχέσεων μας με τη
γειτονική χώρα, ενώ έχουμε μεριμνήσει να
καταστεί και ουσιώδης προϋπόθεση για την
πρόοδο της ενταξιακής πορείας της στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση», σημειώνει χαρακτηριστικά
ο Έλληνας υπουργός και προσθέτει στο ίδιο
ύφος: «Ειδικότερα, ως προς την ονομασία της
Ολυμπιακής Επιτροπής της γείτονος, επιση-
μαίνεται ότι αυτή έχει προσαρμοστεί στις δια-
τάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών
(“Olympic Committee of North Macedonia”).
Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί
στενά την εφαρμογή, εκ μέρους της γείτονος,
της Συμφωνίας των Πρεσπών μέσω της Κεν-
τρικής Υπηρεσίας και των διπλωματικών και
προξενικών Αρχών του στο εξωτερικό, αξιο-
ποιώντας όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει. Προ-
βαίνει, δε, σε όλες τις δέουσες ενέργειες όταν
διαπιστώνονται καθυστερήσεις, ελλείψεις και
στρεβλώσεις εκ μέρους της άλλης πλευράς».

«Καμιά χρηματοδότηση από 
το 2010», λέει το υπουργείο
Εξωτερικών - Υπό
«παρακολούθηση» οι γείτονες
για την τήρηση της Συμφωνίας
των Πρεσπών
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Χαστούκι Δένδια για ΜΚΟ, Σκόπια

ΚΥΣΕΑ: Προτεραιότητα η ασφαλής επιστροφή 
των Ελλήνων και η θωράκιση των συνόρων 

Δύο ήταν τα κυριότερα «αγκάθια» στη χθεσινή συνεδρίαση
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ)
που συνεκλήθη εκτάκτως υπό την προεδρία του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να εξεταστούν οι ελ-
ληνικές ενέργειες μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανι-
στάν.

Το πρώτο είναι η ασφαλής απομάκρυνση από τις εστίες της
έντασης και την επιστροφή στην Ελλάδα όλων των προσώπων
και των οικογενειών τους που είχαν συνεργασία με τις ελληνι-
κές δυνάμεις στην περιοχή. Την ευθύνη για τη συγκεκριμένη
αποστολή έχει αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών, που παρα-
κολουθεί εξαρχής βήμα βήμα και αξιολογεί τόσο τις εξελίξεις
στο Αφγανιστάν όσο και τον αριθμό και τις θέσεις όπου βρί-
σκονται τα πρόσωπα που πρέπει να απεγκλωβιστούν και να
επιστρέψουν στη χώρα μας.

Το δεύτερο θέμα ήταν ο συντονισμός με τα άλλα ευρωπαϊκά
κράτη αλλά και με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προ-
κειμένου να προστατευτούν τα σύνορά μας, που αποτελούν
και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., καθώς και να αποφευχθεί μια
νέα ανθρωπιστική κρίση με ένα ή πολλά νέα μεταναστευτικά
κύματα. Στη συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα των αρ-
μόδιων υπηρεσιών της Ελλάδας, που εγγυώνται την προστα-
σία των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων μας. Άλλωστε, το

μάθημα που πήρε η Τουρκία με το «φιάσκο του Έβρου» πέρυ-
σι τον Μάρτιο αποτελεί ένα πολύ καλό προηγούμενο προς
γνώση και συμμόρφωση.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι υπουργοί Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, Μετανάστευσης
και Ασύλου Νότης Μηταράκης, Επικρατείας Γιώργος Γεραπε-
τρίτης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής,
ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημη-
τριάδης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο διοικη-
τής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Παναγιώτης Κοντο-
λέων, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή, και ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφάλειας Θάνος Ντόκος.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Έφτασαν τις 2.000 
οι αυτοψίες 
στις πυρόπληκτες
περιοχές  
Μέχρι σήμερα έχουν
πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε πολύ
μεγάλο μέρος των πυρόπληκτων
περιοχών, δήλωσε ο γενικός
γραμματέας Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης, σημειώνοντας:
«Έχουμε φτάσει τις 2.000 αυτοψίες
στην Αττική, στην Εύβοια και σε ένα
μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου.
Ουσιαστικά, μέχρι το τέλος της
εβδομάδας θα έχουμε τελειώσει και
τους επανελέγχους».
Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε πως
«έχουμε μια καθαρή εικόνα από
κτίρια που είναι πλήρως
κατεστραμμένα, από κτίρια τα οποία
χρειάζονται επισκευές και απ’ όσα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
κατευθείαν, έτσι όπως τα
κατηγοριοποίησαν οι αρμόδιοι
μηχανικοί του υπουργείου
Υποδομών». Υπογράμμισε, δε, ότι οι
μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών
ήταν δίπλα στους πολίτες, τονίζοντας
πως και η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου επισκέφτηκε τις
πυρόπληκτες περιοχές στη
Βαρυμπόμπη, από την πρώτη στιγμή.
«Μαζί με τον υπουργό, τον Κώστα
Καραμανλή, πήγαμε, είδαμε από
κοντά τους ανθρώπους που έχουν
καταστραφεί. Πραγματικά, είναι πάρα
πολύ λυπηρό αυτό το φαινόμενο, να
έχουν καταστραφεί περιουσίες.
Όμως, η Πολιτεία δεν κρύφτηκε ούτε
ένα λεπτό», συμπλήρωσε ο γενικός
γραμματέας Υποδομών.
Ο ίδιος αποσαφήνισε ότι η Πολιτεία θα
αποζημιώσει έως 150.000 ευρώ για το
σύνολο των πληγέντων κτιρίων ανά
ιδιοκτήτη, ενώ το πρώτο βοήθημα,
ύψους 20.000 ευρώ, που θα δοθεί
άμεσα, αφορά στο ποσό των 6.000
ευρώ για οικοσκευές και 14.000 ευρώ
για στεγαστική συνδρομή. Πρόσθεσε
πως άμεσα θα ανοίξει και το
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου,
ώστε οι πολίτες των οποίων το σπίτι
έχει καταστραφεί να έχουν τη
δυνατότητα να νοικιάσουν άλλο.
Αναφορικά με τα έργα Υποδομής που
θα πρέπει να γίνουν άμεσα στις
πυρόπληκτες περιοχές, ο κ.
Καραγιάννης σημείωσε πως ήδη στην
Αττική αυτήν τη στιγμή γίνονται
μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. «Τις
προηγούμενες μέρες δημοπρατήσαμε
τη διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας.
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει
και η διευθέτηση της Νέας Μάκρης
και έως τις αρχές του επόμενου
χρόνου θα γίνει και η αντιπλημμυρική
προστασία της ευρύτερης περιοχής
του Μαραθώνα», υπογράμμισε.

Η
άμεση έναρξη της επιχείρησης

«αποκατάσταση» για την Εύβοια
ήταν το κεντρικό μήνυμα της χθεσι-
νής πρώτης σύσκεψης της αρμόδιας

επιτροπής, που έγινε υπό την προεδρία του
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Οι
πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν εντός των επό-
μενων ημερών και ζητώ απ’ όλους τους πολί-
τες οι οποίοι έχουν πληγεί να κάνουν χρήση
της πλατφόρμας, έτσι ώστε να μπορέσουν το
συντομότερο δυνατόν να πάρουν τους πρώ-
τους πόρους για να μπορέσουν να ξαναρχί-
σουν να χτίζουν τις ζωές τους», σημείωσε ο
πρωθυπουργός, με αφορμή τη λειτουργία από
χθες του arogi.gov.gr, κατά την εισαγωγική του
τοποθέτηση.

«Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα σε
όσους έχουν πληγεί, με μία αίτηση, να μπορέ-
σουν να εξασφαλίσουν άμεσα τους πρώτους
πόρους υποστήριξης, έτσι ώστε να ξεκινήσουν
το έργο της οικοδόμησης των σπιτιών τους ή της
ανασυγκρότησης των επιχειρήσεών τους»,
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε
ότι η Πολιτεία προχωρά άμεσα σε αντιπλημμυ-
ρικά έργα και σε ενέργειες για την απομάκρυν-
ση της καμένης ύλης.

Η επιλογή 
«Ο σκοπός για τον οποίο ζήτησα από τον

Σταύρο Μπένο να ηγηθεί αυτής της προσπάθει-
ας είναι ακριβώς διότι πρέπει να σχεδιάσουμε
από τώρα την επόμενη ημέρα της Βόρειας Εύ-
βοιας, με μια ολιστική προσέγγιση, αξιοποιών-
τας τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
που έχει ο τόπος αλλά και σκεπτόμενοι έξω από
το συνηθισμένο πλαίσιο - και αυτό ακριβώς
προσδοκώ από τη δουλειά την οποία θα κάνει ο
Σταύρος», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης,
ενημέρωσε ότι η επιτροπή υπό τον κ. Μπένο θα
εκπονήσει το στρατηγικό σχέδιο για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας,
πάντα σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

«Είναι η πιο τιμητική και πιο πατριωτική πρό-
σκληση που μου έγινε στο διάστημα των 43
ετών που είμαι στη δημόσια ζωή. Ούτε στιγμή
δεν σκέφτηκα να πω όχι», τόνισε ο κ. Μπένος, ο
οποίος στη σύσκεψη παρουσίασε τον οδικό
χάρτη για το σχέδιο ολιστικής ανασυγκρότησης
και ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας, με όλες τις
επιμέρους μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν
το επόμενο διάστημα για ειδικά πολεοδομικά
σχέδια, master plan για το νέο δάσος, συγκοι-
νωνιακές μελέτες για κρίσιμες υποδομές και
δίκτυα, μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό και
το εργασιακό μέλλον, μελέτη για αγροδιατροφή,
μελέτη νέας τουριστικής ταυτότητας και μελέτη
για πράσινη ζώνη, ψηφιακό κύμα και χώρο και-

νοτομίας. Ο Σταύρος Μπένος γνωρίζει καλά
τους τρόπους αποκατάστασης μιας περιοχής
από φυσικές καταστροφές αλλά και τα εμπόδια
που ορθώνει ο δυσκίνητος και γραφειοκρατι-
κός κρατικός μηχανισμός. Ανακοινώνοντας την
ανάληψη της προεδρίας της επιτροπής για την
ανασυγκρότηση της Εύβοιας από τον έμπειρο
πολιτικό, ο κ. Μητσοτάκης είχε σημειώσει:
«Γνωρίζω τον κ. Μπένο καλά, έχω προσωπική
άποψη και την επόμενη Τετάρτη θα συναντηθώ
μαζί του για να βάλουμε μπρος τη μακροπρόθε-
σμη δουλειά ανάταξης της οικονομίας της πε-
ριοχής με έργα υποδομής. Θα έχουμε αντικει-
μενική εκτίμηση ζημιάς στον αγροτικό τομέα
και θα στηρίξουμε τον τουρισμό της Βόρειας
Εύβοιας. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία και
τη γνώση να πετύχουμε την ανάταξη».

Ο Σταύρος Μπένος έγινε γνωστός στο Πανελ-
λήνιο όταν, ως δήμαρχος Καλαμάτας, αντιμετώ-
πισε με εξαιρετική αποτελεσματικότητα τους
κινδύνους από τον καταστροφικό σεισμό του
1986 στην περιοχή. Γεννήθηκε στις 30 Δεκεμ-
βρίου 1947 και στο επάγγελμα είναι τοπογρά-
φος-μηχανικός, ωστόσο έχει αναπτύξει από
νωρίς έντονη πολιτική δράση. Υπήρξε δήμαρ-
χος Καλαμάτας (1979-1990), βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ εκλεγμένος στη Μεσσηνία (1990-2004)
και στη Β’ Αθήνας (2004-2007), ενώ έγινε υφυ-
πουργός Πολιτισμού κατά την τελευταία κυβέρ-
νηση Ανδρέα Παπανδρέου και υπουργός Πολι-
τισμού, υπουργός Αιγαίου και υφυπουργός Δη-
μόσιας Διοίκησης επί πρωθυπουργίας Κώστα
Σημίτη. Η ίδρυση, με δική του πρωτοβουλία,
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αποτέλεσε μία ακόμα μεγάλη καινοτομία στον
τομέα της Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας,
που φέρει την υπογραφή του.

Το 1978 εξελέγη δήμαρχος Καλαμάτας και
επανεξελέγη άλλες δύο φορές, στις εκλογές

του 1982 και 1986. Έγινε γνωστός για το θεαμα-
τικό έργο που επιτέλεσε ως δήμαρχος της Κα-
λαμάτας από το 1978 έως το 1990, περίοδο κατά
την οποία κατάφερε να ανοικοδομήσει την πό-
λη, αλλά και να αλλάξει τον χαρακτήρα της. Η
πολύχρονη προσπάθεια πολεοδομικής ανα-
συγκρότησης της πόλης της Καλαμάτας ανα-
γνωρίστηκε έως και από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία τον βράβευσε, όπως έκανε και
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων (για την
πρότυπη και ανθρωποκεντρική πολεοδομική
ανάταξη της Καλαμάτας), ενώ έλαβε βραβείο
και από την οργάνωση Europa Nostra (για τη
διάσωση και την ανάδειξη των μνημείων της
Καλαμάτας).

Ως δήμαρχος, ο Σταύρος Μπένος ίδρυσε τη
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης
(ΔΕΠΑΚ), με Ωδείο, Τμήματα Χορού, Εικαστι-
κών κ.τ.λ., ίδρυσε το Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Καλαμάτας, ενώ συνέβαλε στη διάσωση
του πολιτιστικού κτιριακού πλούτου της πόλης,
την αποκατάσταση και την ανάδειξή του. Μετα-
ξύ των άλλων, ο δήμος απέκτησε -είτε με παρα-
χώρηση από το Δημόσιο είτε με αγορά από
ιδιώτες- 15 από τα καλύτερα νεοκλασικά κτίρια
της πόλης, που σήμερα στεγάζουν σημαντικές
διοικητικές και πολιτιστικές λειτουργίες της πε-
ριοχής.

Συνάντηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη με 
τον Σταύρο Μπένο, για 
την ανασυγκρότηση 
της Βόρειας Εύβοιας 

Εντός των ημερών 
οι πρώτες εκταμιεύσεις 

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

POLITICAL 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Επιμένει η Ελλάδα στη στρατηγική της έντονης παρουσίας
και του συγκαθορισμού των εξελίξεων στο μέτωπο της Λι-
βύης, που ξεκίνησε με τις επισκέψεις του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τρίπολη και τις αντίστοιχες επι-
σκέψεις των κορυφαίων Λίβυων αξιωματούχων της μεταβα-
τικής κυβέρνησης στην Αθήνα. Προϊόν αυτής της νέας δι-
πλωματικής αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων ήταν η
επαναλειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη και
του ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη.

Η νέα αφορμή για ενεργή παρέμβαση της χώρας μας είναι
η δωρεά 200.000 εμβολίων προς τους πολίτες της Λιβύης για
την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, στην οποία προ-
χώρησε η Ελλάδα. Τα εμβόλια, όπως σημείωσε σε ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος Δένδιας, παραδόθηκαν σε επίσημη τελετή στο
Αεροδρόμιο της Τρίπολης, στην οποία την ελληνική κυβέρ-

νηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Διεθνούς Οικο-
νομικής Συνεργασίας Γιάννης Σμυρλής. Όπως επισημαίνει ο
κ. Δένδιας, «η Ελλάδα, με τη συνδρομή της με τα απαραίτητα
εμβόλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επιβεβαιώνει
την επανατοποθέτησή της στην περιοχή και τη συμβολή της
στην προσπάθεια για την ανόρθωση της Λιβύης».

Τα εμβόλια και η μάχη κατά της πανδημίας είναι ένα ακόμα
πεδίο όπου η Ελλάδα υπερτερεί σαφώς της Τουρκίας σε αυ-
τό το διπλωματικό σκάκι, το οποίο εξελίσσεται στο έδαφος
της ταλαιπωρημένης χώρας της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα
έχει στο πρόσφατο παρελθόν εξηγήσει στη μεταβατική κυ-
βέρνηση της Τρίπολης ότι έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την
επιχείρηση εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης της χώρας, τό-
σο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Υπάρχει, βέ-
βαια, μία προϋπόθεση: Αρχική επιδίωξη της Αθήνας ήταν η
κατάργηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ωστόσο η κυβέρνηση Ντμπεϊμπά εξήγησε «διά της διπλωμα-
τικής οδού» ότι ο χαρακτήρας της είναι μεταβατικός, με κύ-
ρια αποστολή τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών στις 24 Δε-
κεμβρίου 2021. Συνεπώς, δεν έχει τη δικαιοδοσία να λαμβά-
νει τέτοιες μείζονες αποφάσεις. Η Αθήνα έδειξε κατανόηση,
πρόσθεσε, όμως, ότι στις «μείζονες» αποφάσεις που δεν
μπορεί να λάβει η κυβέρνηση της Λιβύης είναι και η ενδεχό-
μενη «επικύρωση» του τουρκολιβυκού μνημονίου (η οποία
θα του προσέδιδε ένα μανδύα νομιμότητας). Συνεπώς, η εκ-
κρεμότητα θα λυθεί από την πολιτική -και όχι υπηρεσιακή-
κυβέρνηση που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές στη
Λιβύη. Ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής, Αγκίλα Σάλεχ, δε-
σμεύτηκε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση εισαγωγής προς
επικύρωση του μνημονίου στο λιβυκό Κοινοβούλιο.

Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου απάντη-
σε με σκληρή γλώσσα στον
Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τη

διαχείριση των πυρκαγιών στη χώρα.
Στην ανακοίνωσή του, αναφέρει

πως η κυβέρνηση εξασφαλίζει εμ-
πράκτως τη ζωή και την ασφάλεια των
πολιτών, ενώ ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης «αναζητά ψήφους
στις στάχτες».

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Από την
ασφάλεια των καλοκαιρινών του δια-
κοπών, ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να
υπενθυμίσει την παρουσία του, επι-
στρατεύοντας όχι τη συναίνεση, αλλά
τις φλόγες του λαϊκισμού. Απέναντι σε
πρωτοφανείς σε εύρος, διάρκεια και
ένταση προκλήσεις στις οποίες ήρθε
να προστεθεί και η κλιματική κρίση, η
κυβέρνηση εξασφαλίζει εμπράκτως
τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών.
Με σκληρή δουλειά, επιδιώκοντας τη
συνένωση δυνάμεων. Ενεργώντας
άμεσα για τη στήριξη όσων έχασαν τα
σπίτια και τις περιουσίες τους. Ανα-
γνωρίζοντας με γενναιότητα λάθη ή
παραλείψεις. Αυτά κάνει η κυβέρνη-
ση. Αυτό που κάνει ο κ Τσίπρας είναι

να αναζητά ψήφους στις στάχτες. Εί-
ναι κρίμα, γιατί αυτές τις ώρες, η χώρα
δεν έχει ανάγκη από αναφορές σε
“ζωές στις στάχτες”. Ειδικά από κά-
ποιους που ούτε τις πρώτες έσωσαν
ούτε τις δεύτερες απέτρεψαν». 

Η ανάρτηση που άναψε φωτιές
«Πάνω από 1.200.000 στρέμματα

καμένα. Δάση, περιουσίες, σπίτια,
αγροτικές εκτάσεις, ζώα και ανθρώπι-
νες ζωές στη στάχτη», έγραψε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας,
στην προσωπική του σελίδα στο Face-
book, κατηγορώντας την κυβέρνηση
για «λόγια και ημερήσια δελτία προ-
παγάνδας», αντί έργων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ασκεί
έντονη κριτική στην κυβέρνηση για
τους χειρισμούς στην αντιμετώπιση
των πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια,
Ηλεία, Αρκαδία και τις τελευταίες
ημέρες σε Κερατέα και Βίλια.

«Τραγικοί σταθμοί μιας “ανεξέλεγ-
κτης” πύρινης διαδρομής. Εκατομμύ-
ρια πολίτες σε όλη τη χώρα ζουν μέσα
στον φόβο για το σήμερα και το αύριο.
Αυτή είναι η ασφάλεια που υποσχέθη-
κε και έκανε σημαία του ο κ. Μητσοτά-

κης. Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα
του πανάκριβου επιτελικού του κρά-
τους. Αυτή είναι η συνέπεια λόγων και
έργων που τον χαρακτηρίζει. Αντί για
έργα, λόγια και ημερήσια δελτία προ-
παγάνδας. Άλλωστε, το σχέδιο του
επιτελικού κράτους εφαρμόζεται πάν-
τα απρόσκοπτα: Η φωτιά θα σταματή-
σει όταν φτάσει στη θάλασσα».

Απάντηση της κυβέρνησης
στην κριτική του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με 
την αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών 
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«Ο κ.Τσίπρας
αναζητά ψήφους
στις στάχτες» 

Τι σημαίνει η δωρεά 200.000 εμβολίων από την Ελλάδα στη Λιβύη 
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Καθηγητής Πνευμονολογίας

«Οι μειοψηφίες επιβάλλουν 
τα θέλω τους στις πλειοψηφίες»

«Τα δύσκολα είναι μπροστά μας»,
εκτιμά ο καθηγητής Πνευμονο-
λογίας Θεόδωρος Βασιλακό-
πουλος, τοποθετώντας χρονικά

την κορύφωση του τέταρτου κύματος της παν-
δημίας στη χώρα μας στο τέλος του καλοκαιρι-
ού. Επίσης, δίνει τη δική του ερμηνεία στο γιατί
τελικά δεν πείθεται μερίδα του πληθυσμού να
εμβολιαστεί και προειδοποιεί για τις συνέπειες
αυτής της άρνησης στην καθημερινότητα του
συνόλου του πληθυσμού από το ερχόμενο 
φθινόπωρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά 
ότι «στην Ελλάδα οι μειοψηφίες επιβάλλουν 
τα θέλω τους στις πλειοψηφίες».
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Πρώτος θάνατος πλήρως εμβολιασμέ-
νου ασθενούς και χωρίς υποκείμενα
νοσήματα. Τελικώς, ο εμβολιασμός εί-
ναι το «απόλυτο όπλο» κατά του κορο-
νοϊού;
Το εμβόλιο, όπως και οποιοδήποτε φάρ-

μακο, δεν μπορεί να είναι 1.000% αποτελε-
σματικό και να μην έχει καμία αποτυχία. Οι
λόγοι είναι πολλοί και κυρίως έχουν να
κάνουν με τη διαφορετική ανοσολογική
απόκριση κάθε οργανισμού σε ένα εξωγε-
νές ερέθισμα, όπως η πρωτεΐνη του εμβο-
λίου. Κάποιοι άνθρωποι, είτε για λόγους
ανοσοκαταστολής είτε ιδιοσυγκρασια-
κούς, δεν θα αντιδράσουν καθόλου ή θα
αντιδράσουν ελάχιστα στο εμβόλιο και δεν
θα έχουν την προσδοκώμενη προστασία.
Ποιο είναι το αναμενόμενο ποσοστό απο-
τυχίας του εμβολίου; Σε 164 εκατομμύρια
εμβολιασμένους στις ΗΠΑ παρατηρήθη-
καν 1.500 θάνατοι και 7.100 νοσηλείες.
Στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει 639.000 άνθρω-
ποι από κορονοϊό, από τους οποίους
637.500 ανεμβολίαστοι και 1.500 εμβολια-
σμένοι. Πέθαναν μόνο 1.500 εμβολιασμέ-
νοι από 164 εκατομμύρια, ενώ υπήρχαν
άλλοι τόσοι ανεμβολίαστοι και ο ιός κυ-
κλοφορούσε στην κοινότητα. Ας αναγά-
γουμε τα νούμερα αυτά στην ελληνική
πραγματικότητα. Αν είχαμε 10 εκατομμύ-
ρια εμβολιασμένους στην Ελλάδα θα είχα-
με 90 θανάτους και 430 νοσηλείες για κο-
ρονοϊό το μέγιστο. Άρα, το εμβόλιο δεν εί-
ναι το απόλυτο όπλο, αλλά είναι ένα πανί-
σχυρο όπλο που όσο περισσότεροι το χρη-
σιμοποιήσουν τόσο ισχυρότερο γίνεται.

Πιστεύετε ότι το τραγικό γεγονός θα
επηρεάσει την πορεία των εμβολια-
σμών στη χώρα μας; Δεν είναι λίγοι
εκείνοι που εκφράζουν τη δυσπιστία
τους για τα υπάρχοντα εμβόλια και θέ-
λουν να περιμένουν τα «επικαιροποι-
ημένα», θεωρώντας ότι θα καλύπτουν
περισσότερο τις νέες μεταλλάξεις του
ιού.
Ελπίζω ότι δεν θα επηρεάσει σοβαρά

την πορεία των εμβολιασμών. Ο εμβολια-
σμός δεν είναι η απόλυτη - τέλεια λύση,
αλλά η μοναδική που υπάρχει. Το να καθυ-
στερώ να εμβολιαστώ για να περιμένω ένα
επικαιροποιημένο και άρα καλύτερο εμ-
βόλιο έχει δύο βασικά προβλήματα:

1) Εκθέτω τον εαυτό μου στον κίνδυνο
να κολλήσω και να κινδυνεύσω να νοση-
λευτώ ή και να πεθάνω ή να ταλαιπωρηθώ
από τη λοίμωξη περιμένοντας το καλύτερο
εμβόλιο.

2) Δίνω τη δυνατότητα στον ιό να πολλα-
πλασιάζεται μεταδιδόμενος από άνθρωπο
σε άνθρωπο, κάνοντας νέα τυχαία λάθη
στον πολλαπλασιασμό, φτιάχνοντας έτσι
νέες μεταλλάξεις που μπορεί να κάνουν το

επικαιροποιημένο εμβόλιο που αναμένω
λιγότερο αποτελεσματικό.

Εκτιμάτε ότι την περίοδο που διανύου-
με βρισκόμαστε στην κορύφωση του
4ου κύματος; Η επιστροφή από τις δια-
κοπές μπορεί να κρύβει δυσάρεστες
εκπλήξεις ή τα μέτρα που ελήφθησαν
για ασφαλές καλοκαίρι ήταν επαρκή;
Νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμη στην κο-

ρυφή του 4ου κύματος. Αναμένεται περαι-
τέρω αύξηση με το τέλος του καλοκαιριού,
την επιστροφή των εκδρομέων και την
έναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
των στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
των ασθενών σε αυτό το 4ο κύμα; Νο-
σούν όντως ελαφρύτερα όσοι προ-
σβάλλονται από τη μετάλλαξη Δέλτα;
Αυτό το ερώτημα η επιστήμη δεν το έχει

απαντήσει ακόμη με βεβαιότητα. Η μει-
ωμένη θνητότητα που παρατηρούμε οφεί-
λεται κυρίως στον εμβολιασμό που έχει
προστατεύσει αρκετούς ευπαθείς συμπο-
λίτες μας. Η θεωρία προβλέπει ότι όσο
ένας ιός μεταλλάσσεται εξελισσόμενος σε
μια πανδημία γίνεται πιο μεταδοτικός (για
να μπορέσει να επιβιώσει στον ξενιστή του

- τον άνθρωπο) και λιγότερο θανατηφό-
ρος, διότι αν σκοτώνει πολλούς από τους
ξενιστές του η αλυσίδα της μετάδοσης θα
σταματήσει, αφού ο νεκρός δεν μεταδίδει.

Την περασμένη άνοιξη η πολιτική ηγε-
σία και οι αρμόδιοι υπουργοί εξέφρα-
ζαν την πεποίθησή τους ότι μέχρι το τέ-
λος του καλοκαιριού θα έχουμε κατα-
φέρει να φτάσουμε στο επιθυμητό πο-
σοστό εμβολιασμένων για το χτίσιμο
της ανοσίας. Είμαστε πολύ μακριά από
αυτό. Φοβάστε ότι θα χρειαστεί το φθι-
νόπωρο να πάμε σε νέα lοckdowns για
να αναχαιτίσουμε την υπερμετάδοση;
Η πολιτική ηγεσία φρόντισε να υπάρ-

χουν τα εμβόλια, όμως ούτε αυτή ούτε
εμείς οι ιατροί ούτε τα ΜΜΕ κατάφεραν να
πείσουν επαρκές ποσοστό των συμπολι-
τών μας να κάνει το βήμα της κοινής λογι-
κής, να εμβολιαστεί. Δεν ξέρω ποιος φταί-
ει περισσότερο: Εμείς που δεν πείσαμε ή
όσοι συμπολίτες δεν πείστηκαν έπειτα
από όσα άκουσαν; Το να επιβάλει η κυβέρ-
νηση lockdown για να προστατεύσει τους
πολίτες που δεν εμβολιάστηκαν, πέρα από
τις οικονομικές συνέπειες (για τις οποίες
δεν είμαι ειδικός να μιλήσω, αλλά είναι
προφανείς), σημαίνει ότι θα αποφασίσει
να τιμωρήσει την πλειονότητα των πολιτών
που εμβολιάστηκε (τουλάχιστον το 60%
του πληθυσμού). Κάτι τέτοιο δεν είναι κα-
τά τη γνώμη μου ούτε σωστό ούτε ηθικό.
Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι οι ανεμ-
βολίαστοι να μην μπορούν να συμμετέ-
χουν σε μη απαραίτητες δραστηριότητες

(π.χ. διασκέδαση), η δε συμμετοχή τους σε
απαραίτητες δραστηριότητες (π.χ. εργα-
σία, είσοδος σε καταστήματα πρώτης
ανάγκης) να γίνεται μόνο με επίδειξη πρό-
σφατου πιστοποιητικού αρνητικού μορια-
κού τεστ ή rapid test, η εγκυρότητα του
οποίου θα διασταυρώνεται από αντίστοιχη
εφαρμογή, το δε κόστος εκτέλεσής του θα
επιβαρύνει τον αρνούμενο να εμβολια-
στεί. Αυτή η στρατηγική θα μειώσει σαφώς
τον υγειονομικό κίνδυνο και με βεβαιότη-
τα θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των
εμβολιασμών.

Επιστροφή στα σχολεία, σε κλειστούς
χώρους στην εργασία και στα μαγαζιά.
Θα έχουμε επαναφορά της μάσκας και
θα ισχύουν τα γνωστά αυστηρά υγει-
ονομικά πρωτόκολλα από το φθινόπω-
ρο; Και αν γίνει αυτό, τελικά σε τι θα
διαφέρει η καθημερινότητα ενός πολί-
τη που επέλεξε από την πρώτη στιγμή
να εμβολιαστεί σε σχέση με κάποιον
που ακόμη το σκέφτεται;
Στην Ελλάδα παραδοσιακά οι μειοψη-

φίες (ιδίως όταν κάνουν θόρυβο) επιβάλ-
λουν τα θέλω τους στις πλειοψηφίες. Η
μάσκα είναι το τίμημα που θα πληρώσου-
με όλοι σαν κοινωνία για να διατηρήσει το
δικαίωμα στην ακατανόητη επιλογή του να
μην εμβολιάζεται ο οποιοσδήποτε πολί-
της. Ο πολίτης αυτός, παρά το κακό που
προκαλεί, ψηφίζει, άρα η εξουσία τον
χρειάζεται και πρέπει να τον ικανοποιεί...
Ελπίζω πραγματικά η εξουσία να με δια-
ψεύσει και να αποδώσει τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι! «

Τα δύσκολα είναι μπροστά
μας: στο τέλος του 
καλοκαιριού η κορύφωση
του τέταρτου κύματος της
πανδημίας στη χώρα μας

Το εμβόλιο δεν είναι το
απόλυτο όπλο, αλλά είναι
ένα πανίσχυρο όπλο 
που όσο περισσότεροι 
το χρησιμοποιήσουν τόσο
ισχυρότερο γίνεται

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Κάρυστος: Ιδανικός προορισμός για όλο τον χρόνο
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Ο
τόπος μας είναι ένας παράδεισος για διακο-
πές όλο τον χρόνο! Ο τουρισμός αποτελεί
τον βασικό πυλώνα της τοπικής μας οικονο-

μίας αλλά και την κινητήρια δύναμη της οικονομίας
μας συνολικά, για αυτό και αποκαλείται από όλους
βαριά βιομηχανία της χώρας.

Έχοντας, λοιπόν, κατά νου την παραδοχή ότι ο
τουρισμός μπορεί να αποτελέσει το ισχυρό όπλο
του τόπου μας για την αντιμετώπιση της κρίσης και
των συνεπειών της σε όλα τα επίπεδα, με την ανά-
ληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής Αρχής
το 2014 δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στις πολιτικές που
σχετίζονται με την τουριστική προβολή και πληρο-
φόρηση και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της περιοχής μας.

Ο Δήμος Καρύστου με το πλούσιο φυσικό περι-
βάλλον, τις ποιοτικές υποδομές και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα που διαθέτει αποτελεί τον ιδανικό
ταξιδιωτικό προορισμό για όλες τις εποχές του
χρόνου, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρε-
σίες σε όλα τα επίπεδα και ασφάλεια, ικανοποιών-
τας απολύτως ακόμη και τον πλέον απαιτητικό επι-
σκέπτη. Ο πολιτισμός, η παράδοση, τα προϊόντα
μας, οι τοπικές γεύσεις και οι παραδεισένιες παρα-
λίες αποτελούν έναν ανεκτίμητο «θησαυρό» που
περιμένει κάθε επισκέπτη να τον ανακαλύψει. Αυ-
τός ο «θησαυρός» έρχεται να «δέσει» με την απα-
ράμιλλη φιλοξενία των ανθρώπων του τόπου μας,
κάνοντας τον Δήμο Καρύστου έναν μοναδικό και
ταυτόχρονα αυθεντικό προορισμό στα μάτια όλων
των επισκεπτών μας.

Τον θησαυρό αυτό κρίναμε ως δημοτική Αρχή

πως πρέπει να τον αναδείξουμε με τον βέλτιστο δυ-
νατό τρόπο και να τον προωθήσουμε μέσω της χρή-
σης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δι-
κτύων, στέλνοντας παντού το μήνυμα ότι ο Δήμος
Καρύστου είναι ένας προορισμός ιδανικός, που ξυ-
πνά όλες τις αισθήσεις αυτών που θα επιλέξουν να

τον επισκεφτούν… Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που
βιώνουμε με την πανδημία δεν ήταν αρκετές ώστε
να ανακόψουν την αυξητική τάση που καταγράφει
η επισκεψιμότητα στον δήμο μας τα τελευταία χρό-
νια. Οι επαγγελματίες του δήμου μας έδειξαν υπευ-
θυνότητα και κέρδισαν το στοίχημα.

του
Λευτέρη 
Ραβιόλου

Δήμαρχος 
Καρύστου 

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Ε
ίδα το νούμερο και δεν πίστευα στα μάτια μου.
Μέσα σε μόλις 15 μέρες, από 1 έως 15 Αυγού-
στου, καταγράφηκαν 554 περιστατικά ενδοοι-

κογενειακής βίας, από τα οποία προέκυψαν 332 πε-
ριπτώσεις συλλήψεων. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια
απλή διαίρεση, προκύπτει ότι κάθε φορά που ανα-
τέλλει ο ήλιος στην Ελλάδα καταγγέλλονται 37 περι-
στατικά ξυλοδαρμού γυναικών και παιδιών (μην ξε-
χνάμε τα παιδιά που τις τρώνε αλύπητα σε νεαρή ηλι-
κία και έχουν έτσι ένα ισχυρό τραύμα μέσα τους που
τους κάνει στην ενήλικη ζωή τους να συνεχίζουν ως
θύτες τον απάνθρωπο κύκλο της βίας…).

Το στοιχείο δείχνει καθαρά το πρόβλημα αξιών
που δυστυχώς έχει κατακυριεύσει την κοινωνία
μας. Χάσαμε αξίες και αρχές που τα παλαιότερα
χρόνια καθοδηγούσαν την ελληνική οικογένεια. Η
αντίληψη που ευρέως χρησιμοποιείται «πάντα γί-
νονταν αυτά, απλώς τώρα βγαίνουν προς τα έξω»,
εκτός από αναπόδεικτη, άρα ανίσχυρη, είναι και
προσβλητική για ανθρώπους που δεν βρίσκονται
πια ανάμεσά μας. Ας πάψουμε επιτέλους να φορτώ-

νουμε τις δικές μας πράξεις στους παλαιότερους
και ας αναλάβουμε καθαρά και αντρίκια τις ευθύνες
μας. Δεν αγαπάς μια γυναίκα που κακομεταχειρίζε-
σαι. Μην κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλό σου, δεν
μπορείς. Αν την κακοποιείς, δεν την αγαπάς. Αντίθε-
τα, τη μειώνεις, τη θεωρείς υποδεέστερη, κάτι πα-
ρακάτω από εσένα. Η κοινωνία πρέπει να σταθεί κα-
θαρά απέναντι από γελοίες δικαιολογίες του τύπου
«επειδή την αγαπούσε, τη ζήλευε και για αυτό την
κτυπούσε». Αυτά και άλλα πολλά παρόμοια, βέβαια,
έχουν γραφτεί και ξαναγραφτεί. Αλλά το πρόβλημα
παραμένει. Πολλοί σήμερα αντιμετωπίζουν τον γά-
μο απλώς ως συνύπαρξη ή με την ελαφρότητα που
αντιμετωπίζουν μια απλή ερωτική σχέση. Για αυτό
πληθαίνουν οι γάμοι και αντίστοιχα πληθαίνουν τα
διαζύγια. Μέσα στη ζωή είναι η ατυχία να μη «δέ-
σεις» με τον άνθρωπο που διάλεξες να συνδέσεις τη
ζωή σου. Και το διαζύγιο μέσα στη ζωή είναι και αν
υπάρχει τελικά δυσαρμονία μεταξύ των δύο, είναι η
πιο υγιής λύση. Αλλά αν δει κανείς το θέμα κοινωνι-
κά, ο αριθμός των διαζυγίων δείχνει ότι είναι πολλοί

οι γάμοι που «γίνονται στο πόδι». Και αν το φαινόμε-
νο παρατηρείται σε ευρεία κλίμακα, τότε είναι ανα-
λόγως πολλές οι φορές που δεν επιλέγεται η πιο
υγιής λύση, αλλά η πιο βίαιη…

Για να περιοριστεί αυτό το θλιβερό φαινόμενο της
ενδοοικογενειακής βίας χρειάζεται η από κοινού
δράση τριών παραγόντων. Πρώτον, των γυναικών-
θυμάτων. Σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενη-
μερώσει μια γυναίκα ότι υφίσταται σωματική βία,
χωρίς να το αντιληφθεί αυτός που την ασκεί. Δεύτε-
ρον, η Πολιτεία. Αυστηρές ποινές και γρήγορη απο-
νομή Δικαιοσύνης στους θύτες, εξασφάλιση παρα-
μονής μέσα σε δομές για τα θύματα και ουσιαστική
βοήθεια για εύρεση εργασίας και οικονομική απε-
ξάρτηση από τον θύτη. Και τρίτον, η γειτονιά. Όπου
λειτουργεί η γειτονιά, όπου υπάρχουν προσωπικές
επαφές μεταξύ γειτόνων, οι θύτες πρέπει να απομο-
νώνονται κοινωνικά και τα θύματα να στηρίζονται
εμπράκτως. Μόνο έτσι θα περιοριστεί το φαινόμενο.
Γιατί, όπως και να το κάνουμε, 554 καταγγελμένα
κρούσματα μέσα σε 15 μέρες είναι πάρα πολλά…

Κάθε μέρα 37
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Στις 29 Ιουλίου, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε
όλη την ΕΕ που έλαβε την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ,
το οποίο απελευθερώνει για τα επόμενα επτά έτη
πόρους ύψους 26,20 δισ. ευρώ.  Αυτό σημαίνει ότι
μαζί με τα 31 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και δανεί-
ων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» και τα 20 δισ. ευρώ της νέας Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, τα επόμενα χρόνια στη χώρα
μας θα διατεθούν συνολικά πόροι που πλησιάζουν
τα 77 δισ. ευρώ. 

Συνυπολογίζοντας τις υψηλές επιδόσεις στην
απορρόφηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ και το ότι η Ελ-
λάδα σήμερα έχει ανέλθει στη 2η θέση μεταξύ των
κρατών-μελών, από την 22η που βρισκόταν τον
Ιούλιο του 2019, ως προς τη δυνατότητα απορρό-
φησης κοινοτικών κονδυλίων, θεμελιώνεται ένα
κλίμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στις αγορές
και την κοινωνία μετά το παγκόσμιο σοκ της παν-
δημίας. Τα εργαλεία αυτά θα αποτελέσουν το εφαλ-
τήριο για μια περίοδο επενδυτικής κινητοποίησης
για τον ριζικό μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια
χώρα πράσινη, ψηφιακή, παραγωγική, καινοτόμο
και εξωστρεφή, δίκαιη και ευημερούσα.

Θεμέλιο των παραπάνω μεταρρυθμίσεων απο-
τελεί η εφαρμογή της πολιτικής του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την άμεση υλοποί-
ηση έργων ψηφιοποίησης κρίσιμων δομών του
κράτους. Ήδη η πατρίδα μας ζει την ψηφιακή επα-
νάσταση με τις 1.217 ψηφιακές υπηρεσίες (από τις
501 που υπήρχαν τον Μάρτιο του 2020) μέσα από
το gov.gr. Ενώ μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι
από τα δώδεκα πρώτα μεγάλα έργα του «Ελλάδα
2.0» που εντάχθηκαν άμεσα προς υλοποίηση, τα
έξι αφορούν αμιγώς τον ψηφιακό μετασχηματισμό

που συντελείται στη χώρα μας:
� Οι οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET (δίκτυο
ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, δημό-
σιων νοσοκομείων, πανελλήνιο σχολικό δίκτυο).  
� Η ενιαία ψηφιακή υποδομή για την επέκταση της
ψηφιακής συναλλαγής και εξυπηρέτησης μεταξύ
δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. 
� Τα web services για την επίτευξη της διαλει-
τουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συ-
στημάτων, ώστε να αυξηθούν οι υπηρεσίες της
πλατφόρμας gov.gr.
� Η επέκταση του data.gov.gr με ανοιχτά δεδομέ-
να της δημόσιας διοίκησης προς πολίτες, επιχει-
ρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο τη διαφά-
νεια, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποί-
ηση. 
� Η ψηφιακή μέριμνα παροχής επιταγής voucher
για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, table,
laptop, desktop.
� Το μεγαλύτερο άλμα στον ψηφιακό «χάρτη» του

κυβερνητικού σχεδιασμού αποτελεί ο μοναδικός
δωδεκαψήφιος προσωπικός αριθμός κάθε πολίτη
για τις συναλλαγές του στον δημόσιο τομέα. Πρό-
κειται για μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα: το προ-
ϊόν του μοναδικού συνδυασμού του ΑΜΚΑ, του
Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας και του ΑΦΜ, που θα
απλοποιήσει τις συναλλαγές με το κράτος, αυτο-
ματοποιώντας διαδικασίες. Στο εγγύς μέλλον ο
Προσωπικός Αριθμός θα είναι ο αποκλειστικός
αριθμός που κάθε πολίτης θα χρησιμοποιεί για τις
συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Και όπως ανάφερε ο αρχιτέκτονας της νέας ψη-
φιακής εποχής για την Ελλάδα, ο υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκης, στο συ-
νέδριο του «Economist», «οι συνολικές οικονομι-
κές δυνατότητες που θα έχουμε για να επενδύ-
σουμε ψηφιακά αλλά και στην ανοικοδόμηση του
ελληνικού οικονομικού μοντέλου είναι μια σημαν-
τική ευκαιρία, είναι ένα Σχέδιο Μάρσαλ για την
εποχή μας»! 

Ψηφιακή επανάσταση για μια ευημερούσα Ελλάδα

του
Φώντα 
Μπαραλιάκου

Οικονομολόγος,
βουλευτής 
Πιερίας 
της Ν.Δ.
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Β
ασική προϋπόθεση για να κερδίζουμε
τους στόχους μας στη ζωή -αλλά και για
να είμαστε καλά- είναι να κάνουμε μικρά

βήματα. Κάθε βήμα μας όχι μόνο μας φέρνει πιο
κοντά στις επιθυμίες ή τις φιλοδοξίες μας, αλλά
μας γεμίζει και με αυτοπεποίθηση και την αίσθη-
ση ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Ξεκινήστε, λοιπόν, από σή-
μερα, πάντα ενθυμούμενοι τα παρακάτω:

1. Δυναμώστε τη θέλησή σας: Η ισχυρή θέληση
μας βοηθά στην επίτευξη των στόχων της ζωής
μας και μπορεί να αυξηθεί δημιουργώντας ισχυ-
ρές συνήθειες.

2. Απαλλαγείτε από το άγχος και τις αιτίες του:
Το άγχος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπό-
διο στην ανάπτυξη καθώς μας εξασθενεί και αρ-
χίζουμε να καθυστερούμε.

3. Περιορίστε τους περιορισμούς σας: Ποτέ
μην αφήνετε τους περιορισμούς στη ζωή σας να
εμποδίζουν την πρόοδό σας.

4. Συνεχίστε να αξιολογείτε τη ζωή σας από
καιρό σε καιρό: Αξιολογήστε τις επιτυχίες και τις
αποτυχίες σας και σκεφτείτε τι έχετε μάθει από

αυτές.
5. Βρείτε τα με τον εαυτό σας: Τα δυνατά σας

σημεία και τα μειονεκτήματά σας είναι αυτά που
σας κάνουν μοναδικούς. αποδεχτείτε τα και χρη-
σιμοποιήστε τα.

6. Αποκτήστε γνώσεις: Διαβάστε βιβλία, παρα-

κολουθήστε εκπαιδευτικά προγράμματα και
γνωρίστε νέους ανθρώπους για να μάθετε περισ-
σότερα και να γίνετε καλύτερος άνθρωπος.

7. Θέστε υψηλά πρότυπα: Για να βελτιώσετε την
ποιότητα ζωής σας, είναι επιτακτική ανάγκη να
ορίσετε υψηλότερα πρότυπα.

8. Προσπάθεια για οικονομική σταθερότητα:
Παρόλο που τα χρήματα δεν μπορούν να αγορά-
σουν την ευτυχία, η ψυχική ηρεμία στη ζωή, δη-
λαδή ότι είστε οικονομικά σταθεροί είναι βασικό
συστατικό ικανοποίησης.

9. Αποκτήστε έναν αξιόπιστο κύκλο φίλων: Οι
φίλοι είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής και το
να έχουμε έναν μικρό αλλά αξιόπιστο κύκλο φί-
λων μας βοηθάει να εξαφανίσουμε τα προβλήμα-
τά μας και να λαμβάνουμε ειλικρινείς συμβου-
λές.

10. Διατηρήστε δεσμούς με συγγενείς: Συχνά
δεν βρίσκουμε χρόνο για απομακρυσμένους
συγγενείς και ως αποτέλεσμα, αυτές οι σχέσεις
διαλύονται με το πέρασμα του χρόνου. Μην το
αφήσετε να συμβεί.

Μικρά βήματα για μια πιο καλή ζωή

της 
Ιωάννας 

Λούβη

Ψυχολόγος - Ειδική
Παιδαγωγός



Γ
ια όσους δεν γνωρίζουν, αυτή είναι η
δεύτερη φορά που ο Νίκος Χαρδαλιάς
παθαίνει καρδιακό επεισόδιο. Ο

υφυπουργός έχει και άλλο ιστορικό, αφού το
2018 είχε νοσηλευτεί αρχικά στο 401
Στρατιωτικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια
στο «Αγία Όλγα». Όταν έπαθε το πρώτο
καρδιακό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2018,
ο κ. Χαρδαλιάς βρισκόταν πάνω σε ένα
μηχανάκι στην οδό Κατεχάκη. Ένιωσε πόνο
στο στήθος και αμέσως μετέβη μόνος του
στο πλησιέστερο νοσοκομείο, που ήταν το
401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, και τους είπε
ότι έχει καρδιακό επεισόδιο. Από το 401,
όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες, τον μετέφεραν και τότε στο
Νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Πολλές αλλαγές 
στην τηλεόραση
Μετά την αποχώρηση της Νίκης Λυμπεράκη
από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, την παρου-
σίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ανα-
λαμβάνει η Πόπη Τσαπανίδου. Εκδόθηκε και
σχετικό δελτίο Τύπου από το κανάλι: «Το
Open καλωσορίζει στην τηλεοπτική του οι-
κογένεια την Πόπη Τσαπανίδου, η οποία ανα-
λαμβάνει τη θέση της παρουσιάστριας στο
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Η μακρά και επι-
τυχημένη πορεία της στη δημοσιογραφία και
τις τηλεοπτικές παραγωγές αποτελούν εγ-
γύηση για την περαιτέρω ενίσχυση του ενη-
μερωτικού τομέα του Ανοικτού Καναλιού».
Όσο για την αντικαταστάτρια της Ντόρας
Κουτροκόη δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο,
αυτή θα είναι η Ευλαμπία Ρέβη. Ναι, η κοπέ-
λα που έκλεγε δίπλα στον παππού στις φω-
τιές της Εύβοιας. Βλέπετε, έγινε viral και
αποφασίστηκε η αναβάθμισή της λόγω ανα-
γνωρισιμότητας στο Ίντερνετ.

Μέρα νύχτα στη μάχη 

Τιτάνια προσπάθεια καταβάλλει όλες αυτές
τις μέρες με τα συνεχή μέτωπα φωτιάς η
Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττι-
κής. Οι εντολές του περιφερειάρχη Γιώρ-
γου Πατούλη προς τον αρμόδιο αντιπερι-
φερειάρχη Βασίλη Κόκκαλη είναι συγκε-
κριμένες: επαγρύπνηση, άμεση ανταπό-
κριση στις ανάγκες της Πυροσβεστικής και
όλα τα διαθέσιμα μέσα στη μάχη. Το φετινό
καλοκαίρι αποδείχτηκε δύσκολο τόσο για
τους κατοίκους των πληττόμενων από τη
φωτιά περιοχών όσο και για τα στελέχη της
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής, τα οποία ομολογουμένως υπερ-
βάλλουν εαυτόν. 

Παραλίγο αεροπορικό
δυστύχημα στα Βίλια

Τεράστια αναστάτωση έχει δημιουργηθεί με
τον συντονισμό των εναέριων μέσων
πυρόσβεσης. Στη φωτιά στα Βίλια παραλίγο να
έχουμε δυστύχημα, καθότι, όπως αναφέρουν
οι πληροφορίες, το ογκώδες αεροπλάνο που
ήρθε από τη Ρωσία, το Ilyushin, το οποίο έχει
τη δυνατότητα ρίψης 40 τόνων νερού,
εμφανίστηκε ξαφνικά, απροειδοποίητα και
νωρίτερα απ’ ό,τι όριζε το συντονιστικό
ελικόπτερο και παραλίγο να υπάρχει
τραγωδία. Να υπάρξει, δηλαδή, σύγκρουση
στα 200 πόδια, δηλαδή 60 μέτρα πάνω από το
έδαφος μεταξύ του Ilyushin και του
συντονιστικού ελικοπτέρου της
Πυροσβεστικής και πιθανόν και με άλλα
εναέρια μέσα...». Ακόμη, βέβαια, δεν έχουμε
μάθει με ποιανού εντολή βρέθηκε
απροειδοποίητα το ρωσικό αεροσκάφος. Το
ψάχνουν εσωτερικά στην Πυροσβεστική…
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Η περιπέτεια του
Χαρδαλιά το 2018

Βαρύ πένθος 
για τον Νίκο Ταγαρά

Βαρύ πένθος για τον υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, καθώς
χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η
μητέρα του. Ο υφυπουργός έβαλε και σχετι-
κή ανάρτηση στα social media με τη φωτο-
γραφία της μητέρας του και έγραψε: «ΜΑΝΑ
ΜΟΥ, καλό ταξίδι.... Η εξόδιος ακολουθία θα
τελεστεί στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου στο Χιλιομόδι». Τα συλλυπη-
τήριά μας στον Κορίνθιο πολιτικό.

Μεγάλη απάτη 
στην Κύπρο
Θύμα απάτης έπεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου. Η εποπτική Αρχή διαπίστωσε ότι
ιστοσελίδα στην Ινδία εμφανίζεται δήθεν ως η
πραγματική ιστοσελίδα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Με απλά λόγια, το
περιεχόμενο του site της κυπριακής Αρχής έχει
αντιγραφεί παράνομα από άλλη ιστοσελίδα που
λειτουργεί ως mirror site και φιλοξενείται από
εταιρεία με έδρα την Ινδία. Η διεύθυνση της
κεντρικής ιστοσελίδας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι www.cysec.gov.cy,
ενώ της παράνομης ιστοσελίδας cysecgov.com.
Γιατί κάποιοι να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία της
απάτης; Δεν θέλει πολύ μυαλό: για να αρπάζουν τα
χρήματα όσων προχωρούν σε online πληρωμές.
Ευτυχώς, η κυπριακή Αρχή έχει ήδη κινήσει τις
απαραίτητες νομικές διαδικασίες…

Για να προλάβω ορισμένους «καλοθελητές», ο Σταύ-
ρος Μπένος ούτε λεφτά θα πάρει ούτε θέσεις ούτε
γραφειάρες. Δεν επιθυμεί τίποτε από τα παραπάνω
για να αναλάβει συντονιστής της ανασυγκρότησης
των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές. Εθε-
λοντικά θα το κάνει ο άνθρωπος και οικειοθελώς.
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Τις εντυπώσεις αλλά και τα... παράπονά του διατυπώνει ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου σε ανάρτησή του στα so-
cial media, με αφορμή κινηματογραφικά γυρίσματα που έγιναν στην πόλη του. Ο κ. Παπαστεργίου έγραψε χαρακτηριστικά: «Ναι, είδα (και εγώ) στο NetFlix
το “Beckett”, την πρώτη από τις πρόσφατες ταινίες που γυρίστηκαν στην Ελλάδα (και στα μέρη μου), χάρη στην προσπάθεια που γίνεται να φέρουμε παραγω-
γές στη χώρα. Η ταινία γυρίστηκε σε Δελφούς, Ζαγόρι, Τρίκαλα και Αθήνα. Δεν θα μείνω στο ότι ο Beckett δεν πεθαίνει με τίποτε! Τι τροχαία, τι πυροβολι-
σμοί, τι αυτοκίνητα και μηχανάκια που τον πατάνε, τι άλματα από τον 4 όροφο… Αυτός εκεί, συνεχίζει να τρέχει. Ένας σύγχρονος διεθνής Βέγγος. Να σημει-
ωθεί, βέβαια, ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν γίνεται στα Τρίκαλα! (Τρίκαλα = ασφαλής πόλη)! Θα μείνω στην κατάπτυστη δήλωση του Beckett για το τσίπου-
ρο. “Να μου λείπει. Αυτό έχει γεύση καθαριστικού”, είπε ο άσχετος! Ντροπή και αίσχος. Καλά του κάνανε και τον έβαλαν να τρέχει μιάμιση ώρα (όσο κρατάει
η ταινία). Επίσης, οι ερασιτεχνισμοί του σκηνοθέτη, η έλλειψη οξυδέρκειας καθώς και ο φόβος ότι θα τραβήξει τα φώτα πάνω του έκοψαν τον δικό μας, Χα-
χάμης Θωμάς, από τον (φυσικό του) ρόλο του εισπράκτορα στο τρένο. Αντ’ αυτού, έβαλαν έναν… τυπικό εισπράκτορα! Κρίμα, η ταινία έχασε τη μοναδική ευ-
καιρία να αποκτήσει ευρωπαϊκή εσάνς! Τέλος, ένα προσωπικό παράπονο. Ήρθατε να κάνετε ταινία και μου πήρατε όλο τον κόσμο από τον δήμο;».

Βαρύ πένθος 
για τον Αιμίλιο

Ο δημοσιογράφος Αιμίλιος Λιάτσος και
η οικογένειά του θρηνούν την ξαφνική
απώλεια του αδελφού του Σπύρου. Ο Σπύ-
ρος Λιάτσος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε
ηλικία 71 ετών, ήταν πατέρας τριών παι-
διών, πιλότος, αλλά στα νιάτα του είχε χρη-
ματίσει δημοσιογράφος και, μάλιστα, πε-
τυχημένος, στη «Μεσημβρινή», στα «Νέα»,
στο «Βήμα» και στο «Έθνος». Ως πιλότος
υπήρξε από τους καλύτερους και, μάλιστα,
πολλοί πολιτικοί από όλα τα κόμματα ήθε-
λαν να «πετούν» μαζί του στα ταξίδια τους
νιώθοντας ασφάλεια. Επίσης, ο Σπύρος
Λιάτσος ως πιλότος έκανε πολλές ανθρω-
πιστικές αποστολές στη διάρκεια των πο-
λέμων στη Γιουγκοσλαβία και σε άλλα μέ-
ρη του κόσμου.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ανησυχία και στο
Υπερταμείο για
την υπόθεση των
Κουτσολιούτσων
Σε δίκη ως κατηγορούμενοι για εγκλη-
ματική οργάνωση και άλλες κακουργη-
ματικές πράξεις παραπέμπονται ο
ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κου-
τσολιούτσος, ο γιος του Τζώρτζης, η
σύζυγός του Καίτη και άλλοι δέκα εμ-
πλεκόμενοι στην υπόθεση. Μέχρι εδώ
είναι γνωστές οι δικαστικές εξελίξεις
της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βούλευ-
μα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών,
το οποίο παραπέμπει στο Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας
τους 13 από τους συνολικά 31 κατηγο-
ρουμένους για την υπόθεση, από τις
πράξεις τους προκλήθηκε ζημιά που
υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 413 εκατ.
ευρώ. Προσέξτε όμως, η υπόθεση
μπλέκεται αρκετά, καθότι η Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ), το γνωστό Υπερταμείο, έχει
συμφέροντα στις μετοχές της Folli.
Βλέπετε, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο
της Folli το Υπερταμείο κατείχε το
0,96% των μετοχών στη Folli Follie ή,
για την ακρίβεια, 643.887 μετοχές, τις
οποίες πήρε «προίκα» από το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Πρόκειται για μετο-
χές που «κληροδοτήθηκαν» από την
εποχή των ΚΑΕ (Καταστήματα Αφορο-
λογήτων Ειδών), όταν αυτά ενσωματώ-
θηκαν προ δεκαετίας στη Folli Follie,
δημιουργώντας έτσι την FFGroup. Κα-
λά ξεμπερδέματα δηλαδή…

Δ
εν έχει τέλος η αλβανική προβοκάτσια για τους Έλληνες που ζουν και αγωνί-
ζονται να διατηρήσουν τα εδάφη τους στην Αλβανία. Σε νέο βίντεο της αλβανι-
κής τηλεόρασης ένας δημοσιογράφος κάνει ρεπορτάζ στη Δρόπολη και συγκε-

κριμένα στο χωριό Δερβιτσάνη, όπου ζουν κάτοικοι της ελληνικής μειονότητας. Σύμ-
φωνα με το himara.gr, ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Ora Verore» στέκεται στην εί-
σοδο του χωριού και αναρωτιέται γιατί ένα χωριό στην Αλβανία έχει τοποθετημένη και
ελληνική πινακίδα! Στη συνέχεια, συναντάει Έλληνες κατοίκους του χωριού και τους
προσβάλλει ζητώντας τους τον λόγο που μιλούν ελληνικά! Ένας από τους κατοίκους τού
απαντάει ότι στο χωριό μιλούν ελληνικά από... πάντα, ενώ διδάσκονται την ελληνική
γλώσσα στο σχολείο από παιδιά. Παράλληλα, ένας άλλος προσθέτει ότι τα ελληνικά εί-
ναι η μητρική γλώσσα της περιοχής και ότι οι κάτοικοι είναι αναγνωρισμένοι ως ελληνι-
κή μειονότητα. Στην Αλβανία εν έτει 2021 αρκετοί δεν θέλουν να «χωνέψουν» την ύπαρ-
ξη των γηγενών Ελλήνων στη χώρα.

Το
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Τα παράπονα του προέδρου της ΚΕΔΕ

Δημοσιογραφική 
προβοκάτσια στην Αλβανία

Επιχειρηματίες κλαίνε 
τα λεφτά τους στη Γλυφάδα

Πήρε το αυτί μου ότι αρκετοί επιχειρηματίες και εφοπλιστές κλαίνε τα λεφτά τους από
μια καλοστημένη μπίζνα με εταιρεία «πυραμίδα» ή «αεροπλανάκι», όπως λέγεται στην
πιάτσα… Οι αρχιτέκτονες του εν λόγω «ενεργειακού» fund υπόσχονταν αποδόσεις άνω
του 10% από κέρδη που προέρχονταν από πετρελαϊκές αγοροπωλησίες. Αίφνης, εξαφα-
νίστηκαν από τα νοικιασμένα γραφεία τους σε κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας και το
ΣΔΟΕ, που «μπούκαρε» πρόσφατα, βρήκε μόνο έπιπλα και υπολογιστές. Σε έναν από αυ-
τούς καταγράφονται περισσότερα από 200 ονόματα Ελλήνων επενδυτών -που έφαγαν το
φέσι- από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη. Τώρα κλαίνε τα λεφτά τους. Άλλος έριξε 50,
άλλος 100 χιλιάρικα… Η μπάζα του «εξαφανισμένου» επενδυτή μαθαίνω ότι ξεπερνά τα
140 εκατ.!

«Η παρουσία μας στο Αφγανιστάν
δεν είχε στόχο την οικοδόμηση
έθνους», είπε, μεταξύ άλλων, ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και
το ερώτημα είναι εύλογο: 135 δισ.
δολάρια που επενδύθηκαν εκεί σε
βάθος εικοσαετίας τι στόχο είχαν;
Τίποτα. Απλώς οι ΗΠΑ τάιζαν για 20
χρόνια ένα διεφθαρμένο καθεστώς
και η ελίτ των Ταλιμπάν
εκμεταλλευόταν την αμερικανική
παρουσία για τον δικό της πλουτισμό.

LOCK



Λάθη επί λαθών  
Αντιμέτωποι με την
Εφορία είναι πολύ πι-
θανό να βρεθούν δε-
κάδες χιλιάδες ιδιο-
κτήτες εισαγόμενων
μεταχειρισμένων αυ-
τοκινήτων εξαιτίας
λάθους υπολογισμού
των Τελών Κυκλοφο-
ρίας του 2021. Ειδικό-
τερα από την 1η Ια-
νουαρίου 2021 άλλαξε
ο τρόπος υπολογισμού τόσο των δασμών όσο και των ετήσιων Τελών
Κυκλοφορίας στα καινούργια αυτοκίνητα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας
από την αρχή του έτους.

Δυναμική 
Λοβέρδου
Διαστάσεις δυναμικής δείχνει
να λαμβάνει η υποψηφιότητα
του Ανδρέα Λοβέρδου για την
ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ., καθώς οι
βασικοί ανθυποψήφιοί του αρ-
χίζουν να παραδέχονται ότι εί-
ναι το πρώτο φαβορί για την εί-
σοδο στον δεύτερο γύρο. Αμέ-
σως μετά το καλοκαίρι αναμέ-
νεται νέο κύμα δηλώσεων στή-
ριξής του τόσο από πρώην βου-
λευτές όσο και από στελέχη με
σημαντική διαδρομή στη Χαρι-
λάου Τρικούπη.

Περί ρευστότητας 
Οι τράπεζες, ερμηνεύοντας τη χαμηλή πιστωτική επέκτα-
ση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογραμμίζουν
ότι ποσοστό άνω του 80% των αιτήσεων που δέχθηκαν για
χρηματοδότηση δεν πληρούσε με τον έναν ή τον άλλον
τρόπο τα πιστοληπτικά κριτήρια. Το υπουργείο Οικονομι-
κών εκτιμά ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ περισσότερες
βιώσιμες επιχειρήσεις από τις 30.000 που πιστεύουν οι
τράπεζες. Οι τράπεζες δεν είναι το κράτος. 

Ανανέωση 
Η Ορσάκη Ρουσσέτου είναι νέα, εμφανίσιμη
και με καλές σπουδές στο εξωτερικό, πολύ-
γλωσση και το κυριότερο νεοδημοκράτισσα
με τη βούλα. Η Ορσάκη εξελέγη ως το νεό-
τερο μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της
Ν.Δ. πριν από τρία χρόνια. Από τη δεξαμενή
των νέων στελεχών του κόμματος την «αλί-
ευσε» ο υπουργός Γεραπετρίτης. 

Ο
φόβος για τα εμβόλια αφορά από τις απλές αν-
τιδράσεις, όπως είναι ο χαμηλός πυρετός, η
κόπωση, οι μυαλγίες, στις οποίες αρκετοί

έχουν χαμηλή ανοχή γιατί τους απορρυθμίζει την κα-
θημερινότητα, έως τις σοβαρές, σπάνιες παρενέργει-
ες. Όσο και αν φαίνεται απλό, υπάρχουν άνθρωποι
που φοβούνται ακόμα και την ένεση του εμβολίου. Για
τις συνήθεις αντιδράσεις η απάντηση είναι ότι ναι μεν
είναι ενοχλητικές, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στο

όφελος. Για τις σπάνιες παρενέργειες ο βασικός φό-
βος αφορά στο ενδεχόμενο εκδήλωσης σοβαρών πε-
ριπτώσεων θρόμβωσης. Υπενθυμίζεται ότι η πιθανό-
τητα εμφάνισης αυτής της παρενέργειας είναι μόλις
μία-δύο ανά εκατομμύριο εμβολιασμών και εξαιρετι-
κά μικρότερη από την πιθανότητα θρομβώσεων λόγω
της ίδιας της Covid-19, ενώ πλέον με τη σωστή ενημέ-
ρωση για τα συμπτώματα μπορεί εγκαίρως να αντιμε-
τωπιστεί από τους γιατρούς. 
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προσωρινή κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

της Λιβύης ανακοίνωσε ότι η γερμανική

εταιρεία Siemens AG και η τουρκική Enka

Insaat ve Sanayi έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση

του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη

Μισράτα, συνολικής χωρητικότητας 650 μεγαβάτ.

Να σημειωθεί ότι η Μισράτα βρίσκεται υπό τον

πλήρη έλεγχο των Τούρκων και διαθέτει τουρκική

στρατιωτική βάση. Το γεγονός όμως ότι η Siemens

εμφανίζεται να συνεργάζεται με τουρκικό κολοσ-

σό, ο οποίος βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του

Ερντογάν, βάζει τέλος στην εποχή της αθωότητας,

αποδεικνύοντας την απόλυτη σύμπλευση Τουρ-

κίας και Γερμανίας.

Η Γερμανία όχι μόνο ανέχθηκε αλλά ενίσχυσε με

κάθε τρόπο τις παράνομες, προκλητικές και επιθε-

τικές ενέργειες της Τουρκίας, η οποία παραβίαζε

ανενόχλητη το εμπάργκο του ΟΗΕ για τη Λιβύη. Και

εμείς αναρωτιόμαστε γιατί δεν εκλήθη η Ελλάδα

από τη Γερμανία στην πενταμερή για τη Λιβύη, πα-

ρά το γεγονός ότι είναι ευρωπαϊκή χώρα που συνο-

ρεύει με τη Λιβύη και οποιαδήποτε απόπειρα απο-

σταθεροποίησής της συνιστά ευθεία απειλή.

Παράλληλα, η Λιβύη έχει υπογράψει το παράνομο

μνημόνιο με την Τουρκία, το οποίο συνιστά εισβολή

στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και παραβίαση

των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Με δεδομένο

ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε., άρα και η εθνική

κυριαρχία της χώρας είναι εθνική κυριαρχία και

της Ευρώπης. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύ-

νορα της Ευρώπης. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της

Ελλάδας είναι και κυριαρχικά δικαιώματα της Ευ-

ρώπης. Και όμως αυτά τα αυταπόδεικτα είναι αμε-

λητέα σημεία για τη Γερμανία, που συνεχίζει δια-

χρονικά να υποστηρίζει την τουρκική εξωτερική

πολιτική, κατά παράβαση κάθε έννοιας ευρωπαϊ-

κής αλληλεγγύης. Κάποια στιγμή πρέπει και άλλοι

Έλληνες πολιτικοί, εκτός του υπουργού Εξωτερι-

κών, να πουν τα αυτονόητα. Ειδικά όμως οι Γερμα-

νοί καταλαβαίνουν όχι μόνο από λόγια αλλά και από

διπλωματικές πράξεις.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ο γερμανο-
τουρκικός
έρωτας

anetnews24@gmail.com 

Οι αλήθειες για τους 
φόβους των εμβολίων



Ανήσυχοι εμφανίζονται οι ειδικοί για την αύξηση
των κρουσμάτων που παρατηρείται, απευθύνοντας
έκκληση σε όσους γυρνούν από τις καλοκαιρινές δια-
κοπές να τηρούν αυστηρά τα μέτρα. Στόχος είναι να
ανακοπεί η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού, την
ώρα που η μετάλλαξη «Δέλτα» φαίνεται να γίνεται κυ-
ρίαρχη.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
από τον ΕΟΔΥ είναι 3.442, εκ των οποίων 14 εντοπίστη-

καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι είναι 282, ενώ οι εισαγωγές νέων περιστατικών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 290. Οι
νέοι θάνατοι με κορονοϊό είναι 25, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.278. Στο
«κόκκινο» παραμένει για ένα ακόμη εικοσιτετράωρο η
Αττική, καθώς από τα 3.442 νέα κρούσματα που ανα-
κοινώθηκαν οι 818 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκα-
νοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 319 νέες

μολύνσεις, ενώ στην Κρήτη εντοπίστηκαν 361 κρού-
σματα. 

Στο μεταξύ, προβληματισμός επικρατεί στους κόλ-
πους των ειδικών αναφορικά με τη θετικότητα του κο-
ρονοϊού στα νησιά. Ενδεικτικά, στο νησί της Νάξου τα
τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ υποδεικνύουν πως αυτή
αγγίζει το 9,60%. Την ίδια ώρα, το 6,04% αγγίζει η θετι-
κότητα στη Μύκονο, ενώ στο 5,78% φτάνει στην Πάρο.
Ανησυχία υπάρχει και για το νησί της Ρόδου, με θετι-
κότητα που φτάνει το 4,27%.

Ε
ντονη ανησυχία προκαλούν
τις τελευταίες ημέρες η
έξαρση των κρουσμάτων
κορονοϊού στην Κρήτη αλλά

και η αύξηση των εισαγωγών στα νο-
σοκομεία του νησιού, τα οποία βρί-
σκονται υπό ασφυκτική πίεση. Όλα
αυτά, παρά τα μίνι lockdowns που
έχουν επιβληθεί σε Ηράκλειο και Χα-
νιά εδώ και μία εβδομάδα, ενώ από
χθες περιοριστικά μέτρα έχουν τεθεί
σε ισχύ και για το Ρέθυμνο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρί-
τη νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία της
Κρήτης 200 ασθενείς, ενώ χθες, σύμ-
φωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπήρ-
ξαν ακόμη 20 εισαγωγές. Από αυτούς,
οι 28 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας. Ανησυχητική παρα-
μένει η κατάσταση στο Νοσοκομείο
Χανίων, όπου νοσηλεύονται συνολικά
73 ασθενείς με κορονοϊό - οι 4 διασω-
ληνωμένοι. Ακολουθεί το ΠΑΓΝΗ με
58 ασθενείς, με 16 από αυτούς στη
ΜΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι
οι ασθενείς είναι ανεμβολίαστοι. Στο
Βενιζέλειο Νοσοκομείο νοσηλεύον-
ταν χθες 49 ασθενείς, εκ των οποίων
οι έξι στη ΜΕΘ. Εξάλλου, στο Νοσοκο-
μείο Ρεθύμνου νοσηλεύονται 26
ασθενείς - οι δύο διασωληνωμένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντονι-
στής περιστατικών Covid στο «Βενιζέ-
λειο», Γρηγόρης Πασπάτης, απηύθυνε
χθες δραματική έκκληση, τονίζοντας

ότι συνολικά το νοσοκομείο είναι στα
όριά του! «Καταλαβαίνω ότι ο τουρι-
σμός είναι απαραίτητος και όλα γίνον-
ται για να μη διαταραχθεί το τουριστι-
κό ρεύμα, όμως το πρόβλημα είναι πο-
λύ σοβαρό. Οι δυνατότητες του νοσο-
κομείου μας τόσο σε κλίνες όσο και σε
προσωπικό μάς έχουν ξεπεράσει. Εί-
μαστε στα όριά μας πλέον», τόνισε χα-
ρακτηριστικά, ζητώντας την άμεση
ενίσχυση των νοσοκομείων με ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι υπεύ-
θυνοι του «Βενιζέλειου» πήραν την
απόφαση να αυξήσουν τις κλινικές
Covid σε τέσσερις, προκειμένου να
μπορέσει το νοσοκομείο να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες που έχουν προ-
κληθεί.

Στο «κόκκινο»
Το βράδυ της Τρίτης δημοσιεύτηκε

ΦΕΚ, σύμφωνα με το οποίο και το Ρέ-
θυμνο περνάει στο «κόκκινο» και έτσι
επιβλήθηκαν νέα περιοριστικά μέτρα.
Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, πα-
ρατάθηκαν τα περιοριστικά μέτρα τα
οποία ίσχυαν ήδη σε Ηράκλειο και
Χανιά.

Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη στις
6 το πρωί έως και τουλάχιστον την Τε-
τάρτη 25 Αυγούστου, στις περιφερει-
ακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου
και Χανίων θα ισχύουν τα εξής μέτρα:
� Απαγόρευση κυκλοφορίας από

01.00 έως 06.00, με εξαίρεση λό-

γους εργασίας και σοβαρούς λό-
γους υγείας.

� Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και
ψυχαγωγίας.
Υπενθυμίζεται ότι τόσο στις συγκε-

κριμένες περιοχές όσο και σε όλη την
επικράτεια απαγορεύεται η διενέρ-
γεια οποιασδήποτε μορφής εκδηλώ-
σεων έναντι οποιασδήποτε μορφής
ανταλλάγματος, με φυσική παρουσία
πλήθους άνω των είκοσι (20) ατόμων,
σε ιδιωτικό, μη επαγγελματικό χώρο.
Το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση

παράβασης ανέρχεται από 50.000 έως
200.000 ευρώ για τον μισθωτή ή πα-
ραχωρησιούχο του ιδιωτικού, μη
επαγγελματικού χώρου στον οποίο
έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εν λόγω εκ-
δήλωση.

Σε μίνι lockdown Ηράκλειο,
Χανιά και Ρέθυμνο - Στο
«κόκκινο» το σύστημα
Υγείας στο νησί… 

Στα 3.442 τα νέα κρούσματα κορονοϊού - Ανησυχία για τα νησιά 
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Ασφυκτική πίεση
στα νοσοκομεία 



Σοκ στην Κατερίνη:
Έπνιξε την αδερφή
της με λουρί

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική
κοινωνία της Πιερίας από την άγρια δο-
λοφονία μιας 73χρονης από την 75χρο-
νη αδερφή της. Η δράστρια συνελήφθη
χθες τα ξημερώματα από αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερί-
νης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η
75χρονη σκότωσε την αδερφή της στο
σπίτι όπου έμεναν μαζί, προκαλώντας
της ασφυκτικό θάνατο με λουρί γυναι-
κείας τσάντας. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως και οι
δύο αδερφές είχαν προβλήματα, καθώς
η δράστρια έπασχε από παραισθήσεις
και η αδερφή της -το θύμα- είχε νοητι-
κά προβλήματα. Η συλληφθείσα, με τη
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βά-
ρος της, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κατερίνης. Το θύμα εντό-
πισε ο ανιψιός των ηλικιωμένων γυναι-
κών, καθώς άκουσε φωνές από το σπίτι
τους και πήγε να δει τι συνέβη. Σημει-
ώνεται ότι μένει στην ίδια γειτονιά και,
όταν αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί, ειδο-
ποίησε την Αστυνομία. 

Η 75χρονη συνελήφθη άμεσα και εις
βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία
για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Οι
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η
75χρονη δεν ήταν καλά τον τελευταίο
καιρό, καθώς είχε παραισθήσεις και
νόμιζε ότι έβλεπε άλλα άτομα μέσα στο
σπίτι χωρίς να υπάρχουν. 

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας
Καλλιθέας Γιώργος Παπαδημητρίου μί-
λησε στο newsit: «Είναι ένα απίστευτο
οικογενειακό δράμα. Κανένας δεν μπο-
ρεί να γνωρίζει τι ακριβώς έγινε. Το θύ-
μα είχε νοητικά προβλήματα και η
75χρονη τη φρόντιζε. Δεν ξέρουμε γιατί
το έκανε τώρα αυτό το έγκλημα. Δεν θέ-
λει και πολύ ο άνθρωπος. Έμεναν οι
δυο τους. Δεν είχαν κάνει παιδιά και
έμεναν μαζί. Είχαν ακόμα έναν αδελφό,
που όμως δεν ζει. Ήταν πολύ ήσυχες».

A
νιση μάχη με τις φλόγες έδι-
ναν χθες, μέχρι αργά το βρά-
δυ, για τρίτη ημέρα, οι άνδρες
της Πυροσβεστικής στα Βίλια.

Οι αλλαγές στην κατεύθυνση των ανέμων
ήταν διαρκείς, γεγονός που δυσχέραινε
το έργο της πυρόσβεσης. Μάλιστα, χθες
το μεσημέρι οι πύρινες γλώσσες έφτασαν
σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. 

Όλες οι δυνάμεις δημιούργησαν ένα
«τείχος», προκειμένου να εμποδίσουν τη
φωτιά, ενώ οι κάτοικοι στα Βίλια ήταν
έτοιμοι να εκκενώσουν την περιοχή. Το
μέτωπο βρέθηκε κοντά στον επαρχιακό
δρόμο Βίλια - Πόρτο Γερμενό, καίγοντας
μια μεγάλη έκταση στο όρος Πατέρας και
στο τρίγωνο Βίλια - Άγιος Γεώργιος -
Άγιος Σωτήρας. Σε ό,τι αφορά το συγκε-
κριμένο σημείο, οι επιτελείς της Πυρο-
σβεστικής φοβούνται τις διαρκείς αναζω-
πυρώσεις, καθώς το δάσος είναι πυκνό
και δύσβατο, κάτι το οποίο καθιστά πολύ
δύσκολη την προσέγγιση του μετώπου
από τις επίγειες δυνάμεις.

Χθες το απόγευμα, η πορεία της πυρκα-
γιάς προς τα Βίλια είχε ανακοπεί. Ωστόσο
εξακολουθούσε να είναι σε πλήρη εξέλι-
ξη και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Παράλληλα,
συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ η προ-
σπάθεια ελέγχου του νοτίου τμήματος της
πυρκαγιάς προς Βένιζα, Γκίνη και Αγία
Τριάδα, με ενέργειες διάνοιξης ζωνών για
αποφυγή της επέκτασης προς Καντήλι και
Μελετάκι. Μέχρι τη δύση του ηλίου χθες
είχαν ενισχυθεί τα εναέρια μέσα που επι-
χειρούσαν στην πυρκαγιά: ελικόπτερα και
αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το
ρωσικό Beriev Be-200. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του δορυφο-
ρικού συστήματος «Copernicus» της Ε.Ε.,
στην περιοχή έχουν καεί περίπου 48.000
στρέμματα. Πάντως, στελέχη της Πολιτι-
κής Προστασίας τονίζουν πως μια πρώτη
εκτίμηση είναι ότι στα Βίλια έχουν καεί
πάνω από 80.000 -ίσως και 90.000-
στρέμματα δάσους, ενώ το ακριβές μέγε-
θος της καταστροφής θα καταγραφεί από
τον δορυφόρο μετά την κατάσβεση της
πυρκαγιάς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Λαυρεωτι-
κή, όπου πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος
επέκτασης της πυρκαγιάς, έχουν καεί πε-
ρίπου 6.000 στρέμματα, ενώ έχουν κατα-
στραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές αρκετά
σπίτια. Στα Βίλια, ζημιές σε σπίτια έχουν
αναφερθεί στον οικισμό Άγιος Γεώργιος,
αλλά η καταγραφή αναμένεται να γίνει
μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σε ό,τι αφορά τη γενική εικόνα των πυρ-
καγιών, σύμφωνα με την τελευταία ενη-
μέρωση από την Πυροσβεστική, συνεχί-
ζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης σε
διάφορες πυρκαγιές στην επικράτεια.
Συνδρομή παρέχουν δυνάμεις που διατέ-
θηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες
Δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες,
υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

ΠΠήρε εξιτήριο 
ο Νίκος Χαρδαλιάς

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αγία Όλ-
γα», όπου νοσηλευόταν τα τελευταία ει-
κοσιτετράωρα μετά το ισχαιμικό καρ-
διακό επεισόδιο που υπέστη την περα-
σμένη Δευτέρα, έλαβε χθες ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδα-
λιάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νο-
σοκομείου, ο κ. Χαρδαλιάς εξήλθε σε
άριστη κατάσταση και έλαβε οδηγίες να
παραμείνει για λίγες ημέρες στο σπίτι
του για να αναρρώσει πλήρως. 
Συγκεκριμένα, η χθεσινή ανακοίνωση
του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» αναφέ-
ρει: «Σήμερα 18/8/2021 και ώρα 13.30, ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νικόλαος Χαρ-
δαλιάς, εξήλθε από την Καρδιολογική
Κλινική ύστερα από ολιγοήμερη νοση-
λεία 48ωρών λόγω οξέος ισχαιμικού
καρδιακού επεισοδίου, το οποίο αντιμε-
τωπίσθηκε επιτυχώς με αγγειοπλαστι-
κή. Έκτοτε παραμένει ασυμπτωματι-
κός, αιμοδυναμικά σταθερός και εξέρ-
χεται σε άριστη κατάσταση, με οδηγίες
για ολιγοήμερη παραμονή κατ’ οίκον».
Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Χαρδαλιάς,
το μεσημέρι της Δευτέρας και ενώ βρι-
σκόταν στο γραφείο του, αισθάνθηκε
έντονη αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο
νοσοκομείο «Αγία Όλγα». Αμέσως ει-
σήχθη στη χειρουργική μονάδα και του
τοποθετήθηκαν δύο στεντ. Ακολούθως
μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας (ΜΕΘ).

Οι πύρινες γλώσσες 
έφτασαν μέχρι τον οικισμό -
Ακόμη μία δύσκολη νύχτα 
για τους πυροσβέστες… 

Άνιση μάχη
με τις φλόγες
στα Βίλια 
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Εύη Πανταζοπούλου

Τ
ις ώρες Ευέλικτης Ζώνης θα αντι-
καταστήσουν στο Δημοτικό τα Ερ-
γαστήρια Δεξιοτήτων, σύμφωνα
με απόφαση της υφυπουργού

Παιδείας Ζέττας Μακρή, με την οποία καθο-
ρίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους. Υπενθυ-
μίζεται ότι, από την επόμενη σχολική χρο-
νιά, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάσσονται
στο ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων,
Δημοτικών και Γυμνασίων. Όπως προβλέ-
πεται στην απόφαση, στα Δημοτικά είναι
υποχρεωτική η υλοποίηση των τεσσάρων
προβλεπόμενων Θεματικών Ενοτήτων και
δύναται να περιλαμβάνει από 20 έως 28
Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων.

Στα νηπιαγωγεία, τα Εργαστήρια Δεξιοτή-
των υλοποιούνται κατά την πρωινή λειτουρ-
γία δύο ή τρεις φορές εβδομαδιαίως, ώστε
να καλυφθούν στο σύνολο τρεις διδακτικές
ώρες. Ο νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να

επιλέγει ανάλογα με το πλαίσιο, τη δυναμική
της ομάδας και τα ενδιαφέροντα των νηπίων
τη θεματική που θα πραγματεύεται στην τά-
ξη. Ως προς την υλοποίηση των Εργαστη-
ρίων Δεξιοτήτων, στο Νηπιαγωγείο η οργά-
νωση, ο συντονισμός και η διδασκαλία τους
πραγματοποιείται από τους νηπιαγωγούς,
στο Δημοτικό από τους δασκάλους και, στη
συνέχεια, από τους εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολι-
κή μονάδα.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δεν περιλαμ-
βάνουν αξιολόγηση με τον παραδοσιακό
τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγρα-
φική αξιολόγηση και τη σύνταξη φακέλου
επιτευγμάτων από τον μαθητή. Οι αξιολογή-
σεις διεξάγονται ανά τρίμηνο και ανά Θεμα-
τική Ενότητα, με στόχο την αξιολόγηση της
εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργει-
ας Δεξιοτήτων και την αξιολόγηση της ανά-
πτυξης δεξιοτήτων των μαθητών. Ο ατομι-
κός φάκελος παραδίδεται στον μαθητή ως

προσωπικό του αρχείο και αποτελεί υλικό
ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς
τους γονείς.

Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του
εκάστοτε μαθητή από τα Εργαστήρια Δεξιο-
τήτων μπορεί να συνεκτιμώνται σε αξιολο-
γικές διαδικασίες μαθησιακού προφίλ, κατά
τη διαδικασία σύστασης Εξατομικευμένου
Προγράμματος Εκπαίδευσης μόνο στο
πλαίσιο της διαδικασίας της Συμβουλευτι-
κής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας ή άλ-
λης ενέργειας εξατομικευμένου παιδαγω-
γικού σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, δεν
σχετίζονται με τις επιδόσεις και τη βαθμο-
λογία του μαθητή.

Εξ αποστάσεως ή διά ζώσης θα διεξαχθεί η επαναληπτική
εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα Ιδρύματα όλης της χώρας, με
απόφαση που θα λάβει το εκάστοτε Πανεπιστημιακό Τμήμα και
θα πρέπει να κοινοποιήσει στο υπουργείο Παιδείας. Για τη διά
ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών στη διαδικασία είναι να
διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό
νόσησης είτε βεβαίωση διενέργειας self test ή rapid test ή μο-
ριακού ελέγχου. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα προ-
βλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό. 

Εφόσον επιλεχθεί από το Τμήμα να πραγματοποιηθεί η επα-
ναληπτική εξεταστική εξ αποστάσεως, θα πρέπει να εξασφαλί-
ζονται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορι-
κής ή γραπτής εξέτασης καθώς και η ορθή εφαρμογή της νο-
μοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Ιδρύ-
ματος θα καθοριστούν λεπτομερώς ο τρόπος και τα μέσα της εξ
αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των
προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου, η πολιτική που θα
ακολουθηθεί για την τήρηση, τη συλλογή και την επεξεργασία

των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσε-
ων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, οι
ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα τα οποία θα εφαρμοστούν
ενιαία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται το αδιάβλητο και η αξιοπι-
στία. Υπενθυμίζεται ότι τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά οι φοιτητές
και το εκπαιδευτικό προσωπικό οφείλουν να προσέρχονται στα
πανεπιστήμια με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση πα-
ρελθούσας νόσησης από κορονοϊό τελευταίου εξαμήνου ή βε-
βαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να
πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με ευθύνη τους.

Πλήρης οδηγός για την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα Πανεπιστήμια 

ΣΣημαντική
διάκριση 
για το ΕΚΠΑ 
Ανάμεσα στα 500 καλύτερα πα-
νεπιστήμια παγκοσμίως κατα-
τάσσεται το ΕΚΠΑ, σύμφωνα με
την Παγκόσμια Ακαδημαϊκή
Αξιολόγηση των Πανεπιστη-
μίων (Academic Ranking of
World Universities), γνωστή
και ως «Κατάταξη της Σανγ-
κάης», η οποία θεωρείται μία
από τις τρεις σημαντικότερες
παγκοσμίως. Τρία ακόμα ελλη-
νικά πανεπιστήμια βρίσκονται
στις θέσεις 501 έως 1.000. Πρό-
κειται για το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις
θέσεις 501-600, το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης στις θέσεις 601-700
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
στις θέσεις 801-900. 
Για την κατάταξη των Ιδρυμά-
των λαμβάνονται υπόψη έξι
δείκτες ακαδημαϊκής και
ερευνητικής επίδοσης: ο αριθ-
μός αποφοίτων που έχουν λά-
βει βραβεία (Nobel, Field) με
βάρος 10%, ο αριθμός μελών
ΔΕΠ που έχουν λάβει βραβεία
(Nobel, Field) με βάρος 20%, ο
αριθμός μελών ΔΕΠ που συμ-
περιλαμβάνονται σε λίστες
ερευνητών με πολύ μεγάλο
αριθμό ετεροαναφορών με βά-
ρος 20%, ο αριθμός δημοσιεύ-
σεων στα περιοδικά «Nature»
και «Science» από το 2014 έως
το 2018 με βάρος 20%, ο αριθμός
δημοσιεύσεων που συμπερι-
λαμβάνονται στις βάσεις δεδο-
μένων Science Citation Index
and Social Sciences Citation
Index με βάρος 20% και η κατά
κεφαλή ακαδημαϊκή επίδοση
με βάρος 10%.

Από Σεπτέμβρη εντάσσονται 
στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
νηπιαγωγείων, δημοτικών 
και γυμνασίων…

Εργαστήρια Δεξιοτήτων:
Πώς θα λειτουργήσουν 
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Θεσσαλία

Στις Ένοπλες Δυνάμεις πέντε 
μηχανήματα Πολιτικής Προστασίας

Δωρεά ειδικού εξοπλισμού στις
Ένοπλες Δυνάμεις για την αντιμε-
τώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, φυσικών καταστροφών
και αποκατάσταση ζημιών κάνει η
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Προς τούτο
ο περιφερειάρχης Κώστας Αγορα-

στός ενέκρινε τρεις συμβάσεις προϋπολογισμού 887.477 ευρώ
με φορέα υλοποίησης το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Διεύθυνση
Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) που αφορούν:
«Προμήθεια 2 Φορτωτών Γαιών, 1 Πολυμηχανήματος τύπου Bob-
cat, 1 Οδοστρωτήρα Αρθρωτού Δονητικού», συνολικού προϋπο-
λογισμού 516.936 ευρώ, «Προμήθεια 1 Τροχοφόρου Εκσκαφέα
Ταφρών», προϋπολογισμού 210.950 ευρώ, και «Προμήθεια 1
Φορτωτή Γαιών Αρθρωτού», προϋπολογισμού 159.591 ευρώ. Το
έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, έχει τίτλο «Ενί-
σχυση Φορέων Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνων
από Φυσικές Καταστροφές (ΥΠΕΘΑ)» και είναι συνολικού προ-
ϋπολογισμού 2.747.477 ευρώ.

Μαλεβίζι

Δημοπρατούνται έργα 1,5 εκατ. ευρώ
Τέσσερα έργα, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η

οικονομική επιτροπή, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το
Πράσινο Ταμείο, το υπουργείο Υποδομών, το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και το Πρόγραμμα Φι-
λόδημος ΙΙ. Τα έργα που θα δημοπρατηθούν άμεσα είναι τα εξής:
«Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και ενοποίηση πλατείας Τσαλι-
κακίου και πλατείας Μουντάκη Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογι-
σμού 934.000 ευρώ, «Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας»,
προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δ.Ε. Κρουσώνα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», προϋπο-
λογισμού 167.500 ευρώ, «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονά-
δες (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)», προϋπολογισμού 164.920 ευρώ.

Δωρεά 2 εκατ. ευρώ έκανε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Νίσυρο, ο
Ελληνοαμερικανός Νίκος Ανδριώτης για την ολοκλήρωση της ανα-
καίνισης των δημοτικών ιατρικών λουτρών. Ο Ελληνοαμερικανικός
κροίσος, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ομογενείς
των Ηνωμένων Πολιτειών, μετανάστευσε στην άλλη άκρη του Ατλαν-
τικού τη δεκαετία του ’50 σε μικρή ηλικία. Σήμερα, έπειτα από επτά
δεκαετίες, είναι ευρέως γνωστός ως ο «πρωθυπουργός της Αστό-
ριας». Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, ο
Νίκος Ανδριώτης αναδεικνύεται με τη δωρεά του αυτή ως μέγας
ευεργέτης της γης που τον γέννησε. «Πρόκειται για έναν αφοσιωμέ-
νο αρωγό των ελληνικών γραμμάτων και της Νισύρου όλη του τη
ζωή. Πρέπει όχι μόνο ο Δήμος Νισύρου αλλά και η Πολιτεία να του
αποδώσουν τις μέγιστες τιμές ως πράξη σεβασμού για την προσφο-
ρά του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος.

Εγκρίθηκε η μελέτη για το έργο
«Σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρι-
σμού για ανίχνευση διαρροών του δι-
κτύου ύδρευσης και βελτίωσης της
ποιότητας νερού του Δήμου Ανδραβί-
δας - Κυλλήνης», προϋπολογισμού
4.248.165 ευρώ. Το έργο περιλαμβά-
νει την προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για
την αναβάθμιση των υποδομών
ύδρευσης με στόχο τη μείωση των
διαρροών, την εξοικονόμηση υδάτι-
νων πόρων, τη μείωση της κατανάλω-
σης ενέργειας, την παρακολούθηση
και τη βελτίωση της ποιότητας του πα-
ρεχόμενου νερού και τη δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης υδατικών πόρων του δι-
κτύου ύδρευσης του δήμου.

!Ανδραβίδα - Κυλλήνη  

Σύστημα τηλεελέγχου
στο δίκτυο ύδρευσης

Δημοπρατούνται εργασίες 
στα γήπεδα σε Τήλο και Διμυλιά
Ειδικό πρόγραμμα συντήρησης, βελτίωσης και γενι-
κής ανάπλασης των γηπέδων στη Διμυλιά Ρόδου και
στην Τήλο υλοποιεί η οικεία περιφερειακή Αρχή. Η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου ενέκρινε τις μελέτες, τους όρους δημοπράτησης
και τον ορισμό επιτροπών διαγωνισμού για την ανάθε-
ση των έργων «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Διμυ-
λιάς», συνολικού προϋπολογισμού 99.200 ευρώ, και
«Επισκευή - Βελτίωση Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Τήλου»,
συνολικού προϋπολογισμού 76.500 ευρώ, ώστε να
προχωρήσει η προκήρυξη των έργων από τη Διεύθυν-
ση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της περιφέρειας.

Δωρεά 2 εκατ. ευρώ από μετανάστη
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νίσυρος

Ανάπλαση πλατείας Συντάγματος
Ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο και είναι σε πλήρη
εξέλιξη τα έργα ανάπλασης της κάτω πλατείας Συντάγ-
ματος, συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ. Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση του δήμου, η ανάπλαση είχε προ-
βλεφθεί από το 2004 με αφορμή τους Ολυμπιακούς
Αγώνες και τα τωρινά έργα είναι το πρώτο από όσα περι-
λαμβάνει ο Μεγάλος Περίπατος, που θα λάβει την τελική
του μορφή, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος πιλοτικής
εφαρμογής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στο ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται εξολο-
κλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ).
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Α
πόλυτη στήριξη στον δήμαρχο Μυκό-
νου Κωνσταντίνο Κουκά προσφέρει η
ΚΕΔΕ, καταδικάζοντας το γεγονός της

προσαγωγής του από τις αστυνομικές Αρχές
την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει
το δημόσιο συμφέρον και τον δήμο του από
αυθαίρετες και παράνομες συμπεριφορές.

Όπως αναφέρει η ΚΕΔΕ, ο Κωνσταντίνος
Κουκάς, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης και αντι-
πρόεδρος στο Κογκρέσο Τοπικών και Περι-
φερειακών Αρχών της Ευρώπης, προσήχθη
γιατί έκανε το αυτονόητο: «Εφάρμοζε την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δή-
μου του για την κατεδάφιση αυθαίρετων κα-
τασκευών στην περιοχή Καλό Λιβάδι της Μυ-
κόνου. Η μήνυση που κατέθεσε ο επιχειρη-
ματίας στην προσπάθεια του δημάρχου να
αποκαταστήσει τη νομιμότητα τον κατέστησε
“ένοχο”, την ώρα που έκανε το χρέος του απέ-
ναντι στους πολίτες. Η ΚΕΔΕ έχει επανειλημ-

μένως καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις
για τη θωράκιση του θεσμικού ρόλου των αι-
ρετών».

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η ΚΕΔΕ
«καταδικάζει την αδικαιολόγητη προσαγωγή
του Κωνσταντίνου Κουκά. Σε μια περίοδο που
η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος
και της φυσιογνωμίας των δήμων μας ανα-
δεικνύεται σε προτεραιότητα, δεν μπορεί θε-
σμικά όργανα του κράτους να αντιμετωπίζουν
με τα ίδια μέτρα και σταθμά αυτούς που πα-
ρανομούν απροκάλυπτα και τους αιρετούς
εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης που προ-
σπαθούν να αποτρέψουν παράνομες πράξεις
που στρέφονται σε βάρος του κοινωνικού συ-
νόλου». Τέλος, η Κεντρική Ένωση ξεκαθαρί-
ζει ότι «οι αιρετοί εκπρόσωποί της δεν εκβιά-
ζονται και δεν φοβούνται και είμαστε όλοι
σύσσωμοι στο πλευρό του συναδέλφου μας
δημάρχου Μυκόνου Κωνσταντίνου Κουκά».

Μαζί στη μάχη
Στο πλευρό των δυνάμεων που έδιναν τη μάχη για την

κατάσβεση των πυρκαγιών στην Αττική βρέθηκαν οι υπη-
ρεσίες της περιφέρειας. Έπειτα από σχετική πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, στελέχη της
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και του
ΕΔΣΝΑ μετέβησαν στα Βίλια όπου προχώρησαν στη δια-
νομή μερίδων φαγητού, νερών και χυμών προς τους Έλ-
ληνες και Πολωνούς πυροσβέστες, του αστυνομικούς και
τους εθελοντές που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς. Τα
κλιμάκια της περιφέρειας θα παραμείνουν στην περιοχή
για περίπου μία εβδομάδα, προσφέροντας γεύματα κατά
τις μεσημεριανές ώρες τόσο στα κλιμάκια των σωμάτων
ασφαλείας όσο και σε πολίτες που έχουν ανάγκη. 

Έκτακτη χρηματοδότηση

Έκτακτη χρηματοδότηση προς τους
δήμους, ύψους 50 εκατ. ευρώ, υπο-
γράφηκε από τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα
προκειμένου να στηριχθούν στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης της παν-
δημίας του κορονοϊού. Το ποσό κα-
τανέμει το υπουργείο Εσωτερικών
με στόχο την ενίσχυση της ρευστό-
τητάς τους λόγω της μείωσης των
εσόδων τους ως απόρροια των μέ-
τρων που εφαρμόστηκαν για την αν-
τιμετώπιση των αρνητικών συνεπει-
ών του κορονοϊού SARS-CoV-2 και
για τον περιορισμό της διασποράς
του. Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας,
«οι δήμοι πλήττονται από τις οικονο-
μικές επιπτώσεις της πανδημίας,
καθώς έχουν απώλειες εσόδων και
αυξημένες έκτακτες δαπάνες για
την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης. Η κυβέρνηση τους στηρίζει
έμπρακτα με νέα έκτακτη χρηματο-
δότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ, η
οποία προστίθεται στην οικονομική
ενίσχυση ύψους 237,1 εκατ. ευρώ,
με την οποία στηρίχθηκε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση το προηγούμενο δω-
δεκάμηνο».

Ενημέρωση... 
κομποστοποίησης
Η νεολαία του Δήμου Κηφισιάς
ενημερώνεται, ψάχνει και πρω-
τοστατεί σε δράσεις προστασίας
του περιβάλλοντος και βιώσιμης
διαχείρισης των οργανικών
απορριμμάτων. Μαθήτριες και
μαθητές του Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου του δήμου αποδέχτηκαν
την πρόταση της δημοτικής Αρ-
χής να μετέχουν σε βίντεο που
προβάλλει το πρόγραμμα κομπο-
στοποίησης που εφαρμόζεται
τους τελευταίους μήνες στον Δή-
μο με αυξανόμενο ενδιαφέρον
από τους κατοίκους και τις επι-
χειρήσεις. Άλλωστε, με πρωτο-
βουλία του δημάρχου Γιώργου
Θωμάκου ο Δήμος Κηφισιάς
διεκδικεί κάθε πηγή χρηματοδό-
τησης που θα μπορούσε να ενι-
σχύσει το πρόγραμμα κομποστο-
ποίησης που εφαρμόζεται στον
δήμο. Ήδη έχει καταθέσει πρότα-
ση με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης
Βιοαποβλήτων», ύψους
3.095.427 ευρώ, για την ανάπτυ-
ξη δράσεων στο πλαίσιο της ολο-
κληρωμένης διαχείρισης των
αστικών στερεών αποβλήτων του
δήμου, συγκεκριμένα στη διαχεί-
ριση ενός νέου ρεύματος συλλο-
γής των βιοαποβλήτων.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με
πρωτοβουλία της δημάρχου
Μαρίας Ανδρούτσου και σε
συνεργασία με την Ένωση
Συλλόγων Γονέων και Κηδε-
μόνων Αγίου Δημητρίου, συμ-
μεριζόμενος τα μεγάλα προ-
βλήματα που έχουν προκληθεί
στις πυρόπληκτες οικογένειες
από τις πρόσφατες καταστρο-
φικές πυρκαγιές, διοργανώ-
νει δράση συγκέντρωσης σχο-
λικών ειδών ώστε εν όψει της
έναρξης της νέας σχολικής
χρονιάς όλα τα παιδιά να
έχουν τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό για τα μαθήματά τους.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ηλεκτρονική εγγραφή      
Ένα ακόμη βήμα για τη διευκόλυν-
ση των πολιτών κάνει ο δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας. Συγκε-
κριμένα, ο Δήμος Ζωγράφου, στο
πλαίσιο απλοποίησης και εκσυγ-
χρονισμού των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες και προ-
κειμένου να αποφευχθούν η πο-
λύωρη ταλαιπωρία των ενδιαφερο-
μένων με τον σχηματισμό ουρών
έξω από τα κεντρικά γραφεία των
παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ,
όπως επίσης και ο συνωστισμός
λόγω του Covid-19, για πρώτη φορά
φέτος αποφάσισε να προχωρήσει
στην ηλεκτρονική εγγραφή για
τους δικαιούχους voucher μέσω
της ψηφιακής πλατφόρμας 
zografoukga.tcloudapp.net.

ΚΕΔΕ

Στο πλευρό του δημάρχου
Μυκόνου η Αυτοδιοίκηση

Π

Σχολικά 
είδη για τους 
πυρόπληκτους
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Υ
στερα από ακριβώς 20 χρόνια,
επανήλθαν στην εξουσία του Αφ-
γανιστάν οι Ταλιμπάν (λέξη η
οποία σημαίνει «σπουδαστές του

κινήματος της ισλαμικής γνώσης») και στις
πρώτες τους ανακοινώσεις θέλουν να δεί-
ξουν ότι είναι διαφορετικοί από… τους Τα-
λιμπάν που για πρώτη φορά αναδείχθηκαν κυβερνήτες της
χώρας το 1996. Άλλωστε, τότε είχαν διαφορετικό θρησκευτικό
ηγέτη. Τότε, επικεφαλής τους ήταν ο περιβόητος μουλά Ομάρ,
ενώ τώρα, την τελευταία πενταετία, μπροστάρης στο θρησκευ-
τικό κομμάτι είναι ο Χαϊμπατουλάχ Ακουνζάντα.

Ο μουλάς Μοχάμεντ Ομάρ δεν ήταν μόνο ο ανώτατος ηγέτης
των Ταλιμπάν, αλλά την περίοδο 1996-2001 ήταν και δικτάτο-
ρας του Αφγανιστάν. Παρά την εξουσία που είχε συγκεντρώ-
σει στο πρόσωπό του και παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από
τους πλέον καταζητούμενους τρομοκράτες παγκοσμίως,
ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά γι’ αυτόν. Λίγοι αξιωματούχοι
των Ταλιμπάν τον είχαν συναντήσει όσο αυτός ήταν εν ζωή. Ο
Ομάρ λέγεται πως ήταν μονόφθαλμος και αναλφάβητος. Κατά
τη διάρκεια της εξουσίας του ως «εμίρη» του Αφγανιστάν, ο
Ομάρ πολύ λίγες φορές απομακρύνθηκε από την Κανταχάρ
και σπάνια συνάντησε ανθρώπους που δεν ήταν μουσουλμά-
νοι. Το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας μεταξύ του καθε-
στώτος και του υπόλοιπου κόσμου γινόταν μέσω του υπουρ-
γού των Εξωτερικών, Αχμέτ Μουταβακίλ. Δεν υπάρχουν επί-
σημες φωτογραφίες του μουλά Ομάρ. Μια φωτογραφία που
προηγουμένως θεωρήθηκε πως ήταν ο Ομάρ αποκαλύφθηκε

αργότερα ότι εμφάνιζε διαφορετικό
άτομο. Όλα αυτά έκαναν τον Ομάρ να θε-
ωρείται κάτι σαν φάντασμα, ακόμη και
από πολλούς Ταλιμπάν. 

Μετά την πτώση του καθεστώτος το
2001, υπήρξε μια φήμη πως ο Ομάρ είτε
σκοτώθηκε στις μάχες είτε ενώ ήταν μό-

νος του. Το πιο πιθανό σενάριο, ωστόσο, ήταν πως ο Ομάρ διέ-
φυγε μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ταλιμπάν από τα σύνορα
Αφγανιστάν - Πακιστάν. Στις 29 Ιουλίου 2015 αναφέρθηκε,
σύμφωνα με αφγανικές κρατικές πηγές, ότι ο Ομάρ είχε πεθά-
νει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τον Απρίλιο του 2013. Και οι
ίδιοι οι Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με
πηγές των Ταλιμπάν από το Κατάρ, ο Ομάρ πέθανε στις 23 Απρι-
λίου 2013.

Το 2016, μετά τον θάνατο του επόμενου ηγέτη των Ταλιμπάν,
Αχτάρ Μανσούρ, αναλαμβάνει τα ηνία του κινήματος ο σημερι-
νός του θρησκευτικός ηγέτης, ο Χαϊμπατουλάχ Ακουνζάντα. Ο
μελετητής του ισλαμικού νόμου είναι ο ανώτατος ηγέτης των
Ταλιμπάν και έχει τον τελευταίο λόγο στις πολιτικές, θρη-
σκευτικές και στρατιωτικές υποθέσεις της οργάνωσης. Επί
περίπου 15 χρόνια, μέχρι την ξαφνική εξαφάνισή του τον Μάιο
του 2016, ο Ακουνζάντα δίδασκε και κήρυττε σε ένα τζαμί στην
Κουσλάκ, μια πόλη στο Νοτιοδυτικό Πακιστάν. Μάλιστα, ένας
από τους υπαρχηγούς του σημερινού αρχηγού των Ταλιμπάν, ο
Σιραζουντίν Χακάνι, καταζητείται από το FBI για συμμετοχή σε
επίθεση που έγινε σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, στις αρχές
του 2008.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τ Α Λ Ι Μ Π Α Ν

Από τον μουλά Ομάρ στον Ακουνζάντα
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Τα social media 
μπλοκάρουν περιεχόμενο 
με Ταλιμπάν

«Μπλόκο» σε λογαριασμούς αλλά και
περιεχόμενο που σχετίζεται με τους Ταλιμ-
πάν βάζει ο κολοσσός των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης, Facebook, τόσο στην κύρια
πλατφόρμα του όσο και στο Instagram και
στο WhatsApp. Το κοινωνικό δίκτυο δήλω-
σε στο CNBC την Τρίτη ότι θεωρεί την αφ-
γανική ομάδα η οποία χρησιμοποιεί τα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθεί
τα μηνύματα και τις ιδέες της, εδώ και χρό-
νια, τρομοκρατική οργάνωση. Μάλιστα, το
Facebook ανέφερε ότι έχει συστήσει ειδι-
κή ομάδα moderators που εντοπίζει και
αφαιρεί από τις πλατφόρμες του αναρτή-
σεις, εικόνες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο
το οποίο σχετίζεται με τους Ταλιμπάν.

«Οι Ταλιμπάν υφίστανται κυρώσεις ως
τρομοκρατική οργάνωση με βάση το αμερι-
κανικό Δίκαιο και τους έχουμε μπλοκάρει
από τις υπηρεσίες μας, με βάση την πολιτι-
κή μας για τους Επικίνδυνους Οργανι-
σμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρό-
σωπος του Facebook στο CNBC. Το κοινω-
νικό δίκτυο αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτό
αφαιρούνται λογαριασμοί που διατηρούν οι
Ταλιμπάν ή άλλοι για αυτούς, καθώς και λο-
γαριασμοί χρηστών οι οποίοι τάσσονται
υπέρ τους, τους υποστηρίζουν και τους εκ-
προσωπούν. «Έχουμε συστήσει επίσης ει-
δική ομάδα με ειδικούς επί θεμάτων του
Αφγανιστάν, οι οποίοι έχουν ως μητρικές
τις γλώσσες Ντάρι και Παστού και έχουν
γνώση της κατάστασης στη χώρα, οι οποίοι
μας βοηθούν να εντοπίσουμε και μας προ-
ειδοποιούν για θέματα που ανακύπτουν
στην πλατφόρμα», πρόσθεσε ο εκπρόσω-
πος του Facebook.

Την ίδια στιγμή, πάντως, δημοσιεύματα
αναφέρουν ότι οι Ταλιμπάν εξακολουθούν
να χρησιμοποιούν το WhatsApp για τις με-
ταξύ τους επικοινωνίες. Η πλατφόρμα αν-
ταλλαγής μηνυμάτων είναι κρυπτογραφη-
μένη απ’ άκρου εις άκρον, γεγονός το οποίο
σημαίνει ότι το Facebook δεν μπορεί να δει
το περιεχόμενο που μοιράζονται μεταξύ
τους οι χρήστες του. 

Κ
άθε φορά που η Τουρκία αισθά-
νεται ενδυναμωμένη από την
εκάστοτε συγκυρία, την πληρώ-
νουν συγκεκριμένοι πληθυσμοί:

Κυρίως οι Κούρδοι και οι Κύπριοι, πάντα οι
μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφός
της (αλλά αυτό είναι ένα καλά κρυμμένο μυ-
στικό της Άγκυρας) και, κατά περίπτωση, άλ-
λοι «άτυχοι» που συμβαίνει να μπορεί ο τουρ-
κικός σοβινισμός να βλάψει, χωρίς η γείτων
να υφίσταται ουσιαστικά προβλήματα από τη
διεθνή κοινότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά τη μεγάλη ανα-
βάθμιση του ρόλου της Τουρκίας μετά τις εξε-
λίξεις στο Αφγανιστάν, με την επικράτηση των
Ταλιμπάν, και τους φόβους της Δύσης για ένα
νέο μεταναστευτικό «τσουνάμι» το οποίο
μπορεί μέσω των τουρκικών εδαφών να διο-
χετευθεί σε χώρες της -νότιας κυρίως- Ευ-
ρώπης, το καθεστώς Ερντογάν αποφάσισε να
εξαπολύσει μία ακόμα επίθεση εναντίον των
Κούρδων του Βόρειου Ιράκ.

Αυτήν τη φορά «την πλήρωσε» μια κλινική
στο Βορειοδυτικό Ιράκ, περιοχή όπου η Άγκυ-
ρα διεξάγει συχνά επιχειρήσεις εναντίον αν-
ταρτών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν
(PKK), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους
τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλά-
χιστον άλλοι πέντε. Το κόμμα αυτό διαθέτει
βάσεις στα μετόπισθεν και στρατόπεδα εκ-
παίδευσης στην περιοχή Σίντζαρ, όπου έγινε
η τουρκική επιδρομή, όπως και στο ιρακινό
Κουρδιστάν, την αυτόνομη περιφέρεια η
οποία γειτονεύει με την Τουρκία, κάτι που συ-

χνά την καθιστά εύκολο στόχο στις τουρκικές
επιδείξεις δύναμης. Επρόκειτο για τη δεύτε-
ρη φονική αεροπορική επιδρομή της Τουρ-
κίας σε δύο μέρες στην περιοχή Σίντζαρ, όπου
ζει μεγάλο μέρος της κοινότητας Γεζίντι, της
μειονοτικής ομάδας η οποία υπέστη ανελέητο
διωγμό από την τζιχαντιστική οργάνωση «Ισ-
λαμικό Κράτος» το διάστημα από το 2014 έως
την περίοδο που έχασε τα εδάφη τα οποία είχε
καταλάβει.

Στόχος της Άγκυρας ήταν ένας αξιωματού-
χος του ΡΚΚ, που, όμως, φαίνεται ότι γλίτωσε
από τη φονική επίθεση. Ωστόσο τραυματίστη-
κε ένα άλλο στέλεχος του PKK, που ανήκει
επίσης στη μειονότητα των Γεζίντι. Αυτό το τε-
λευταίο πρόσωπο είχε διακομιστεί στην κλινι-
κή στο χωριό Σεκάινα που βομβαρδίστηκε
χθες, σύμφωνα με πηγή μέσα από τους Γεζίν-
τι, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων.

Ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει
από τη συνέντευξη Τύπου των Τα-
λιμπάν -στην οποία ο εκπρόσωπος
του καθεστώτος, Ζαμπιχουλάχ Μου-
τζαχίντ, διαβεβαίωνε πως το Αφγα-
νιστάν είναι μια ασφαλής χώρα- και
οι πρώτοι νεκροί από πυρά τους εί-
ναι γεγονός! Μαχητές άνοιξαν χθες
πυρ εναντίον μιας ομάδας διαδηλω-
τών στην Τζαλαλαμπάντ, την πέμπτη
μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν. Ο
λόγος; Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα,
απαιτούσαν να επιστρέψουν τη ση-
μαία του Αφγανιστάν στα γραφεία
τους. Στα βίντεο που κάνουν τον γύ-
ρο του Διαδικτύου φαίνονται οι δια-
δηλωτές να κυματίζουν την εθνική
σημαία του Αφγανιστάν στους δρό-
μους. Τότε οι Ταλιμπάν ανοίγουν πυρ
εναντίον τους, σκοτώνοντας δύο πο-
λίτες και τραυματίζοντας τουλάχι-
στον δέκα. Παράλληλα, οι ισλαμι-
στές μαχητές διατάχθηκαν από την
ηγεσία τους να μην πανηγυρίζουν τη
νίκη τους. Αξιωματούχος των Ταλιμ-
πάν δήλωσε χθες ότι οι πολίτες του
Αφγανιστάν καλούνται να παραδώ-
σουν τα όπλα και τα πυρομαχικά που
διαθέτουν στο ισλαμιστικό κίνημα,
το οποίο έχει τον έλεγχο σχεδόν
ολόκληρης της χώρας και μπήκε
στην πρωτεύουσα Καμπούλ την Κυ-
ριακή. Ακόμη, υποσχέθηκε ότι οι
ηγέτες των Ταλιμπάν θα κάνουν δη-
μόσιες εμφανίσεις, αντίθετα με ό,τι
συνέβαινε την τελευταία 20ετία, που
ζούσαν στην παρανομία. 

Οι δύο πρώτοι 
νεκροί πολίτες του
νέου καθεστώτος 

Μεγάλη αναβάθμιση του
ρόλου της Τουρκίας με την
επικράτηση των Ταλιμπάν και
φόβοι της Δύσης για ένα νέο
μεταναστευτικό «τσουνάμι»

Νέα φονική
επιδρομή
Τούρκων στο
Βόρειο Ιράκ 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των φο-
ρολογικών δηλώσεων από τους φορολογούμενους. Με
βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι τη Δευτέρα περίπου
δύο εκατομμύρια πολίτες δεν είχαν ακόμη υποβάλει το
Ε1 τους. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί
οριστικά περίπου 4.568.000 δηλώσεις εκ των 6.440.000
που αναμένονται «παραδοσιακά».

Για τις φορολογικές δηλώσεις δόθηκε παράταση μέ-
χρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έκαναν τη
δήλωσή τους εντός Αυγούστου είναι υποχρεωμένοι να
πληρώσουν τις δύο πρώτες δόσεις (Ιουλίου και Αυγού-
στου) μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα.

Πλέον, η καταβολή των δυο πρώτων μηνιαίων δόσε-
ων (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου

πρέπει να γίνει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Όσοι πληρώ-
σουν εφάπαξ τον φόρο που προκύπτει από τη φορολο-
γική τους δήλωση θα έχουν έκπτωση 3% στο συνολικό
ποσό. 

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλω-
σή τους το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου, καθώς και
να πληρώσουν όλο τον φόρο μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Μ
ε την ενεργοποίηση της
ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας arogi.gov.gr αρχίζει
να μετράει αντίστροφα ο

χρόνος για την καταβολή των πρώτων
χρημάτων στους πυρόπληκτους. Νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις που χτυπήθη-
καν από την πύρινη λαίλαπα θα πρέπει
να υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας
μια απλή αίτηση ώστε να λάβουν άμεσα,
μέχρι το τέλος του μήνα όπως έχει δε-
σμευτεί η κυβέρνηση, την προκαταβολή
που δικαιούνται στο πλαίσιο της στεγα-
στικής συνδρομής.

Στην αίτηση, που έχει τη μορφή υπεύ-
θυνης δήλωσης, θα αναφέρουν την
έκταση της ζημιάς που έχει υποστεί κά-
θε ακίνητο ή εκμετάλλευση που διαθέ-
τουν, σύμφωνα με την προσωπική τους
εκτίμηση. Η προκαταβολή για τη Στεγα-
στική Συνδρομή δεν δύναται να υπερ-
βαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου,
όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ.

Η καταβολή των αποζημιώσεων για
την παροχή στεγαστικής συνδρομής θα
πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο, η προκαταβολή θα
δοθεί σταδιακά από τα τέλη Αυγούστου
έως την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου, μέσω μιας απλής διαδικασίας, με
την υποβολή αίτησης από τους πυρό-
πληκτους και με βάση τις δηλώσεις Ε9,
δηλαδή τα δηλωμένα από τον πολίτη πε-
ριουσιακά στοιχεία. Θα αποζημιωθούν
και τα αυθαίρετα με χαρακτηριστικά νο-
μιμοποίησης. Σε δεύτερο στάδιο, το επι-
πλέον ποσό για στεγαστική συνδρομή
θα καταβληθεί στους δικαιούχους,
αφού ολοκληρωθεί η επίσημη καταγρα-
φή των ζημιών από το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών και μετά την
ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέ-
λου, ενώ σε περίπτωση που δεν υπο-
βληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρό-

τερο ύψος ζημίας σε σχέση με την προ-
καταβολή, η διαφορά θα λογιστεί από τη
φορολογική Αρχή ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθείσα.

Το ύψος των αποζημιώσεων
H άμεση προκαταβολή κυμαίνεται

από 5.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με
τη φθορά της κατοικίας, ενώ η στεγαστι-
κή συνδρομή μπορεί να φτάσει έως τις
150.000 ευρώ για κατοικίες που κατα-
στράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές:

• 20.000 ευρώ για κατοικίες που
έχουν καταστραφεί (14.000 ευρώ είναι η
προκαταβολή για τη στεγαστική συν-
δρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση
για την οικοσκευή).

• 12.000 ευρώ για κατοικίες που δεν
έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά
έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τις
καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες
(8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη

στεγαστική συνδρομή και 4.000 ευρώ η
αποζημίωση για την οικοσκευή).

• 5.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν
υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κα-
τοικήσιμες (3.000 ευρώ είναι η προκα-
ταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και
2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικο-
σκευή).

Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματι-
κά ακίνητα η προκαταβολή για τη στεγα-
στική συνδρομή ανέρχεται σε:

• 14.000 ευρώ για κτίρια που έχουν
καταστραφεί ολοσχερώς.

• 8.000 ευρώ για κτίρια που δεν
έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά
έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τα
καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά.

• 3.000 ευρώ για κτίρια που έχουν
υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι λει-
τουργικά.

Η στεγαστική συνδρομή είναι ακατά-
σχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφι-

στέα με οφειλές προς το Δημόσιο.
Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις

ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη
στεγαστική συνδρομή όσο και την απο-
ζημίωση για οικοσκευή. Σε περίπτωση
που η κατοικία έχει μακροχρόνια μί-
σθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη στε-
γαστική συνδρομή και ο ένοικος την
αποζημίωση για οικοσκευή.

Δηλώσεις:  Έως τις 17 Σεπτεμβρίου η πληρωμή Ιουλίου και Αυγούστου
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Έως τα τέλη Αυγούστου 
οι πρώτες εκταμιεύσεις. 
H άμεση προκαταβολή 
κυμαίνεται από 5.000 έως
20.000 ευρώ, ενώ 
η στεγαστική συνδρομή
μπορεί να φτάσει έως 
και τις 150.000 ευρώ 

Π Υ Ρ Ο Π Λ Η Κ Τ Ο Ι

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σε δύο στάδια
οι αποζημιώσεις



Σ
ειρά οικονομικών προτάσεων
επεξεργάζεται το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πει-
ραιώς, τις οποίες θα καταθέσει

στο Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής,
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και
στα οικονομικά υπουργεία, στο πλαίσιο
των συναντήσεων των φορέων με τον
πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη εν όψει
του βήματος της ΔΕΘ. 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης
Κορκίδης πιστεύει ότι απώτερος σκοπός
της κυβέρνησης, παρά τις αντιξοότητες, τις
φυσικές καταστροφές, το δημοσιονομικό
κόστος των αποζημιώσεων και την πορεία
των εσόδων, πρέπει να συνεχίσει να είναι
οι ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις.

Το φορολογικό πακέτο δέκα μέτρων,
που επεξεργάζεται το ΕΒΕΠ, απαιτεί αφε-
νός δημοσιονομικό χώρο τουλάχιστον 1
δισ. ευρώ ετησίως, αφετέρου χρονικό διά-
στημα τριών ετών για την ολοκλήρωση φο-
ροελαφρύνσεων μόνιμου χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, οι βασικότερες προτά-
σεις είναι οι εξής:

11.  Χαμηλότερο ΦΠΑ σε μεταφορές, μη
οινοπνευματώδη, εστίαση και θεάματα.

2.Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών από 3 σε 5 μονάδες.

3. Αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης
στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

4. Νέες κλίμακες ΕΝΦΙΑ για μείωση 8%
κατά μέσο όρο το 2022.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο φο-
ρολογικό τοπίο του 2023 και του 2024 πρέ-
πει να προβλέπουν:

5. Πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης.

6. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών κατά 0,60 ποσοστιαίες μονάδες.

7. Μείωση κατά 50% αρχικά και κατάρ-
γηση του τέλους επιτηδεύματος.

8. Μείωση του συντελεστή φορολογίας
των επιχειρήσεων στο 20% από το 24%.

9. Μείωση του συντελεστή των εταιρει-
ών που συγχωνεύονται από 22% σε 11%.

10. Καθιέρωση δύο βασικών συντελε-
στών ΦΠΑ 11% και 22%, από 13% και 24%, με
διατήρηση του υπερμειωμένου συντελε-
στή στο 6%.

Στην ανακοίνωση του ΕΒΕΠ σημειώνε-
ται ότι οι φορείς της αγοράς αναμένουν το
οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιήσει
το προσχέδιο του προϋπολογισμού στις
αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προ-
τείνει το νέο χρονοδιάγραμμα των φοροε-
λαφρύνσεων. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις

των οικονομικών επιδόσεων του διμήνου
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου θα κρίνουν εν
πολλοίς την επίτευξη των στόχων του β’
εξαμήνου για συνολικά φοροέσοδα 25,6
δισ. ευρώ ή έσοδα 22 δισ. ευρώ μέχρι τον
Δεκέμβριο, δίνοντας μια καθαρή εικόνα
του μεγέθους του δημοσιονομικού χώρου
που απαιτείται για προσεχείς φοροελα-
φρύνσεις.

Το ΕΒΕΠ εκτιμά ότι, παρά τα χαμηλότερα
δηλωθέντα εισοδήματα σε βάθος δεκα-
πενταετίας, αυτό το δίμηνο αναμένεται νέα
υπερσυσσώρευση φορολογικών υποχρε-
ώσεων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι φέτος
μόνο 1 στα 3 ΑΦΜ έχει χρεωστικά εκκαθα-
ριστικά, οι συνολικά απαιτούμενοι φόροι
θα είναι αυξημένοι τον Αύγουστο και τον
Σεπτέμβριο κατά 30%, φθάνοντας τα 4,5
δισ. ευρώ μηνιαίως. 

Το πακέτο που 
επεξεργάζεται το ΕΒΕΠ
απαιτεί δημοσιονομικό
χώρο 1 δισ. ευρώ ετησίως
και χρονικό διάστημα τριών
χρόνων για την ολοκλήρωση
των φοροελαφρύνσεων
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ΠΑΙΔΙΚΟI ΣΤΑΘΜΟI - ΕΣΠΑ: 

Στις 20 Αυγούστου 
τα αποτελέσματα

Μέχρι χθες είχαν δικαίωμα οι μητέρες
να υποβάλουν ένσταση για το πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ για τα vouchers στους βρεφονη-
πιακούς σταθμούς. Στις μητέρες-δικαιού-
χους θα χορηγηθεί voucher αξίας 180 ευ-
ρώ ανά μήνα για την κάλυψη του κόστους
των βρεφονηπιακών σταθμών της επιλο-
γής τους. Προϋπόθεση για την επιλογή των
δικαιούχων είναι το ετήσιο εισόδημα για το
φορολογικό έτος 2020 να μην υπερβαίνει
τις 33.000 ευρώ για γονείς με έως δύο παι-
διά, τις 36.000 ευρώ για τρία παιδιά, τις
39.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά και τις
42.000 ευρώ για γονείς με πέντε παιδιά και
άνω. Υπενθυμίζεται ότι φέτος στο πρό-
γραμμα συμπεριλαμβάνονται και μητέρες
που εργάζονται στο Δημόσιο, καθώς εντά-
χτηκαν 15.000 επιπλέον δικαιούχοι μέσα
από την αύξηση του προϋπολογισμού με
επιπλέον 30 εκατ. ευρώ. Τα οριστικά απο-
τελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς
ΕΣΠΑ αναμένονται στις 20 Αυγούστου.

Στα 8,67 εκατ. ευρώ το
πρωτογενές ταμειακό
έλλειμμα στο 7μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021
το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής δι-
οίκησης παρουσίασε έλλειμμα 13,078 δισ.
ευρώ, έναντι ελλείμματος 12,767 δισ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, όπως
γνωστοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά
την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε
24,111 δισ. ευρώ από 22,283 δισ. ευρώ πέ-
ρυσι. Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτι-
κού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθη-
καν σε 35,999 δισ. ευρώ, από 32,423 δισ.
ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου
2020. Το πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα
διαμορφώθηκε σε 8,67 δισ. ευρώ έναντι
8,097 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2020. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλά-
δος εκτιμά πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος
με ρυθμό 4,2%. Το 2022 και το 2023 ο ρυθ-
μός μεταβολής της οικονομικής δραστη-
ριότητας προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί
σε 5,3% και 3,9% αντίστοιχα.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Δέκα προτάσεις
για ελαφρύνσεις 
στις επιχειρήσεις



Ο
ύτε τα τοπικά lockdowns στα νησιά με υψηλό επιδη-
μιολογικό φορτίο ούτε η επικράτηση της μετάλλαξης
Δέλτα ούτε και οι φωτιές που σάρωσαν τη χώρα επη-

ρέασαν τις κρατήσεις από το εξωτερικό. Ειδικότερα, οι προ-
γραμματισμένες θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις την
εβδομάδα από 16 έως 22 Αυγούστου φτάνουν τις 841.000 -ο
υψηλότερος αριθμός από την αρχή της φετινής τουριστικής
περιόδου-, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων τα-
ξιδιωτικών δεδομένων OAG, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια
μεταβολή. 

Μόνη εξαίρεση η Βόρεια Εύβοια - και στον εσωτερικό και
στον ξένο τουρισμό. Αυτήν και την επόμενη εβδομάδα, όπως
σημειώνουν επιχειρηματίες του νησιού, το 90% των κρατήσεων
από τουρίστες έχει ήδη ακυρωθεί. 

Υπενθυμίζεται ότι η Εύβοια είναι η πλέον πληγείσα περιοχή
της χώρας, καθώς πάνω από 465.000 στρέμματα έγιναν στά-
χτη. Μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, οπότε καταγράφεται ο
υψηλότερος όγκος επισκεψιμότητας, οι κρατήσεις κατά μέσο
όρο σε όλη τη χώρα φτάνουν το 70%, ενώ αγγίζουν το 90% σε
δημοφιλή νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, η Πάρος και

νησιά του Ιονίου.  Πολύ καλά εξελίσσονται, σύμφωνα με το ρε-
πορτάζ, οι πληρότητες και στους προορισμούς που είναι προ-
σβάσιμοι οδικώς, όπως η Χαλκιδική και η Πελοπόννησος.

ΕΤΕ: Στεγαστικά 
με επιτόκιο στο 2%

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει το προϊόν «Es-
tia Πράσινη» με κυμαινόμενο επιτόκιο Εuribor
3 μηνών + σταθερό περιθώριο από 2,38%, μετά
την εφαρμογή της έκπτωσης, βάσει της ενερ-
γειακής κατηγορίας του χρηματοδοτούμενου
ακινήτου. Η μείωση του περιθωρίου του επιτο-
κίου κυμαίνεται από 0,20 εκατοστιαίες μονά-
δες (0,20%) και μπορεί να φτάσει έως 0,80 εκα-
τοστιαίες μονάδες (0,80%).

Αύξηση 131% 
στα κέρδη της ΜΕΤΡΟ

Στους μεγάλους κερδισμένους της περσινής
χρονιάς συγκαταλέγεται η εταιρεία ΜΕΤΡΟ,
συμφερόντων της οικογένειας Παντελιάδη,
όπως άλλωστε και το σύνολο του οργανωμέ-
νου λιανεμπορίου τροφίμων. Αν και ο τζίρος
της ΜΕΤΡΟ υπολείπεται σε ανάπτυξη από αυ-
τήν που εμφάνισε το σύνολο της αγοράς στην
οποία δραστηριοποιείται, αυτό δεν επηρέασε
στο ελάχιστο την καθαρή της κερδοφορία, η
οποία υπερδιπλασιάστηκε. Σε επίπεδο απο-
τελεσμάτων προ τόκων και φόρων, αυτά ενι-
σχύθηκαν κατά 49,95% στα 34,189 εκατ. ευρώ
και τα καθαρά της κέρδη κατά 131%, στα
22,009 εκατ. ευρώ, από 9,501 εκατ. ευρώ.

Ανοδική κίνηση στα αεροδρόμια
Αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του

επτάμηνου για την κίνηση των αεροδρομίων
που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Πολι-
τικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά
της ΥΠΑ, τον μήνα που πέρασε η διακίνηση επι-
βατών κατέγραψε άνοδο 141%, ενώ και οι αφί-
ξεις από το εξωτερικό παρουσιάζουν επίσης
άνοδο 147% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020.
Όπως τονίζει, τα συνολικά στατιστικά στοιχεία
επτάμηνου, απ’ όλα τα αεροδρόμια της χώρας
μας, για πρώτη φορά μετά την πανδημία κατα-
γράφουν άνοδο 41,4%, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περσινή σεζόν, όμως σε σχέση με το
επτάμηνο του 2019, που δεν είχαν τεθεί σε ισχύ
απαγορεύσεις και περιορισμοί πτήσεων λόγω
της πανδημίας, η πτώση φτάνει το 63,5%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP USINESSB22

Η διοίκηση της Motor Oil στην πράσινη ενέργεια για φέτος έχει
προϋπολογίσει επενδύσεις 240 εκατ. ευρώ, έναντι επενδύσεων
175 εκατ. ευρώ το 2020. Η εισηγμένη υλοποιεί αυτό το επενδυτικό
πρόγραμμα με δύο έργα, που εντάσσονται στην ελληνική συμμετο-
χή στο ευρωπαϊκό IPCEI «Yδρογόνο». Τα δύο έργα, που προκρίθη-
καν -ήδη- είναι το Blue Med (κοινοπρακτικό project με τη ΔEH και
τον ΔEΣΦA για την παραγωγή υδρογόνου πολύ χαμηλού αποτυπώ-
ματος άνθρακα), με στόχο την παραγωγή «πράσινου» και «γαλάζι-
ου» υδρογόνου για μεταφορά, διανομή και χρήση στη βιομηχανία
και τις μεταφορές, τα λεωφορεία και τα πλοία. Το δεύτερο έργο
αφορά στην παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση, με βάση την
ηλιακή ενέργεια, που θα προέρχεται από φωτοβολταϊκά συνολι-
κής ισχύος 1,5 GW, στη Δυτική Μακεδονία.

Η αλυσίδα καταστημάτων χονδρικής πώλησης τροφίμων
και ποτών Hamberger Großmarkt GmbH θέλει να συνερ-
γαστεί με ελληνικές επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθη-
ση τροφίμων και ποτών στη γερμανική αγορά και πρωτί-
στως για ιχθυηρά, λαχανικά και τυροκομικά προϊόντα. Μά-
λιστα, σχεδιάζεται να συμμετάσχει ως υπεύθυνο αγορών
του ομίλου για ιχθυηρά -στην επιχειρηματική αποστολή
την οποία διοργανώνει στο Μεσολόγγι από 16 έως 19 Σε-
πτεμβρίου 2021- το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Όπως
αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Οικονομι-
κών και Εμπορικών Υποθέσεων του γενικού προξενείου
της Ελλάδας στο Μόναχο, εκπρόσωποι της Hamberger συ-
ναντήθηκαν, πρόσφατα, με στελέχη του προξενείου.

Συνεργασίες για προώθηση ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία

Motor Oil: Επενδύσεις 240 εκατ. ευρώ το 2021 για πράσινη ενέργεια

Οι πυρκαγιές δεν επηρέασαν 
τις κρατήσεις στον τουρισμό



Πλαστικά Θράκης
Ολοκληρώθηκε 
η πώληση ακινήτου
στις ΗΠΑ

Η
Πλαστικά Θράκης, σε συνέχεια των από
24/4/2020, 18/6/2020, 28/8/2020 και 17/6/2021
σχετικών ανακοινώσεών της, αναφορικά με τη

μεταβίβαση αιτία πωλήσεως από τη σε ποσοστό 100%
θυγατρική της εταιρεία Thrace Linq Inc., του ιδιόκτητου
βιομηχανικού ακινήτου της, το οποίο βρίσκεται στη Νό-
τια Καρολίνα των ΗΠΑ, κατόπιν της οριστικής παύσης
της παραγωγικής λειτουργίας τής ως άνω θυγατρικής,
γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την είσπρα-
ξη του συνόλου του υπολειπόμενου μέρους του τιμήμα-
τος ύψους 3,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (πλέον των οφειλό-
μενων τόκων και εξόδων) και τη συνακόλουθη κατάρ-
γηση των όποιων αιρέσεων συνδέονταν με την εξόφλη-
ση αυτήν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του
ακινήτου και συνακόλουθα η εν λόγω μεταβίβαση κατέ-
στη πλέον βέβαιη και οριστική. Υπενθυμίζεται ότι το συ-
νολικό τίμημα της ως άνω πώλησης ανήλθε σε 14,5
εκατ. δολάρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ως αποτέλε-
σμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης του
ακινήτου, ο Όμιλος αναμένεται να καταγράψει έκτακτα
κέρδη για τη χρήση 2021 ύψους 7,78 εκατ. δολαρίων
(ήτοι περίπου 6,6 εκατ. ευρώ).

Hondos: Καλοκαιρινές 
αγορές με Diners Club

Έξτρα όφελος στις αγορές τους στα Hondos Center
θα έχουν έως τέλος Αυγούστου οι κάτοχοι καρτών
Diners Club, κερδίζοντας μεγαλύτερη επιβράβευση
από το κανονικό. Η προσφορά ισχύει για αγορές με
κάρτες Diners της Alpha Bank, από 1 έως και 31 Αυ-
γούστου, τόσο στα φυσικά καταστήματα Hondos
Center όσο και στο e-shop της εταιρείας.

ΦΑΓΕ: Ανάπτυξη 9,4% 
στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο

Πωλήσεις 275,7 εκατ. δολ., αυξημένες κατά 5,6%, εμ-
φάνισε η ΦΑΓΕ το α’ εξάμηνο του 2021, με την Ελλάδα
να συνεισφέρει με ανάπτυξη πωλήσεων 9,4% στο εξε-
ταζόμενο διάστημα, κατά το οποίο οι κεφαλαιουχικές
δαπάνες στις τοπικές εγκαταστάσεις ανήλθαν σε 4,6
εκατ. δολάρια. Στην Ιταλία οι πωλήσεις ενισχύθηκαν
26,9% σε αξία, στο Ηνωμένο Βασίλειο 12,6% και στις
ΗΠΑ είχαν πτώση 3,3%. Σύμφωνα με τις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας, η αύξηση του όγκου πω-
λήσεων κατά 5,7% και ο θετικός αντίκτυπος στις πω-
λήσεις κατά 4% από την αποδυνάμωση του δολαρίου,
έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας, αντισταθ-
μίστηκαν εν μέρει από τη μείωση της μέσης καθαρής
τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 4,1%. Οι πωλή-
σεις της ΦΑΓΕ σε αξία εκτός Ελλάδας αντιπροσώ-
πευαν το 85,4% των συνολικών πωλήσεων το α’ εξάμη-
νο του 2021, έναντι 85,9% το α’ εξάμηνο του 2020.

Στον Αναπτυξιακό το επενδυτικό
σχέδιο της «Αφάντου»

Εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης «Αφάντου Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώ-
νυμη Εταιρεία» (υπό σύσταση) στον αναπτυξιακό νόμο.
Πρόκειται για το ξενοδοχειακό συγκρότημα κατηγορίας
πεντάστερων, δυναμικότητας 320 δωματίων/790 κλι-
νών, στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, συνολικού επιλέ-
ξιμου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ και συνολικού
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ.
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Νέος πρόεδρος της ΚΕΕΕ 
ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες στην
ΚΕΕΕ, ο κ. Χατζηθεοδοσίου εξελέγη ομόφωνα
νέος πρόεδρος, στη θέση του εκλιπόντος Κων-
σταντίνου Μίχαλου.

Στην πρώτη του δήλωση, ο κ. Χατζηθεοδοσί-
ου τόνισε: «Στην πιο κρίσιμη, ίσως, εποχή για το
επιχειρείν, εξαιτίας των οικονομικών συνεπει-
ών της πανδημίας αλλά και των πρόσφατων κα-
ταστροφικών πυρκαγιών, αναλαμβάνω τη βα-
ρύτατη ευθύνη της προεδρίας της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων. Η ευθύνη γίνεται ακό-
μα μεγαλύτερη καθώς διαδέχομαι τον αείμνη-
στο Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο οποίος άφησε ανε-
ξίτηλη τη σφραγίδα του στον επιχειρηματικό
στίβο και στον επιμελητηριακό θεσμό. Εργά-
στηκε σκληρά για την πρόοδο και την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων της χώρας και το έργο του ως
προέδρου του ΕΒΕΑ αλλά και της ΚΕΕΕ θα μνη-
μονεύεται για πολλά χρόνια. Πιστός στον θεσμι-
κό ρόλο της ΚΕΕΕ, θα συνεχίσω να εργάζομαι
με όλες μου τις δυνάμεις για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων της χώρας και την πρόοδο της ελ-
ληνικής οικονομίας».

Στο τιμόνι τουΕΒΕΑ 
ο Γιάννης Μπρατάκος

Υποψήφιος
για την προ-
εδρία του μεγα-
λύτερου επιμε-
λητηριακού θε-
σμού της χώ-
ρας, του Εμπο-
ρικού και Βιο-
μηχανικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών, θα είναι ο Γιάννης Μπρα-
τάκος. Ο έως σήμερα αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ
στις προσεχείς εκλογές θα είναι υποψήφιος,
μετά τις εξελίξεις που δρομολογεί ο απροσδό-
κητος θάνατος του Κωνσταντίνου Μίχαλου. Η
υποψηφιότητα Μπρατάκου θα είναι συναινετι-
κή, συσπειρώνοντας τα μέλη του επιμελητηρί-
ου στο πρόσωπό του, που τυγχάνει ευρείας
αποδοχής.
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Ο
λυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν απόψε στα
ευρωπαϊκά Κύπελλα με την ελπίδα ότι θα
σώσουν… οτιδήποτε αν σώζεται από την
κατρακύλα που έχει πάρει η Ελλάδα στην

ειδική βαθμολογία της UEFA. Η χώρα μας βρίσκεται
στην 21η θέση (από 9η που ήταν κάποτε) με συνέπεια
να παραμείνει χωρίς ομάδα στο Europa League και
την προσεχή σεζόν και να συνεχίσει με τέσσερις και
όχι πέντε εκπροσώπους στην Ευρώπη, όπως και φέ-
τος.

Ο Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό του από τη
Λουντογκόρετς στον 3ο προκριματικό γύρο του
Champions League, υποδέχεται τη Σλόβαν Μπρατισ-
λάβας (22.00, Mega) στα πλέι οφ της δεύτερης σε κύ-
ρος ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, του
Europa League, με κόσμο στο «Καραϊσκάκης». Αν
προκριθεί, μπαίνει στους ομίλους. Αν αποκλειστεί,

μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους της τρίτης σε κύ-
ρος διοργάνωσης, του Conference League. Ο προπο-
νητής του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος Πέδρο Μαρ-
τίνς, θα χρησιμοποιήσει έξι νέους παίκτες στην
11άδα. Γκολκίπερ θα είναι ο διεθνής Τσέχος Τόμας
Βάτσλικ, ο Ακιμπού Καμαρά αντί του Μπουχαλάκη, οι
Παπασταθόπουλος και Μάρκοβιτς αντί των Μπα (τι-
μωρημένος) και Σεμέδο (δεν δηλώθηκε στην UEFA
και είναι προς πώληση), ο Λαλά αντί του Ανδρούτσου
και στην επίθεση ο νεοαποκτηθείς Ονιεκούρου. Την
11άδα θα συμπληρώσουν οι Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά,
Μαντί Καμαρά, Ελ Αραμπί και Μασούρας. Φυσικά
δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο επίσης νεοαποκτη-
θείς δανεικός από τη Σεβίλλη Πορτογάλος μεσοεπι-
θετικός Ρόνι Λόπεζ.

Μια ώρα νωρίτερα, στις 21.00 (Open), ο ΠΑΟΚ θα
υποδεχτεί -με τον κόσμο δίπλα του- τη Ριέκα από

την Κροατία στον 3ο προκριματικό του Conference
League και αν προκριθεί, εισέρχεται στους ομίλους
της διοργάνωσης. Τα προβλήματα του «Δικεφάλου»
είναι γνωστά: Τραυματίστηκε ο νεοαποκτηθείς Πορ-
τογάλος σέντερ φορ Νέλσον Ολιβέιρα και θα αντικα-
τασταθεί από τον Πολωνό Κάρολ Σφιντέρσκι. Απών
θα είναι και ο επίσης τραυματίας Ισλανδός κεντρι-
κός μπακ Σβέριρ Ίνγκασον. Κάτω από τα δοκάρια θα
κάτσει ο Πασχαλάκης, δεξιά ο Ροντρίγκο, κεντρικοί
αμυντικοί οι Βαρέλα και Μιχαηλίδης, αριστερά ο Βι-
εϊρίνια. Στη μεσαία γραμμή οι Σβαμπ, Κούτριτς, Ζίφ-
κοβιτς, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ και σέντερ φορ ο
Σφιντέρσκι, δηλαδή η ίδια ενδεκάδα (πλην του Πο-
λωνού) που ξεκίνησε στο νικηφόρο 2-0 επί της ιρ-
λανδέζικης Μποέμιανς. Οι επαναληπτικοί του Ολυμ-
πιακού και του ΠΑΟΚ θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη
στην Μπρατισλάβα και τη Ριέκα αντίστοιχα.

Ματς-φωτιά για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
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Ο
Ολυμπιακός μπορεί να συμφώνησε με τη
Γουλβς για την πώληση του Πορτογάλου
κεντρικού μπακ Ρούμπεν Σεμέδο, αλλά η

υπόθεση φαντάζει δύσκολη, καθότι οι Άγγλοι δεν
δίνουν βίζα στον Πορτογάλο εξαιτίας της φυλάκι-
σής του για πέντε μήνες στις ισπανικές φυλακές,
όταν έπαιζε στην ισπανική Βιγιαρεάλ. Είχε καταδι-
καστεί σε πέντε χρόνια κάθειρξη σε μία υπόθεση με
ναρκωτικά, απειλές, εκβιασμούς κ.λπ. και όταν
αποφυλακίστηκε, απελάθηκε από την Ισπανία, στην
οποία δεν μπορεί να επιστρέψει, αν δεν περάσουν
οκτώ χρόνια. Ο Σεμέδο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο
ίδιος όταν βγήκε από τη φυλακή, είχε δανείσει χρή-
ματα σε φίλους του και αυτοί αρνήθηκαν να του τα
επιστρέψουν. Όταν ένα βράδυ τούς συνάντησε σε ντισκοτέκ, λογομάχησε μαζί τους στην αρχή, μετά τους χτύπησε,
αυτοί έπλασαν μια ιστορία με ναρκωτικά και ο Πορτογάλος βρέθηκε στη φυλακή. Στην κατοχή του βρέθηκε και όπλο
και αυτό επιβάρυνε το κατηγορητήριο. Έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές από την Αστυνομία, την πρώτη για σεξουα-
λική παρενόχληση και τη δεύτερη για απειλή με όπλο υπαλλήλου σε ντίσκο. 

Το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ΑΕΚ, ο Λιβάι Γκαρσία από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, 
πωλείται αλλά όχι με κάτω από 15 εκατ. ευρώ. Τον ζήτησε η Γουότφορντ, η οποία προσφέρει 
στην Ένωση περί  τα 5 εκατ. ευρώ. Η ΑΕΚ έχει το 60% των δικαιωμάτων του διεθνούς εξτρέμ και
αν πουληθεί στα 15 εκατ. ευρώ, στο ταμείο της θα εισρεύσουν τα 9 εκατ. ευρώ. 

«Κολλάει» η μεταγραφή Σεμέδο στη Γουλβς Μένει και ο Εμπαπέ στην Παρί   
Το πιο λαμπρό αστέρι του γαλλικού ποδοσφαίρου,

ο Κιλιάν Εμπαπέ, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να
φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν για τη Ρεάλ Μαδρί-
της. Και τι τον έπεισε να μείνει έναν ακόμη χρόνο στο
Παρίσι; Ο ερχομός του Λιονέλ Μέσι, φυσικά. Και ο
πρώην αρχηγός της Ρεάλ και νυν συμπαίκτης του
στην Παρί Σέρχιο Ράμος.

Νέα ανάρτηση από τον Τσιτσιπά 

Μετά την... ακαταλαβίστικη δήλωση που έκανε ο
Στέφανος Τσιτσιπάς για τον εμβολιασμό, «δεν πρό-
κειται να το κάνω, αλλά αν είναι υποχρεωτικό, τότε
θα το κάνω», που προκάλεσε σάλο γιατί ο διάση-
μος αθλητής ηγήθηκε της καμπάνιας πειθούς στην
Ελλάδα, επανήλθε. Έγραψε σχετικά στο Insta-
gram: «Με το να προσέχεις τον εαυτό σου προσέ-
χεις επίσης και αυτούς που στέκονται δίπλα σου».

Στη Super League 2
o Πανιώνιος! 
Είναι οριστικό! Ο Πανιώνιος αποδέχτηκε την πρό-
σκληση της ΕΠΟ και θα συμμετάσχει στη Super
League 2 την προσεχή σεζόν. Δήλωσε συμμετοχή
καταβάλλοντας το παράβολο των 7.500 ευρώ και
πλέον αφήνει την ερασιτεχνική κατηγορία της Γ’
Εθνικής. Από τώρα και στο εξής ο Πανιώνιος πρέ-
πει να συστήσει ΠΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο
350.000 ευρώ και εγγυητική επιστολή 150.000
ευρώ. Μέχρι τις 26 του μήνα, που είναι προγραμ-

ματισμένο να αρχίσει το πρωτάθλημα, θα πρέ-
πει να γίνουν όλα αυτά, για αυτό και η
γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη ορί-
στηκε για την προσεχή Κυριακή.

Βλέπουν «τράμπα» 
Μανωλά με Καμαρά
Ο εκ των διασημότερων ατζέντηδων του κό-

σμου, ο Ιταλός Μίνο Ραϊόλα, ενεπλάκη στη μεταγρα-
φή του πελάτη του Κώστα Μανωλά στον Ολυμπιακό
και πρότεινε στους «ερυθρολεύκους» την ανταλλα-
γή με τον Μαντί Καμαρά, συν κάποιο ποσό στη Νά-
πολι. Όπου αναμιγνύεται ο Ραϊόλα, βγαίνει αποτέλε-
σμα. Οι Ιταλοί ζητούσαν 15 εκατ. ευρώ για τον Μανω-
λά και προσφέρουν 10 εκατ. για τον Καμαρά.

Σε... δημοπρασία 
το χαρτομάντιλο του Μέσι
Από τα απίστευτα που μπορούν να συμβούν σε αυτό τον
περιστρεφόμενο από χρήμα (μόνο) κόσμο... Το χαρτομάν-
τιλο που χρησιμοποίησε ο Λιονέλ Μέσι για να σκουπίσει
τα δάκρυά του στο «αντίο» του στην Μπαρτσελόνα πω-
λείται... 1 εκατ. ευρώ! Κάποιος υπάλληλος του «Καμπ
Νου» το περιμάζεψε όταν ο Μέσι έβγαζε τις τελευταίες
του φωτογραφίες και το έβγαλε σε δημοπρασία.

ΑΕΚ: Μίνιμουμ
15 εκατ. ευρώ 
για τον Λιβάι
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• Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» εξακο-

λουθεί να νοσηλεύεται η Μαίρη Χρο-

νοπούλου.

• Ο διάσημος ράπερ Tyga ξεσή-

κωσε με τις επιτυχίες του τη

Μύκονο σε ένα ανεπανάληπτο

μπιτς πάρτι που κράτησε μέχρι

το πρωί. 

•  Αποκάλυψη-σοκ από τη Μαντώ:

«Έφτασα να ζυγίζω 54 κιλά με ύψος

1.70. Είχα επιβάλει στον εαυτό μου να

μην τρώει», εξομολογήθηκε σε συ-

νέντευξή της η τραγουδίστρια για την

εφηβεία της.

• Συγγνώμη ζήτησε δημοσίως ο

Ιωάννης Παπαζήσης μετά τις

καταγγελίες του ελληνικού

#MeToo: «Ήταν ένα κοινό μυστι-

κό, συγγνώμη που ενώ ήξερα

δεν έκανα τίποτα».

•  Η Σερλίζ Θερόν συνεχίζει τις χλιδά-

τες σκαφάτες διακοπές της στην Πά-

ρο, με τους παπαράτσι να την... αποθε-

ώνουν!

• Λάμπρος Χούτος - Ματίνα Ζά-

ρα: Η ματαίωση του γάμου τους

έκρυβε οριστικό χωρισμό, λένε

οι φήμες.

•  Δύσκολες ώρες για τον Αιμίλιο Λιά-

τσο. Ο αδελφός του Σπύρος, πιλότος

της Ολυμπιακής Αεροπορίας, έφυγε

από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

• Θρήνος για την Αλεξάνδρα Πα-

σχαλίδου από τον θάνατο του

πατέρα της.

•  Η Πόπη Τσαπανίδου αναλαμβάνει το

κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.

• Στα κάγκελα η Λίτσα Γιαγκού-

ση με τις φωτιές στα Βίλια.

Έφτασαν σε απόσταση ανα-

πνοής από το σπίτι της.

•  Σαν δυο σταγόνες νερό! Η Ασημίνα

Ιγγλέζου πόζαρε με την κουκλάρα κό-

ρη της και γκρέμισαν το Instagram!
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Σ
ε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο Σπύρος
Φωκάς. Ο αλλοτινός θρυλικός ζεν πρεμιέ
του Χόλιγουντ νοσηλεύεται για τέταρτη μέ-
ρα στο νοσοκομείο Κορίνθου, με την κόρη

του Κωνσταντίνα Φωκά και τη σύζυγό του Λίλιαν Πα-
ναγιωτοπούλου - Φωκά να κάνουν εκκλήσεις βοή-
θειας μέσω Διαδικτύου. Παρότι βρέθηκε συμβατός
δότης που προσφέρθηκε να δώσει αίμα για τον Έλ-
ληνα ηθοποιό, η υγεία του παραμένει εύθραυστη και
οι θεράποντες γιατροί ανήσυχοι.

Ο διεθνούς φήμης βραβευμένος πρωταγωνιστής,
ο γόης που ξετρέλανε τον γυναικείο πληθυσμό σε
Αμερική, Ιταλία αλλά και Ισπανία, με τις διάσημες
σταρ Κλαούντια Καρντινάλε και Σοφία Λόρεν να
«λιώνουν» για μία ματιά του, παλεύει για να μείνει
ζωντανός. Ξεχασμένος από όλους, ταλαιπωρημένος
και με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ο 84χρονος
Σπύρος Ανδρουτσόπουλος, όπως είναι το πραγματι-
κό όνομά του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα τη Δευτέρα
στο δημόσιο θεραπευτήριο της περιοχής του, έναν
μόλις μήνα μετά το εξιτήριο από το Λαϊκό Νοσοκο-
μείο. Οι συνθήκες στο σπίτι-κοντέινερ όπου διαμένει
στο Καλαμάκι Κορινθίας είναι ακατάλληλες για τον
εξασθενημένο οργανισμό του και τίποτα δεν φαίνε-
ται να αλλάζει προς το καλύτερο.

Το υπουργείο Πολιτισμού «κωφεύει» τη στιγμή
που ο απλός κόσμος ανταποκρίνεται με γενναιότητα
στις διαδικτυακές εκκλήσεις της συζύγου του αλλά
και της κόρης του, που ζητούν αίμα και οικονομική
στήριξη. «Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση υγείας
του Σπύρου μας έχει επιδεινωθεί αρκετά. Τελευταίο
περιστατικό, η κολπική μαρμαρυγή που σε συνδυα-
σμό με τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας έχει δυσκο-

λέψει την καθημερινότητά του σε σημείο που δεν
μπορεί να μείνει μόνος του ούτε δευτερόλεπτο. Είναι
καθηλωμένος. Ο Σπύρος μας χρειάζεται καθημερινή
φροντίδα από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, ει-
δικό ιατρικό εξοπλισμό και επισκευές στο οίκημα
όπου διαμένει. Η ελάχιστη σύνταξη που παίρνει ο
Σπύρος δεν είναι αρκετή για να παρέχει σε εκείνον
και τη σύζυγό του ούτε τα απολύτως απαραίτητα. Κά-
νουμε έκκληση για συλλογική βοήθεια, ο καθένας ας
προσφέρει ό,τι μπορεί», ήταν το δραματικό ποστ της
Κωνσταντίνας Φωκά για τη δύσκολη κατάσταση του
πατέρα της.

Με πρωτοβουλία της δημοσιογράφου Νανάς Πα-
λαιτσάκη κινητοποιήθηκε μεγάλη μερίδα κόσμου και
προσφέρθηκαν δωρεάν στην οικογένεια ένα ειδικό
κρεβάτι και ένα αναπηρικό αμαξίδιο για τα κινητικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ο
Σπύρος Φωκάς.

Το Πανελλήνιο αγωνιά για τον τζέντλεμαν της χρυ-
σής εποχής του κινηματογράφου, που στάθηκε στο
ύψος του υπερμεγέθους ταλέντου του δίπλα σε παγ-
κοσμίου φήμης «θηρία» της 7ης Τέχνης, όπως ο
Μάικλ Ντάγκλας και ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο «Ράμ-
πο 3». Ο σπουδαίος αυτός κοσμοπολίτης πρωταγωνι-
στής με την πενιχρή σήμερα σύνταξη παρέμεινε στη
γενέτειρά του από αγάπη, ενώ θα μπορούσε να απο-
λαμβάνει μια πλούσια ζωή στο Χόλιγουντ.

«Εγώ ξέρω ότι έχω μια ευχάριστη όψη, αλλά δεν
την ψώνισα ποτέ με τον εαυτό μου», ανέφερε σε πα-
λαιότερη συνέντευξή του με την ίδια σεμνότητα και
περηφάνια που τον χαρακτήριζαν και όταν βρισκόταν
στην πρώτη γραμμή των κινηματογραφικών αστέ-
ρων!

Σε κρίσιμη κατάσταση
ο Σπύρος Φωκάς



Η ωραία Κάρλα 
στην Ελλάδα

Ξεχύθηκαν οι παπαράτσι στις Κυκλάδες για να
εντοπίσουν την Κάρλα Μπρούνι. Η σύζυγος του
πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί
βρίσκεται στη χώρα μας incognito, αλλά την πρό-
δωσαν οι φωτογραφίες που ανήρτησε στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram συνο-
δευόμενες από την ελληνική σημαία! Η άλλοτε
Πρώτη Κυρία δημοσίευσε ένα πορτρέτο της να
χαμογελά αινιγματικά με το σχόλιο «Ευλογία»,
μια βοτσαλωτή άδεια παραλία, ένα λευκό εκκλη-
σάκι αλλά και το μπαλκόνι της έπαυλης όπου
διαμένει!

Ρόλος-παράσημο

Όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο για την
καριέρα της Θεοφανίας Παπαθωμά. Η τηλεοπτι-
κή Βιολέτα στις «Άγριες μέλισσες» το φετινό κα-
λοκαίρι, εκτός από την περιοδεία με την παρά-
σταση «Κάποτε στον Βόσπορο», έκανε γυρίσμα-
τα και για τη σειρά « Ήρωες του 1821» που θα
προβληθεί στον ΣΚΑΪ ενσαρκώνοντας την
Μπουμπουλίνα. «Μεγάλη τιμή να ενσαρκώσω τη
μεγαλύτερη ηρωίδα όλων των εποχών, τη Λα-
σκαρίνα Μπουμπουλίνα!», σχολίασε στο Insta-
gram η ηθοποιός που από τη νέα σεζόν θα παίζει
σε διπλό τηλεοπτικό ταμπλό!

Η Αφροδίτη 
της Παλλήνης
Καλοκαίρι στην Αθήνα για την Αφροδίτη Γε-
ροκωνσταντή του «Big Brother». Η γνωστή
Ντίντι πόζαρε με ολόσωμο μαγιό στο μπαλ-
κόνι του σπιτιού της και αποκάλυψε μέσω
Instagram: «Δεν πειράζει που δεν θα πάω
πουθενά, που δεν έχασα κιλά, που δεν έχω
κάνει 200 μπάνια, που δεν έχω φάει όσα πα-
γωτά ήθελα. Αρκεί που έχω γύρω μου αν-
θρώπους που μου φέρνουν καλοκαίρι στην
καρδιά!».

Ολόσωμη 
κουνουπιέρα
Στη γενέτειρά του, την Κρήτη,
βρίσκεται ο Γιώργος Παρτσαλά-
κης απολαμβάνοντας παλιές κα-
λές συνήθειες του χωριού, όπως
η μεσημεριανή σιέστα! Τυλιγμέ-
νος με την κουνουπιέρα σαν...
κάμπια για προστασία από τα
τσιμπήματα κουνουπιών και εν-
τόμων, ο γνωστός ηθοποιός πό-
ζαρε στο Instagram ξαπλωμένος
σε τριθέσιο καναπέ από παλέτες
λίγο πριν από έναν ακόμη «υπνά-
κο-ζάχαρη» κάτω από τη δροσε-
ρή σκιά της μουριάς.
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Ερωτικά παιχνίδια;
Η μεγάλη σφιχτή αγκαλιά του Γιώργου Σαμπάνη στην κουκλάρα
Ζοζεφίν Βέντελ σήμανε ερωτικό συναγερμό στη showbiz για πι-
θανό νέο ειδύλλιο! Οι δύο συνεργάτες του φετινού καλοκαιριού
πόζαραν στο Instagram σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση με τα
μαγιό τους και τη νεαρή τραγουδίστρια να σχολιάζει στο Διαδί-
κτυο με νόημα: «Συνεργάτες στο έγκλημα. Με τον υπερταλαν-
τούχο Γιώργο Σαμπάνη»!

Τ
έσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τον θάνατο της
Ζωής Λάσκαρη. Το «crazy girl» του ελληνικού κινηματογρά-
φου, που απασχόλησε για δεκαετίες με την ομορφιά και το

ταπεραμέντο της, «έφυγε» στον ύπνο της στις 18 Αυγούστου 2017,
σοκάροντας το Πανελλήνιο. Η Finos Film ετοίμασε ένα επετειακό
διαδικτυακό αφιέρωμα στη Ζωίτσα της μικρής και της μεγάλης οθό-
νης με σκηνές από τις ταινίες «Ένα κορίτσι για δύο», «Εγωισμός»
και «Αγάπη για πάντα» συνοδεύοντάς το με λόγια αγάπης και θαυ-
μασμού: «Με μια μοναδική αύρα γοητείας η Ζωή Λάσκαρη ήταν μια
ατόφια σταρ, ένα θεότρελο crazy girl, μια σπουδαία καλλιτέχνις που
δεν φοβήθηκε ποτέ να πάρει ρίσκα. Αγαπημένο “παιδί” της Φίνος
Φιλμ και μούσα του Γιάννη Δαλιανίδη, ερμήνευσε σπουδαίους ρό-
λους, καθιέρωσε την αντισυμβατική της περσόνα και κέρδισε το
χειροκρότημα που της άξιζε. Έφυγε πριν από τέσσερα χρόνια (πότε
πέρασαν;)».

Η Finos Film τιμά
τη Zωή Λάσκαρη

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
α γυαλιά ηλίου δεν είναι μόνο κομμάτι της
εμφάνισής μας. Είναι η ασπίδα των ματιών
μας. Οι ειδικοί μάς λένε συνεχώς πόση ση-
μασία έχει η σωστή επιλογή γυαλιών ηλίου.

Η χειρουργός οφθαλμίατρος Θεοδώρα Παπαγεωργί-
ου μάς ενημερώνει για τα τρία είδη ηλιακής ακτινο-
βολίας και τις επιπτώσεις τους στα μάτια μας. 

«Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελείται από τρία είδη:
Το “ορατό” μέρος του φάσματος (φωτόνια με μήκος
κύματος μεταξύ 400 και 700 nm, τα οποία συμμετέ-
χουν στην αντίληψη της όρασης και μάλιστα της χρω-
ματικής όρασης). Την υπέρυθρη ακτινοβολία (in-
frared-IR), υπεύθυνη για τη θερμότητα. Την υπεριώ-
δη ακτινοβολία (ultraviolet-UV). Η υπεριώδης ακτι-
νοβολία διακρίνεται σε τρεις περιοχές του ηλεκτρο-
μαγνητικού φάσματος: την UVA (από 320 nm έως 400
nm), τη UVB (από 280 nm έως 320 nm) και τη UVC
(από 100 nm έως 280 nm). Το προστατευτικό φράγμα
του ατμοσφαιρικού όζοντος δεν επιτρέπει στην UVC
να φτάσει στην επιφάνεια της Γης, ενώ ταυτόχρονα
εξασθενεί και τη UVB. Το UVA, επίσης γνωστό και ως
φως μεγάλου κύματος, ευθύνεται περίπου για το 95%
του υπεριώδους φωτός που φτάνει στο δέρμα μας»,
αναφέρει η κυρία Θεοδώρα Παπαγεωργίου. Η επί-
πτωση της υπεριώδους ακτινοβολίας στα μάτια μας
είναι πολυδιάστατη. Εποχικοί παράγοντες, όπως ο
καιρός, το υψόμετρο, τα ατμοσφαιρικά αερολύματα,
η συγκέντρωση του όζοντος, αλλά και οι αντανακλά-
σεις από τις γύρω επιφάνειες είναι καθοριστικοί.
Επίσης, το χρώμα του δέρματος, το σχήμα των βλε-

φάρων, η χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου παίζουν
σημαντικό ρόλο στην ποσότητα της ακτινοβολίας που
φτάνει στον οφθαλμό. Η ακτινοβολία, προτού φτάσει
στον αμφιβληστροειδή, τον νευρωνικό χιτώνα των
οφθαλμών, και ενεργοποιήσει τους φωτοϋποδοχείς,
σκεπάζεται από τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηρι-
στικά του κάθε προσώπου (σχήμα, βλέφαρα, βλεφα-
ρίδες, θέση ματιών), ενώ απορροφάται (φιλτράρεται)
από τις δομές του οφθαλμού, όπως τη δακρυϊκή στοι-
βάδα, τον κερατοειδή, τον κρυσταλλοειδή φακό (που
περιέχει χρωστικές ουσίες οι οποίες απορροφούν
την πλειονότητα των φωτονίων της υπεριώδους ακτι-
νοβολίας) και τη χρωστική της ωχράς. Παρά τον προ-
στατευτικό αυτόν μηχανισμό, ένα μέρος της UVA
ακτινοβολίας ίσως φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Η
μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο σχετίζεται με την εμ-
φάνιση μιας σειράς από οφθαλμικές παθήσεις, όπως
ο πρώιμος καταρράκτης, ο καρκίνος των βλεφάρων,
η φωτοκερατίτιδα και οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις
της ωχράς κηλίδας. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποια είναι τα τρία είδη ηλιακής
ακτινοβολίας και ποιες 
οι επιπτώσεις τους στα μάτια μας

Θεοδώρα Παπαγεωργίου, 
χειρουργός οφθαλμίατρος 

Ποια σου ταιριάζουν
Τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων
γυαλιών ηλίου, εκτός του αισθητικού -που
είναι βέβαια καθαρά υποκειμενικό-, είναι
γνωστά και σαφή: α) Προστασία από την
ηλιακή ακτινοβολία. Επιλέγουμε φακούς
με προστασία τουλάχιστον 99% από τη UVB
και 95% από τη UVA ακτινοβολία. β) Το
χρώμα των φακών. Εξαρτάται από τη χρή-
ση τους, καθώς επηρεάζει το πώς αντιλαμ-
βανόμαστε την αντίθεση των αντικειμένων
και τη διαφοροποίηση των χρωμάτων. Άλ-
λο χρώμα ευνοεί το γκολφ, άλλο το σκι,
άλλο το τένις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Μετεωρολογίας, από τον χει-
μώνα που μας πέρασε η τρύπα του όζοντος
έχει αυξηθεί κατά 40%. Οι δραματικές αυ-
τές μετρήσεις καθιστούν απαραίτητη την
προστασία των οφθαλμών μας από την
ηλιακή ακτινοβολία και επιτακτική τη συ-
στηματική χρήση κατάλληλων γυαλιών
ηλίου σε κάθε ηλικία και ειδικά τους θερι-
νούς μήνες. Συμβουλευτείτε τον οπτικό
σας για τη σωστή επιλογή και μην ξεχνάτε
την ετήσια προληπτική οφθαλμολογική
σας εξέταση.

Γ Υ Α Λ Ι Α  Η Λ Ι Ο Υ

Η ασπίδα των ματιών μας
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο
Χοσέ Αντόνιο Ντομίνγκεθ Μπαντέρας,
γνωστός ως Αντόνιο Μπαντέρας, είναι
Ισπανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και πα-

ραγωγός. Άρχισε την καριέρα του ως ηθοποιός
με μία σειρά ταινιών υπό τον σκηνοθέτη Πέδρο
Αλμοδόβαρ και μετά εμφανίστηκε σε πολύ γνω-
στές ταινίες του Χόλιγουντ, ειδικά τη δεκαετία
του 1990, συμπεριλαμβανομένων των «Assas-
sins», «Evita», «Interview with the Vampire»,
«Philadelphia», «Desperado», «Η μάσκα του
Ζορό» κ.ά. 

Γεννήθηκε στη Μάλαγα της Ανδαλουσίας,
στην Ισπανία. Ο πατέρας του, Χοσέ Ντομίνγκεθ,
ήταν αστυνομικός στον Ισπανικό Εμφύλιο. Η μη-
τέρα του, Άννα Μπαντέρας, ήταν δασκάλα πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει έναν μικρότερο
αδερφό, τον Χαβιέ. Παρά το γεγονός ότι το όνο-
μα της οικογένειάς του πατέρα του είναι
Domínguez, πήρε το επώνυμο της μητέρας του,
ως καλλιτεχνικό. Ως παιδί, ήθελε να γίνει επαγ-
γελματίας ποδοσφαιριστής, μέχρι που το σπα-
σμένο πόδι του τον ανάγκασε να αφήσει τα όνει-
ρά του στην ηλικία των δεκατεσσάρων. Έδειξε
μεγάλο ενδιαφέρον για τις τέχνες του θεάματος
και αποτελούσε μέρος της ARA Θεάτρου-Σχο-
λής και το Κολέγιο της Δραματικής Τέχνης - και
τα δύο στη Μάλαγα. Η δουλειά του στο θέατρο
και οι εμφανίσεις του στους δρόμους τελικά τον
οδήγησαν στο Εθνικό Θέατρο της Ισπανίας. Η
καριέρα του απογειώθηκε με την παρουσία του
στην ταινία «Δέσε με».

Ο Μπαντέρας άρχισε να εργάζεται σε μικρά
καταστήματα κατά τη διάρκεια του μεταδικτατο-
ρικού πολιτιστικού κινήματος της Ισπανίας. Κα-
τά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο θέατρο, ο
Μπαντέρας τράβηξε την προσοχή του Ισπανού
σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος προσέ-
λαβε τον νεαρό ηθοποιό το 1982 στην ταινία-
ντεμπούτο «Λαβύρινθος του πάθους». Πέντε
χρόνια αργότερα εμφανίστηκε στην ταινία του
σκηνοθέτη «Ο νόμος του πόθου», στην οποία
έκανε πρωτοσέλιδα με τον ρόλο ενός ομοφυλό-
φιλου άνδρα, από τον οποίο απαίτησαν να είναι ο
πρώτος που φιλάει ομόφυλό του στη μεγάλη
οθόνη. Ο Μπαντέρας παντρεύτηκε δύο φορές,
την Άννα Λέζα (1987-1996) και τη Μέλανι Γκρί-
φιθ (1996-2014). Έχει μία κόρη, τη Στέλλα.

Ως Λέοντας με Σελήνη στον Κριό, έχει λάμψη,
γοητεία και αρρενωπότητα. Με Ερμή στον Καρ-
κίνο, έχει υποκριτική ευκολία. Η Αφροδίτη του
στην Παρθένο τον κάνει ρεαλιστή και προσαρ-
μοστικό, ενώ σε τετράγωνο με τον Άρη στους Δι-
δύμους τού δίνει εξυπνάδα. Η όψη δείχνει ότι
πέρασε διάφορα στάδια για να φτάσει εκεί που
έφτασε. Ο Δίας στον Τοξότη τού χάρισε τύχη για
γρήγορη διάκριση. Ο Κρόνος στον Αιγόκερω τον
κάνει διαχρονικό, ο Ουρανός στον Λέοντα του
δίνει μεγάλη γοητεία και λατρεία από το κοινό
και τις γυναίκες. Ο Ποσειδώνας στον Σκορπιό σε
αρμονία με Πλούτωνα στην Παρθένο είναι το
όχημα τη δουλειά του, με το οποίο πραγματοποί-
ησε τα όνειρά του.

Κριός
(21/3-20/4)
Οι ακραίες καταναλωτικές συνή-
θειες ενδέχεται να βλάψουν την
τσέπη σας, οπότε καλό είναι να
αφήσετε… κλειδωμένο στην
ντουλάπα τον σπάταλο εαυτό
σας. Να είστε ήρεμοι και νηφάλι-
οι, όταν επικοινωνείτε με τα παι-
διά σας και να μην καβγαδίζετε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σίγουρα το προηγούμενο διάστημα
δοκιμάστηκε πολύ η σχέση σας, αν
είστε δεσμευμένοι. Αν είστε αδέ-
σμευτοι, προσέξτε καλά πού βαδί-
ζετε. Προσέξτε κάποιους ανωτέ-
ρους σας στη δουλειά, οι οποίοι ή
δεν είναι έντιμοι ή δεν είναι αξιό-
πιστοι. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αν δεν μπορέσετε να αποφύγετε
μια σύγκρουση με οικεία άτομα,
προσπαθήστε να συζητήσετε με
νηφαλιότητα και ηρεμία. Αν προ-
κύψουν νέες συνεργασίες, πρέπει
να είστε αρκετά καχύποπτοι και να
κατοχυρώσετε τον εαυτό σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Πρέπει να σταματήσετε να έχετε
ανταγωνισμούς και ζήλιες με το
ταίρι σας. Καλό είναι για σας να
αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας και
να διώξετε οτιδήποτε -ή οποιον-
δήποτε- τοξικό, αλλιώς τα ζόρια
θα είναι αναμενόμενα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι αδέσμευτοι μην ενθουσια-
στείτε αμέσως με κάποιο άτομο
που θα γνωρίσετε. Ερωτικά
μπλεξίματα στην εργασία δεν θα
έχουν αίσιο τέλος. Επίσης, στη
δουλειά σας κρατήστε τα παρά-
πονά σας για τον εαυτό σας. Μει-
ώστε το τσιγάρο, αν καπνίζετε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Προσέξτε ιώσεις και αλλεργίες και
αποφύγετε μέρη όπου έχει συνω-
στισμό. Ευκαιρίες θα υπάρξουν
πολλές για εργασιακή άνοδο αλλά
και πολλά εμπόδια και κούραση.
Ωστόσο θα διαπιστώσετε ότι είστε
πολύ καλύτερα απ’ ό,τι νομίζατε! 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Τα πράγματα είναι μάλλον αντι-
φατικά σε ό,τι αφορά το χρήμα
και αυτό όχι τόσο γιατί δεν θα
έχετε έσοδα όσο γιατί θα έχετε
πολλά έξοδα. Μερικά από αυτά
θα είναι για ευχάριστες, αλλά
ίσως όχι απαραίτητες αγορές. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Στην εργασία, κάποιες στιγμές
ίσως θεωρήσετε πως κοντεύε-
τε να καταρρεύσετε. Στην ουσία,
ο ψυχολογικός τομέας και το
νευρολογικό σύστημα θα παί-
ξουν καθοριστικό ρόλο στην
υγεία σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλά θα κάνετε να λύσετε κάθε
παρεξήγηση και να διαλύσετε τα
σκοτάδια, για να μην έχετε ανεπι-
θύμητες επιπλοκές ή εκπλήξεις.
Δεν είναι άσχημα τα πράγματα
στην εργασία σας - κάθε άλλο… 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη σάς προσφέρει τη
βοήθειά της και οι συνεργάτες σας
τη δική τους. Μη φοβηθείτε τα
σκαμπανεβάσματα που θα συμ-
βούν. Θα βγείτε αλώβητοι από κά-
θε αλλαγή, ενώ αρκετοί θα βρείτε
καινούργια δουλειά.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν υπάρξουν παρεξηγήσεις με το
ταίρι ή τους συνεργάτες σας, αυ-
τές μπορούν να λυθούν. Εύνοια
σε πνευματικές, συγγραφικές,
εκδοτικές, τουριστικές και εκ-
παιδευτικές εργασίες, στα ταξί-
δια και στις σχέσεις σας με ξέ-
νους και εξωτερικό. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η πνευματική επικοινωνία είναι
το «κλειδί» για μια επιτυχημένη
πορεία με κάποιο ταίρι, οπότε μην
κλείνεστε στον εαυτό σας, αλλά
μιλάτε με το άτομο που φλερτά-
ρετε. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Διάσημος Λέων
Αντόνιο Μπαντέρας

10 Αυγούστου 1960 
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Είθισται η έναρξη της νέας πολιτικής «χρονιάς»
να συμπίπτει με το τέλος των διακοπών και το
άνοιγμα των σχολείων. Στη Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης, κατά παράδοση. Φέτος τα πράγματα θα
είναι διαφορετικά. Οι πυρκαγιές θα φέρουν την προ-
σεχή Τετάρτη τους πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή σε
μια συζήτηση που οφείλει να αποκαλύψει τους λόγους
για τους οποίους περισσότερα από ένα εκατομμύριο
στρέμματα έγιναν στάχτη. Θα ήταν ευχής έργον αν επι-
κεντρωνόταν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την
κλιματική αλλαγή, την πρόληψη, τα λάθη -τις «αστο-
χίες» όπως ο πρωθυπουργός τα χαρακτήρισε- κατά
την προσπάθεια καταστολής της φωτιάς στην Αττική,
την Εύβοια, την Πελοπόννησο και μετά πάλι στην Αττι-
κή. Θα γινόμασταν όλοι σοφότεροι με πρώτο τον κρατι-
κό μηχανισμό, τις υπηρεσίες, τα στελέχη της Πυρο-
σβεστικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και, φυσικά,
τους πολίτες. Όμως, δεν είναι βέβαιο ότι η συζήτηση
θα αποφύγει την πεπατημένη των υψηλών τόνων, της
επίρριψης ευθυνών και της αναδρομής (και αποδρο-
μή) στο παρελθόν.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ενίσχυση και
η αποζημίωση των πληγέντων με ταχύτατες διαδικα-
σίες, η προστασία και η αναδάσωση των περιοχών που
καταστράφηκαν, η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη άλ-
λων με πρώτη την Εύβοια, η άμεση αναδιοργάνωση
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της
πρόληψης είναι η λογική πρόβλεψη του πλαισίου μέσα
στο οποίο θα κινηθεί η πρωθυπουργική παρέμβαση.
Από την πλευρά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, ο οποίος με την πρόσφατη συνέντευξή του

έδειξε πως επιλέγει διαφορετική τακτική από αυτήν
που μέχρι πρότινος ακολουθούσε, αναμένεται να επι-
κεντρώσει στις αδυναμίες κατά τη διαχείριση και στις
ευθύνες του επιτελικού κράτους και προσωπικά του
πρωθυπουργού. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση ο Α.
Τσίπρας δεν θα αποφύγει μια εφ’ όλης της ύλης συζή-
τηση, η οποία θα συμπεριλάβει τις ευθύνες και τους
επικοινωνιακούς χειρισμούς του στο Μάτι.

Το ερώτημα είναι αν ο πρωθυπουργός και οι επικε-
φαλής της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολιτεύσε-
ως θα βρουν χρόνο για να αναφερθούν στο επόμενο
μεγάλο πρόβλημα που θα βρούμε μπροστά μας: τη νέα
επέλαση του κορονοϊού που αναμένεται να ενισχύ-
σουν η επιστροφή των αδειούχων στα αστικά κέντρα, η
μεταβολή του καιρού, η αύξηση των συναθροίσεων σε
κλειστούς χώρους, ίσως και το άνοιγμα των σχολείων,
καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι η μετάλλαξη Δέλτα
αφορά σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Η αποκάλυ-
ψη ότι έως σήμερα έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δό-
σεις μόνο το 50% του ενεργού πληθυσμού, η επιβρά-

δυνση των εμβολιασμών λόγω και του καλοκαιριού μα
όχι μόνο και η πιθανότητα να απαιτηθεί και τρίτη δόση
για τους ήδη εμβολιασμένους ανοίγουν ένα νέο μεγά-
λο κεφάλαιο στον έλεγχο της πανδημίας, τη στιγμή που
η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.

Είναι βέβαιο ότι η προσεχής συζήτηση στη Βουλή
δεν θα αφήσει πολύ χώρο για ενημέρωση και ανταλλα-
γή απόψεων σχετικά με τις προοπτικές της οικονο-
μίας, την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανά-
καμψης και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Το πιθανότερο
είναι να πληροφορηθούμε για αυτά περισσότερα από
το βήμα της ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να έχουμε
εικόνα των χειρισμών της Αθήνας ως προς το ντόμινο
των διεθνών εξελίξεων που δρομολογούν η επάνοδος
των Ταλιμπάν στην εξουσία και η άτακτη φυγή των
ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους από το Αφ-
γανιστάν. Το θέμα ήταν στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ που
συνήλθε χθες, ενώ η παρέμβαση του Ν. Δένδια στη
σχετική συζήτηση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.
έδωσε ένα κατ’ αρχήν περίγραμμα των ελληνικών
προβληματισμών.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόωρο άνοιγμα της «πολιτι-
κής σεζόν» με αφορμή τις πυρκαγιές θα χαρτογραφή-
σει το άνυδρο έδαφος που η χώρα το αμέσως προσε-
χές διάστημα καλείται να διανύσει. Η «Political» εδώ
και μέρες πρώτη κατέγραψε τα μεγάλα προβλήματα-
προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μαζί με
την οικονομία απαιτούν πολιτική σταθερότητα και κοι-
νωνική συνοχή, καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η
εποχή της ασφάλειας κάθε μέρα ξεμακραίνει όλο και
περισσότερο.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η συζήτηση στη Βουλή για τις
πυρκαγιές την προσεχή Τετάρτη 
δίνει την ευκαιρία για μια πρώτη
χαρτογράφηση του εδάφους που 
η χώρα θα διανύσει 
το προσεχές διάστημα...

Η «πολιτική σεζόν» ανοίγει νωρίτερα

Η
κυβέρνηση στο θέμα του τουρισμού πήρε
τα ρίσκα της. Δεν έκλεισε την Ελλάδα, δεν
σκλήρυνε τα μέτρα της στους επισκέπτες

και όπου χρειάστηκε, έστω και με συμβιβασμούς,
εφάρμοσε περιοριστικά μέτρα. Τα ρίσκα θα φανούν
όταν τελειώσει ο κύκλος του τουρισμού και θα αρ-
χίσουμε να μετράμε κρούσματα και επιπτώσεις. Για
την ώρα, είναι νωρίς να εκτιμήσουμε το υγειονομι-
κό αποτύπωμα που θα μας αφήσει ο τουρισμός. Και
όχι τόσο ο εξωτερικός όσο ο εγχώριος, μια και οι
πληροφορίες μου λένε ότι τα περισσότερα κρού-
σματα είναι από γηγενείς που επισκέφτηκαν νησιά
και χωριά και συμμετείχαν στα τοπικά… πανηγύ-
ρια. Άρα, λοιπόν, ας κάνουμε λίγο υπομονή σε αυτό
το κομμάτι.

Στο οικονομικό, όμως, πρέπει άπαντες να παρα-
δεχτούμε ότι ο ελληνικός τουρισμός όχι μόνο θα
πιάσει τον στόχο του 50% των εσόδων του 2019, αλ-
λά θα τον ξεπεράσει κατά πολύ. Αυτό έρχεται να
διαψεύσει τις Κασσάνδρες της αντιπολίτευσης που,
ως συνήθως, προέβλεπαν φιάσκο και καταστρο-
φές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αρμόδιος υπουργός
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης είχε δεχτεί μια σειρά
από επιθέσεις από στελέχη κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ,
που τον κατηγορούσαν ότι δεν είχε σχέδιο.

Αν όλα εξελιχθούν όπως δείχνουν τα πράγματα, ο

τουρισμός θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της
ελληνικής οικονομίας στον δρόμο προς την επιστρο-
φή σε μια οικονομική κανονικότητα. Το ερώτημα που
προκύπτει είναι αν οι δεξαμενές καυσίμων που τρο-
φοδότησε ο τουρισμός την ελληνική οικονομία θα εί-
ναι επαρκείς μπροστά σε ένα φθινόπωρο που έχει
πολλά γκρίζα σημεία και ερωτήματα. Τα ταμεία, πάν-
τως, θα είναι πιο γεμάτα απ’ ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή,
αλλά οι προκλήσεις για την οικονομία είναι εδώ.

Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η πραγματι-
κή οικονομία είναι η τσέπη των πολιτών. Και στα
αστικά κέντρα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
τα προβλήματα είναι ακόμη εδώ. Και αν αναλογι-
στούμε ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να πηγαί-
νουν ταμείο για μια σειρά από υποχρεώσεις, φορο-

λογικές και όχι μόνο, απαιτούνται προσεκτικοί χει-
ρισμοί. Χειρισμοί και αποφάσεις που πρέπει να
στηρίξουν τη μεσαία τάξη.

Μπροστά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει την πρόκληση της ομιλίας του στη
ΔΕΘ. Σίγουρα οι συνθήκες δεν θα είναι όπως εκεί-
νος επιθυμούσε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέ-
σει τροχοπέδη για την ανακούφιση πολλών συμπο-
λιτών μας που δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν να δο-
κιμάζονται. Μέτρα στήριξης όπως αυτά που ζητούν
οι κοινωνικοί εταίροι και είχε στο πρόγραμμά της η
κυβέρνηση πρέπει να υλοποιηθούν. 

Μεταξύ αυτών, πλήρης κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών κατά 0,60 ποσοστιαίες μονάδες,
μείωση κατά 50% αρχικά και κατάργηση του τέλους
επιτηδεύματος, μείωση του συντελεστή φορολο-
γίας των επιχειρήσεων στο 20% από το 24%, μείωση
του συντελεστή των εταιρειών που συγχωνεύονται
από 22% σε 11% και καθιέρωση δύο βασικών συντε-
λεστών ΦΠΑ 11% και 22%, από 13% και 24%, με διατή-
ρηση του υπερμειωμένου συντελεστή στο 6%.

Οι προτάσεις αυτές, που μπορούν να ενταχθούν
στους σχεδιασμούς της περιόδου 2023-2024 από
τον κ. Μητσοτάκη και τους κυρίους Σταϊκούρα και
Σκυλακάκη, θα πρέπει να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Τα... καύσιμα από τον τουρισμό θα φτάσουν;

Σίγουρα οι συνθήκες εν όψει της ΔΕΘ
δεν θα είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης 
θα επιθυμούσε. Αλλά αυτό δεν πρέπει
να αποτελέσει τροχοπέδη για την
ανακούφιση πολλών συμπολιτών μας
που δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν 
να δοκιμάζονται...


