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Α
ποφασισμένη να σφίξει και άλλο τη μέγγενη
στους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας δεί-
χνει η κυβέρνηση. Ο νέος κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου το κατέστησε σαφές
στην πρώτη του ενημέρωση των πολιτικών συντα-
κτών, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι «η πραγματι-
κότητα αντιστέκεται και δεν υποχωρεί στις απόψεις
όσων αρνούνται να εμβολιαστούν. Και η πραγματι-
κότητα αυτή δείχνει ότι για όσους επιμένουν να αρ-
νούνται να εμβολιαστούν δύο ενδεχόμενα υπάρ-
χουν: είτε θα εμβολιαστούν είτε θα νοσήσουν θέ-
τοντας σε κίνδυνο την υγεία τους αλλά και ανθρώ-
πους στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον
τους, γεγονός που μπορεί να κοστίσει ζωές. Και αυ-
τό δεν θα είναι απλώς ένα λάθος. Θα είναι άδικο. Θα

είναι ηθικά απαράδεκτο».
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδο-

μάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την πλευρά της
κυβέρνησης για το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της
πανδημίας από το φθινόπωρο και μετά, τονίζοντας με
νόημα ότι «η Πολιτεία προσφέρει στην κοινωνία όλα
τα όπλα που είναι διαθέσιμα για την αναχαίτιση του
ιού και την αποκατάσταση της καθημερινότητας σε
ένα καλό επίπεδο το φθινόπωρο και τον χειμώνα.
Απαιτούνται, όμως, η μέγιστη σοβαρότητα και υπευ-
θυνότητα από όλους ώστε να μειωθούν τα κρούσματα
και να περιοριστούν οι νοσηλείες και οι απώλειες».

Το επικρατέστερο πλάνο που εξετάζουν στο Μέγα-
ρο Μαξίμου είναι η επιβολή rapid test… παντού για
τους ανεμβολίαστους και, μάλιστα, με δικά τους έξο-

δα. Από τους χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης
έως τους εργασιακούς χώρους. Στον ιδιωτικό και τον
δημόσιο τομέα. Έτσι, λοιπόν, στα μέσα πίεσης που θα
εφαρμόσει η κυβέρνηση προκειμένου να… διεμβο-
λίσει τους ανεμβολίαστους μετά τις αναστολές εργα-
σίας προστίθεται και το κόστος των τεστ. Στο επόμενο
λέβελ το Μαξίμου μελετά να υψώσει ένα τεράστιο
απαγορευτικό εισόδου σε όλους τους κλειστούς χώ-
ρους: καφέ, μπαρ, εστιατόρια, θέατρα, σινεμά, ακόμη
και αν διαθέτουν αρνητικό rapid test!

Καθώς, λοιπόν, θα μπαίνει ο χειμώνας, ο καιρός θα
χαλάει και η θερμοκρασία θα πέφτει, ο κλοιός θα γί-
νεται ολοένα και πιο ασφυκτικός, ενώ οι θερμαινό-
μενοι χώροι θα αποτελούν απαγορευμένο καρπό για
όσους αρνούνται να εμβολιαστούν.
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Η κυβέρνηση σφίγγει τη μέγγενη στους ανεμβολίαστους



Τ
ην κοινή τους θέση, ότι Ελλάδα και
Τουρκία «δεν θα γίνουν αποθήκες
προσφύγων» από το Αφγανιστάν,
επιβεβαίωσαν ο πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Τουρ-
κίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη χθεσινή
(19.30) τηλεφωνική τους επικοινωνία. Οι δύο
ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συνεργα-
στούν, προκειμένου να υποστηριχθούν οι χώ-
ρες άμεσης γειτονίας, ώστε οι Αφγανοί πρό-
σφυγες να μείνουν κοντά στη χώρα τους. 

Η τηλεφωνική επικοινωνία κράτησε περί-
που μισή ώρα και, κατά τη διάρκειά της, υπήρ-
ξε εκτενής διάλογος Μητσοτάκη - Ερντογάν
για το προσφυγικό ζήτημα. Ακόμα, συζητήθη-
καν και τα προβλήματα τα οποία προκαλεί σε
Ελλάδα και Τουρκία η κλιματική αλλαγή, όπου
επίσης υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, ως
τμήμα της θετικής ατζέντας που ήδη έχει ανα-
πτυχθεί στις επαφές του υφυπουργού Εξωτε-
ρικών Κώστα Φραγκογιάννη με τον Τούρκο
ομόλογό του Σεντάτ Ονάλ.

Η κατανόηση εκ μέρους της Αθήνας των
προβλημάτων που προκαλεί στην Τουρκία μια
πιθανή ανεξέλεγκτη έλευση Αφγανών προ-
σφύγων, λόγω της επιβολής των ακραίων ισ-
λαμιστών Ταλιμπάν στην εξουσία του Αφγανι-
στάν, ήταν ο ένας λόγος για την πρωτοβουλία
του Κυριάκου Μητσοτάκη να πραγματοποι-
ηθεί η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία με
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο άλλος λόγος,
όμως, ήταν η ξεκάθαρη διαβεβαίωση του
πρωθυπουργού στον Τούρκο πρόεδρο ότι η
Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει
με κάθε τρόπο τα σύνορά της και αυτή η κοινή
ανησυχία επιβάλλει την έγκαιρη συνεννόηση
μεταξύ των δυο ηγετών.

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Ερντογάν
που έγινε με πρωτοβουλία της Αθήνας εντάσ-
σεται στην ελληνική στρατηγική συνεργασίας
με την Τουρκία επί του θέματος, καθώς και οι
δύο χώρες θα δεχθούν ισχυρή πίεση στις κοι-
νωνίες τους από τυχόν αύξηση του αριθμού
προσφύγων στην Ελλάδα και στη γείτονα. Το
κοινό συμφέρον Ελλάδας - Τουρκίας επί του
προκειμένου αποδεικνύεται και από τη φρά-
ση Ερντογάν, ότι η χώρα του «δεν θα γίνει η
αποθήκη προσφύγων της Ευρώπης». Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης προτίθεται να λειτουργή-
σει υπέρ της κοινής γραμμής των δύο κρατών
- εάν αυτή συμφωνηθεί και εφαρμοστεί χωρίς
τουρκική εργαλειοποίηση του Προσφυγικού-
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυ-
τό είναι ένα κίνητρο για Ερντογάν να μην επεν-
δύσει σε πρακτικές του παρελθόντος (όπως το
επεισόδιο του Έβρου το 2020) που δεν ωφέ-
λησαν ούτε τη χώρα του.

Ειδικότερα, η Ελλάδα θα μπορούσε να
πιέσει υπέρ της αλλαγής του καθεστώτος
της βίζας μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας αλ-
λά και στην προώθηση της τελωνειακής
ένωσης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση
πως και η Άγκυρα θα εφαρμόσει πιστά τα
συμφωνηθέντα. 

Αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας
Η Τουρκία πιέζει ώστε να παίξει ευρύτερο

ρόλο στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Αρχικά,
αμέσως μετά την αναγγελία των ΗΠΑ ότι προ-
τίθενται να αποχωρήσουν από την ασιατική
χώρα, πρώτος ο Ερντογάν είχε εκφράσει τη
προθυμία της Τουρκίας να «εγγυηθεί» την
ασφάλεια του Αεροδρομίου της Καμπούλ, στο
πλαίσιο μιας εικόνας «σταθεροποιητικού πα-
ράγοντα» που πάντα θέλει να δίνει η Άγκυρα.
Ωστόσο, η κατακόρυφη αύξηση της σημασίας
της προκύπτει από την προσπάθεια όλων των
προσφύγων από το Αφγανιστάν -που υπολο-
γίζονται σε πολλές δεκάδες, ίσως εκατοντά-
δες χιλιάδες- να βρεθούν στα τουρκικά εδά-
φη, προτού φτάσουν στον τελικό τους προορι-
σμό, που συνήθως είναι μια χώρα της Ευρώ-
πης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το ότι, με βάση
τα στοιχεία που επικαλούνται Διεθνείς Οργα-
νισμοί, στην Τουρκία ζουν αυτήν τη στιγμή πε-
ρισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες από
κάθε άλλη χώρα του κόσμου.

Το καθεστώς Ερντογάν βρίσκεται σε δια-
πραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή για μια
λειτουργική συμφωνία για το Μεταναστευτι-
κό, καθώς η προηγούμενη που υπογράφηκε
το 2016 δεν λειτούργησε ποτέ σωστά, αφού
προκάλεσε απάνθρωπες δομές, όπως η Μό-
ρια. Ήδη από τον Μάρτιο η Σύνοδος Κορυφής
των 27 κρατών-μελών αποφάσισε νέα εκταμί-
ευση πολλών κονδυλίων, υπό την προϋπόθε-
ση ότι η Τουρκία θα σεβαστεί τις διμερείς
συμφωνίες για επιστροφές προσφύγων (κα-
θώς η Άγκυρα είχε πει ότι σταματά την εφαρ-
μογή της συμφωνίας με την Ελλάδα για επα-
ναπροωθήσεις).

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν παίρνει πίσω
μετανάστες, διότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη
συμφωνία του 2016, και ζητά, όπως πάντα, πε-
ρισσότερα χρήματα. Ωστόσο τώρα, μετά τις τε-
λευταίες εξελίξεις, η Τουρκία εκτός του οικο-
νομικού, επιχειρεί να αποκομίσει οφέλη και
στο γεωπολιτικό πεδίο, με όπλο της την «ερ-
γαλειοποίηση» του Μεταναστευτικού, δηλαδή
τη δυνατότητα που έχει να «ανοιγοκλείνει» τα
σύνορά της, ανάλογα με το αν η πορεία των
διαπραγματεύσεων την ευνοεί ή όχι.

Το παιχνίδι τμε τους Ταλιμπάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιθυμεί να λει-

τουργήσει ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των

Δυτικών κρατών και του καθεστώτος των Τα-
λιμπάν. Ισχυρό «χαρτί» του Τούρκου προέδρου
είναι το κράτος του Κατάρ, με το οποίο τόσο η
σημερινή Τουρκία όσο και οι Ταλιμπάν διατη-
ρούν προνομιακές σχέσεις. Μέσω του Κατάρ, ο
Ερντογάν θέλει να προωθήσει στην εξουσία
του Αφγανιστάν τους πιο μετριοπαθείς Ταλιμ-
πάν, ώστε μετά να είναι εκείνος ο άτυπος δια-
πραγματευτής εκ μέρους της Δύσης με το νέο
σύστημα εξουσίας στο Αφγανιστάν.

Πέραν αυτού, το καθεστώς Ερντογάν ενι-
σχύει με αποφασιστικό τρόπο την αντίστασή
του σε τυχόν ανεξέλεγκτη έλευση προσφύ-
γων από το Αφγανιστάν μέσω Πακιστάν ή άλ-
λων δύο διόδων, με τη βελτίωση και την επέ-
κταση του τείχους που ήδη έχει υψώσει στα
σύνορα με Ιράν και Ιράκ.

Τηλεφωνική επικοινωνία 
των δύο ηγετών - Κοινή θέση
Ελλάδας και Τουρκίας ότι 
δεν θα γίνουν «αποθήκες
προσφύγων» από το
Αφγανιστάν
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Σε τι συμφώνησαν
Μητσοτάκης - Ερντογάν

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



«Τ
α σύνορά μας θα παραμεί-
νουν ασφαλή και απαρα-
βίαστα», τόνισε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε κοινές δηλώσεις
του με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιω-
τόπουλο, μετά τη σημερινή επίσκεψή τους
στον Έβρο.

«Αποτελεί απόφασή μας -και αυτή είναι η
εντολή του πρωθυπουργού που μεταφέ-
ρουμε σήμερα εδώ, στα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και στους τοπικούς φορείς- η υπερά-
σπιση των συνόρων μας. Τα σύνορά μας θα
παραμείνουν ασφαλή και απαραβίαστα. Δεν
θα επιτρέψουμε ασύντακτες και άτακτες κι-
νήσεις και δεν θα επιτρέψουμε καμιά από-
πειρα παραβίασής τους», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη.

«Η αφγανική κρίση δημιουργεί νέα δε-
δομένα στη γεωπολιτική σφαίρα και ταυ-
τόχρονα πιθανότητες μεταναστευτικών
ροών. Είναι γνωστό ότι εμείς, ως ευρωπαϊ-
κή χώρα, συμμετέχουμε στα θεσμικά όρ-
γανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα

στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται μια σειρά
από αποφάσεις. Ωστόσο, ως χώρα δεν
μπορούμε να περιμένουμε απαθείς τις πι-
θανές επιπτώσεις», σημείωσε ο κ. Χρυσο-
χοΐδης. Και πρόσθεσε: «Στηρίζουμε τα δη-
μοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες
των ανθρώπων, αλλά παράλληλα δεν μπο-
ρούμε να επιτρέψουμε την εργαλειοποί-
ηση των μεταναστευτικών ροών που πιθα-
νόν να προκύψουν».

Συστήματα φύλαξης
Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιωτόπου-

λος διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει
να θωρακίζεται απέναντι σε κάθε δυνητική
ή υπαρκτή απειλή ασφαλείας» και πως αυ-
τό που διαπιστώθηκε στα σημεία τα οποία
επισκέφθηκαν με τον κ. Χρυσοχοΐδη αλλά
και σε μήκος όλων των χερσαίων συνόρων
είναι «η άριστη και αναβαθμισμένη λει-
τουργία των συστημάτων φύλαξης των συ-
νόρων, με την πολύτιμη συνδρομή όλων
των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και των Ενόπλων
Δυνάμεων, με όρους αρμονικής και εξαι-
ρετικής συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και
με την ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης

τελευταίας τεχνολογίας». Μάλιστα, όπως
σημείωσε, «εξετάσαμε τρόπους ενίσχυ-
σης των συστημάτων αυτών».

Στη «σημαντική αναβάθμιση της ασφά-
λειας και της προστασίας των συνόρων σε
σχέση με 18 μήνες πριν, όταν εξελίχθηκε η
κρίση στον Έβρο» αναφέρθηκε και ο κ.
Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας σχετικά:
«Ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες η κατα-
σκευή του φράχτη, μήκους περίπου 40 χλμ.,
σε πολύ κρίσιμα σημεία των συνόρων μας -
παρέμβρια και όχι μόνο-, ένα έργο που είναι
αξιοθαύμαστο, δημιουργεί δυνατότητες και
προϋποθέσεις αποτροπής και ολοκληρώ-
θηκε επίσης το ολοκληρωμένο αυτοματο-
ποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρη-
σης των συνόρων μας, το οποίο επισκεφθή-
καμε σήμερα για πρώτη φορά και αρχίζει να
λειτουργεί αυτές τις μέρες. Τεχνολογικά εί-
ναι εξαιρετικά εξελιγμένο, με μεγάλες δυ-
νατότητες και αποτελεσματικότητα στην
επιτήρηση των συνόρων».

Σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη που προηγή-
θηκε, σημείωσε πως «αποφασίστηκε μια
σειρά από πολύ συγκεκριμένα επιχειρησια-
κά μέτρα, τα οποία θα ξεδιπλωθούν το επό-

μενο χρονικό διάστημα και θα δημιουργή-
σουν περαιτέρω αποτρεπτική ικανότητα».

Εξήρε, δε, την αρμονική συνεργασία με-
ταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων, του Ελληνι-
κού Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας,
με διακριτούς ρόλους, αλλά ταυτόχρονα με
πολλές συνδυασμένες δράσεις. Ακόμα,
εξήρε «την προσπάθεια και το έργο που πα-
ράγει εδώ στην περιοχή και στην ασφάλεια
των συνόρων ο Ελληνικός Στρατός, με τη
δημιουργία μιας σειράς αποτρεπτικών προ-
ϋποθέσεων, που καθημερινά χτίζει τα σύνο-
ρά μας. Υπάρχει πλέον πολύ know how,
πολλή εμπειρία, πολλή εκπαίδευση και κυ-
ρίως αυτό το οποίο υπάρχει είναι υψηλό
ηθικό και φρόνημα».

«Τα σύνορά μας θα παραμείνουν
ασφαλή και απαραβίαστα»
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Μήνυμα από τους
Παναγιωτόπουλο -
Χρυσοχοΐδη, μετά 
την επίσκεψη στον φράχτη
του Έβρου

Π



Μ
ε τα εθνικά θέματα να επανέρ-
χονται στον αφρό της επικαιρό-
τητας, με αφορμή και το χθεσι-
νοβραδινό τηλεφώνημα του

πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Τα-
γίπ Ερντογάν με κύριο ζήτημα τις επιπτώσεις
της αφγανικής κρίσης στο Μεταναστευτικό, ο
ΣΥΡΙΖΑ κάνει ευθέως λόγο για «αδυναμία
της κυβέρνησης Μητσοτάκη», που έχει ως
αποτέλεσμα την «επέκταση της επιρροής της
Τουρκίας στην περιοχή».

Η αξιωματική αντιπολίτευση, αναφερόμε-
νη στην πρόσφατη «αμυντική συμφωνία» της
Βόρειας Μακεδονίας με την Τουρκία, εγκα-
λεί την κυβέρνηση επειδή «δεν προώθησε τα
εθνικά συμφέροντα στη Βόρεια Μακεδονία»,
καθώς «ο κ. Μητσοτάκης δεν φέρνει τρεις
συμφωνίες (σ.σ.: με τη Βόρεια Μακεδονία)
για κύρωση εδώ και δύο χρόνια υπό τον φό-
βο του κ. Σαμάρα»…

Οι επιτελείς της Κουμουνδούρου επιμέ-
νουν πως «η δήλωση του κυβερνητικού εκ-
πρόσωπου ότι η κυβέρνηση “παρακολουθεί”
την αμυντική συμφωνία Τουρκίας - Βόρειας
Μακεδονίας είναι τουλάχιστον ανάξια σχο-
λιασμού, τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση
υπονομεύει οποιαδήποτε δυνατότητα ανά-
πτυξης στρατηγικής σχέσης με τη Βόρεια

Μακεδονία, αφήνοντας έτσι διάπλατα ανοι-
χτό το πεδίο για την Τουρκία».

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει πως
«υπάρχουν ήδη αμυντική συμφωνία Ελλά-
δας - Βόρειας Μακεδονίας, ανάληψη της αε-
ράμυνάς της από ελληνικά πολεμικά αερο-
σκάφη, εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων, αλε-
ξιπτωτιστών και δυτών, εκπαίδευση στην κυ-
βερνοάμυνα και κοινές ασκήσεις των δύο
χωρών λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών»,
που συνήψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Kακόγουστo σόου 
«Κακόγουστα σόου» χαρακτήρισε την επί-

σκεψη των υπουργών Προστασίας του Πολί-
τη και Εθνικής Άμυνας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
και Νίκου Παναγιωτόπουλου, στον Έβρο το
Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

«Όταν η ανικανότητα συναντάει την από-
γνωση, τότε έχουμε εικόνες σαν αυτές από
την επιθεώρηση των δύο υπουργών στον
Έβρο. Ο κ. Μητσοτάκης, στην απέλπιδα προ-

σπάθειά του να αλλάξει την ατζέντα από τις
καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάψει
τη μισή χώρα με άπνοια, δεν διστάζει να εκ-
μεταλλευτεί για μία ακόμη φορά σοβαρά
εθνικά θέματα, στήνοντας κακόγουστα επι-
κοινωνιακά σόου, με πρωταγωνιστές υπουρ-
γούς του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η δε εικόνα του κ. Χρυσοχοΐδη να που-
λάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, την
ώρα που καίγονται για πέμπτη μέρα τα Βί-
λια, είναι επιεικώς τραγική. Αλλά δεν φταίει
ο ίδιος. Εντολές του αρχηγού του επιτελικού

μπάχαλου εκτελεί. Να τους χαίρεται και να
τον χαίρονται», καταλήγει το σχόλιο της
Κουμουνδούρου .

Επίθεση της Κουμουνδούρου
στην κυβέρνηση με… ολίγη
από Σαμαρά

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

«Δράκοι» ΣΥΡΙΖΑ
για τη συμφωνία
Άγκυρας - Σκοπίων

Περιοδεία της Φώφης Γεννηματά στις πυρόπληκτες περιοχές 
Περιοδεία στις πληγείσες περιοχές

της χώρας πραγματοποιεί η πρόεδρος
του ΚΙΝ.ΑΛ. προκειμένου να βρεθεί κον-
τά στους πολίτες που δέχτηκαν τη μανία
της φωτιάς. Χθες η κυρία Γεννηματά, συ-
νοδευόμενη από κλιμάκιο βουλευτών
και στελεχών του κόμματος, βρέθηκε
στις πυρόπληκτες περιοχές της Γορτυνίας. Για ακόμη μια φο-
ρά εμφανίστηκε επικριτική απέναντι στην κυβέρνηση και
προσωπικά στον πρωθυπουργό. «Αποδείχτηκαν η ανικανότη-
τα και η αναποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους του κ.
Μητσοτάκη. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και επιτέλους πρέπει να
αναληφθούν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες», είπε χαρακτηρι-
στικά και δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό τους προκειμένου
να μείνει ζωντανή η ελπίδα για την επόμενη μέρα. «Εμείς εί-
μαστε εδώ όχι μόνο για να συμπαρασταθούμε στους κατοί-

κους, αλλά κυρίως για να μιλήσουμε για
την επόμενη μέρα. Το πρώτο θέμα είναι
να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις για
την ανακούφιση των πληγέντων. Όμως,
αυτό δεν φτάνει. Οι καλλιέργειες και οι
επιχειρήσεις θέλουν χρόνο για να ξανα-
στηθούν. Για να επανέλθει η κοινωνική

και οικονομική ζωή στην περιοχή χρειάζεται ολοκληρωμένο
πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Με πόρους και χρονοδιάγραμ-
μα. Με τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και των φορέων της
περιοχής. Με διαφάνεια και λογοδοσία». Τη Δευτέρα η κυρία
Γεννηματά θα επισκεφτεί τις πυρόπληκτες περιοχές της Βό-
ρειας Εύβοιας. 

Δυναμική παρουσία ως προς τη συμπαράσταση των πυρό-
πληκτων επιδιώκει το ΚΚΕ. Ο γραμματέας του κόμματος Δη-
μήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί αύριο στο συλλαλητήριο

με θέμα «Όλοι στον αγώνα για να ζήσουμε στον τόπο μας!» για
τα πυρόπληκτα χωριά της Εύβοιας, που πραγματοποιείται
στον Κόμβο Στροφυλιάς. Το συλλαλητήριο διοργανώνουν το
Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, ο
Αγροτικός Σύλλογος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και
οι Επιτροπές Αγώνα Πυρόπληκτων.

Η Ελληνική Λύση επιχειρεί να δώσει μια άλλη διάσταση
υποστηρίζοντας πως «την ώρα που η Ελλάδα καίγεται εδώ και
εβδομάδες, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στο Αφ-
γανιστάν για να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας μακριά
από την καταστροφική της ανικανότητα». Η ανακοίνωση του
κόμματος καταλήγει σημειώνοντας ότι «η προάσπιση της πα-
τρίδας γίνεται με σφράγισμα των συνόρων και όχι διά τηλεφώ-
νου, όπως κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, τηλεφωνώντας στον
εχθρό της Ελλάδας Ερντογάν. Η Τουρκία συνιστά απειλή και
όχι “αρωγό” για την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός
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«Η
Ελλάδα λαμβάνει τα μέτρα
της και προστατεύει τα σύ-
νορά της», τονίζει μιλών-
τας στην «Ρ» η υφυπουρ-

γός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία
Βούλτεψη, με το βλέμμα στην κατάσταση
που επικρατεί στο Αφγανιστάν, και επιση-
μαίνει ότι, ως προς το ενδεχόμενο ενός νέ-
ου προσφυγικού ρεύματος, οι Ευρωπαίοι
θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους και να
αναπτύξουν μια πιο ολιστική προσέγγιση
και ως προς την Τουρκία. Εκτιμά ότι η γειτο-
νική χώρα θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την
κρίση στο Αφγανιστάν, ενώ δεν αποκλείει η
χώρα να λειτουργήσει είτε ως εκκολαπτή-
ριο είτε ως άντρο τρομοκρατών.

Τι πήγε, εντέλει, λάθος και το Αφγανι-
στάν έπεσε και πάλι, μετά από είκοσι
χρόνια, στα χέρια των Ταλιμπάν; Πώς
εξηγείται αυτό το ναυάγιο της Δύσης;
Η αποστολή των δυτικών στο Αφγανιστάν

είχε έναν συγκεκριμένο σκοπό: να χτυπη-
θεί η Αλ Κάιντα, που είχε προκαλέσει την
επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11
Σεπτεμβρίου 2001 και τα μέλη της είχαν
βρει καταφύγιο στο Αφγανιστάν. Ο στόχος
επετεύχθη δέκα χρόνια μετά, το 2011, με τον
θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Προφανώς,
εκείνη την περίοδο η αποχώρηση δεν πραγ-
ματοποιήθηκε, διότι το Αφγανιστάν παρα-
μένει, ήδη από τον 19ο αιώνα, πεδίο αντιπα-
λότητας των υπερδυνάμεων. Αλλά και ο
«τάφος των αυτοκρατοριών», όπως προ-
σφυώς αποκλήθηκε. Έχασαν οι Βρετανοί
και ο τσάρος τον προπερασμένο αιώνα,
έχασε η σοβιετική αυτοκρατορία κατά τον
20ό αιώνα, έχασαν οι Αμερικανοί τώρα.

Ειδικά στις παρούσες συνθήκες, ήταν ευ-
ρέως γνωστό ότι οι Ταλιμπάν δεν έφυγαν
ποτέ από τη χώρα. Οι Αμερικανοί (και όλοι
οι Νατοϊκοί) ζούσαν στην αυταπάτη ότι
ελέγχουν την κατάσταση. Έβλεπαν μόνο τις
επιφανειακές μεταρρυθμίσεις στην Καμ-

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

«Η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί 
την κρίση στο Αφγανιστάν»
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πούλ και σε μερικές μεγάλες πόλεις. Η
ύπαιθρος, όμως, παρέμενε κάτω από την
μπότα των Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν περι-
βάλει την τρομοκρατία με έναν ιδεολογικό
μανδύα. Και τους οποίους μεγάλο μέρος
του λαού είχε ταυτίσει με εθνικοαπελευ-
θερωτικούς αγώνες, όπως αυτός κατά των
Σοβιετικών. Δεν αρκεί απλώς να βρίσκεσαι
σε μια χώρα. Πρέπει να βοηθάς και στο χτί-
σιμο των θεσμών.

Από εκεί και πέρα, οι Αμερικανοί δεν
ήταν δυνατόν να παραμείνουν για πάντα
στη χώρα, επιβαρύνοντας τους φορολο-
γουμένους τους και παρακολουθώντας τα
παιδιά τους να επιστρέφουν στην πατρίδα
σε φέρετρα τυλιγμένα με την αστερόεσσα.
Αν εξαιρέσουμε τη βλάβη που έχει προ-
κληθεί στην εικόνα της Αμερικής –δεν εί-
ναι λίγο να βλέπεις τα υπερσύγχρονα αμε-
ρικανικά όπλα στα χέρια των Ταλιμπάν–
λόγω της άτακτης αποχώρησης, οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες δεν μπορούσαν να παραμεί-
νουν εκεί πάνω από είκοσι χρόνια. Επιπλέ-
ον, πιστεύω ότι προσχηματική είναι η θετι-
κή στάση της Ρωσίας και της Κίνας όσον
αφορά την επικράτηση των Ταλιμπάν. Μό-
σχα και Πεκίνο γνωρίζουν πως τώρα το
πρόβλημα είναι κατάδικό τους. Και πολύ
πιθανό να δούμε να αναπτύσσεται εκεί
ένας νέος κύκλος αντιπαλότητας, αυτή τη
φορά με καινούργιους παίκτες.

Υπάρχει ο κίνδυνος πλέον η χώρα να
μεταβληθεί σε ένα άντρο ή εφαλτήριο
τρομοκρατών; Τι χαρακτηριστικά έχει
αυτή η νέα γενιά μουτζαχεντίν;
Μια από τις βασικές δικαιολογίες για την

αποχώρηση των Αμερικανών είναι ότι οι
Ταλιμπάν, σε αντίθεση με τον ISIS, διακη-
ρύσσουν ότι δεν ενδιαφέρονται για παγκό-
σμια επικράτηση και ότι θα περιοριστούν
στα όρια της πολύπαθης χώρας. Φυσικά,
ουδείς μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε φα-
νατικούς, μισαλλόδοξους και σκοταδιστές.
Είναι πολύ πιθανόν, όλα αυτά τα χρόνια, να
έχουν «ζυμωθεί» με τους τζιχαντιστές. Θα
ήταν, επομένως, τουλάχιστον επιπόλαιο να
πούμε πως οι βλάβες περιορίζονται στο
εσωτερικό του Αφγανιστάν. Η τρομοκρατία
αναζητά πάντα διεξόδους και νέα θύματα.
Πολύ περισσότερο που οι Ταλιμπάν διαθέ-
τουν οικονομική ανεξαρτησία, λόγω των
εσόδων από την καλλιέργεια του οπίου και
το παράνομο εμπόριο ορυκτών.

Σας ανησυχεί η προοπτική να έχουμε
αυξημένες μεταναστευτικές ροές από
το Αφγανιστάν τους επόμενους μήνες
προς την Ελλάδα; Ποιο θα είναι το σχέ-
διο διαχείρισης, με δεδομένο ότι πράγ-
ματι αρκετοί πολίτες που θα διαφεύ-
γουν από τη χώρα θα χρήζουν διεθνούς
προστασίας;

Όσοι (και κυρίως όσες) χρήζουν διε-
θνούς προστασίας πρέπει να τη λάβουν.
Συντεταγμένα και με την παρέμβαση του
ΟΗΕ και των διεθνών αντιπροσωπειών.
Ήδη λειτουργούν τέτοιες αερογέφυρες
σωτηρίας. Αλλά το Αφγανιστάν διατηρεί
σύνορα με πέντε χώρες, μία από τις οποίες
είναι το Πακιστάν, όπου οι Ταλιμπάν διατη-
ρούν μια σημαντική «θυγατρική». Εκεί
ζουν ήδη τρία εκατομμύρια Αφγανοί, εκ
των οποίων οι μισοί είναι αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες. Βλέπετε, οι Αφγανοί δεν στα-
μάτησαν να φεύγουν – από τη φτώχεια, την
πείνα, την ανομβρία. Προφανώς, μετά τις
τελευταίες εξελίξεις, πολλοί θα περάσουν
τα σύνορα με το Πακιστάν, μεγάλο σύμμα-
χο της Τουρκίας. Πακιστάν και Τουρκία
υπήρξαν πάντα συγκοινωνούντα δοχεία.
Αυτή η προοπτική δεν μπορεί παρά να
προκαλεί ανησυχία.

Θα υπάρξει συντονισμός και σε ευρωπαϊ-

κό επίπεδο με στόχο μια συγκροτημένη
και δίκαιη προσέγγιση για τον επιμερι-
σμό του δυνητικού βάρους μεταναστών
και να μην έχουμε ένα δεύτερο 2015;
Με συγχωρείτε, αλλά τα γεωπολιτικά

προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν. Ως γνωστόν, ο πόλεμος στη Συ-
ρία ξεκίνησε το 2011. Οι πιο σκληρές μά-
χες, οι περισσότεροι εκτοπισμοί, οι απο-
κεφαλισμοί συνέβησαν το 2013 και το
2014. Αντίθετα, το 2015, μετά τους στοχευ-
μένους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, το
μέτωπο της Συρίας παρουσίαζε ύφεση.
Αυτά που συνέβησαν το 2015 δεν ήταν
αποτέλεσμα γεωπολιτικών αλλά ιδεολη-
πτικών αναταράξεων. Χωρίς αμφιβολία,
ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να
αναπτύξει μια συγκροτημένη απάντηση
στις σημερινές προκλήσεις. Και να κατα-
λάβει ότι το μεταναστευτικό υπάρχει ακό-
μη και σε περιόδους ύφεσης, ακόμη και
όταν δεν υπάρχει κρίση.

Ποιος βλέπετε ότι θα είναι ο ρόλος της
Τουρκίας στην εξίσωση που διαμορ-
φώνεται; Και τι θα σημαίνει για εμάς;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία θα

προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και αυτήν
την κρίση. Για περισσότερα ευρωπαϊκά
κονδύλια και για νέες απόπειρες εργαλει-
οποίησης. Άνθρωποι από το Αφγανιστάν
φθάνουν πάντα εκεί, μέσω του Πακιστάν.
Οι δυο χώρες συνεννοούνται για το άνοιγ-
μα των ροών. Η Ελλάδα λαμβάνει τα μέτρα
της και προστατεύει τα σύνορά της, όπως
ήδη έχει αποδείξει. Ανταποκρινόμαστε στα
ανθρωπιστικά μας καθήκοντα και τηρούμε
τη Σύμβαση της Γενεύης. Ωστόσο, η πα-
ρούσα κατάσταση απαιτεί ακόμη πιο σαφή
και ολιστική ευρωπαϊκή απάντηση στη βά-
ση των κοινών υποχρεώσεων και της αλ-
ληλεγγύης. Δεν είναι η Τουρκία αυτή που
θα αποφασίζει για το πώς και πού θα κα-
τευθύνονται οι ροές. Η κατάσταση στην πε-
ριοχή είναι τόσο συγκεχυμένη, που χρει-
άζεται μεγάλη προσοχή. Πλέον και οι Ευ-
ρωπαίοι γνωρίζουν και έχουν δει από κον-
τά τη συμπεριφορά της Άγκυρας. Το είδαν
με τα μάτια τους στον Έβρο, το βλέπουν
τώρα και με την κρίση στα σύνορα Λευκο-
ρωσίας και Λιθουανίας. Και αυτά είναι θέ-
ματα που η Ελλάδα θέτει με κάθε ευκαιρία
και σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή Συμ-
βούλιο Υπουργών.

«Η Ελλάδα λαμβάνει τα μέτρα της και προστατεύει
τα σύνορά της, όπως ήδη έχει αποδείξει. 
Ανταποκρινόμαστε στα ανθρωπιστικά μας καθήκοντα
και τηρούμε τη Σύμβαση της Γενεύης. Ωστόσο, 
η παρούσα κατάσταση απαιτεί ακόμη πιο σαφή 
και ολιστική ευρωπαϊκή απάντηση
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Σ
ε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη,
ο Κώστας Γκιουλέκας μάς μιλάει
για το πώς έβγαλε το πρώτο του με-
ροκάματο, για τη δημοσιογραφική

αποστολή που καθόρισε τη μετέπειτα πολιτι-
κή του διαδρομή, για τους σημαντικούς καλ-
λιτέχνες που τον «υιοθέτησαν» αλλά και για
τις πολύτιμες ιστορικές συλλογές του.

Είστε από τους πολιτικούς που πριν
μπουν στη Βουλή είχαν κολλήσει πολλά
ένσημα στην επαγγελματική τους πο-
ρεία. Σε ποια ηλικία βγάλατε το πρώτο
σας μεροκάματο;
Δουλεύω από τα 14 χρόνια μου στην οικο-

γενειακή επιχείρηση. Προέρχομαι από εμ-
πορική οικογένεια. Ο πατέρας μου Πέτρος
είχε μια επιχείρηση αθλητικών ειδών. Δου-
λεύαμε όλη η οικογένεια μαζί, η μάνα μου η
Μαγδαληνή, ο μεγαλύτερος αδερφός μου ο
Άκης και εγώ. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σχο-
λείο και τις υπόλοιπες ώρες δούλευα. Ήταν
μια μοναδική εμπειρία για μένα. Το πρώτο
μου μεροκάματο, όμως, σε άλλη δουλειά το
έβγαλα όταν ήμουν 14-15 χρόνων. Ήταν το
πρώτο πεντακοσάρικο που κέρδισα στη ζωή
μου. Δεν το χάλασα ποτέ.

Συνολικά πόσα χρόνια δουλέψατε πριν
μπείτε στην ενεργό πολιτική;
Εργάστηκα 27 συναπτά χρόνια ως δημο-

σιογράφος και παράλληλα 22 χρόνια ως δι-
κηγόρος. Μαχόμενος σκληρά και στους δύο
επαγγελματικούς στίβους. Δεν έλειψα ούτε
μία ημέρα από τις αίθουσες σύνταξης, τα ρα-
διοφωνικά στούντιο, τα τηλεοπτικά πλατό,
ούτε μία ημέρα από τα δικαστήρια. Σκληρή
δουλειά που μου εξασφάλισε μια καλή επαγ-
γελματική πορεία.

Και πώς πήρατε την απόφαση να ασχολη-
θείτε με τη δημοσιογραφία;
Ξεκίνησα μετά από μια σειρά από συμπτώ-

σεις στα 17 χρόνια μου, μαθητής της Γ’ Λυ-
κείου, από την εφημερίδα «Ελληνικός Βορ-
ράς» και από τον κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθ-
μό Μακεδονίας. Ήταν μια χρονιά πολύ γοη-
τευτική αλλά και πολύ δύσκολη για εμένα.
Φοιτούσα στο σχολείο, μόλις σχολούσα
έτρεχα στην εφημερίδα κάθε μεσημέρι και
τα βράδια κρεμούσα στον ώμο ένα πολύ βα-

ρύ μαγνητόφωνο UHER και έκανα ραδιοφω-
νικά ρεπορτάζ για την καθημερινή πρωινή
εκπομπή «Ραδιοφωνικό Περισκόπιο». Πα-
ράλληλα ετοιμαζόμουν για τις εισαγωγικές
εξετάσεις στη Νομική Σχολή.

Πώς καταφέρατε να είστε και φοιτητής
και δημοσιογράφος;
Τα σκέφτομαι με πολλή νοσταλγία όλα αυ-

τά και ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε να
ακολουθήσω αυτούς τους δρόμους, και τους
δασκάλους μου, τους ανθρώπους που με εμ-
πιστεύτηκαν στο ξεκίνημά μου.

Και η πολιτική πώς προέκυψε στην πο-
ρεία σας;
Συμπαρατάχθηκα με πολλά άλλα παιδιά

στη Νεολαία της Νέας Δημοκρατίας από δε-
κατριών χρόνων. Είμαι το τρίτο ιδρυτικό μέ-
λος της Νεολαίας της ΝΔ στη Βόρειο Ελλάδα.
Παρ’ όλα αυτά δεν σχεδίαζα να πολιτευτώ.

Για ποιο λόγο δεν το σκεφτόσασταν;
Ήμουν πολύ απορροφημένος με τη δημο-

σιογραφία και τη δικηγορία. Η είσοδός μου
στην πολιτική έγινε ξαφνικά, τρεις μόλις
εβδομάδες πριν από τις εκλογές του 2000
μετά από πρόταση του π. πρωθυπουργού
Κώστα Καραμανλή, τον οποίο ευχαριστώ,
γιατί μου άνοιξε τον δρόμο στην πολιτική.
Από τότε εκλέγομαι στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Χρωστώ ευγνωμοσύνη στους συμπολίτες
μας, οι οποίοι μου κάνουν την τιμή να με
στέλνουν ως εκπρόσωπό τους, μαζί με άλ-
λους, στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό το αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τους
Θεσσαλονικείς δεν θα το ξεπεράσω ποτέ
όσο ζω.

Τι θυμάστε από εκείνη την πρώτη σας
προεκλογική εκστρατεία;
Ήταν τόσο ξαφνικά, ώστε την πρώτη ημέρα

της μόλις τριών εβδομάδων προεκλογικής
εκστρατείας μου θυμάμαι ότι βρέθηκα στην
Κοζάνη όπου δίκαζα σε Εφετείο, ως δικηγό-
ρος, για κάποιον πελάτη μου. Μάλιστα, ο ει-
σαγγελέας της έδρας με ρώτησε στη διάρ-
κεια της δίκης με έκπληξη εάν ήμουν εγώ ο
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας που κατέβαινε ως
υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπως είχε
διαβάσει στις εφημερίδες. Όταν του το επι-
βεβαίωσα, γύρισε και μου είπε ξαφνιασμέ-
νος: «Μα, καλά, παιδί μου, σε τρεις εβδομά-
δες έχεις εκλογές στη Θεσσαλονίκη, και εσύ
δικάζεις στην Κοζάνη;».

Ως μάχιμος δημοσιογράφος, ποιο ρεπορ-

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

«Το πρώτο μου 
μεροκάματο 
το έβγαλα όταν
ήμουν 14 ετών»

ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ
Βουλευτής Ν.Δ. Α’ Θεσσαλονίκης
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POLITICAL

τάζ σάς έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη
σας;
Ένα από εκείνα που θα μου μείνουν αξέ-

χαστα είναι μια αποστολή το 1990 στη Βό-
ρειο Ήπειρο. Ήμασταν οι πρώτοι Έλληνες,
μαζί με το Ίδρυμα Παλιννοστούντων, που
επετράπη από τις αλβανικές αρχές να πάμε
στην ηρωική Χειμάρρα. Ήμασταν με τηλεο-
πτικό συνεργείο. Προπορευόμουν της απο-
στολής, όταν είδα μια Χειμαρριώτισσα, μαυ-
ροφορεμένη με μαντίλι, που θύμιζε Ερινύα
από αρχαία τραγωδία, να στέκει στη μέση
και να μας φράζει τον δρόμο. Κατέβηκα από
το αυτοκίνητο και έσκυψα να φιλήσω το χέρι
αυτής της περήφανης Ελληνίδας γερόντισ-
σας. Εκείνη το τράβηξε, έσκυψε να φιλήσει
το δικό μου –φυσικά, τραβήχτηκα πίσω–
και την αντίκρισα να στρέφει το βλέμμα προς
τον ουρανό και να λέει, με αναφιλητά, εκείνα
τα συγκλονιστικά λόγια: «Θεέ μου, τώρα
μπορείς να με πάρεις. Μετά από 45 χρόνια
ξανάδα Έλληνα στη Χειμάρρα…». Είναι μια
στιγμή που σφράγισε την καρδιά και τη μνή-
μη μου. Και θα σας εξομολογηθώ κάτι. Αυτό
καθόρισε και την απόφασή μου για την ανά-
μειξή μου στην πολιτική. Τέτοιες στιγμές σε
κάνουν να νιώθεις τι σημαίνει χρέος, απο-
στολή, σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι οφείλεις
να αγωνίζεσαι διαρκώς για να φανείς χρήσι-
μος στον τόπο, στην πατρίδα, στους Έλλη-
νες.

Την «πένα» σας, όμως, δεν την έχετε εγ-
καταλείψει, διότι πληροφορούμαι ότι αυ-
τές τις ημέρες κυκλοφορεί το νέο σας βι-
βλίο για την Ελληνική Επανάσταση.
Ναι, είμαστε στα πρόθυρα του τυπογρα-

φείου. Πρόκειται για ένα δίτομο έργο, περί-
που 1.300 σελίδων, που φωτίζει λιγότερο

γνωστές πτυχές της Εθνεγερσίας του 1821.
Προσπάθησα επί χρόνια να εντοπίσω και να
συγκεντρώσω ένα πολύτιμο υλικό, κυρίως,
από τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν
στην Ελλάδα στη διάρκεια της επανάστασης.
Αυτά που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι
η φωνή και η σκέψη των επαναστατών, γιατί
τα έγραψαν οι ίδιοι την εποχή που αγωνίζον-
ταν, που πέθαιναν για την Ελλάδα, μέσα στην
επανάσταση. Είναι ένα αφιέρωμα στα 200
χρόνια από το 1821, ένα μνημόσυνο σε όλους
εκείνους, τους πάππους μας, που πήραν το
σπαθί και μας χάρισαν τη λευτεριά μας. Θα
κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Μέναν-
δρος, σε έναν μήνα, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Είναι προφανές ότι έχετε πάθος με την
ιστορία και από όσο γνωρίζω είστε και
συλλέκτης. Τι συλλογές έχετε;
Δεκαετίες προσπαθώ να συγκεντρώσω

έντυπα και άλλο υλικό που έχει σχέση με τη
νεότερη ελληνική ιστορία και, κυρίως, με
τους εθνικούς αγώνες. Από την Επανάσταση
του 1821 ως τις ημέρες μας. Όλα αυτά που
έχουν συγκεντρωθεί δεν είναι δικά μου.
Πρόκειται για κειμήλια του έθνους που κά-
ποιοι φροντίζουμε να τα συγκεντρώσουμε
για να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορική
μνήμη. Η συλλογή μου περιλαμβάνει χιλιά-
δες εφημερίδες, προκηρύξεις, επιστολές,
διαταγές και άλλα έντυπα, προσωπικά αντι-
κείμενα που συνδέονται με προσωπικότη-
τες που πρωταγωνίστησαν σε διάφορες πε-
ριόδους, φωτογραφίες, στολές, οπλισμό
κ.ά. Επίσης μέσα από την έρευνα δεκαετιών
έχει συγκεντρωθεί μια πολύ μεγάλη και
ενημερωμένη βιβλιοθήκη χιλιάδων τόμων,
καθώς και ένα αρχείο με διάφορες θεματι-
κές, τα οποία και αυτά σκέφτομαι να τα πα-

ραχωρήσω εκεί που θα ήταν χρήσιμα για
περισσότερους συνανθρώπους μας. Για
παιδιά, σπουδαστές, ερευνητές, μελετητές,
για ιστορικούς…

Αυτό τον ιστορικό θησαυρό τον έχετε σε
προσωπικό σας αρχείο ή έχετε κάνει και
δωρεές;
Ένα μεγάλο μέρος αυτής της συλλογής

από το Έπος του ’40 το έχω παραχωρήσει
στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – το
παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου των
Αθηνών. Πρόκειται για μια μόνιμη έκθεση,
με τίτλο «Έτσι πολεμήσαμε το 1940-41». Εί-
ναι μια έκθεση που εμπλουτίζεται συνεχώς
με νέα εκθέματα. Πρόσφατα δημιουργήσα-
με στο μουσείο και μια πτέρυγα αφιερωμέ-
νη στον Μακεδονικό Αγώνα. Ακόμη, φέτος
λειτουργεί μια έκθεση για τα 200 χρόνια από
το 1821 στο μουσείο βασισμένη σε κειμήλια
κάποιων συλλεκτών, ανάμεσα στους οποί-
ους είμαι και εγώ. Χαίρομαι γιατί ένα μεγάλο
μέρος από όλα αυτά τα κειμήλια βρίσκονται
στον φυσικό χώρο τους, στο Πολεμικό Μου-
σείο, όπου και ανήκουν.

Όλα αυτά τα κειμήλια αξίζουν μια μικρή
περιουσία. Σκεφτήκατε ποτέ να τα κρα-
τήσετε ή να τα εκμεταλλευτείτε;
Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να εκμεταλ-

λεύεται εμπορικά και οικονομικά τις εθνι-
κές παρακαταθήκες. Θα το θεωρούσα ντρο-
πή να χρησιμοποιήσω όλη αυτή τη συλλογή
για προσωπικό οικονομικό όφελος. Το πα-
ράσημο ενός ανθρώπου που σκοτώθηκε στη
μάχη, το ημερολόγιο ενός πολεμιστή, οι
εφημερίδες που αναφέρουν τα ιστορικά γε-
γονότα, δεν είναι είδος προς εκμετάλλευση.
Ωστόσο, πράγματι δαπανήθηκαν πολλά χρή-

ματα για να έρθουν αρκετά από αυτά στην
κατοχή μου. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη,
ίσως θα μπορούσα να κληροδοτήσω στον
γιο μου μερικά διαμερίσματα. Δεν είναι αυ-
τός ο σκοπός μου. Άλλα είναι τα κίνητρα και
άλλου είδους είναι η αγάπη και η φροντίδα
για όλα αυτά.

Εκτός από την αγάπη σας για την ιστορία,
τη συγγραφή, τη διδασκαλία, την πολιτι-
κή και τη δημοσιογραφία, είστε και άν-
θρωπος των τεχνών και του θεάτρου.
Σωστά;
Σωστά. Αγαπώ πολύ τον χώρο του πολιτι-

σμού και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω κά-
ποιους σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης,
από τους οποίους διδάχθηκα πολλά. Ιδιαίτε-
ρα επειδή η συναναστροφή μου με αυτούς
τους ανθρώπους συνέπεσε με την πρώιμη
νιότη μου. Ήταν ένα μοναδικό σχολειό όλα
αυτά που έμαθα, άκουσα και είδα κοντά
τους.

Με ποιους είχατε ιδιαίτερη σχέση;
Με τον Μίμη Τραϊφόρο, τον συγγραφέα

και ποιητή, που έγραψε το θρυλικό «Παιδιά,
της Ελλάδος Παιδιά», και για μικρό διάστη-
μα –έφυγε νωρίς– με την τραγουδίστρια της
νίκης Σοφία Βέμπο. Με τον Ντίνο Ηλιόπου-
λο, τον Μίμη Φωτόπουλο, τον Νίκο Ξυλούρη.
Υπήρξε μια πνευματική υιοθεσία με κάποι-
ους από αυτούς τους κορυφαίους, τους μο-
ναδικούς ανθρώπους. Τους χρωστώ πάρα
πολλά, γιατί η συναναστροφή και η ευκαιρία
που μου έδωσαν να είμαι μαζί τους διαμόρ-
φωσαν εν πολλοίς τον χαρακτήρα και τη ζωή
μου. Μαζί με τους γονείς και κάποιους δα-
σκάλους μου, υπήρξαν οι καθοδηγητές μου
στην πορεία που ξεκινούσα…

«
Αγαπώ πολύ τον χώρο 
του πολιτισμού και είχα 
την ευκαιρία να γνωρίσω 
κάποιους σημαντικούς 
ανθρώπους της τέχνης, 
από τους οποίους 
διδάχθηκα πολλά



Π
ολλά έχουν λεχθεί και πολλά έχουν
γραφτεί για τα οικόπεδα της Εκκλη-
σίας στη Βουλιαγμένη και στο Καβού-

ρι. Μεγάλος οικονομικός παράγοντας της πε-
ριοχής, που ασχολείται με την Ναυτιλία και το
Real Estate, μένει τα τελευταία 30 χρόνια στο
Καβούρι και παρακολουθεί τα τεκταινόμενα,
με ενημέρωσε για τη διαπλοκή και τα πολεο-
δομικά όργια τα οποία γίνονται στην περιβόη-
τη Βίλα Brown, με την ανοχή της Εκκλησίας
και της Πολιτείας.(χαρακτηριστικά, μου είπε
«είναι πολύ σκούρο το ευρώπουλο). Άλλωστε,
δεν είναι τυχαίο το ότι τη συγκεκριμένη βίλα
με την παράνομη πισίνα και τις άπειρες πολε-
οδομικές παραβάσεις επισκέπτονται υπουρ-
γοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Το πιο
ωραίο, όμως, όπως μου είπε, είναι ότι τα ταξί
πηγαινοφέρνουν πεταλουδίτσες, μοντέλες,
παλιές και νέες, για τους υψηλούς καλεσμέ-
νους. Σύντομα θα σας παρουσιάσουμε και πι-
περάτο φωτογραφικό υλικό από μια γνωστή
νεαρή πρώην δημοσιογράφο, η οποία εδώ και
πέντε χρόνια παράτησε τη δημοσιογραφία και
ασχολείται με τη συνοδεία υψηλών προσώ-
πων. Μου είπε ότι οι άνθρωποι είναι ευγενικοί
και γενναιόδωροι. Μιλάμε για πολύ σκούρο…
ευρώ. Αλήθεια, τι λένε για όλα αυτά η Αρχιεπι-
σκοπή, το υπουργείο Τουρισμού και οι αρμό-
διοι φορείς; Θα επανέλθουμε. 

Οι επόμενες γενιές 
των Αμερικανών θα
πληρώσουν ακριβά 
το Αφγανιστάν  
Το «Forbes» κάνει μια πρώτη αποτίμηση, δί-
νοντας αριθμούς που φαίνονται ιλιγγιώδεις για
την ελληνική πραγματικότητα. Πόσο κόστισε
στις ΗΠΑ ο 20ετής πόλεμος; Περίπου 2,26 τρισ.
δολάρια ξοδεύτηκαν από τις ΗΠΑ για τον πόλε-
μο στο Αφγανιστάν, δηλαδή 300 εκατ. δολάρια
την ημέρα, κάθε ημέρα, αυτές τις δύο δεκαε-
τίες, εκτιμά το Πανεπιστήμιο Μπράουν. Αυτό
αντιστοιχεί σε περίπου 50.000 δολάρια για κα-
θένα από τα 40 εκατομμύρια των Αφγανών. Σε
ό,τι αφορά τα επιμέρους έξοδα, έχουμε περί-
που 800 δισ. δολάρια για το κόστος των πολεμι-
κών συγκρούσεων. Άλλα 85 δισ. δολάρια δια-
τέθηκαν για την εκπαίδευση του αφγανικού
στρατού - χρήματα που εκ του αποτελέσματος
πετάχτηκαν στα σκουπίδια, αν αναλογιστεί κα-
νείς πώς κατέρρευσε ο στρατός μπροστά στην

επέλαση των Ταλιμπάν, σχεδόν χω-
ρίς μάχη.

Ο Βαρουφάκης 
και οι εξωγήινοι
Αυτές οι πολιτικές του αναλύσεις σού κό-
βουν την ανάσα! Φανατικός οπαδός της
σειράς επιστημονικής φαντασίας «Star
Trek» εμφανίζεται ο πρώην υπουργός Οι-
κονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, αναλύον-
τας τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανι-
στάν, με «τσιτάτο» του θρυλικού Captain
Picard. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο
Twitter, «γιατί είμαι Trekkie (σ.σ.: φανατι-
κός οπαδός της σειράς); Αναλογιστείτε τη
δήλωση του Captain Picard στο επεισόδιο
“Συμβίωση” (S1, E16, 1988) και σκεφτείτε
το Αφγανιστάν: Η ιστορία έχει αποδείξει
ξανά και ξανά ότι, όπου ανακατεύεται η αν-
θρωπότητα, όσο καλές κι αν είναι οι προθέ-
σεις της παρέμβασης, τα αποτελέσματα εί-
ναι πάντοτε καταστροφικά»...

Η Παγώνη σε… πάρτι 
Τεράστια
αναστάτωση έχει
προκαλέσει στα
social media μια
φωτογραφία της
προέδρου της
ΕΙΝΑΠ Ματίνας
Παγώνη, η οποία
εμφανίζεται στη Λήμνο σε μια ταβέρνα μαζί
με φίλους, να τρώνε χωρίς να φορούν
μάσκες. Η ίδια πάντως ισχυρίστηκε πως
ήταν σε ένα τραπέζι γενεθλίων και δεν
φορούσαν μάσκες διότι έτρωγαν. Ωστόσο,
δέχθηκε σκληρή κριτική, καθότι η κυρία
Παγώνη πολλές φορές έχει στηλιτεύσει
όσους δεν τηρούν τα μέτρα υγειονομικής
προστασίας.

Ήξερε ο Μπάιντεν; 
Εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
τον περασμένο μήνα προειδοποιούσε τους
κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνη-
σης για την πιθανότατα ταχύτατης πτώσης
της Καμπούλ, λίγο μετά την απόσυρση των
αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγα-
νιστάν. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ
της «Wall Street Journal», το εμπιστευτικό
έγγραφο προέβλεπε ότι με την απόσυρση
των Αμερικανών οι Ταλιμπάν θα κερδίσουν
ταχύτατα εδάφη και προειδοποιούσε για πι-
θανή κατάρρευση των αφγανικών ενόπλων
δυνάμεων. Πρότεινε, δε, τρόπους ώστε να
περιοριστεί η κρίση. Το έγγραφο που έχει
ημερομηνία 13 Ιουλίου καλούσε το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ να υιοθετήσει πιο σκληρή
γλώσσα για να περιγράψει και να καταδικά-
σει τις ωμότητες στις οποίες προέβαιναν οι
Ταλιμπάν. Πρόκειται για την πιο ξεκάθαρη
ένδειξη έως τώρα ότι η κυβέρνηση του Τζο
Μπάιντεν είχε λάβει προειδοποίηση για τις
δυνατότητες των Ταλιμπάν να καταλάβουν
πολύ γρήγορα τον έλεγχο της χώρας.

Απορία ψάλτου…  
Θα δοθούν αποζημιώσεις σύντομα τόσο για
το ζωικό κεφάλαιο που χάθηκε στις πυρκα-
γιές όσο, βεβαίως, και για τις καλλιέργειες
που καταστράφηκαν. Με τον έναν ή τον άλ-
λον τρόπο, η κυβέρνηση θα τα καλύψει όλα
αυτά σε βάθος χρόνου. Αυτό δεν μπορεί κα-
νείς να το αμφισβητήσει, καθώς έχουν δε-
σμευθεί ρητά τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί. Εγώ ο αφελής
ρωτώ: Ένας κτηνοτρόφος που έχασε τα ζώα
του, ακόμα κι αν αποζημιωθεί και ξαναφτιά-
ξει νέο κοπάδι, πού θα βόσκει τα ζώα; Στα
καμένα; Ή στα αναδασωτέα; Αυτό το έχει
σκεφτεί κάποιος από τους «εγκέφαλους»;
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Τα αμαρτωλά
ακίνητα 
της Εκκλησίας
στο Καβούρι

Η αλήθεια είναι ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει
στοχοποιηθεί από αρκετούς «γαλάζιους», όχι μόνο
για την αποτελεσματικότητά του τώρα με τις πυρκα-
γιές (απόντος του Νίκου Χαρδαλιά, που ασθενεί και
αναρρώνει), αλλά συνολικότερα σε θέματα τα οποία
έχουν να κάνουν με το αίσθημα ασφάλειας των πολι-
τών. Με αφορμή και την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά
στα Βίλια, πλέον φούντωσαν τα σενάρια που τον θέ-
λουν σύντομα εκτός κυβέρνησης. Λέτε να την πλη-
ρώσει μόνο ο Μιχάλης; Απίθανο! Θα έχουμε κι άλλες
υπουργικές απώλειες.

Χ
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Ο ΓΑΠ βάφτισε 
την εγγονή του 
H εγγονή του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου
Παπανδρέου, κόρη του γιου του Ανδρέα, βαφτί-
στηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Μάλια,
σε μια όμορφη τελετή. Το κοριτσάκι, σύμφωνα με
το cretalive, πήρε το σπάνιο όνομα Εμμέλεια, ενώ
στη βάφτιση έδωσε το «παρών» και η θεία της,
Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έκλεψε τις εν-
τυπώσεις. Η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου -η
οποία πριν από λίγους μήνες πήρε το διδακτορι-
κό της, γεγονός που ο ίδιος μοιράστηκε στα so-
cial media- επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα
στην απόχρωση του μπορντό, το οποίο συνδύασε
με μαύρα χαμηλά πέδιλα. Ο 38χρονος Ανδρέας
Παπανδρέου είναι γιος του Γιώργου Παπανδρέου
από τον πρώτο του γάμο, με την Εύα Γεωργίου.



Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μα-
γιορκίνης, ανέβασε στο Facebook μια σοκαριστική ανάρτηση για τα προβλήματα που προκαλεί ο Covid-19 στους
πνεύμονες ακόμα και νέων ανθρώπων. Γράφει, λοιπόν, τα ακόλουθα: «Αξονικές τομογραφίες νέων κάτω από 18
έτη με Covid-19 (18 ετών, 15 ετών, 14 ετών και 8 ετών). Κανένας ασθενής δεν είχε υποκείμενα νοσήματα ή ανοσο-
καταστολή. Οι ασθενείς δεν χρειάστηκαν συμπληρωματικό οξυγόνο, διασωλήνωση ή ΜΕΘ. Πρόκειται για απλά-
κοινά περιστατικά Covid-19. Ωστόσο έχουν πολύ “εντυπωσιακές” βλάβες και είναι άγνωστο τι θα προκαλέσουν
αυτές οι βλάβες σε βάθος χρόνου. Για την πλειονότητα του κόσμου το ερώτημα είναι απλό: Θέλουν να υποβάλουν
τους πνεύμονές τους σε αυτές τις βλάβες για να δουν αν αντέχουν; Και αν αντέξουν την πρόκληση (όπως προβλέ-
πεται ότι θα αντέξουν οι περισσότεροι νέοι), θέλουν να δουν πόσα χρόνια ή αντοχές έχασαν στην πορεία; Με το
εμβόλιο προστατεύουμε τους πνεύμονές μας από βαρύτατη καταπόνηση!».

Θετική η γενική εικόνα
στον τουρισμό

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι πυρκα-
γιές δεν έχουν προκαλέσει ακυρώσεις σε
άλλες περιοχές της χώρας, πλην της Εύβοι-
ας, που στην κυριολεξία καταστράφηκε. Το
ενδιαφέρον για διακοπές στη χώρα μας με
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής παραμέ-
νει μεγάλο, όπως πιστοποιούσε στον γερ-
μανικό Τύπο προ ημερών ο γερμανικός τα-
ξιδιωτικός σύνδεσμος DRV, ο οποίος εκ-
προσωπεί ταξιδιωτικούς πράκτορες και
τουριστικά γραφεία. Υπενθυμίζεται ότι η
γερμανική αγορά εξακολουθεί να είναι η
μεγαλύτερη για τον τουρισμό στη χώρα μας.
Το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου η
πληρότητα κατά μέσο όρο κινείται στο 80%,
σύμφωνα με τους τουριστικούς φορείς. Ο
ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να επι-
δεικνύει αντοχές, παρά τις αντίξοες συνθή-
κες λόγω πανδημίας αλλά και πυρκαγιών. Η
Κρήτη και η Ρόδος κατατάσσονται στους top
3 προορισμούς κρατήσεων του μεγαλύτε-
ρου tour operator της Ευρώπης, TUI, ενώ η
κίνηση σε δημοφιλή νησιά όπως η Μύκονος
και η Σαντορίνη έχει χτυπήσει κόκκινο.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Εντός Σεπτεμβρίου
οι νέες ταυτότητες 
Τρεις κοινοπραξίες βρίσκονται στο

τελικό στάδιο για να αναλάβουν το

μεγάλο έργο για τις νέες ταυτότη-

τες. Το αποτέλεσμα της τελικής κύ-

ρωσης του διαγωνισμού θα γίνει

γνωστό εντός του Σεπτεμβρίου. Το

κριτήριο για τη «νίκη» στον διαγω-

νισμό θεωρείται η χαμηλότερη προ-

σφορά. Ο καθαρός προϋπολογισμός

του διαγωνισμού αγγίζει τα

400.000.000 ευρώ (με τον ΦΠΑ ανε-

βαίνει στα 515.000.000 ευρώ), ωστό-

σο υψηλόβαθμα στελέχη του

υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ανεβάζουν το κόστος στα

800.000.000 ευρώ. Στη τελική φάση

του διαγωνισμού έχουν προκριθεί

τρεις κοινοπραξίες, στις οποίες

έχουν τεθεί επικεφαλής τρεις ει-

σηγμένες εταιρείες. Πρόκειται για

τη Unisystems (συμφερόντων του

πρώην προέδρου του ΣΕΒ Θεόδω-

ρου Φέσσα), τον ΟΤΕ και τη Space

Hellas. Ειδικότερα οι τρεις κοινο-

πραξίες είναι οι εξής: 1) Thales Dis

France - Unisystems, 2) Veridos

Ματσούκης - ΟΤΕ - Byte - ΙNCM και

3) Zetes Industries - Zetes - Space

Hellas - ANY. Οι δύο κοινοπραξίες

που έμειναν εκτός είναι οι Ιdemia -

Neurosoft και Ιn Continu Et Servic-

es - Inform Λύκος, με πληροφορίες

να αναφέρουν ότι αποκλείστηκαν

λόγω ελλείψεων στους τεχνικούς

φακέλους τους.

O
ι εξελίξεις στο Αφγανιστάν είναι ραγδαίες και θέτουν σε συναγερμό το
υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
θα συμμετάσχει την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 στην τριμερή Συνάντηση

Ελλάδος - Ισραήλ - Κύπρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιεροσόλυμα. Ο υπουρ-
γός Εξωτερικών θα έχει κατ’ αρχάς διμερή συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του
Yair Lapid. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει με τους ομολόγους του Yair Lapid και Νίκο
Χριστοδουλίδη, στην Τριμερή Σύνοδο των ΥΠ.ΕΞ. Μετά το πέρας της συνάντησης,
αναμένεται να υπάρξουν δηλώσεις των υπουργών Εξωτερικών (περίπου 15.20-
15.30). Στη συνέχεια ο υπουργός θα συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Κύ-
πριο ομόλογό του και με την υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ Karin Elharar. Αμέσως
μετά θα υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Naftali Bennett. Στη
συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog. Η
επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και
υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Benny Gantz. Η τριμερής συνάντηση θα εστιάσει στις
περιφερειακές εξελίξεις και σε επιμέρους τομείς συνεργασίας, όπως η καταπολέ-
μηση πυρκαγιών, η πανδημία και η προστασία του περιβάλλοντος. Στις διμερείς συ-
ναντήσεις αναμένεται να εξετασθούν η στενή συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ σε όλους
τους τομείς καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη πε-
ριοχή της Μέσης Ανατολής.

Το
... 
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H συγκλονιστική ανάρτηση Μαγιορκίνη

Στη Ρόδο για ολιγοήμερες διακοπές
βρίσκονται ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
και ο Νίκος Παπαθανάσης,
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις
Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ. Οι
δύο υπουργοί έχουν καταλύσει με τις
οικογένειές τους σε γνωστό
ξενοδοχειακό συγκρότημα της
Νότιας Ρόδου. Στην Πάτμο
βρίσκονται, στο μεταξύ, για διακοπές
από προχθές ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
και η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη. Από Δευτέρα τούς βλέπω
να επιστρέφουν. Δεν έμειναν και
πολλές ημέρες για ξεκούραση…

LOCK

Έντονη κινητικότητα
από τον Νίκο Δένδια 
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Ο κακός λύκος της άνοιας

του
Xρίστου
Χ. Λιάπη

MD, MSc, PhD,
ψυχίατρος - 

διδάκτωρ 
Παν/μίου 
Αθηνών, 

πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΕΘΕΑ

«Ο
κακός λύκος δεν φαινόταν στο γήπεδο.
Μεταμφιεσμένος σε γιαγιά, με τους
κυνόδοντες και τα νύχια καλά κρυμμέ-

να, περιφερόταν κάνοντας αθώες πάσες και άλλες
καλές πράξεις. Συγχρόνως, χωρίς να τον πάρει κα-
νένας είδηση, γλιστρούσε προς την περιοχή. Ξερο-
γλειφόταν μπροστά στην απροστάτευτη εστία… και
τότε πέταγε τη μεταμφίεση και άνοιγε το στόμα του
να δαγκώσει», έγραφε ο Εντουάρντο Γκαλεάνο για
τον μεγάλο επιθετικό της ποδοσφαιρικής ομάδας
της Δυτικής Γερμανίας των αρχών της δεκαετίας του
’70 Γκερντ Μίλερ, ο οποίος έχασε πρόσφατα τη μάχη
με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. 

Μια ύπουλη νόσο που προσβάλλει όλο και μεγα-
λύτερο ποσοστό του πληθυσμού, συχνά χωρίς να
την παίρνει κανείς είδηση, στα αρχικά στάδια εκδή-
λωσής της, όπου οι πρώτες «αθώες» διαταραχές
μνήμης αποδίδονται απλώς στο φυσιολογικό γήρας,
την ίδια στιγμή που το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται
και οι κοινωνίες μας, ιδιαίτερα στον Δυτικό, ανε-
πτυγμένο, Κόσμο γηράσκουν. Μια νόσο που δεν κά-

νει διακρίσεις. Έτσι χτύπησε και το «εθνικό βομ-
βαρδιστικό» της Γερμανίας. Τον «der bomber»,
όπως ήταν το προσωνύμιό του. Τον άνθρωπο που με
τα γκολ του αποκατέστησε ένα κομμάτι από τη συλ-
λογική εθνική υπερηφάνεια της ισοπεδωμένης από
τα βομβαρδιστικά των Συμμάχων Δυτικής Γερμα-
νίας, σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε το συλλογικό
ποδοσφαιρικό και εθνικό ασυνείδητο των Δυτικο-
γερμανών να ενδώσει στον ψυχοδυναμικό αμυντικό
μηχανισμό της «ταύτισης με τον επιτιθέμενο» και να
ονοματίσει τον επιθετικό, πρώτο σκόρερ της εθνι-
κής τους ομάδας, ως «το βομβαρδιστικό», παρότι οι
μνήμες από την καταστροφή της Δρέσδης ήταν ακό-
μη νωπές. 

Σε αντίθεση με τις μνήμες του Γκερντ Μίλερ που
ξεθώριασαν λίγο λίγο από τη νευροεκφυλιστική νό-
σο, η οποία έχει χτυπήσει και άλλους μεγάλους βε-
τεράνους ποδοσφαιριστές, όπως τον, επίσης προ-
σφάτως αποβιώσαντα, αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας,
σερ Μπόμπι Τσάρλτον, και τον Σκωτσέζο Ντένις Λό-
ου, ο οποίος στα 81 του ανακοίνωσε ότι πάσχει από

άνοια μικτού τύπου, δηλαδή από νόσο του Αλτσχάι-
μερ και αγγειακή άνοια, ανοίγοντας ξανά τον επι-
στημονικό και αθλητικό διάλογο και προβληματισμό
ως προς τις εγκεφαλικές κακώσεις και τις κρανια-
κές καταπονήσεις που συνοδεύουν την ενεργό δρά-
ση πολλών παικτών, τόσο του «δικού» μας όσο και
του αμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως και της πυγ-
μαχίας. 

Όσο, όμως, κρατά η συζήτηση για την προστασία
των «κεφαλοσφαιριστών» και των υπόλοιπων αθλη-
τών που εκτίθενται σε πιθανά χτυπήματα της κεφα-
λής και σε πιθανούς κινδύνους μεταδιασεισικών
συνδρομών και μελλοντικής μικροαγγειοπάθειας,
όσο οι νευροεπιστήμες θα αναζητούν αποτελεσματι-
κές θεραπευτικές παρεμβάσεις και θα επισημαίνουν
πιθανούς παράγοντες κινδύνου, ο μοχθηρός λύκος
της άνοιας, μεταμφιεσμένος με τον αθώο μανδύα του
γήρατος, θα κατακρεουργεί με την άσπλαχνη δαγκω-
ματιά της λήθης τις όμορφες ζωές και αναμνήσεις
των όλο και μικρότερων σε ηλικία έναρξης της νόσου
πρεσβύτερων συνανθρώπων μας.

Η
επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν
και οι χιλιάδες πρόσφυγες που συνωστί-
ζονται πλέον στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

προσπαθώντας να διαφύγουν προς τη Δύση επανά-
φεραν στο προσκήνιο το Προσφυγικό με ακόμη με-
γαλύτερη ένταση. Αυτήν τη φορά οι χώρες του ΝΑ-
ΤΟ με επικεφαλής τις ΗΠΑ, αφού έχυσαν κροκο-
δείλια δάκρυα για τους συνεργάτες τους στο Αφγα-
νιστάν, προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών
τους. Έτσι, η Ουάσιγκτον ως νέος Πόντιος Πιλάτος
νίπτει τας χείρας της και αδιαφορεί για τα εκατομ-
μύρια Αφγανών προσφύγων, οι οποίοι πλέον ανα-
μένεται μέσω Ιράν και Τουρκίας να πλημμυρίσουν
την Ευρώπη. Εγκαταλείποντας, λοιπόν, κακής κα-
κώς το Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ δείχνουν τις προθέσεις
τους, αφού έχουν εγκρίνει μόνο 34.500 βίζες Αφ-
γανών συνεργατών τους, αφήνοντας στα κρύα του
λουτρού τούς πάνω από 300.000 Αφγανούς που
συνεργάστηκαν με τις αμερικανικές δυνάμεις
(www.nytimes.com, 16/8/2021).

Τώρα ΝΑΤΟ και Ε.Ε., αφού έσπειραν θύελλες στο
Αφγανιστάν, δυστυχώς θα θερίσουν τους ανέμους
των νέων προσφυγικών ρευμάτων. Μόνο που ενώ
την ευθύνη για τη διάλυση του Αφγανιστάν την
έχουν κυρίως οι ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία και οι άλ-
λες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ, τελικά τη νύφη κιν-
δυνεύουμε να την πληρώσουμε εμείς στην Ελλάδα
ως χώρα στην οποία θα καταφθάσουν τα καραβά-
νια των Αφγανών προσφύγων καθ’ οδόν προς τις
χώρες του ευρωπαϊκού σκληρού πυρήνα.

Έτσι, η Δύση όπως και στην περίπτωση της Συρίας
και της Λιβύης έτσι και στο Αφγανιστάν με την επέμ-

βασή της διέλυσε άλλη μια χώρα και τώρα προκαλεί
ένα νέο τεράστιο προσφυγικό κύμα που απειλεί να
πνίξει κυρίως την Ελλάδα. Γιατί παρά τις δηλώσεις
της κυβέρνησης περί σφραγίσματος των ελληνικών
συνόρων και τις διακηρύξεις ότι η Ελλάδα δεν θα γί-
νει ξέφραγο αμπέλι, είναι προφανές ότι πρέπει να
προετοιμαζόμαστε πολιτικά, διπλωματικά και επι-
χειρησιακά, μια και η Τουρκία σε συνεργασία με
τους Ταλιμπάν θα εργαλειοποιήσει για άλλη μια φο-
ρά το Προσφυγικό και θα στείλει κυρίως στα νησιά
του Αιγαίου δεκάδες χιλιάδες Αφγανούς πρόσφυ-
γες. Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση θα πρέπει να
αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο
ΝΑΤΟ και Ε.Ε. και να απαιτήσει άμεσα τη διαμόρ-
φωση ενός συνεκτικού σχεδίου για την αντιμετώπι-
ση της νέας αυτής δύσκολης κατάστασης. Έτσι:

1. Θα πρέπει άμεσα να ζητήσει τη δίκαιη κατανο-
μή των προσφυγικών ροών ανάμεσα σε όλες τις
χώρες του ΝΑΤΟ, απαιτώντας να θεσμοθετηθεί ρή-
τρα κατανομής των Αφγανών προσφύγων με βάση
την έκταση, τον πληθυσμό, το ΑΕΠ και την ανεργία
κάθε χώρας του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό και με τον
βαθμό εμπλοκής τής κάθε χώρας στην εισβολή και
κατοχή στο Αφγανιστάν. Οι 30 χώρες του ΝΑΤΟ
έχουν πληθυσμό ένα δισεκατομμύριο κατοίκους
και συνολικό ΑΕΠ, το 2019, λίγο πάνω από 39 τρισ.
δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του ΝΑΤΟ
τον Μάρτιο 2021. Επομένως, η αναλογία για τη χώ-
ρα μας είναι κάτι λιγότερο από το 1% και σε αυτό το
ποσοστό κατανομής θα πρέπει να σταθούμε χωρίς
καμία υποχώρηση. 

2. Να ζητήσουμε λειτουργία hotspots στις γειτο-

νικές με το Αφγανιστάν χώρες που διατηρούν οικο-
νομικές σχέσεις με την Ε.Ε., όπως είναι το Πακι-
στάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκ-
μενιστάν, καθώς επίσης και σε μη συνορεύουσες
χώρες, όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λί-
βανος, όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου
όσο και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ασύλου των ΗΠΑ,
της Βρετανίας, του Καναδά και των άλλων χωρών
του ΝΑΤΟ θα δέχονται και θα εξετάζουν τις αιτήσεις
παροχής διεθνούς προστασίας που θα υποβάλουν
οι ενδιαφερόμενοι.

3. Επιπλέον, η εξέταση των αιτήσεων ασύλου να
γίνεται και στις πρεσβείες των κρατών του ΝΑΤΟ
στις παραπάνω χώρες μέχρις ότου ιδρυθούν εκεί
τα hotspots.

4.Ανάληψη δράσης της Frontex εντός των χωρι-
κών υδάτων της Τουρκίας, για την πάταξη των κυ-
κλωμάτων των διακινητών. 

5. Η παροχή κάθε μορφής κονδυλίων της Ε.Ε. και
τελωνειακών και εμπορικών διευκολύνσεων προς
Πακιστάν, Τουρκία και τις άλλες ως άνω τρίτες χώ-
ρες να γίνεται υπό την αίρεση αποδοχής εκ μέρους
τους της ίδρυσης στην επικράτειά τους των παρα-
πάνω hotspots.

6. Τέλος, οι υπόλοιπες χώρες των G20, όπως η Ια-
πωνία και η Νότια Κορέα που είχαν στενές οικονο-
μικές σχέσεις με το προηγούμενο καθεστώς της
Καμπούλ (www.dw.com, 17/8/2021) αλλά και η Κί-
να, η Ρωσία και η Ινδία, που φιλοδοξούν να διαδρα-
ματίσουν ρόλο στο Αφγανιστάν, πρέπει επίσης να
αναλάβουν τις ευθύνες τους φιλοξενώντας και αυ-
τές Αφγανούς πρόσφυγες. 

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής

Δίκαιη κατανομή των Αφγανών προσφύγων στις χώρες του ΝΑΤΟ
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POLITICAL

Τα κατεστραμμένα όνειρα των γυναικών του Αφγανιστάν

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Καθώς μιλάμε, αυτήν τη στιγμή, η καταστροφική
κρίση στο Αφγανιστάν ανάγκασε σχεδόν
400.000 Αφγανούς, συμπεριλαμβανομένων χι-

λιάδων γυναικών, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις
πόλεις και τις επαρχίες τους αναζητώντας ασφαλέστε-
ρο καταφύγιο. Ασφαλέστερο καταφύγιο από τους Τα-
λιμπάν, οι οποίοι θα τους απαγορεύσουν τα απλά και κα-
θημερινά πράγματα που εμείς ως Δυτικοί θεωρούμε
δεδομένα. Όχι, όμως, δεν θα είναι μία απλή απαγόρευ-
ση, θα είναι απειλή για τις ζωές τους, θα είναι δημόσια
τιμωρία, θα είναι θάνατος και εμείς θα πρέπει απλώς να
είμαστε θεατές αυτών των αποτρόπαιων πράξεων.

Τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν αποτε-
λούν αντικείμενο συζήτησης και συγκρούσεων για πε-
ρισσότερο από έναν αιώνα με προσπάθειες βελτίωσης
της κατάστασής τους, ακολουθούμενες από κινήσεις
για την ανατροπή τους. Καθώς η χώρα ετοιμάζεται να
εισέλθει σε μια άλλη εποχή, που κυβερνάται από τους
Ταλιμπάν πλέον, οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των
γυναικών φοβούνται την επιστροφή στις πιο σκοτεινές
μέρες του παρελθόντος.

Αρχικά, ο βασιλιάς Amanullah Khan, ο οποίος κυ-
βέρνησε για μια δεκαετία από το 1919, πίεσε για μεταρ-
ρυθμίσεις δυτικού τύπου που αποσκοπούσαν στον εκ-
συγχρονισμό της χώρας. Εμπνευσμένος από τον Μου-
σταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο της
Δημοκρατίας της Τουρκίας, εισήγαγε ένα νέο Σύνταγμα
που επιδίωκε να εγγυηθεί δικαιώματα τόσο για τις γυ-
ναίκες όσο και για τους άνδρες. Ο παιδικός γάμος απα-
γορεύτηκε, η πολυγαμία αποθαρρύνθηκε και η δικαιο-
δοσία των θρησκευτικών ηγετών περιορίστηκε. Οι γυ-
ναίκες δεν ήταν πλέον υποχρεωμένες να φορούν
μπούρκα. Η βασίλισσα Σοράγια, που άνοιξε το πρώτο
γυναικείο σχολείο στην Καμπούλ, έγινε πρωταθλήτρια
των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο γρήγορος ρυθμός
αλλαγής επαινέθηκε στο εξωτερικό, αλλά ταρακούνησε
τους συντηρητικούς στην κυρίως φυλετική κοινωνία,
προκαλώντας εξέγερση. Ο βασιλιάς αναγκάστηκε τελι-

κά να παραιτηθεί το 1929. Ο διάδοχός του Μοχάμεντ
Ναντίρ Σαχ κατήργησε τις πιο προοδευτικές πολιτικές,
αλλά η αντίδραση ήταν βραχύβια. 

Το 1964 οι γυναίκες βοήθησαν στη σύνταξη ενός νέου
Συντάγματος, το οποίο τους έδωσε το δικαίωμα ψήφου
και τους επέτρεψε να αναζητήσουν εκλεγμένα αξιώμα-
τα. Πήραν δουλειά, έκαναν επιχειρήσεις και μπήκαν
στην πολιτική. Οι εντάσεις με τους συντηρητικούς δεν
έφυγαν ποτέ, αλλά οι γυναίκες διαμαρτυρήθηκαν για
κάθε επίθεση στα δικαιώματά τους. Το 1979 ο φιλοσο-
βιετικός στρατηγός, που είχε ανατρέψει τον Ζαχίρ Σαχ,
σκοτώθηκε σε πραξικόπημα και η Σοβιετική Ένωση ει-
σέβαλε στο Αφγανιστάν και εγκατέστησε ένα μαρξιστικό
καθεστώς μαριονέτας. Το καθεστώς των γυναικών άρχι-
σε να διαβρώνεται όταν το κράτος κατέληξε σε εμφύλιο
πόλεμο μεταξύ των κομμουνιστικών στρατευμάτων και
των αντιπάλων τους, συμπεριλαμβανομένων των ισλα-
μιστών μαχητών που ονομάζονται Μουτζαχεντίν.

Μετά την υποχώρηση των Σοβιετικών το 1989, οι Τα-
λιμπάν, που σχηματίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας
του 1990 ως κίνημα μεταξύ ευσεβών νέων, πήραν τελι-
κά το πάνω χέρι. Περπάτησαν στη χώρα υποσχόμενοι
ειρήνη και σύγχρονη κυβέρνηση, αλλά η πραγματικό-
τητα ήταν διαφορετική υπό την κυριαρχία τους από το
1996 έως το 2001, ειδικά για τις γυναίκες. Απαγορεύτη-
καν σε αυτές το σχολείο, η εργασία, η δημόσια ομιλία,
ακόμη και η έξοδος από τα σπίτια τους, εκτός αν συνο-
δεύονταν από άντρα, και αναγκάστηκαν να καλυφθούν
με την μπούρκα, ένα ενιαίο ρούχο που καλύπτει ολό-
κληρο το κεφάλι και το σώμα. Οι ποινές για παραβιάσεις
περιλάμβαναν δημόσιες μαστιγώσεις και θάνατο με λι-
θοβολισμό. Το ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ των γυναι-
κών αυξήθηκε. Η πρόσβασή τους στην υγειονομική πε-
ρίθαλψη μειώθηκε λόγω των περιορισμών στις μετακι-
νήσεις τους και της απαίτησης να χρησιμοποιούν νοσο-
κομεία και πτέρυγες μόνο για γυναίκες. Οι γυναίκες
αποκλείστηκαν από την πολιτική ζωή, συμπεριλαμβα-
νομένων όλων των ειδών της διακυβέρνησης. 

Σήμερα το Αφγανιστάν έχει ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά μητρικής θνησιμότητας στον κόσμο. Οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν ότι σχεδόν το 90% των Αφγανών
γυναικών αντιμετωπίζει κακοποίηση. Σύμφωνα με την
ομάδα υπεράσπισης Human Rights Watch, το σύστημα
δικαιοσύνης αγνόησε σε μεγάλο βαθμό έναν νόμο του
2009 που προβλέπει 22 πράξεις σε βάρος γυναικών
ποινικών αδικημάτων, όπως βιασμό, αναγκαστικό γάμο,
αποτροπή γυναικών απόκτησης περιουσίας και απαγό-
ρευση μιας γυναίκας ή κοριτσιού από το σχολείο ή τη
δουλειά.

Η απουσία μιας αποτελεσματικής κεντρικής κυβέρ-
νησης σήμαινε ότι σε εδάφη που ελέγχονταν από συν-
τηρητικούς στρατιωτικούς διοικητές και θρησκευτι-
κούς ηγέτες, τα δικαιώματα των γυναικών συνέχιζαν να
περιορίζονται αυστηρά. Οι περιπτώσεις βιασμού και
σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη της πολιτοφυλα-
κής ήταν συχνές σε αγροτικές περιοχές, όπως ανέφε-
ραν ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ομάδες δικαιω-
μάτων λένε, επίσης, ότι η πρακτική ανταλλαγής κορι-
τσιών και νέων γυναικών για διακανονισμό βλαβών ή
για εξόφληση χρεών συνεχίστηκε σε αυτούς τους το-
μείς, όπως και τα υψηλά ποσοστά πρόωρου και αναγ-
καστικού γάμου.

Κατά τη νέα ηγεσία των Ταλιμπάν, που ισχυρίζονται
ότι προωθούν μια πιο ήπια εικόνα της ομάδας, λένε ότι
θα σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο
της σαρία ή του ισλαμικού νόμου. Ωστόσο, η σαρία υπό-
κειται στην ερμηνεία νομικών, κληρικών και πολιτικών
και οι Ταλιμπάν δικαιολογούσαν τις προηγούμενες πο-
λιτικές τους απέναντι στις γυναίκες βάσει αυτής.

Εν έτει 2021 δεν νοείται να είμαστε απλοί θεατές σε
τέτοιου είδους τραγωδίες. Πρέπει οι κυβερνήσεις και οι
υπερδυνάμεις του κόσμου να παλέψουν για τα δικαιώ-
ματα αυτών των γυναικών, για τις γυναίκες που προ-
σπάθησαν τόσο όλα αυτά τα χρόνια να κερδίσουν έστω
κάποια μικρά δικαιώματα και σε μία μέρα γκρεμίστη-
καν όλα τους τα όνειρα.

Ο τόπος μας είναι ένας παράδεισος για διακοπές όλο τον χρόνο!

Ο
τουρισμός αποτελεί τον βασικό πυλώνα της το-
πικής μας οικονομίας αλλά και την κινητήρια
δύναμη της οικονομίας μας συνολικά, για αυτό

και αποκαλείται από όλους βαριά βιομηχανία της χώ-
ρας. Έχοντας, λοιπόν, κατά νου την παραδοχή ότι ο του-
ρισμός μπορεί να αποτελέσει το ισχυρό όπλο του τόπου
μας για την αντιμετώπιση της κρίσης και των συνεπειών
της σε όλα τα επίπεδα, με την ανάληψη των καθηκόν-
των ως νέα δημοτική αρχή, το 2014, δώσαμε ιδιαίτερο
βάρος στις πολιτικές που σχετίζονται με την τουριστική
προβολή και πληροφόρηση και την ανάδειξη των συγ-
κριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας.

Ο Δήμος Καρύστου με το πλούσιο φυσικό περιβάλ-
λον, τις ποιοτικές υποδομές και τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα που διαθέτει, αποτελεί τον ιδανικό ταξιδιωτι-
κό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου, προ-
σφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλα τα
επίπεδα και ασφάλεια, ικανοποιώντας απόλυτα ακόμα

και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη.
Ο πολιτισμός, η παράδοση, τα προϊόντα μας, οι τοπι-

κές γεύσεις και οι παραδεισένιες παραλίες αποτελούν
έναν ανεκτίμητο «θησαυρό» που περιμένει κάθε επι-
σκέπτη να τον ανακαλύψει. Αυτός ο «θησαυρός» έρχε-
ται να δέσει με την απαράμιλλη φιλοξενία των ανθρώ-
πων 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 δυνατό
τρόπο και να τον προωθήσουμε, μέσω της χρήσης των
νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων, στέλ-
νοντας παντού το μήνυμα πως ο Δήμος Καρύστου είναι
ένας προορισμός ιδανικός, που ξυπνά όλες τις αισθή-
σεις αυτών που θα επιλέξουν να τον επισκεφθούν… Οι
πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε με την πανδη-
μία δεν ήταν αρκετές, ώστε να ανακόψουν την αυξητι-

κή τάση που καταγράφει η επισκεψιμότητα στον δήμο
μας τα τελευταία χρόνια. Οι επαγγελματίες του δήμου
μας έδειξαν υπευθυνότητα και κέρδισαν το στοίχημα
της εμπιστοσύνης από την πρώτη στιγμή, με αποτέλε-
σμα ο Δήμος Καρύστου να αποτελεί έναν ασφαλή προ-
ορισμό για όλο τον χρόνο. Μια ανάσα, λοιπόν, από την
Αττική, απέναντι από τα ανατολικά της παράλια, στη
Νότια Εύβοια, ένας μοναδικός προορισμός περιμένει
να τον ανακαλύψει κάθε επισκέπτης.

Από την Κάρυστο έως τα Στύρα και από το Μαρμάρι
έως τον Καφηρέα, απλώνεται ένας μαγικός τόπος, με
όμορφα και κρυμμένα χωριά, ατελείωτες αμμουδιές,
οργανωμένες παραλίες, αλλά και ερημικούς κολπί-
σκους, έτοιμος να προσφέρει εμπειρίες για οικογενει-
ακές, αλλά και μοναχικές αποδράσεις, εξερευνητικές
δραστηριότητες σε πλούσια τοπία της φύσης, σε δια-
δρομές πολιτισμού, αλλά και φιλόξενους βυθούς.

Σας περιμένουμε στο «νησί απέναντι»!

του
Λευτέρη 
Ραβιόλου

Δήμαρχος 
Καρύστου 



Οι βίλες 
Μπορεί τα διαβόητα κο-
ρονοπάρτι που διοργα-
νώνονται στις πολυτελείς
βίλες των νησιών των Κυ-
κλάδων, και δη της Μυκό-
νου, να έχουν μονοπωλή-
σει τη δημοσιότητα τις τε-
λευταίες εβδομάδες,
ωστόσο μαζί με αυτά διεξάγεται και ένα άλλο πάρτι, αυτήν τη
φορά φοροδιαφυγής. Με δεδομένα τα τεράστια ποσά που δια-
κινούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο «πειρασμός» είναι
μεγάλος για τους επιτήδειους που δραστηριοποιούνται στην
τουριστική βιομηχανία εκμεταλλευόμενοι βίλες.

Λίγο καθυστερημένα
Η διοίκηση του Δήμου Κασσάνδρας
ολοκλήρωσε μια σειρά μελετών κα-
τασκευής έργων ζωτικής σημασίας
που υπέβαλε προς χρηματοδότηση
επιτυγχάνοντας την έγκρισή τους.
Πρόκειται για έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, που θα
αλλάξουν ριζικά την όψη κοινοτήτων
του Δήμου Κασσάνδρας, αναβαθμί-
ζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής
των πολιτών και των επισκεπτών. Μή-
πως, όμως, θα έπρεπε να είχαν γίνει
πριν από το καλοκαίρι… 

Πάλι τα παιδιά
Ο καθηγητής Ν. Καπραβέ-

λος τόνισε ότι είναι λάθος

να λέμε ότι τα παιδιά πρέ-

πει να εμβολιαστούν για

να προστατεύσουν τους

μεγάλους. Όπως είπε,

βλέπει μακροχρόνιες επιπτώσεις της λοίμωξης και στα παι-

διά, οπότε πρέπει να προφυλαχθούν και τα ίδια και για να μη

χάσουν άλλη μια σχολική χρονιά.

Αναμονή για τις φρεγάτες
Οι Αμερικανοί έχουν καθυστερήσει την από-

φαση για τις νέες φρεγάτες, ελπίζοντας ότι σε

δεύτερο χρόνο η ελληνική κυβέρνηση θα

αναλάμβανε το βάρος της «πολιτικής απόφα-

σης». Οι εξελίξεις, όμως, δεν δικαιώνουν τις

προβλέψεις, γιατί στο Μαξίμου είναι για την

ώρα έμμεσα ουδέτεροι και προσεκτικοί. Παρ’

όλα αυτά, οι Αμερικανοί δεν εγκαταλείπουν

την προσπάθεια. 

Ε
πικοινωνία με τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπί-
ου ζητεί ο Δήμος Χαϊδαρίου προκειμένου,
όπως αναφέρεται σε σχετική εξώδικη δήλωσή

του, «να εξυπηρετηθεί μεν ο σκοπός της επενδύσε-
ως… χωρίς όμως να παραβιάζεται η νομιμότητα και
να θίγονται τα εμπράγματα δικαιώματα του δήμου».

Ουσιαστικά ο Δήμος Χαϊδαρίου με εξώδικη δήλω-
ση που έστειλε ενημέρωσε επίσημα την εταιρεία Mi-
lina Enterprises του κ. Προκοπίου, που επικράτησε

στη δημοπρασία της ΕΤΑΔ, για τις εκτάσεις εντός του
συγκεκριμένου ακινήτου που διεκδικεί, συγκεκρι-
μένα για την Προβλήτα 4.

O διαγωνισμός της ΕΤΑΔ «δεν είναι νόμιμος, με
αποτέλεσμα να πάσχει όλη η διαγωνιστική διαδικα-
σία και να τίθεται υπό αμφισβήτηση κάθε τυχόν απο-
τέλεσμα αυτής», υποστηρίζει ο Δήμος Χαϊδαρίου στο
εξώδικό του και δηλώνει ότι θα καταφύγει ενώπιον
κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και Αρχής.
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α πάντα ρει στη Γερμανία με αφορμή τις
κρίσιμες βουλευτικές εκλογές του ερχό-
μενου Σεπτεμβρίου. Στις τελευταίες

σφυγμομετρήσεις και στην ερώτηση «ποιον θα
προτιμούσατε για καγκελάριο;» ο Όλαφ Σολτς,
υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος των Σο-
σιαλδημοκρατών, ήρθε πρώτος. Το δημοσκοπικό
εύρημα αιφνιδιάζει, γιατί πριν από έναν μήνα η
απάντηση ήταν άλλη και προβάδισμα είχε τότε ο
Άρμιν Λάσετ, υποψήφιος των Χριστιανικών Κομ-
μάτων.
Ποιος, λοιπόν, από τους τρεις θα επικρατήσει; Ο
Άρμιν Λάσετ από τους Χριστιανοδημοκράτες, ο
Όλαφ Σολτς από τους Σοσιαλδημοκράτες ή η
Αναλένα Μπέρμποκ από τους Πράσινους; Η
εκλογική κούρσα προς την καγκελαρία δεν ήταν
ποτέ άλλοτε στο παρελθόν τόσο αμφίρροπη όσο
αυτήν τη φορά και λόγω του ότι η Μέρκελ δεν ξα-
ναβάζει υποψηφιότητα.
Οι πολιτικοί παρατηρητές διαπιστώνουν ότι φθί-
νει τις τελευταίες δεκαετίες ο δεσμός τμημάτων
του εκλογικού σώματος με συγκεκριμένα κόμ-
ματα. Οφείλεται κυρίως στο ότι σήμερα ζούμε σε
μια εποχή νέων συνθηκών, συμπεριλαμβανομέ-
νης της πανδημίας, και λιγότερο ιδεολογικοποι-
ημένη. Πολλοί θεωρούν ότι έχει αυξηθεί ο αριθ-
μός των κομμάτων που θα μπορούσαν να ψηφί-
σουν. Αλλά και η μετακίνηση από ένα κόμμα σε
άλλο είναι μια επιλογή που γίνεται σε όλο και πιο
μικρό διάστημα. 
Η εμφανής χαλάρωση στη Γερμανία τής σχέσης
με ένα κόμμα αφορά όλους τους θεσμούς και κυ-
ρίως στην Εκκλησία και στα συνδικάτα. Στις
εκλογές δεν αφήνουν πια το αποτύπωμά τους
ομάδες παραδοσιακών ψηφοφόρων, όπως τις
παλαιότερες δεκαετίες. Ο παραδοσιακός τρόπος
ανάλυσης των πολιτικών συσχετισμών έχασε τη
σταθερότητά του. Μόνο ένας βασικός παράγον-
τας φαίνεται να παραμένει σταθερός και αυτός
είναι η μελλοντική σχέση με μια άνετη οικονομι-
κά ζωή. 
Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων στην ατμομη-
χανή της Ευρώπης μπορεί να φέρουν εκπλήξεις
στη χώρα που μέχρι σήμερα κανείς δεν μπορεί
δει. Άλλωστε, η Μέρκελ αποτελεί ήδη ιστορία.
Μπορεί να το θέλει και η ίδια για την υστεροφη-
μία της η Γερμανία να κινηθεί από τη σταθερότη-
τα στην αστάθεια…

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το γερμανικό 
εκλογικό σκηνικό 

anetnews24@gmail.com 

Άρχισαν τα όργανα για τα ναυπηγεία
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H
Βάσια Αναστασίου, αναπληρώ-
τρια γραμματέας Επικοινωνίας
του Κινήματος Αλλαγής, MSc-
Phd, δικηγόρος - δημοσιογρά-

φος, είναι ένα από τα νέα και δυναμικά
στελέχη του κόμματος. Κρατάει αποστά-
σεις από τον ξύλινο πολιτικό λόγο και
αναφέρεται σε ένα απαρχαιωμένο πολιτι-
κό σύστημα. Ασχολήθηκε με την πολιτική
γιατί το χρωστάει στη γενιά της και, όπως
λέει, δεν θα κάνει τη χάρη στους «δρά-
κουλες» να πάει σπίτι της. Δεν «μασάει τα
λόγια της» για τις αιτίες που το ΚΙΝ.ΑΛ.
δεν ανεβαίνει δημοσκοπικά και καλεί
τους συντρόφους της να αφήσουν «τη
σκιά των γραφείων».

Με όλα όσα έχουν συμβεί και άλλα τό-
σα που αναμένονται, πώς ατενίζετε τη
νέα χρονιά και τι είναι αυτό το οποίο
μπορεί να κάνει η κυβέρνηση προκει-
μένου να αποφύγουμε τα χειρότερα;
Μια καλή αρχή θα ήταν να αναλάβει η

κυβέρνηση τις ευθύνες της. Δηλαδή, να
συνειδητοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης
ότι το επιτελικό κράτος που οραματίστηκε
έχει αποτύχει στην πράξη. Όταν ο πρω-
θυπουργός αποδεχθεί ότι η κυβέρνησή
του δεν τα έκανε όλα καλά στις κρίσεις
που συνεχίζουν να μαστίζουν τη χώρα, θα
είναι πλέον σε θέση να ακούσει το δια-
χρονικό αίτημα των Ελλήνων για εθνική
συνεννόηση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα,
από την εξωτερική πολιτική και τα υγει-
ονομικά θέματα έως την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και την πολιτική
προστασία. Τα προβλήματα που μας απα-
σχολούν σήμερα μόνο με ενότητα και συ-
νεννόηση αντιμετωπίζονται, για να μην τα
φορτώσουμε κι αυτά στις πλάτες των
επόμενων γενεών. Πάνω απ’ όλα, ας εί-
μαστε πατριώτες.

Αν μπορούσατε να αποστασιοποιηθεί-
τε από την κομματική σας ιδιότητα,
πώς θα περιγράφατε το πολιτικό κλίμα
στη χώρα μας; 
Ένα απαρχαιωμένο και βρόμικο πολιτι-

κό σύστημα, που οδηγεί σε εύλογα απα-
ξιωτικό κλίμα. Το ότι ανήκω σε ένα κόμμα
δεν σημαίνει ότι ενστερνίζομαι και όλες
τις επιλογές του. Πολλές φορές έχω δια-
φωνήσει σε πολιτικές γραμμές και ακόμα
και στην ίδια την έννοια της πολιτικής
γραμμής. Προφανώς, για να ανήκουμε
στην ίδια ιδεολογία, έχουμε κοινές αξίες
και πεποιθήσεις. Δεν θα δεχτώ ποτέ να με
«δασκαλέψουν» στο τι θα πω. Αυτά είναι
τακτικές των ανασφαλών και των λίγων.
Το πολιτικό κλίμα που είναι αρνητικό απέ-
ναντι σε όλους τους πολιτικούς είναι ακρι-
βώς το κλίμα που τους αξίζει, αν θέλετε τη
γνώμη μου. 

Η πλειοψηφία των νέων στη χώρα μας
γυρίζει την πλάτη στην πολιτική. Θεω-
ρείτε ότι η στάση αυτή είναι αναστρέ-
ψιμη; 
Ρεαλιστικά και ιστορικά, ο κόσμος άλ-

λαξε μόνο με πόλεμο ή επανάσταση. Αυ-
τήν τη στιγμή έχουμε πόλεμο εντός των
πολιτικών κομμάτων, μεταξύ των παλιάς
κοπής πολιτικών και των καινούργιων (όχι
απαραίτητα μόνο νέων) ανθρώπων και
απομένει να δούμε ποιος θα κερδίσει.
Δυστυχώς, όσο εκλείπουν τα υγιή και
«φρέσκα» πρότυπα από τα κόμματα, τόσο
οι νέοι άνθρωποι θα απομακρύνονται από
την πολιτική. Εγώ στηρίζω διακομματικά

τα νέα παιδιά και τους ανθρώπους της
κοινωνίας. Η λέξη που ακούω δικαιολο-
γημένα από συνομήλικούς μου που εγκα-
τέλειψαν την πολιτική στην πορεία είναι
«σιχάθηκα».

Το «brain drain» αποτελεί μια μεγάλη
πληγή για τη χώρα. Τι είναι αυτό το
οποίο εσάς σας κρατάει στην Ελλάδα
και πώς θα επιστρέψουν οι πιο πολλοί
από αυτούς που έφυγαν;
Αυτό που έχω να πω στην εκάστοτε κυ-

βέρνηση είναι «δώστε κίνητρα». Καλώς ή
κακώς, το μέλλον μάς ανήκει ως γενιά. Αν
δεν σταματήσουν να διοικούν άνθρωποι
που ηλικιακά είναι irrelevant με το μέλ-
λον, δεν θα δοθούν ποτέ πραγματικά κίνη-
τρα στους φίλους μας ή στα παιδιά σας να
γυρίσουν. Η Ελλάδα δεν έδιωξε τα παιδιά
της. Οι κακές πολιτικές μέχρι και σήμερα
από τα πολιτικά κόμματα έδιωξαν τα Ελ-
ληνόπουλα. 

Είστε μια νέα, σύγχρονη και επιτυχημέ-
νη γυναίκα. Γιατί ασχολείστε με την πο-
λιτική και ειδικά με το Κίνημα Αλλαγής;
Γιατί έρχονται στιγμές σαν αυτήν που

έζησα πρόσφατα να μου θυμίσουν ότι
υπάρχει ελπίδα. Αναφέρομαι στην κατα-
πληκτική συσπείρωση της γενιάς μου και
το κίνημα εθελοντισμού που παρατηρή-
σαμε να αναπτύσσεται τόσο έντονα τις τε-
λευταίες μέρες με τις πυρκαγιές. Δεν θα
δεχτώ να ξανακούσω ότι η γενιά μου είναι
«απολιτίκ». Δεν υπάρχει πιο πολιτικοποι-
ημένη γενιά από εμάς, γιατί η πραγματική
πολιτική είναι ο εθελοντισμός και η κοι-
νωνική προσφορά στον συνάνθρωπο.

Ασχολούμαι, λοιπόν, με την πολιτική γιατί
το χρωστάω στη γενιά μου. Δεν θα κάνω τη
χάρη στους «δράκουλες» να πάω σπίτι
μου. Όσο για το Κίνημα Αλλαγής, κ. Αντω-
νόπουλε, εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ. Είμαι Κεν-
τροαριστερή και σοσιαλίστρια. Θα ακο-
λουθώ το πραγματικό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ
του λαού, όπου κι αν είναι αυτό. 

Γιατί το Κίνημα Αλλαγής, παρά τις προ-
σπάθειες που καταβάλλει, δεν μπορεί
να ανασάνει δημοσκοπικά;
Το Κίνημα Αλλαγής πρέπει να εκφράσει

πιο ριζοσπαστικό και αντιδεξιό λόγο, εάν
θέλει να είναι συνέχεια του ΠΑΣΟΚ, ώστε
να μπορέσει να συσπειρώσει και όλο τον
κόσμο του ΠΑΣΟΚ που έφυγε και αναζή-
τησε αλλού πολιτική έκφραση. Αυτό δεν
θα γίνει στρογγυλεύοντας τις γωνίες. Σε
επίπεδο νεανικών κοινών, καλώς ή κα-
κώς, εάν δεν αποσυρθούν τα «παλιά» και
ταυτισμένα με αμαρτίες πρόσωπα και δεν
αντικατασταθούν από πραγματικά παιδιά
της κοινωνίας με όνομα, επώνυμο και
επάγγελμα, δεν θα εμφανιστεί σαν θαύμα
κάποια ανοδική τάση στα νούμερα. Η επο-
χή της κομματικοποίησης έχει τελειώσει
και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Πλέον μιλάμε για πολιτικοποίηση και όχι
κομματικοποίηση, αλλά και για τους λε-
γόμενους «προσωπικούς σταυρούς». Ας
υψώσει καθένας από εμάς το ανάστημά
του και ας αναμετρηθούμε εκεί έξω στην
κοινωνία και όχι στις σκιές των γραφείων
του κάθε κόμματος. Όταν σταματήσουν να
το φοβούνται αυτό στο Κίνημα Αλλαγής,
τότε ίσως ανέβουν τα νούμερα. 
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ΒΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αναπληρώτρια Γραμματέας Επικοινωνίας του ΚΙΝ.ΑΛ.

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Να αναμετρηθούμε
στην κοινωνία, όχι στις
σκιές των γραφείων 



Στους αναθεωρημένους χάρτες που παρουσίασε προχ-
θές το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ECDC) αναφορικά με την Ελλάδα αποτυπώνεται το γεγονός
ότι η χώρα έχει πλέον «κοκκινίσει».

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
δεν υπάρχει ούτε μια περιοχή στο «πορτοκαλί», με τη Θεσ-
σαλία, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία να αλλάζουν
χρωματισμό. Στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται η Κρήτη, νησιά
Ιονίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Οι επιστήμονες είναι
ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το αποτύπωμα του Δεκα-

πενταύγουστου και τη μεταφορά του ιού από τα νησιά στην
ηπειρωτική Ελλάδα.

Ήδη, οι διασωληνωμένοι αυξήθηκαν εκ νέου, βάσει της
χθεσινής ενημέρωσης του ΕΟΔΥ, στους 286, με τις ΜΕΘ να
δέχονται και πάλι πίεση, αφού η κάλυψή τους φτάνει πλέον
στο 60%. Μάλιστα, η αύξηση στις ΜΕΘ μόνο το τελευταίο δε-
καήμερο κυμαίνεται στο 29,44% - ποσοστό ιδιαίτερα ανησυ-
χητικό.

Η πανδημία σε αυτήν τη φάση παραμένει η νόσος των νέ-
ων, καθώς η διάμεση ηλικία των καινούργιων κρουσμάτων

ήταν την τελευταία εβδομάδα τα 29 έτη. Ωστόσο, σύμφωνα
με τον καθηγητή Χαράλαμπο Γώγο, εμφανίζεται μια στροφή
σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση
νοσηλειών σε κλινικές Covid και ΜΕΘ.

Υπολογίζεται πως η αύξηση στις ΜΕΘ κυμαίνεται στο
29,44% το τελευταίο δεκαήμερο. Έτσι, σύμφωνα με την επι-
τροπή, η κάλυψη στις κλινικές Covid είναι 41% ανά την Ελλά-
δα, ενώ στις ΜΕΘ έχει φτάσει περίπου στο 60%. Ο κ. Γώγος
επανέλαβε πως δυσκολία σε κλίνες ΜΕΘ υπάρχει στην Κρή-
τη, όπου η κάλυψη φτάνει το 96,5%.

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος
για τις ανακοινώσεις του
κυβερνητικού πλάνου ανα-
φορικά με τα νέα μέτρα,

μπροστά στην επέλαση της μετάλλα-
ξης Δέλτα και ενώ οι πρώτοι εκδρο-
μείς του Δεκαπενταύγουστου έχουν
αρχίσει να επιστρέφουν από τους του-
ριστικούς προορισμούς και κυρίως
από τα νησιά, όπου το ιικό φορτίο
έδειξε κόκκινο.

Σχέδιο
Με διακηρυγμένο στόχο στο Μέγα-

ρο Μαξίμου να παραμείνουν ανοιχτές
η οικονομία και η κοινωνία σε κάθε
περίπτωση, το σχέδιο περιλαμβάνει
σειρά «εμποδίων» στην καθημερινό-
τητα των ανεμβολίαστων, προκειμέ-
νου να ενθαρρυνθούν να προβούν
στον εμβολιασμό, περιορίζοντας τις
πιθανότητες νόσησής τους.

Τις επικείμενες αλλαγές στην καθη-
μερινότητα εν όψει του χειμώνα προ-
ανήγγειλε και ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντών-
τας σχετικά με το ενδεχόμενο να μην
είναι ελεύθερη η πρόσβαση στα εμπο-
ρικά καταστήματα για τους ανεμβο-
λίαστους και πως «την επόμενη εβδο-
μάδα θα υπάρξει μια συνολική τοπο-
θέτηση από την πλευρά της κυβέρνη-
σης για όλο το πλαίσιο διαχείρισης της
πανδημίας εν όψει του φθινοπώρου
και του χειμώνα».

Η επιλογή της κυβέρνησης να θέ-
σει «τεχνητά εμπόδια» προς τους
ανεμβολίαστους -πέραν της ανάγκης
προάσπισης της δημόσιας υγείας-
έγκειται στην ύπαρξη του εμβολίου,
το οποίο επιτρέπει την πλήρη αντα-
πόκριση των πολιτών στις συνήθεις
δραστηριότητές τους με ασφάλεια -
επιλογή, ωστόσο, που δεν υπήρχε
στον κυβερνητικό σχεδιασμό στα
πρώτα κύματα της πανδημίας στη
χώρα.

Ανάμεσα στα μέτρα που επεξεργά-
ζεται το κυβερνητικό επιτελείο εν
όψει του χειμώνα περιλαμβάνονται:
Η απαγόρευση εισόδου για μη εμβο-
λιασμένους σε χώρους εστίασης και
ψυχαγωγίας, η είσοδος στις σχολικές
και ακαδημαϊκές μονάδες του προ-
σωπικού (καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
δάσκαλοι) μόνο με επίδειξη πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού ή με δύο αρ-
νητικά εργαστηριακά τεστ την εβδο-
μάδα, η υποβολή σε εργαστηριακά
τεστ για εργαζομένους στο Δημόσιο
και στον ιδιωτικό τομέα και η επι-
στροφή της μάσκας στους εξωτερι-
κούς χώρους.

Για την εστίαση
Εν τω μεταξύ, σε παράταση επ’ αόρι-

στον οδεύουν τα μέτρα στην εστίαση,
τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, τα
οποία ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου,

διακρίνοντας τους ανοιχτούς χώρους
σε αμιγείς και μη, ως προς τους εμβο-
λιασμένους και μη θαμώνες.

Η επαναφορά της χρήσης μάσκας
σε εξωτερικούς χώρους βρίσκεται
ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζει η
κυβέρνηση.

Σκέψεις για επιστροφή 
της μάσκας σε 
εξωτερικούς χώρους

Τα νησιά και οι περιοχές που είναι κόκκινες - 30% η αύξηση εισαγωγών στις ΜΕΘ
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Κορονοϊός: 3.625 κρούσματα, 
296 διασωληνωμένοι
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που κατα-
γράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ,
είναι 3.625. Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 30, ενώ των διασω-
ληνωμένων σε 296. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχε-
ται σε 554.055 (ημερήσια μεταβολή +0,7%), εκ των οποίων 51,1% άν-
δρες. Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική, καθώς από τα 3.625 νέα
κρούσματα που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ οι 768 μολύνσεις εντοπί-
ζονται στο Λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 376 νέες
μολύνσεις, ενώ στην Κρήτη εντοπίστηκαν 340 κρούσματα. Εν τω με-
ταξύ, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς
τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι έως τα τέλη Αυγούστου θα έχουν εμβολιαστεί -
έστω και με την πρώτη δόση- πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες.

Mετ’ εμποδίων 
o xειμώνας για τους
ανεμβολίαστους



Η μετάλλαξη Δέλτα
«γονατίζει» 
τα  παιδιατρικά 
νοσοκομεία στις ΗΠΑ

Ο κορονοϊός στα παιδιά έχει πιο ήπια
συμπτωματολογία συγκριτικά με τους ενή-
λικες. Ωστόσο, η επικράτηση της μετάλλα-
ξης Δέλτα του SARS-CoV-2 αυξάνει τον
κίνδυνο νόσησης και για τις μικρές ηλικίες.
Σύμφωνα με δεδομένα από τα Κέντρα
Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, περί-
που 1.800 παιδιά νοσηλεύτηκαν με Covid-
19 στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Χα-
ρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ρυθμός
νοσηλείας παιδιών με Covid-19 έχει αυξη-
θεί κατά 500% συγκριτικά με τις αρχές Ιου-
λίου 2021.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα από μια με-
γάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στον
Καναδά δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν
διαγνωσθεί με Covid-19, κατά τη διάρκεια
του πανδημικού κύματος με το στέλεχος
Δέλτα, μπορεί να διατρέχουν έως και δι-
πλάσιο κίνδυνο νοσηλείας, συγκριτικά με
τον κίνδυνο που εμφάνιζαν κατά τη διάρ-
κεια των προηγούμενων κυμάτων της παν-
δημίας με επικράτηση διαφορετικών πα-
ραλλαγών του SARS-CoV-2.

Βέβαια, συγκριτικά με τους ενήλικες, ο
κίνδυνος νοσηλείας στα παιδιά παραμένει
χαμηλός. Σύμφωνα με την Αμερικανική
Ακαδημία Παιδιατρικής, περίπου ένα παιδί
για κάθε 100 που διαγιγνώσκονται με
Covid-19 θα νοσηλευτεί λόγω των συμπτω-
μάτων της λοίμωξης. Τα στατιστικά δεδο-
μένα επιβεβαιώνει και η κατάσταση στα νο-
σοκομεία των ΗΠΑ.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση των
παιδιάτρων είναι επίσης ότι κατά τα προ-
ηγούμενα κύματα της πανδημίας πολλές
διαγνώσεις Covid-19 ήταν εντελώς ασυμ-
πτωματικές και γίνονταν στο πλαίσιο ελέγ-
χων ρουτίνας για SARS-CoV-2, όπως πριν
από χειρουργικές επεμβάσεις. Η κατάστα-
ση πλέον έχει αλλάξει σημαντικά, με τα πε-
ρισσότερα παιδιά που διαγιγνώσκονται στο
νοσοκομείο με κορονοϊό να προσέρχονται
λόγω των συμπτωμάτων της λοίμωξης και
όχι για άσχετη αιτία. Παράλληλα, έχουν αυ-
ξηθεί και οι περιπτώσεις παιδιών με πολυ-
συστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, στο
πλαίσιο της Covid-19.

Ο
λοκληρώθηκε χθες η πρώτη
εβδομάδα υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού των εργαζομένων σε
όλες τις δομές ηλικιωμένων και

αναπηρίας της χώρας. Σύμφωνα με το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, για λόγους προστασίας κυρίως των
πιο ευάλωτων πολιτών, από τη Δευτέρα 16
Αυγούστου, σε ιδιωτικές, δημόσιες, δημο-
τικές και εκκλησιαστικές δομές μπορούν
να εργαστούν μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί.
Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι τίθενται
σε αναστολή εργασίας, μέχρι να εμβολια-
στούν, κατ’ εφαρμογή της σχετικής διάτα-
ξης του νόμου 4820/2021.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου, μία εβδομάδα μετά την τήρηση
του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις δο-
μές, το ποσοστό των εμβολιασμένων πα-
ρουσιάζει ανοδική πορεία.

Συγκεκριμένα, την περίοδο του Ιουλίου
στις ιδιωτικές δομές γήρατος και αναπη-
ρίας το ποσοστό εμβολιασμού των εργαζο-
μένων ήταν στο 62%, ενώ σήμερα είναι πα-
ραπάνω από το 85%. Στις δημόσιες δομές
παρατηρήθηκε τεράστια αύξηση, αφού τον
Ιούλιο ήταν εμβολιασμένο το 45% των εργα-
ζομένων και σήμερα έχει εμβολιαστεί το
90% του συνόλου.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις απαλλαγής
των εργαζομένων που αδυνατούν να εμβο-
λιαστούν για επιβεβλημένους λόγους υγεί-
ας -οι οποίες είναι λίγες σε αριθμό- έχουν
κατατεθεί και η γνωμοδότησή τους πρόκει-
ται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 23 Αυγού-

στου. Για την περίπτωση αυτήν υπάρχει
χρονική παράταση ως προς το μέτρο της
αναστολής εργασίας.

Στο σύνολό του, το μέτρο παρουσιάζεται
αποτελεσματικό και δεν φαίνεται να προκύ-
πτουν μεγάλα κενά. «Ο υποχρεωτικός εμ-
βολιασμός των εργαζομένων στις δομές
δεν είναι προσπάθεια επιβολής μίας άπο-
ψης. Είναι ουσιαστικό κομμάτι της προσπά-
θειάς μας όλους αυτούς τους μήνες για τη
διαφύλαξη της υγείας των γιαγιάδων και
των παππούδων μας. Η πρώτη εβδομάδα
μάς δείχνει πως αυτό γίνεται αντιληπτό. Η
υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός των
εργαζομένων αυξάνουν ολοένα και περισ-
σότερο το ποσοστό των εμβολιασμένων
συμπολιτών μας. Όλοι μαζί, Πολιτεία, εργα-
ζόμενοι και διοικήσεις, εδώ και έναν χρόνο
χτίζουμε το τείχος ανοσίας απέναντι στον
κίνδυνο του ιού. Προστατεύουμε τους αν-
θρώπους μας με όλα τα εργαλεία που δια-
θέτουμε», δήλωσε η υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια
για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Δόμνα
Μιχαηλίδου.

ΙΙσραήλ: Από τα 40 έτη 
η χορήγηση τρίτης δόσης 

Το Ισραήλ αποφάσισε να μειώσει στα 40 έτη
την ελάχιστη ηλικία για τη χορήγηση μιας
τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του νέου
κορονοϊού, προκειμένου να ανακόψει την
αύξηση των μολύνσεων που συνδέονται με
τη μετάλλαξη Δέλτα, ανακοίνωσε την Πέμ-
πτη (19/8) ο υπουργός Υγείας της χώρας.
«Έχουμε εμβόλια για όλους και τώρα οι πο-
λίτες ηλικίας 40 ετών και άνω μπορούν να
λάβουν μια τρίτη δόση», έγραψε σε tweet ο
Νιτζάν Χόροβιτς. «Το εμβόλιο είναι αποτε-
λεσματικό. Ας σταματήσουμε τη Δέλτα»,
συμπλήρωσε.
Η χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης εμ-
βολίου στους Ισραηλινούς ηλικίας τουλάχι-
στον 40 ετών αναμένεται να ξεκινήσει την
Κυριακή. Το Ισραήλ άρχισε να χορηγεί τρί-
τες δόσεις σε πολίτες άνω των 60 ετών τον
Ιούλιο, μειώνοντας αργότερα την ελάχιστη
ηλικία επιλεξιμότητας στα 50 έτη και προ-
σφέροντας ενισχυτικές δόσεις σε υγειονο-
μικούς και άλλους εργαζομένους.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι
Μπένετ, ηλικίας 49 ετών, ανακοίνωσε ότι θα
εμβολιαστεί και ο ίδιος με τρίτη δόση. «Κα-
λώ όλους τους ανθρώπους που πληρούν τα
κριτήρια του υπουργείου Υγείας να εμβο-
λιαστούν (…). Δεν πρέπει να ρισκάρουμε
τις ζωές μας», τόνισε, σύμφωνα με ένα δελ-
τίο Τύπου του γραφείου του.
Συνολικά, περισσότερα από 970.000 κρού-
σματα Covid-19 έχουν καταγραφεί στο Ισ-
ραήλ, εκ των οποίων περισσότεροι από
6.700 θάνατοι. Πάνω από 5,4 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολί-
ου, ήτοι το 58% του πληθυσμού, και περίπου
1,2 εκατομμύριο μια τρίτη.

Aποδίδει καρπούς το μέτρο
της αναστολής εργασίας 
για τους ανεμβολίαστους

Στο 90% από 45%
οι εμβολιασμένοι
εργαζόμενοι
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ



Σ
ε πλήρη επιχειρησιακή εφαρμο-
γή έχει τεθεί το σχέδιο κοινών πε-
ριπολιών Ελληνικής Αστυνομίας,
Ενόπλων Δυνάμεων και Πολιτι-

κής Προστασίας σε κορυφές βουνών και
δάση, για την αποτροπή τυχόν εμπρησμών.
Πρόκειται για σχέδιο που θα εφαρμοστεί
τουλάχιστον μέχρι και το βράδυ της 26ης
Αυγούστου, ενώ θα γίνει εκ νέου σύσκεψη
για το εάν θα παραταθεί.

Πιο αναλυτικά, το Γενικό Επιτελείο Εθνι-
κής Άμυνας βρίσκεται σε συνεχή επικοι-
νωνία με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και της
Πυροσβεστικής, ώστε μεικτά κλιμάκια από
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και από
τα τρία Όπλα (Στρατός Ξηράς, Πολεμική
Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό), μαζί με
αστυνομικούς, να περιπολούν όπου κρίνε-
ται απαραίτητο από την Πολιτική Προστα-
σία. Ήδη, μάλιστα, έχουν επικοινωνηθεί
και οι πρώτες περιπολίες, προκειμένου να
σταλεί μήνυμα στους επίδοξους «Νέρω-
νες» ότι θα βρεθούν άμεσα με χειροπέδες. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περιπο-
λίες γίνονται τόσο με φάρους και σειρήνες
-ώστε να είναι εμφανής η παρουσία τους-
όσο και πιο... διακριτικά, για τον εντοπισμό
τυχόν ύποπτων κινήσεων και ατόμων. Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι από τις 6 το πρωί
της Παρασκευής μέχρι τις 6 πρωί σήμερα
(Σάββατο 21/8) έχουν προγραμματιστεί
από την ΕΛ.ΑΣ. 723 περιπολίες, οι 168 εκ
των οποίων στην Αττική. Από το ΓΕΕΘΑ
έχουν προγραμματιστεί σε εβδομαδιαία
βάση 880 περίπολα, με τη συμμετοχή 1.760
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Πιο
συγκεκριμένα, στη Θράκη έχουν οργανω-
θεί 114 περιπολίες, στη Μακεδονία 192,
στην Ήπειρο 96, στη Θεσσαλία 112, στη Στε-

ρεά Ελλάδα 73, στα νησιά του Αιγαίου 273
και στην Πελοπόννησο 20.

Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι από τις 3
Αυγούστου μέχρι σήμερα η ΕΛ.ΑΣ. έχει
προχωρήσει σε 25 συλλήψεις και 188 προ-
σαγωγές ατόμων για εμπρησμό. Από τους
συλληφθέντες της ΕΛ.ΑΣ. οι τέσσερις
έχουν ήδη προφυλακιστεί, μετά την προ-
σαγωγή τους στον ανακριτή, ενώ σε κάποι-
ες από τις περιπτώσεις επιβλήθηκε ποινή
φυλάκισης με αναστολή. Πιο πρόσφατο
παράδειγμα, αυτό ημεδαπού από τη Ζά-

κυνθο, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερα
χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και δι-
καίωμα έφεσης.

Τέλος, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Εγκλημάτων Εμπρησμού του Π.Σ., από τις 5
Αυγούστου μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 28
συλλήψεις για 24 περιπτώσεις πυρκαγιών.
Από τους συλληφθέντες από την Πυροσβε-
στική, σε μία περίπτωση επιβλήθηκε ήδη
ποινή 5 ετών χωρίς αναστολή, σε άλλη μία 2
χρόνια φυλάκιση και σε μία ακόμη 18 μή-
νες με αναστολή.

Προανάκριση για τον εμπρησμό που σημειώθηκε τα ξη-
μερώματα της Παρασκευής στην Κερατέα και συγκεκρι-
μένα στο 2ο λιμανάκι στην περιοχή Δασκαλειό διενεργεί η
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του
Π.Σ., καθώς στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά βρέθη-
καν υπολείμματα φωτοβολίδας. 

Είχε προηγηθεί καταγγελία του δημάρχου Λαυρεωτι-
κής, Δημήτρη Λουκά, αλλά και κατοίκων της περιοχής
που υπέδειξαν στις Αρχές συγκεκριμένη μάρκα Ι.Χ. αυτο-
κίνητου και κάποιους αριθμούς από την πινακίδα του, στο
οποίο φέρονται να επέβαιναν δύο άτομα που προκάλεσαν
τη φωτιά. Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που η (δεύ-
τερη) φωτοβολίδα πέφτει προς το βουνό και ύστερα από

λίγο ξεκινάει η φωτιά, με τον δήμαρχο να δηλώνει ότι
«υπάρχουν βίντεο και μαρτυρίες από την περιοχή, που
έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ.». Η πυρκαγιά δεν
επεκτάθηκε πολύ χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυ-
ροσβεστών και κατοίκων της περιοχής, ενώ οι φλόγες
έφτασαν περίπου 100 μέτρα από τα σπίτια του οικισμού.

Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο έχει τεθεί ύστερα από σχεδόν
πέντε 24ωρα το πύρινο μέτωπο που κατέκαψε το όρος Πα-
τέρας, που αποτελούσε έναν από τους τελευταίους πνεύ-
μονες πρασίνου της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την
πρώτη καταγραφή από το ευρωπαϊκό σύστημα «Coperni-
cus», έγιναν στάχτη περισσότερα από 78.000 στρέμματα
παρθένου δάσους. Στις φλόγες παραδόθηκαν και τουλά-

χιστον 10 κατοικίες και αποθήκες στους οικισμούς Θέα
και Καραούλι του Δήμου Μάνδρας, ενώ η διαδικασία της
καταγραφής των ζημιών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.
Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστι-
κές δυνάμεις, για τον φόβο τυχόν αναζωπύρωσης. 

Τέλος, η Ρουμανία στέλνει εκ νέου 142 πυροσβέστες
στην Ελλάδα για 10 ημέρες ως ενισχυτική δύναμη. Οι Ρου-
μάνοι πυροσβέστες αναχώρησαν από το Βουκουρέστι και
θα παραμείνουν στη χώρα μας για 10 ημέρες. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει και προ
ημερών στη μάχη με την πύρινη λαίλαπα στη Βόρεια Εύ-
βοια. 

Παπ.

Έρευνα για τον εμπρησμό στο Δασκαλειό - Ξανάρχονται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες
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Για την αποτροπή τυχόν 
εμπρησμών, όπου κρίνεται
αναγκαίο από την Πολιτική
Προστασία - Μέχρι σήμερα
έχουν γίνει 28 συλλήψεις για
24 περιπτώσεις πυρκαγιών…

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σ Τ Ρ Α Τ O Σ  Κ Α Ι  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ I Α

Κοινές περιπολίες σε 
βουνοκορφές - δάση



Ανοδική ππορεία τραβούν οι βάσεις
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για
την ανακοίνωση των βάσεων ει-
σαγωγής, παραδοσιακά στα τέ-
λη του μήνα, με την οποία θα

ολοκληρωθεί η διαδικασία των φετινών
Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις, αναμένεται γενική άνοδος των
βάσεων, λόγω των εύκολων θεμάτων, που
σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι θεαμα-
τική, με μια αύξηση της τάξης των 1.500
μορίων.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από
92.000 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν φέτος
για να διεκδικήσουν μία από τις συνολικά
77.415 θέσεις σε όλα τα πανεπιστήμια της
χώρας, ωστόσο περίπου ένας στους τρεις,
δηλαδή περισσότεροι από 25.000 μαθητές,
θα μείνει εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Αιτία, η εφαρμογή -για πρώτη φορά
φέτος- της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(ΕΒΕ), που λειτουργεί σαν κόφτης, ειδικά
για όσους επιθυμούν σχολές με ειδικά μα-
θήματα. 

Εύκολα θέματα
«Αυτό που περιμένουμε είναι άνοδος

των βάσεων στα περισσότερα Επιστημονι-
κά Πεδία, γιατί τα θέματα ήταν πιο εύκολα
από πέρυσι. Φυσικά, δεν θα είναι παντού
ανοδική, με την έννοια ότι σε κάποια Επι-
στημονικά Πεδία -και συγκεκριμένα στο
Ανθρωπιστικών Σπουδών και στο Θετικών
Επιστημών- αναμένεται να έχουμε πτώση
των βάσεων από μια βαθμολογική κλίμακα
και κάτω. Στο πρώτο Επιστημονικό Πεδίο
θα έχουμε πτωτική πορεία σε σχολές που
βρίσκονται κάτω από τα 17.000 μόρια και
στο δεύτερο σε αυτές με βάση χαμηλότερη
των 12.500 μορίων», περιγράφει στην «Po-
litical» ο σύμβουλος Σταδιοδρομίας Στρά-
τος Στρατηγάκης. 

Ο ίδιος εξηγεί ότι φέτος πρέπει να συνυ-
πολογιστεί και ο παράγοντας ΕΒΕ, που βά-
ζει ένα πλαφόν της τάξης των 7.800 με
7.900 μορίων, και, ως εκ τούτου, υποψήφι-
οι που πέτυχαν μέσο όρο βαθμολογίας στα
τέσσερα μαθήματα μικρότερο από 8,27 δεν
είχαν δικαίωμα υποβολής μηχανογραφι-
κού δελτίου και, άρα, δεν θα εισαχθούν
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. «Αυτό είναι
το κατώφλι εισαγωγής. Δεν θα υπάρξει,
δηλαδή, καμία Σχολή με χαμηλότερη βά-
ση, γεγονός που αφήνει εκτός πανεπιστη-
μίων έναν στους τρεις υποψήφιους, περί-
που 25.000 μαθητές περιερχόμενους από
γενικά λύκεια», αναφέρει ο κ. Στρατηγά-

κης.  Η μεγαλύτερη πτώση, πάντως, αναμέ-
νεται στις χαμηλόβαθμες σχολές του Πρώ-
του Επιστημονικού Πεδίου, καθώς φέτος
διαγωνίστηκε μικρότερος αριθμός υποψη-
φίων συγκριτικά με πέρυσι. Στον αντίποδα,
τη μεγαλύτερη άνοδο εκτιμάται ότι θα

έχουν οι σχολές του Τρίτου Επιστημονικού
Πεδίου (Επιστήμες Υγείας), όπου σε κά-
ποιες περιπτώσεις «μπορεί να δούμε άνο-
δο της τάξης των 1.500 μορίων, γιατί τα θέ-
ματα ήταν εύκολα. Μεταξύ των σχολών που
θα “ψηλώσουν” θεαματικά τις βάσεις τους

είναι αυτές με τα γνωστικά αντικείμενα της
Νοσηλευτικής και των Παραϊατρικών
Σπουδών, οι οποίες κυμαίνονται κοντά στα
14.000 μόρια. Εντυπωσιακά ανοδικά θα κι-
νηθούν και οι σχολές του Τέταρτου Επιστη-
μονικού Πεδίου (Επιστήμες Οικονομίας
και Πληροφορικής)». 

Οι κορυφαίες όλων των σχολών, οι Ιατρι-
κές, έπειτα από τρία συνεχόμενα χρόνια
πτωτικής πορείας, θα δούνε τις βάσεις
τους να κινούνται ανοδικά. Ειδικότερα, η
Ιατρική Αθήνας, όπως όλα δείχνουν, θα
βρεθεί στα 18.700 μόρια και η Ιατρική Αλε-
ξανδρούπολης θα αγγίξει τα 18.125 μόρια.
Από την άλλη πλευρά, η Νομική Αθήνας
αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο της
τάξης των 90 μορίων, φτάνοντας τα 18.140,
ενώ η Νομική Κομοτηνής θα έχει -πιθανό-
τατα- μια ανεπαίσθητη πτώση των 40 μο-
ρίων και η βάση της θα τοποθετηθεί στα
17.210 μόρια. 
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Θεαματική αύξηση έως και 1.500
μόρια - Εκτός Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ένας στους τρεις,
λόγω εφαρμογής της 
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Ερωτηματικό οι σχολές με ειδικά μαθήματα
«Είναι άγνωστο το τι θα συμβεί με τις βάσεις των σχολών στις οποίες, για να εισαχ-

θεί κάποιος, απαιτούνται ειδικά μαθήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Αρ-
χιτεκτονικές Σχολές, όπου κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, γιατί τα ειδι-
κά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου “έκοψαν” πολλούς υποψηφί-
ους. Είδαμε μαθητές που είχαν συγκεντρώσει περισσότερα από 20.000 μόρια να μην
έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους την Αρχιτεκτονική Αθή-
νας, γιατί υπήρχαν τρεις “κόφτες”: Η ΕΒΕ του Τμήματος και οι ΕΒΕ των δύο ειδικών
μαθήματων. Υποψήφιος που δεν έπιανε έστω και μία από τις τρεις ΕΒΕ δεν είχε το
δικαίωμα εισαγωγής στη σχολή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περισσότεροι μαθητές
έχουν διαλέξει την Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων ή την αντίστοιχη σχολή στα Χανιά. Μέ-
νει πλέον να δούμε πως θα κινηθούν οι βάσεις στις εν λόγω σχολές», λέει ο κ. Στρα-
τηγάκης.

Ο ίδιος αναφέρει ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όσες σχολές έχουν ένα ή
δύο ειδικά μαθήματα, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστο πώς θα κυμανθούν οι βάσεις
τους. «Όπου υπάρχουν δύο ή τρεις “κόφτες” είναι ρευστά τα πράγματα. Υποψήφιος
που θα χάσει έστω και μία ΕΒΕ δεν μπορεί να δηλώσει το Τμήμα που τον ενδιαφέρει.
Θα δούμε πολλούς μαθητές με πολύ καλές βαθμολογίες, από 18.000 μόρια και πάνω,
να μην μπορούν να εισαχθούν στις σχολές που επιθυμούν» και να συμβιβάζονται με
πιο χαμηλόβαθμες, οι οποίες αποτελούν δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους, καταλήγει ο
σύμβουλος Σταδιοδρομίας. 
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Τ
ην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την
Ιθάκη και τα άλλα νησιά του Ιονί-
ου τα έχουμε δει να γίνονται…
σκηνικό σε μια σειρά από κινη-

ματογραφικές παραγωγές. Τόσο ελληνι-
κές όσο και ξένες. Από τη Ρένα Βλαχοπού-
λου («H κόμησσα της Κέρκυρας»), την
Τζένη Καρέζη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη
(«Ραντεβού στην Κέρκυρα»), την Αλίκη
Βουγιουκλάκη,  τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ
(«Η αρχόντισσα και ο αλήτης»), την Έλενα
Ναθαναήλ («Επιχείρηση Απόλλων»), μέ-
χρι την τηλεοπτική σειρά «42οC», που παί-
χτηκε πρόσφατα.

Και από τον Τζέιμς Μποντ («Πράκτωρ
007-Για τα μάτια σου μόνο») έως την πριγ-
κίπισσα Σίσσυ, τον Αριστοτέλη Ωνάση, μέ-

χρι τη βρετανική σειρά «The Durrells in
Corfu».  Σήμερα τα νησιά του Ιονίου ετοι-
μάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα και
από «ερασιτέχνης πρωταγωνιστής» σε ται-
νίες και σε τηλεοπτικές σειρές να γίνουν
πρωταγωνιστής, καθώς με πρωτοβουλία
της περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα-Τσαγ-
καροπούλου υλοποιείται μια πρωτοβουλία
που ξεκίνησε από την προηγούμενη κυ-
βέρνηση και αφορά τη δημιουργία του
Film Office. 

H περιφερειάρχης, κατανοώντας την
αξία αυτού του σχεδίου, σύστησε στην
καρδιά της πόλης της Κέρκυρας ένα ξεχω-
ριστό γραφείο που στην ουσία λειτουργεί,
όπως μας εξήγησε η υπεύθυνή του Άντζε-
λα Κροκίδη, σαν τις… ρεσεψιόν των ξενο-

δοχείων. Κατευθύνει, συμβουλεύει και
εξυπηρετεί ανθρώπους του θεάματος που
θέλουν να γυρίσουν μια κινηματογραφική
ή τηλεοπτική παραγωγή στα Ιόνια. 

«Δυναμικά και οργανωμένα»
Από τη μεριά της η Ρόδη Κράτσα-Τσαγ-

καροπούλου τονίζει: «Τα νησιά του Ιονίου
μπαίνουν δυναμικά και οργανωμένα στον
χώρο μιας βιομηχανίας που την έχουμε
ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ». Και
προσθέτει: «Το έργο CIAK, μέσω της υλο-
ποίησης ενός σύνθετου πλέγματος δράσε-
ων και δομών, έχει ακριβώς ως στόχο την
προβολή και προώθηση της άυλης πολιτι-
στικής και φυσικής κληρονομιάς της Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να
την καταστήσει προορισμό παραγωγής
διεθνών παραγωγών με πολλές θετικές
επιπτώσεις στην εξωστρέφεια, προβολή
των νησιών και τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης. Και το κάνουμε αξιοποιών-
τας πόρους από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
το οποίο περιλαμβάνει και τη δημιουργία
αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου που
λέγεται Film Office. Ένας μηχανισμός που
ήδη έχει δώσει έμπρακτα δείγματα γρα-
φής, εν μέσω πανδημίας, όχι μόνο για την
προβολή των νησιών του Ιονίου αλλά και
για την αγορά τους, την οικονομική ζωή
τους. Με στοχευμένα βήματα, ανοίγουμε
μια διαφορετική πόρτα παγκοσμίως, την
οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε».

Να σημειώσουμε ότι ο κινηματογραφι-
κός τουρισμός τα τελευταία χρόνια γνωρί-

ζει μεγάλη άνθηση και τα αποτελέσματά
του αποτελούν συχνά αντικείμενο μελέτης
αλλά και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Η
χώρα μας επιλέγεται ως τόπος κινηματο-
γραφικών γυρισμάτων ξένων παραγωγών
εδώ και τουλάχιστον πενήντα χρόνια.

Η Ελλάδα και το ειδυλλιακό θερινό της
τοπίο προτιμούνται κυρίως για παραγωγές
που εκτυλίσσονται καλοκαίρι, με τον ήλιο,
τη ζέστη και τη θάλασσα να παίζουν κυ-
ρίαρχο ρόλο. Κάποιοι παραγωγοί, πάλι,
την επιλέγουν ως τόπο γυρισμάτων χάρη
στα αρχαία μνημεία. Ο μεγάλος πλούτος
των περιφερειών μένει άγνωστος και ανα-
ξιοποίητος.

Στο CIAK συμμετέχουν συνολικά έξι
εταίροι από την Ελλάδα και την Ιταλία. Επι-
κεφαλής του εταιρικού σχήματος είναι η
Επιτροπή Κινηματογραφικών Ταινιών της
Απουλίας, ενώ από την Ιταλία συμμετέχει
επίσης και η Περιφέρεια Απουλίας. Το
εταιρικό σχήμα από την ελληνική πλευρά
συνθέτουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η
Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας και ο Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστήμι-
ου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων σχεδιάζει τη δική της παρου-
σία, επιστρατεύει τις δυνατότητές της και
συντονίζει τα εργαλεία της σε όλους τους
τομείς.

Τα νησιά του Ιονίου διαθέτουν όλα τα χα-
ρακτηριστικά (μοναδικής ομορφιάς τοπο-
θεσίες, σύγχρονες υποδομές, πολύ ση-
μαντικό πολιτιστικό και ανθρώπινο κεφά-

της Έλενας Πρωτόπαππα

Γίνονται… 
στούντιο
τα Ιόνια Νησιά

Στη φωτογραφία η Φαίη Ξυλά με την Αγγελική Κροκίδη

Π



ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ21

λαιο), προκειμένου να αποτελέσουν πόλο
έλξης για την παραγωγή μικρών και μεγά-
λων κινηματογραφικών ταινιών καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να ανα-
δειχθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως
ένας σημαντικός κινηματογραφικός προ-
ορισμός στο διεθνές στερέωμα, ενώ είναι
ήδη ένας δυναμικός τουριστικός προορι-
σμός.

Το Film Office της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημιούρ-
γησε το δικό της Film Office, με έδρα την
Κέρκυρα και αναφορές σε όλα τα νησιά
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας,
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.

Πρόκειται για ένα γραφείο προσέλκυ-
σης και πολύπλευρης υποστήριξης οπτι-
κοακουστικών παραγωγών. Αποτελεί το
σημείο πρώτης επαφής και αναφοράς,
πριν και κατά τη διάρκεια γυρισμάτων κι-
νηματογραφικών παραγωγών στο Ιόνιο.

Το Film Office έχει τη συνεργασία και
υποστήριξη του Ιονίου Πανεπιστημίου, της
Σχολής Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.

Οι υπηρεσίες
Το Film Office λειτουργεί ως διαμεσολα-

βητής μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων και της εγχώριας και διεθνούς κινη-
ματογραφικής βιομηχανίας, παρέχοντας
μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, με σκοπό
την προσέλκυση κινηματογραφικών πα-
ραγωγών αλλά και την υποστήριξή τους,

με κυριότερες από αυτές:
� την ενημέρωση για την πολιτική της Ελ-

λάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων στον τομέα των οπτικοακουστικών
μέσων

� την προώθηση και την ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πε-
ριοχής σε όλους τους τομείς, καθώς και
τις δυνατότητες της περιοχής σε τουρι-
στικούς, πολιτιστικούς και ψυχαγωγι-
κούς χώρους

� την παροχή εστιασμένων πληροφοριών
με σαφή τρόπο σχετικά με τις τοποθε-
σίες και τις υποδομές που διαθέτει η
περιοχή αλλά και το κατάλληλο ανθρώ-
πινο δυναμικό, ηθοποιούς και επαγγελ-
ματίες οπτικοακουστικών υποδομών
μέσω δύο βασικών εργαλείων, του
Οδηγού Τοποθεσιών και του Οδηγού
Παραγωγής

� τη διευκόλυνση των επαφών των ενδια-
φερομένων εταιρειών παραγωγής με
τους κεντρικούς όπως και τοπικούς φο-
ρείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

� τη διευκόλυνση για επιτάχυνση διεκπε-
ραίωσης των διαδικασιών που απαιτούν
αποφάσεις και άδειες από τη δημόσια
διοίκηση, τους κρατικούς και άλλους
θεσμικούς φορείς.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ήδη ελληνι-

κές σειρές και ξένες παραγωγές ετοιμά-
ζουν γυρίσματα στα Ιόνια, σε συνεργασία
με το Film Office, και σύντομα θα απολαύ-
σουμε τις ομορφιές των νησιών μας στη
μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: 
Το Film Office είναι εργαλείο προβολής 
και ανάπτυξης των νησιών του Ιονίου 
αλλά και της χώρας μας



Πελοπόννησος

Υπογράφηκαν συμβάσεις 
έργων για Αργολίδα

Σειρά συμβάσεων έργων και μελετών για την Π.Ε. Αργολί-
δας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης
Νίκας. Κύριο έργο θεωρείται η συντήρηση του επαρχιακού
οδικού δικτύου Ερμιονίδας, προϋπολογισμού 550.000 ευρώ,
που μειώνεται σε δαπάνη μόνο 182.000 ευρώ μετά την έκπτω-
ση που προσέφερε ο ανάδοχος. Επιπλέον, υπογράφηκαν δύο
συμβάσεις με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνας Α.Ε., στο
πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας
και του εν λόγω φορέα με αντικείμενο την ωρίμανση έργων
βαρύνουσας σημασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολί-
δας. Αντικείμενα των συμβάσεων με τον Πάρνωνα, η ωρίμανση
του έργου που αφορά στην ανέγερση του Ενωσιακού γηπέδου
της Π.Ε. Αργολίδας στη Νέα Τίρυνθα και οι μελέτες εγγειοβελ-
τιωτικών έργων στην Αργολίδα.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 

Φιλοξενία σε παιδιά αδύναμων 
οικονομικά οικογενειών

Ειδικές θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
προσφέρει η περιφερειακή Αρχή σε οικογένειες που ζουν κά-
τω από το όριο της φτώχειας. Σχετική απόφαση υπέγραψε ο
περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, διαθέτοντας 4,8 εκατ. ευρώ
από το ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2021-2022. Ταυτόχρονα, θα
εξασφαλίσει θέσεις και για παιδιά με αναπηρία σε εξειδικευ-
μένες δομές. Φέτος οι πόροι που διαθέτει η περιφέρεια είναι
διπλάσιοι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, με αποτέλεσμα
για το σχολικό έτος 2021-2022 να εξασφαλιστούν 1.850 θέσεις,
από τις οποίες οι 200 αφορούν σε παιδιά με αναπηρία.

Είκοσι τόνους ζωοτροφών συγκέντρωσε η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας για να στηρίξει και να ενισχύσει τις πυρόπληκτες πε-
ριοχές που δοκιμάζονται στην Εύβοια. «Σε αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας, στους δήμους και τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται σκλη-
ρά από τις πυρκαγιές. Την προηγούμενη εβδομάδα διαθέσαμε 54
γεννήτριες που βοηθούν τους κατοίκους της Εύβοιας. Αυτή την
εβδομάδα αποστέλλουμε 20 τόνους ζωοτροφών που θα βοηθήσουν
τους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης θα
συνεχιστούν αμείωτες. Στα δύσκολα πρέπει να μείνουμε ενωμέ-
νοι», σημείωσε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι επιστολές του δημάρχου Νεάπολης - Συ-
κεών Σίμου Δανιηλίδη προς τον πρωθυπουρ-
γό, υπουργούς και αρμόδιους φορείς διαχεί-
ρισης και προστασίας του δάσους, στις οποίες
έκανε λόγο για ελλιπή προστασία του Σέιχ
Σου, στάθηκαν αφορμή να κινήσει ο εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διαδικασία
ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου. Η
σχετική δικογραφία αναφέρεται σε ενδεχό-
μενη παράβαση καθήκοντος για υποβάθμιση
περιβάλλοντος και παρεμπόδιση αποτροπής
κινδύνου και άμεσα ξεκινούν οι πρώτες κατα-
θέσεις μαρτύρων σε στάδιο προκαταρκτικής
εξέτασης. Ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης ήταν
ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε, αναδει-
κνύοντας το πρόβλημα με την πλημμελή προ-
στασία του Σέιχ Σου. Στην κατάθεσή του έκανε
λόγο για «μπαρουταποθήκη που είναι έτοιμη
να εκραγεί όσο παραμένουν στην καρδιά του
δάσους τα αποξηραμένα κλαδιά - κατάλοιπα
της υλοτόμησης», τονίζοντας την «ανάγκη για
ένα ολοκληρωμένο και διαρκές σχέδιο προ-
στασίας του δάσους, για γενναίες χρηματοδο-
τήσεις και διαφανείς διαδικασίες».

! Δήμος Νεάπολης - Συκεών 

Παρέμβαση 
εισαγγελέα για την
προστασία του Σέιχ Σου

Κοζάνη 

Για εμβολιασμούς κατ’ οίκον
Επιπλέον ενίσχυση στο ανθρώπινο δυναμικό της κοι-
νωνικής δομής Βοήθεια στο Σπίτι με τέσσερις εκπαι-
δευόμενους νοσηλευτές πέτυχε η δημοτική Αρχή
Κοζάνης σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περι-
φέρεια, με στόχο πάντα να αντεπεξέλθει στις ανάγ-
κες των δημοτών σε περίοδο πανδημίας. Με την εν-
δυνάμωση της δομής θα γίνεται βέλτιστη διαχείριση
περιστατικών που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας
και ειδικότερα στη συμβολή του εμβολιασμού πολι-
τών κατ’ οίκον.

Είκοσι τόνοι ζωοτροφών για 
τους πυρόπληκτους της Εύβοιας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία 

Αθήνα

Ολική ανάπλαση 
των επτά γηπέδων 5x5

Σε ολική ανάπλαση των επτά γηπέδων 5x5 προχωρά
ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
του δήμου της πρωτεύουσας. Πρόκειται για τα γήπεδα
σε Θησείο, Ρουφ, Γουδή, Ελληνορώσων, Αλεπότρυπα
και Σεπόλια. Σχετική ανάρτηση έκανε ο δήμαρχος
Κώστας Μπακογιάννης: «Για πολλά χρόνια τα γήπεδα
5x5 της Αθήνας είχαν εγκαταλειφθεί. Λες και μας πε-
ρισσεύουν οι ελεύθεροι χώροι. Ολοκληρώσαμε την
ανάπλαση επτά γηπέδων. Τα 5x5 αποδίδονται σύγχρο-
να και ασφαλή σε μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζουμε
με στόχο μέχρι το τέλος της θητείας να έχουμε ανα-
βαθμίσει όλους τους ανοιχτούς αθλητικούς χώρους
της πρωτεύουσας».
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Σ
το πλαίσιο των πρωτοβουλιών που
έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής
για τη στήριξη των πυρόπληκτων πο-

λιτών, διανεμήθηκαν 12.000 κιλά ζωοτρο-
φών για παραγωγικά ζώα (πρόβατα και αί-
γες) και 1.000 κιλά ζωοτροφής για βοοειδή
σε 18 κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις
φωτιές στους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου
και Ωρωπού. Πρόκειται για μια δωρεά, ως
αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, της
εταιρείας Άρτεμις Α.Ε. του Ομίλου Δωδώ-
νη. Η διανομή των ζωοτροφών πραγματο-
ποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής στο
Καπανδρίτι από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής υπό

τον συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Θα-
νάση Αυγερινού.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη προσφορά,
ο περιφερειάρχης Πατούλης επισήμανε:
«Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η
Αττική μας εξαιτίας των καταστροφικών
πυρκαγιών, μόνη μας προτεραιότητα είναι η
στήριξη των συμπολιτών μας και των επαγ-
γελματιών που επλήγησαν σε μεγάλο βαθ-
μό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συγ-
κεκριμένη πρωτοβουλία με στόχο τη στήρι-
ξη του πρωτογενούς τομέα της Αττικής μας
και των κτηνοτρόφων μας που δοκιμάζον-
ται. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως ο
μόνος τρόπος για να βγαίνουμε πιο δυνατοί
από τις δοκιμασίες είναι η αλληλεγγύη. Κα-
νένας πολίτης δεν θα είναι μόνος του. Θα εί-
μαστε στο πλευρό τους». 

Νέο κτίριο πολυιατρείου και ΚΑΠΗ 
Τα έργα στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού δεν

σταματούν ούτε το καλοκαίρι, όπως αναφέρει η
δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο για τις εργασίες
στο νέο κτίριο που θα στεγάσει το Δημοτικό Πο-
λυιατρείο και το ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Παπάγου.
Το Πολυιατρείο θα λειτουργεί σε 13 διαφορετικές
αίθουσες, όπου θα φιλοξενούνται ιατρεία διαφό-
ρων ειδικοτήτων, όπως οδοντιατρικό, γυναικολο-
γικό, παιδιατρικό, δερματολογικό, ΩΡΛ, ορθοπεδι-
κό, καρδιολογικό κ.ά. Το ΚΑΠΗ θα περιλαμβάνει 7 ξεχωριστούς χώρους με αίθουσα εργοθερα-
πείας, εντευκτήρια, κουζίνες, καθιστικά και γραφεία. «Αναβαθμίζουμε τις βασικές υπηρεσίες
υγείας, προσφέροντας συγχρόνως στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας έναν φιλόξενο χώρο
που θα καλύπτει τις ανάγκες σε φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία», σημει-
ώνει ο δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος. 

Έξυπνα υποσυστήματα
για δημόσια λογοδοσία
στα έξοδα  
Στην προμήθεια έξυπνων υποσυ-
στημάτων οικονομικής παρακολού-
θησης των εσόδων του προχωρά ο
Δήμος Ελευσίνας έπειτα από σχετι-
κή απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής. Σύμφωνα με τη δημοτική
Αρχή, η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα
από ισχυρή σύσταση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου το 2020 μετά από έλεγχο
που διενήργησε για την οικονομική
χρήση του έτους 2017. «Όπως φάνη-
κε από την Έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο Δήμος Ελευσίνας όλα
τα προηγούμενα χρόνια είχε σημαν-
τική απώλεια εσόδων ως απόρροια
εγγενών αδυναμιών του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου. Ενώ ταυτό-
χρονα δεν υπήρχαν οι εσωτερικές
δικλίδες των διαδικασιών οικονομι-
κής πληροφόρησης και κατάρτισης
των οικονομικών καταστάσεων»,
αναφέρεται. Πλέον με τα νέα συστή-
ματα που εγκαθίστανται ο Δήμος
Ελευσίνας όχι μόνο αναβαθμίζει τα
λογισμικά του συστήματα αναφορι-
κά, για παράδειγμα, με τα τέλη Κοι-
μητηρίου ή τα πρόστιμα της Δημοτι-
κής Αστυνομίας, αλλά κάνει και ένα
γενναίο βήμα οικονομικής διαφά-
νειας και λογοδοσίας.

Εντός 
χρονοδιαγράμματος 
το έργο
Μέσα στον προγραμματισμένο
χρόνο και πριν από τον Δεκαπεν-
ταύγουστο, όπως είχε προαναγ-
γελθεί, ολοκληρώθηκε η τρίτη φά-
ση του δεύτερου μεγάλου έργου
ομβρίων που εκτελείται στο Χα-
λάνδρι, όπως ενημερώνει ο δή-
μαρχος Σίμος Ρούσσος. Ήδη μετά
την ολοκλήρωση της συγκεκριμέ-
νης φάσης αποδόθηκε στην κυ-
κλοφορία η λεωφόρος Πεντέλης,
ενώ ταυτοχρόνως ξεκίνησαν οι ερ-
γασίες διαγραμμίσεων στην οδό
Κώστα Βάρναλη, που επίσης είχε
αποδοθεί στην κυκλοφορία από τις
16 Ιουλίου. Το έργο ομβρίων, αξίας
6.807.000 ευρώ, με χρηματοδότη-
ση από το πρόγραμμα Φιλόδημος,
που πέτυχε ο δήμος το 2019, βαίνει
προς ολοκλήρωση με την κατα-
σκευή τους επόμενους μήνες των
αγωγών ομβρίων στις οδούς Ηρα-
κλειδών, Αρτεμισίου, Διονύσου,
Ευριπίδου.

Με πρωτοβουλία του δημάρ-
χου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη
και σε συνεργασία με τον
Αγροτικό Αμπελουργικό Συ-
νεταιρισμό Παιανίας ξεκινά η
καταγραφή των διαθέσιμων
αγροτικών μηχανημάτων και
δημιουργείται μητρώο εθε-
λοντών που θα κληθούν για
την αντιμετώπιση ενδεχόμε-
νου περιστατικού πυρκαγιάς.
Ο δήμαρχος καλεί όσους το
επιθυμούν να συμπληρώσουν
την επισυναπτόμενη φόρμα
που θα είναι στη διάθεση Πο-
λιτικής Προστασίας του δή-
μου. H φόρμα συμμετοχής εί-
ναι:
forms.gle/bMY453dC9D-
Kyd4DD7. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πλήρης ανάπλαση      
Συνεχίζεται και μέσα στο καλοκαίρι
το πρόγραμμα πλήρους ανάπλασης
των παιδικών χαρών της Ηλιούπολης.
Πριν από μερικές μέρες ολοκληρώ-
θηκε άλλη μια πλήρης ανάπλαση παι-
δικής χαράς, συγκεκριμένα αυτής
που βρίσκεται στην οδό Σκόπα. Στο
πλαίσιο της ανάπλασης καλύφθηκε
σε όλη της την έκταση με πολύχρωμο
δάπεδο ασφαλείας και τοποθετήθη-
καν διάφορα όργανα-παιχνίδια για τα
παιδιά, ενώ έγιναν και οι απαραίτητες
εργασίες συντήρησης του παραμέ-
νοντος εξοπλισμού. Όπως επισημαί-
νει η δημοτική Αρχή του Γιώργου Χα-
τζηδάκη, «οι παρεμβάσεις τηρούν
όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις
προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προ-
τύπων ασφαλείας». Τέλος, σημει-
ώνεται ότι η ανάπλαση της παιδικής
χαράς χρηματοδοτήθηκε από ίδιους
πόρους του Δήμου Ηλιούπολης.

Διανομή ζωοτροφών στους
πληγέντες κτηνοτρόφους

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Δημιουργία 
μητρώου 
εθελοντών



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Καταγγελίες για αυθαιρεσίες 
Επίθεση στον δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας

Χαλκηδόνας εξαπέλυσε η παράταξη της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης με αφορμή «νέες επικίνδυνες για την
ασφάλεια του άλσους αυθαιρεσίες που σημειώθηκαν
από εργολαβικές και κατασκευαστικές εταιρείες οι
οποίες αποθρασυσμένες από την ανοχή που επιδει-
κνύει η Δημοτική Αρχή στην κυριολεξία κάνουν ανε-
ξέλεγκτες ό,τι θέλουν». Συγκεκριμένα καταγγέλλεται
ότι σταθμεύουν ανεξέλεγκτα βαριά εργοταξιακά οχή-
ματα, το ένα μάλιστα ερπυστριοφόρο, χωρίς πινακί-
δες, ενώ ένα εξ αυτών παρουσίαζε εμφανή διαρροή
λαδιών στον χώρο. Η μεγάλη απορία που εξέφρασαν
είναι πώς γίνεται να μπήκαν τα οχήματα ενώ η πύλη
ήταν κλειδωμένη και το άλσος κλειστό για λόγους πυ-
ρασφάλειας!

Τα Βριλήσσια παράδειγμα
αλληλεγγύης  
Στην πρώτη γραμμή για τη στήριξη των πληγέν-
των από τις πυρκαγιές έχει βρεθεί ο Δήμος
Βριλησσίων μετά από προτροπή και συντονι-
σμό από τον δήμαρχο Ξένο Μανιατογιάννη. Από
το πρώτο διάστημα κιόλας ο Οργανισμός Κοι-
νωνικής Προστασίας έχει ήδη ολοκληρώσει
τέσσερις αποστολές στα σημεία που χρήζουν
βοήθειας. Πρώτη ήταν η αποστολή στους πυρο-
σβέστες και στους προσκόπους στη Βαρυμ-
πόμπη και τη Νέα Ερυθραία, ακολούθησε η
αποστολή για Ιπποκράτειο Πολιτεία, Βαρυμ-
πόμπη και προσκόπους Κηφισιάς για την προ-
ώθηση στις πληγείσες περιοχές Εύβοιας και
Πελοποννήσου. Τρίτη ήταν η αποστολή ανθρω-
πιστικής βοήθειας εντός Αττικής και τέταρτη η
αποστολή στις Ροβιές και τη Λίμνη Ευβοίας.

«Όχι άλλο δάνειο»
Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπο-

λης Χρήστος Κορτζίδης στον νυν δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο για την επι-
λογή του να προχωρήσει σε κατασκευή έργων αλλά και σε προμήθειες μέ-
σω δανεισμού. Όπως καταγγέλλει, «ο δήμαρχος χρεώνει τον δήμο μέχρι το
2043 με το νέο δάνειο ύψους 3.288.840 ευρώ που αποφάσισε να πάρει, με
20ετή και 10ετή διάρκεια, για να χρηματοδοτήσει έργα και προμήθειες αντί-
στοιχα. Το πρώτο ήταν το 2016 ύψους 2,4 εκατ. ευρώ». Μάλιστα υπενθυμίζει
στον δήμαρχο ότι πρόσφατα, και αναφερόμενος σε άλλο έργο του δήμου, εί-
χε χαρακτηρίσει τον δανεισμό ως τη χειρότερη μορφή χρηματοδότησης!
Πάντως, εκτός από την καταγγελία υπήρξε και αντιπρόταση, καθώς η αντι-
πολίτευση ζήτησε να αναζητηθεί χρηματοδότηση των έργων και προμηθει-
ών από πόρους που δεν θα επιβαρύνουν το ταμείο του δήμου, όπως για πα-
ράδειγμα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ετοιμάζουν αντίδραση  
Δεν είναι μόνο οι Δήμοι Περάματος και Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας που διαμαρτύρονται
για τη γνωστή, πλέον, τροπολογία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος που δίνει τη δυνατότητα
δημιουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης
απορριμμάτων στο όρος Αιγάλεω. Στον χορό
μπήκαν και στελέχη του Δήμου Κορυδαλλού,
καθώς με κοινή δήλωσή τους επικεφαλής και
οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
κάνουν λόγο για ενέργεια που θίγει τη ζώνη Α’
απόλυτης προστασίας του βουνού και γνωστο-
ποιούν ότι είναι έτοιμοι να «υπερασπιστούμε
μαζί με τους φορείς και τους πολίτες της αδι-
κημένης περιοχής μας, του Πειραιά και της
Δυτικής Αθήνας, το πολύτιμο όρος Αιγάλεω».

Και άλλο κρούσμα
Δεν σταματούν οι καταγγελίες για «ανάρμοστη συμπεριφορά» των διοι-
κούντων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, με εργαζόμενους και αντιπολί-
τευση να επανέρχονται συχνά πυκνά με διαφορετικά παραδείγματα.
Στο πιο πρόσφατο δεν μπαίνει στο στόχαστρο ο ίδιος ο δήμαρχος Βασί-
λης Ζορμπάς αλλά στενός συνεργάτης του… Συγκεκριμένα, αυτή τη
φορά είναι οι εργαζόμενοι που καταγγέλλουν τον πρόεδρο του Πολιτι-
στικού και Αθλητικού Οργανισμού ότι «χρησιμοποίησε εναντίον εργα-
ζόμενης λεκτική βία, κραυγές, εκφοβισμό και σωματική απώθηση».
Όπως επισημαίνει το σωματείο εργαζομένων, «το γεγονός αποτελεί ένα
ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα της δημοτικής αρχής Ζορμπά μετά τις
ακραίες και απρεπείς δηλώσεις και ενέργειες του ιδίου του δημάρχου
κατά συλλόγων, πολιτών, δημοτικών συμβούλων, συνεργατών του», και
τονίζουν ότι «ο αυταρχισμός, οι ακρότητες όπως και οι ανοίκειες επιθέ-
σεις κατά πολιτών και εργαζομένων υπήρξαν χαρακτηριστικά άλλων,
σκοτεινών εποχών. Δεν θα επιτρέψουμε να επανακάμψουν».

Για ποιον δήμαρ-
χο της Αττικής
κυκλοφο-
ρούσε στην
πόλη του σαν

ανέκδοτο ότι
στον επόμενο

ανασχηματισμό της κυβέρνη-
σης υπήρχε ενδεχόμενο
υπουργοποίησής του; Η αλή-
θεια είναι ότι με αυτό τον τρόπο
πικάρουν τον δήμαρχο για την
πολύ φιλοκυβερνητική στάση
του το τελευταίο διάστημα, πα-
ρά το γεγονός ότι πολιτικά προ-
έρχεται από διαφορετικό χώ-
ρο… Πάντως, και μετά τον μίνι
ανασχηματισμό τα σχόλια δεν
σταμάτησαν. 

Ι
διαίτερα θερμή συνεχίζει να είναι η ανταπόκριση πολιτών και επιχει-

ρήσεων στο κάλεσμα του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη

για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πο-

λίτες που έχουν ανάγκη. Όπως ενημερώνει η Περιφέρεια, από την

πρώτη ημέρα που ξέσπασαν οι καταστροφικές πυρκαγιές μέχρι σήμερα

χιλιάδες πολίτες, επιχειρήσεις, σύλλογοι και φορείς έχουν ανταποκρι-

θεί και έχουν προσφέρει μεγάλες ποσότητες τροφίμων, έτοιμων γευμά-

των, φαρμάκων, ειδών ατομικής προστασίας κ.ά.
Μεταξύ άλλων, στα επτά σημεία τροφοδοσίας στη Βορειανατολική

Αττική καθώς και στις Χωρικές Αντιπεριφέρειες έχουν συγκεντρωθεί
και διανεμηθεί πάνω από 14 τόνοι φρούτων, τρόφιμα, ισοτονικά ποτά
και είδη πρώτης ανάγκης, ζωοτροφές, χημικές τουαλέτες, δωρεάν με-
ταφορά προσφορών, ρινικά φίλτρα και ρούχα. Οι προσφορές συνεχί-
ζονται και ο κατάλογος εμπλουτίζεται συνεχώς. Ιδιαίτερα συγκινητική
όμως είναι και η προσφορά των πολιτών, οι οποίοι προσέρχονται ανώ-
νυμα στα σημεία τροφοδοσίας για να προσφέρουν τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης. Να σημειωθεί ότι στον κατάλογο των προσφορών
υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν διατυπώσει την πρόθεση

να φιλοξενήσουν οικογένειες σε διαμερίσματα και χώρους φιλοξενίας,
ενώ το ΕΜΠ προσφέρει επιστημονικό προσωπικό για τις αυτοψίες. Μέ-
ρος των προσφορών έχει διατεθεί εκτός από τις πυρόπληκτες περιοχές
της Αττικής και στην Εύβοια. 

Με αφορμή τις προσφορές, ο κ. Πατούλης τόνισε: «Η δύναμη της αλ-
ληλεγγύης είναι ιδιαίτερα σημαντική και αυτό αποτυπώνεται στον μεγά-
λο όγκο των προσφορών από τους συμπολίτες μας. Τις δύσκολες αυτές
ώρες, Περιφέρεια, πολίτες και επιχειρήσεις στέλνουν ένα ισχυρό μήνυ-
μα “ Όλοι μαζί, κανείς μόνος του”».

Διαπαραταξιακή
για τα καμένα
Τη σύσταση Διαπαραταξιακής Επι-

τροπής για την περιβαλλοντική

αποκατάσταση των περιοχών Αδά-

μων, Γράμμου Φοίνικα και Καλυ-

φτάκη, μετά την καταστροφική δα-

σική πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου,

αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Κηφισιάς, μετά από σχετική πρότα-

ση του δημάρχου Γιώργου Θωμά-

κου. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος,

άμεσοι στόχοι είναι η υλοτόμηση

και η απομάκρυνση των καμένων

από τις πληγείσες περιοχές και για

τις εργασίες αυτές ο δήμος διεκδι-

κεί χρηματοδότηση από την Κεν-

τρική Διοίκηση. Ακόμη οι δασικές

εκτάσεις θα κριθούν με άμεσες

διαδικασίες αναδασωτέες και θα

εκπονηθούν μελέτες από το

υπουργείο Περιβάλλοντος για την

αποκατάστασή τους.
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Σημαντική η ανταπόκριση στο κάλεσμα της 
Περιφέρειας Αττικής για στήριξη των πυρόπληκτων
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Σ
τις δυσκολίες που έχουν προκύ-
ψει από την πανδημία του κορο-
νοϊού αλλά και στην πορεία υλο-
ποίησης των σημαντικών έργων

για την περιοχή αναφέρθηκε μεταξύ άλ-
λων, μιλώντας στην «Ρ», η δήμαρχος Ορχο-
μενού Βούλα Καράλη. Η κα Καράλη κάνει
επίσης εκτενέστατη αναφορά στα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα του Δήμου Ορχομε-
νού: «Βρίσκεται σε εξαιρετική γεωγραφική
θέση στο κέντρο της Ελλάδας, μια ώρα από
την Αθήνα, είναι αγροτική περιοχή, καλ-
λιεργεί ένα μεγάλο μέρος της Κωπαΐδας,
υπάρχουν οι Πηγές των Χαρίτων με ιχθυο-
τροφεία πέστροφας και έχει πλούσια ιστο-
ρία και αρχαιολογικά ευρήματα». 

Ακόμη μια δύσκολη χρονιά λόγω κορο-
νοϊού για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά
και την Αυτοδιοίκηση. Ποιες είναι οι
συνέπειες και πώς οι ΟΤΑ στέλνουν το
μήνυμα της επιτάχυνσης των εμβολια-
σμών;
Οι συνέπειες της πανδημίας συνεχίζουν

να κλονίζουν τους δήμους σε μεγάλο βαθ-
μό αυτήν τη χρονιά. Οι δημότες πιέζονται
όχι μόνο από τον κορονοϊό σαν οντότητα
αλλά και οικονομικά.

Οπωσδήποτε άλλαξε η φιλοσοφία των
κοινωνικών δεδομένων. Άλλαξαν οι συν-
θήκες και οι συνήθειες διαβίωσης στην
καθημερινότητα και φυσικά είναι αναμε-
νόμενα και άλλα προβλήματα που φαίνεται
ότι θα προκύψουν, όπως ψυχολογικά, θέ-
ματα συμβίωσης κ.λπ. Η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση είναι και παραμένει ο πρώτος πυλώ-
νας στήριξης του δημότη.

Κατά την άποψή μου, ο εμβολιασμός εί-
ναι η μοναδική οδός διαφυγής από όλη αυ-
τή την κατάσταση, για αυτό άλλωστε και
επικοινωνιακά με σποτ κ.ά., αλλά και με δι-
ευκολύνσεις ως προς τους δημότες που
δεν μπορούσαν να προσέλθουν, προωθού-
με τον εμβολιασμό στον δήμο μας.

Πώς εξελίσσεται ο προγραμματισμός
σας σε επίπεδο έργων;
Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λό-

γω κορονοϊού στη λειτουργία του δήμου
(ειδικές άδειες, νοσήσεις υπαλλήλων
κ.λπ.), ο Δήμος Ορχομενού κατάφερε να
προχωρήσει τα έργα που υπήρχαν ήδη, τα
περισσότερα από τα οποία έχουν ξεκινήσει
ή ξεκινούν. Παράλληλα κατάφερε να υπο-
βάλει στο πρόγραμμα «Τρίτσης» μελέτες
προς χρηματοδότηση σύμφωνα με το όριο
χρηματοδότησης που του αναλογούσε. Με
μικρές καθυστερήσεις λόγω της υπάρχου-
σας κατάστασης, το πρόγραμμα που έχου-
με σε σχέση με τα έργα προχωρά κανονικά.

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα του Δήμου Ορχομενού;
Ο Δήμος Ορχομενού βρίσκεται σε εξαι-

ρετική γεωγραφική θέση, στο κέντρο της
Ελλάδας, μια ώρα από την Αθήνα, είναι
αγροτική περιοχή, καλλιεργεί ένα μεγάλο
μέρος της Κωπαΐδας, υπάρχουν οι Πηγές

των Χαρίτων με ιχθυοτροφεία πέστροφας,
και έχει πλούσια ιστορία και αρχαιολογικά
ευρήματα που παράλληλα με τα έργα που
γίνονται και δρομολογούνται αυτήν τη στιγ-
μή (Αρχαιολογικό Πάρκο, Ακρόπολη κ.λπ.)
σταδιακά και με σωστό προγραμματισμό
θα μπορούσε να προχωρήσει μακροπρό-
θεσμα και σε σημαντική τουριστική ανά-
πτυξη. Αυτός, άλλωστε, είναι ο προσανατο-
λισμός και σχεδιασμός αυτής της δημοτι-
κής αρχής.

Πώς εξελίσσεται η υλοποίηση του εμ-
βληματικού έργου, του Αρχαιολογικού
Πάρκου Ορχομενού; 
Αυτήν τη στιγμή έχει ξεκινήσει και υλο-

ποιείται η πρώτη φάση του Αρχαιολογικού
Πάρκου (δρόμος Μινύου Ακροπόλεως),
προχωρά προς δημοπράτηση από την ΕΦΑ
Βοιωτίας η αναστήλωση του αρχαίου θεά-
τρου και δημοπρατείται η δεύτερη φάση
που αφορά διαμόρφωση του περιβάλλοντα
χώρου του πάρκου με διανοίξεις δρόμων.
Παράλληλα ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδι-
κασίες και βρισκόμαστε στο στάδιο προ-
ετοιμασίας της προγραμματικής σύμβα-
σης, ώστε να προχωρήσει και η τρίτη φάση
που αφορά τον αύλειο χώρο της Παναγίας
και την αναστήλωση των κελιών. Υπάρχουν
προβλήματα στη ροή της χρηματοδότησης
από το ΤΔΕ λόγω κορονοϊού, που δημιουρ-
γούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης, που πιστεύω και ελπίζω ότι
σταδιακά θα ξεπεραστούν.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως «Αν-
τώνης Τρίτσης», νέο ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανά-

καμψης πώς θα ενισχύσουν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση;
Εάν υπάρχει σωστός προγραμματισμός

αλλά και σχεδιασμός από τους δήμους
στην υποβολή προτάσεων και μελετών για
χρηματοδότηση, αυτά τα χρηματοδοτικά
εργαλεία, εφόσον τρέξουν σωστά, μπο-
ρούν να δώσουν άλλη πνοή στους δήμους
σε όλα τα επίπεδα. Σημαντικό είναι επίσης
το πόσο γρήγορα θα τρέξουν αυτά τα προ-
γράμματα και βέβαια το επόμενο στοίχημα
είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης των έρ-
γων από τους δήμους, δηλαδή κατά πόσο
είναι σε θέση ο κάθε δήμος να προχωρήσει
τα έργα που θα εγκριθούν.

Η αλλαγή του εκλογικού νόμου στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση θεωρείτε ότι είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση; Λειτουργεί
η απλή αναλογική; 
Δεν θεωρώ ότι λειτουργεί η απλή αναλο-

γική, γιατί πολύ απλά η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση δεν ήταν έτοιμη να τη λειτουργήσει και
φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε και τους
πραγματικούς λόγους για τους οποίους θε-
σπίστηκε ο «Κλεισθένης». Οι διορθωτικές
κινήσεις της κυβέρνησης έδωσαν λύση
στην ακυβερνησία που θα μπορούσε να
προκύψει σε πολλούς δήμους της χώρας.

Από την άλλη, αποδυνάμωσαν το Δημο-
τικό Συμβούλιο που είναι το κύριο αποφα-
σιστικό όργανο του δήμου και έδωσαν
υπερεξουσίες στις οικονομικές επιτροπές.
Σίγουρα δεν συμφωνώ σε όλα τα επίπεδα
με τον νέο εκλογικό νόμο, όμως πιστεύω
ότι για τις παρούσες συνθήκες είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση.

25

στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

«Παρά τις δυσκολίες
από τον κορονοϊό
προχωράμε
το πρόγραμμά μας
κανονικά» 

BΟΥΛΑ ΚΑΡΑΛΗ
Δήμαρχος Ορχομενού
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H ποπ σταρ διέφυγε, αιχμάλωτη
των Ταλιμπάν η πολιτικός

Τ
ην αποκαλούν «Κιμ Καρντάσιαν του Αφγανιστάν». Στα 36 της
χρόνια έχει κυριεύσει τις τηλεοράσεις αυτής της ασιατικής χώ-
ρας, έχει γράψει τραγούδια και τα έχει τραγουδήσει. Με λίγα
λόγια, η Αριάνα Σαγίντ είναι το ποπ είδωλο των νέων του Αφγανι-

στάν. Όλα αυτά, βέβαια, πριν από την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία.
Τότε, δηλαδή, που στο Αφγανιστάν υπήρχε μια -έστω υποτυπώδης- ελευ-
θερία λόγου και κινήσεων, ένας στοιχειώδης έστω σεβασμός στη γυναί-

κα, μια αίσθηση προσωπι-
κής αυτοδιάθεσης. Οι Τα-
λιμπάν τα άλλαξαν όλα, μαζί
και το μέλλον γυναικών
όπως η Σαγίντ στη χώρα της. 

Το κυνηγητό των φανατι-
κών ισλαμιστών σε όλες τις

γυναίκες αδιακρίτως έφερε σε δύσκολη θέση τόσο τη Σαγίντ όσο και πο-
λιτικά πρόσωπα όπως η Σαλίμα Μαζάρι. Η μεν Αριάνα Σαγίντ πρόλαβε να
διαφύγει από το μένος των Ταλιμπάν, καθώς είχε την ευκαιρία να επιβιβα-
στεί σε αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτει-
ών και να διαφύγει στην Τουρκία. «Είμαι καλά και ζωντανή και ύστερα από
μερικές αξέχαστες νύχτες έφτασα στην Ντόχα του Κατάρ και περιμένω
την τελική μου πτήση πίσω στην Κωνσταντινούπολη», έγραψε η 36χρονη
σταρ στους 1,3 εκατομμύριο ακολούθους της στο Instagram. Αργότερα,
δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο μαζί με πολλούς άλ-
λους διαφυγόντες, κάνοντας το σήμα της νίκης, που στην προκειμένη πε-
ρίπτωση ισοδυναμεί με επιβίωση. Αντίθετα, υπάρχουν φόβοι ότι η Σαλίμα
Μαζάρι, μία από τις λίγες γυναίκες πολιτικούς του Αφγανιστάν, κρατείται
αιχμάλωτη από τους Ταλιμπάν και είναι πιθανό να εκτελεστεί.

Η Αριάνα Σαγίντ γεννήθηκε το 1985 στην Καμπούλ από πατέρα που ανή-
κε στη φυλή των Παστούν και μητέρα με ρίζες στους Τατζίκ. Όταν η Αριά-
να ήταν 8 ετών, η οικογένειά της εγκατέλειψε το Αφγανιστάν και για ένα
διάστημα ζούσαν στην Πεσαβάρ του Πακιστάν, ενώ αργότερα μετακόμι-
σαν στην Ελβετία. Στα 12 της χρόνια η Αριάνα άρχισε να φοιτά σε μουσικό
σχολείο, να μετέχει σε χορωδίες και να είναι η πρώτη καλεσμένη σε χο-
ρούς συμμαθητών της. Επέστρεψε στο Αφγανιστάν ως ποπ σταρ και έκα-
νε σημαντική καριέρα στην τηλεόραση της χώρας, παρουσιάζοντας, με-
ταξύ άλλων, και το γνωστό «The Voice». Παράλληλα, η Σαγίντ ανέπτυξε
και ακτιβιστική δράση, πρωταγωνιστώντας στο κίνημα «WhereIsMy-
Name», που σκοπό είχε να αναγράφεται το όνομα της γυναίκας στα δελτία
ταυτότητας. Η Σαλίμα Μαζάρι γεννήθηκε στο Ιράν το 1980, καθώς η οικο-
γένειά της βρέθηκε εκεί ως προσφυγική μετά τη σοβιετική εισβολή στο
Αφγανιστάν (1980). Μεγάλωσε στο Ιράν, τέλειωσε εκεί τις σπουδές της
και εργάστηκε για λογαριασμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευ-
σης, προτού επιστρέψει στο Αφγανιστάν. Το 2018 ονομάστηκε περιφε-
ρειάρχης της περιοχής Τσαρκίντ, όπου δημιούργησε μια επιτροπή ασφα-
λείας για να στρατολογήσει τοπικές πολιτοφυλακές στον αγώνα κατά των
Ταλιμπάν. Το 2020 διαπραγματεύτηκε την παράδοση περισσότερων από
100 στρατιωτών Ταλιμπάν στην επαρχία της. Στην πρόσφατη επέλαση των
Ταλιμπάν η Μαζάρι αρνήθηκε να αποδράσει, όπως έκαναν αρκετοί άλλοι
κυβερνήτες στη χώρα. Στις 18 Αυγούστου κατεγράφη ότι έχει συλληφθεί
από τους Ταλιμπάν.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Π
αρά τις -χλιαρές κι απρόθυμες- δηλώσεις που
έκαναν οι Ταλιμπάν αμέσως μετά την κατάλη-
ψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν, με τις οποίες
ήθελαν να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινή

γνώμη για τις προθέσεις τους, μόλις δυο τρεις ημέρες
ήταν αρκετές για να φανεί χωρίς φτιασιδώματα και ωραι-
οποιήσεις το αληθινό τους πρόσωπο. Είναι αυτό το οποίο
γνώρισαν καλά χιλιάδες Αφγανοί κατά τη «μαύρη» πεν-
ταετία που οι Ταλιμπάν είχαν και πάλι την εξουσία στο
Αφγανιστάν (1996-2001) και γι’ αυτό τις τελευταίες ημέ-
ρες αναζητούν με απόγνωση κάθε δυνατό μέσο, προκει-
μένου να διαφύγουν από τη χώρα, μήπως και γλιτώσουν
τη φανατική μανία των σκοταδιστών.

Τον περασμένο μήνα, όταν οι Ταλιμπάν πήραν τον
έλεγχο της επαρχίας Γκάζνι, μαχητές τους κατακρεούρ-
γησαν εννέα μέλη της μειονότητας Χαζάρα, της τρίτης
μεγαλύτερης στο Αφγανιστάν, που ασπάζεται κυρίως το
σιιτικό Ισλάμ, είναι μογγολικής καταγωγής και έχουν
υποστεί πολλές φορές, σφοδρές διώξεις στο παρελθόν
από τους σουνίτες Ταλιμπάν.

Τα έξι από τα θύματα πυροβολήθηκαν και τα άλλα τρία
βασανίστηκαν απάνθρωπα, μέχρι που ξεψύχησαν, ανά-
μεσά τους και ένας άνδρας τον οποίο στραγγάλισαν με το
μαντίλι του και του έκοψαν τους μυς των χεριών του. Ο
στρατηγός Χατζί Μουλά Ατσακζάι, επικεφαλής της αστυ-
νομίας της επαρχίας Μπατζίς, συνελήφθη από τους Τα-
λιμπάν. Υποχρεώθηκε να γονατίσει με χειροπέδες στα
χέρια και δεμένα τα μάτια και δέχθηκε βροχή από σφαί-
ρες, ενώ οι θύτες του τον βιντεοσκοπούσαν για να αναρ-

τήσουν το αηδιαστικό βίντεο στο Διαδίκτυο και να σπεί-
ρουν τον τρόμο.

Στο στόχαστρο των φανατικών Ταλιμπάν βρίσκονται
και τα πρόσωπα που συνεργάστηκαν με τις αμερικανικές
δυνάμεις και το ΝΑΤΟ αλλά και όσοι και όσες ανέδειξαν
τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, μακριά
από θρησκευτικούς φανατισμούς και μεσαιωνικές αντι-
λήψεις. Χαρακτηριστικό είναι το ότι τη μέρα που ο εκ-
πρόσωπος Τύπου των Ταλιμπάν διοργάνωσε συνέντευξη
Τύπου, για να εξηγήσει στους δημοσιογράφους των διε-
θνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης πως, παρά το ότι οι
Ταλιμπάν συνεχίζουν να ασπάζονται τη σαρία, θα σεβα-
στούν τα δικαιώματα των γυναικών, κυκλοφόρησε στο
Διαδίκτυο μια φωτογραφία η οποία δείχνει μια γυναίκα
νεκρή στον δρόμο. Τη σκότωσαν οι Ταλιμπάν επειδή δεν
είχε καλύψει το κεφάλι της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ
του Fox News…

Με μια ανάρτησή του στο Τwitter, ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ
ενημέρωσε τους ακολούθους του ότι βρίσκε-
ται σε επαφή με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης -την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσου-
λα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ-, ώστε να συντονίσουν
τις επιχειρήσεις εκκένωσης του Αφγανιστάν
από τους πολίτες που αποτελούν προσωπικό
του ΝΑΤΟ ή της Ε.Ε. στην πολύπαθη χώρα: «Το
ΝΑΤΟ συνεχίζει να εργάζεται στενά με την
Ε.Ε. και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα για
τον συντονισμό και τη διευκόλυνση των απεγ-
κλωβισμών».

Τη συνεργασία Ε.Ε. - ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν
με δικά τους tweets και οι δύο κορυφαίοι της
Ένωσης. Ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα φαίνεται
να αντιμετωπίζει η βρετανική κυβέρνηση, κα-

θώς ο αρμόδιος για την εκκένωση του Αφγα-
νιστάν από Βρετανούς υπηκόους, υπουργός
Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ…. ξέχασε να τη-
λεφωνήσει, επειδή απολάμβανε τις διακοπές
του στην Κρήτη. Ήδη πληθαίνουν οι φωνές
στο Λονδίνο που ζητούν την αποπομπή του.

Εκτός από τη ζωή των ανθρώπων, ο ισλαμικός φοντεμανταλισμός που εκφρά-
ζουν και εκπροσωπούν οι Ταλιμπάν ασεβεί και εναντίον των μνημείων παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Την προηγούμενη πενταετία που κυβέρνη-
σαν (1996-2001), οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν δύο τεράστια αγάλματα του Βούδα
στην κοιλάδα Μπαμιγιάν, τα οποία η UNESCO είχε χαρακτηρίσει μνημεία παγ-
κόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Γι’ αυτό η γενική διευθύντρια του Οργανι-
σμού, Οντρέ Αζουλέ, απηύθυνε έκκληση για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς στη χώρα που εδώ και λίγες ημέρες διοικούν οι Ταλιμπάν. «Εν
μέσω των ταχέως εξελισσόμενων γεγονότων και 20 χρόνια μετά τη σκόπιμη
καταστροφή των αγαλμάτων του Βούδα στο Μπαμιγιάν, μνημεία παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς, απευθύνουμε έκκληση για την προστασία της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς του Αφγανιστάν», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η
UNESCO. «Η ποικιλομορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Αφγανιστάν
συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της αφγανικής Ιστορίας και της ταυτότητας της
χώρας, που είναι σημαντική για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι ζωτικής
σημασίας για το μέλλον του Αφγανιστάν να προστατευτούν και να διατηρη-
θούν αυτά τα μνημεία».
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Βασανίζουν χωρικούς, σκότωσαν 
τον αρχηγό της αστυνομίας, κυνηγούν 
αντιφρονούντες  και ψάχνουν
πόρτα - πόρτα για συνεργάτες των ΗΠΑ…

Ταλιμπάν: Eπιστρέφει
στον Μεσαίωνα
το Aφγανιστάν 

Έκκληση UNESCO για προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Συνομιλίες Ε.Ε. - ΝΑΤΟ 
για τις εκκενώσεις από την Καμπούλ



M
ε εξώδικη δήλωση στους
ενοικιαστές μέχρι τις 10
Σεπτεμβρίου οι εκμι-
σθωτές μπορούν να

απαλλαγούν από την καταβολή φόρου
έως 45% για τα ενοίκια που δεν εισέ-
πραξαν το 2020. 

Όπως προβλέπει η νέα ρύθμιση, ει-
δικά για το φορολογικό έτος 2020 τα
εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης
περιουσίας, τα οποία δεν έχουν ει-
σπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συ-
νυπολογίζονται στο συνολικό εισόδη-
μά του στην περίπτωση που μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής της
φορολογικής δήλωσης, δηλαδή έως
τις 10 Σεπτεμβρίου 2021, έχει κοινο-
ποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγ-
γελία της μίσθωσης λόγω μη καταβο-
λής του μισθώματος ή εξώδικη όχλη-
ση για την καταβολή των οφειλόμενων
μισθωμάτων.

Σε περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί
εξώδικο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου
οφείλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2021
να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή
διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή
δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδί-
κασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της
αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μι-
σθωμάτων, προκειμένου να μη φορο-
λογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φο-
ρολογικό έτος 2020. Αν προσκομι-
στούν τα παραστατικά, τα συγκεκριμέ-
να εισοδήματα φορολογούνται στο
έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγ-
μένα εισπράχθηκαν.

Διαφορετικά ο φορολογούμενος εί-
ναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα
ενοίκια με την υποβολή τροποποιητι-

κής δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2020, η οποία
υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστι-
μα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος φορολογικού έτους 2021. 

Το ποσό των ανείσπρακτων εισοδη-
μάτων από την εκμίσθωση ακινήτων
συμπληρώνεται στους κωδικούς 125-
126 του εντύπου Ε1 της φορολογικής
δήλωσης.

Οι συντελεστές 
Με βάση την ισχύουσα φορολογική

κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογη-
τέο εισόδημα από ενοίκια φορολογεί-
ται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βά-
σει κλίμακας στην οποία ισχύουν συν-
τελεστές:

• 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του
εισοδήματος.

• 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ,
δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος
από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

• 45% για το τμήμα του εισοδήματος
πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις απαλλαγής
Την ίδια ώρα, οι εκμισθωτές ακινή-

των που έχουν πληγεί από την υγειονο-
μική κρίση και εισέπραξαν υποχρεωτι-
κά κουρεμένα ενοίκια μέσα στο 2020,
στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας, απαλλάσσονται φέτος
και από τα τεκμήρια διαβίωσης υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν υποβάλει έστω και μία εγ-

κεκριμένη δήλωση Covid-19.
• Σε ένα τουλάχιστον από τα δύο

προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φο-
ρολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια.

• Δεν είχαν αύξηση των αντικειμενι-
κών δαπανών και υπηρεσιών το φορο-
λογικό έτος 2020 σε σχέση με το φο-
ρολογικό έτος 2019.

• Σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω
δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγρα-
φόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορί-
ου, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 13,5
δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,9% σε σχέση με το β’ τρί-
μηνο του 2020, όταν είχε διαμορφωθεί σε 10,99 δισ. ευρώ και
αύξηση 23,8% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021, όταν είχε
διαμορφωθεί σε 10,91 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που
παρουσίασε η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο
του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

• Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
αύξηση 104,7%.

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστή-
ματα, αύξηση 96,8%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μικρότερη αύ-
ξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2021 σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύ-
ξηση 3,7%.

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που
πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 2,1%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο του 2021 σε σχέση
με τον Ιούνιο 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστή-
ματα, αύξηση 56,9%.

• Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
αύξηση 53,6%.

Κατά 22,9% αυξήθηκε ο τζίρος στο λιανεμπόριο το β’ τρίμηνο
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Ποια είναι η διαδικασία 
για να μη συμπεριληφθούν
στο εισόδημα χρήματα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Πώς γλιτώνουν τον…
φόρο οι ιδιοκτήτες

Α Ν Ε I Σ Π Ρ Α Κ Τ Α  Ε Ν Ο I Κ Ι Α



Τ
η Δευτέρα 23 Αυγούστου ξε-
κινά ο πρώτος κύκλος εκπαί-
δευσης δικηγόρων και λογι-
στών - φοροτεχνικών από τον

e-ΕΦΚΑ με στόχο έπειτα από την επιτυ-
χή πιστοποίησή τους να ενταχθούν στη
διαδικασία απονομής και να συμβά-
λουν στην ταχύτερη έκδοση συντάξεων.
Σημειώνεται πως για την εκπαίδευση -
πιστοποίησή τους θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας με βάση τον χρόνο
υποβολής της αίτησης. Η εκπαίδευση
θα πραγματοποιηθεί τόσο ασύγχρονα,
μέσω διαδραστικής διαδικτυακής
πλατφόρμας (Moodle), στον ιστότοπο
howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά
μαθήματα σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περι-
λαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

11. Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώμα-
τος.

2. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου
ασφάλισης και χρήσης του στην απονο-
μή σύνταξης (ανακεφαλαίωση - βεβαί-
ωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και
μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, εν-
δεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών
ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις
οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση
πλασματικών χρόνων ασφάλισης).

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

Ν. 4670/2020.
4. Δικαιολογητικά.
5. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμο-

γών και μηχανογραφικών συστημάτων.
Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περι-

λαμβάνει: σημειώσεις, εκπαιδευτικό
υλικό και τεστ αυτοαξιολόγησης γνώ-
σεων ενότητας (quiz). Οι εξετάσεις πι-
στοποίησης θα διεξαχθούν στο τέλη
Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες στον
πρώτο κύκλο εκπαίδευσης - πιστοποί-
ησης θα ενημερωθούν τις επόμενες
μέρες μέσω email για την επιλογή τους
και τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσής
τους.

Τονίζεται ότι στον πρώτο κύκλο θα
συμμετάσχουν 800 δικηγόροι και 400
λογιστές - φοροτεχνικοί κατ’ αναλογία
του αριθμού των αιτήσεων που υπο-
βλήθηκαν από τις δύο κατηγορίες
επαγγελματιών. Στόχος της διοίκησης
του e-ΕΦΚΑ είναι πολύ σύντομα να ξε-
κινήσει και ο δεύτερος κύκλος εκπαί-
δευσης - πιστοποίησης, για τον οποίο
θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 

Σημειώνεται ότι για όγδοο συνεχή
μήνα καταγράφηκε μείωση των εκκρε-

μών συνταξιοδοτικών αιτημάτων και
παρά την αύξηση των νέων αιτήσεων
συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της έκθεσης του συστήματος «Άτ-
λας» που αφορούν στον Μάιο του 2021.
Συγκεκριμένα, τον Μάιο ολοκληρώθη-
καν 17.436 αιτήματα συνταξιοδότησης
συγκριτικά με 9.163 τον Μάιο του 2020
και 9.599 τον αντίστοιχο μήνα του 2019. 

Έτσι, η αύξηση του ρυθμού ολοκλή-
ρωσης των αιτημάτων τον Μάιο του
2021 ανέρχεται σε 90,3% έναντι του
Μαΐου του 2020 και 81,7% έναντι του
Μαΐου 2019. 

Τα εκκρεμή αιτήματα για τον Μάιο
2021 ανέρχονται σε 131.570 συγκριτικά
με τις 136.380 που ήταν τον Απρίλιο του
2021 και τις 173.356 πριν από έναν χρό-
νο. Επιπλέον, οι νέες αιτήσεις συντα-
ξιοδότησης ανήλθαν στις 13.172, αυξη-
μένες κατά 17,2% σε σχέση με τις 11.240
αιτήσεις πριν από έναν χρόνο.

Από Δευτέρα 23/8 ξεκινά 
ο πρώτος κύκλος 
εκπαίδευσης - Στόχος 
η ταχύτερη έκδοση 
συντάξεων
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Συν-Εργασία: Πότε 
ξεκινούν οι καταβολές

Έως και τον Σεπτέμβριο του 2021 στον
μηχανισμό ΣΥΝ-Εργασία εντάσσονται οι
εργαζόμενοι που έχουν εξαρτημένη σχέ-
ση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά
την 31η Μαρτίου 2021 σε επιχειρήσεις -
εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις που έχουν τεθεί και κάνουν χρήση
του μηχανισμού. Ειδικότερα, οι εργοδό-
τες - επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυ-
μάτων και οι εργοδότες - επιχειρήσεις
τουριστικών λεωφορείων για τους οδη-
γούς τουριστικών λεωφορείων, που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις για τους μήνες
από Ιούλιο 2021 έως και Σεπτέμβριο 2021,
δύνανται να εντάξουν στον μηχανισμό
ΣΥΝ-Εργασία τούς εποχικά εργαζόμε-
νους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανε-
ξαρτήτως της ημερομηνίας επαναπρόσ-
ληψης εντός του 2021. Με καθυστέρηση
θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι που εντάσ-
σονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-Εργασία τον
μήνα Ιούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες,
μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας
θα έχουν πιστωθεί τα χρήματα στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων
από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις 
για επιδότηση 
εργασίας ανέργων
Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου και ώρα 13.00
ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων
για τη δημιουργία 4.700 νέων θέσεων
εργασίας μέσω του β’ κύκλου του προ-
γράμματος απασχόλησης για ανέργους
30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγ-
μένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μα-
κεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα,
Ήπειρος, Θεσσαλία και Κεντρική Μακε-
δονία), με έμφαση σε μακροχρόνια
ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδό-
τησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μη-
νιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφα-
λιστικών εισφορών για την πρόσληψη
ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης έχουν ως εξής: 473,50 ευρώ
για τους ανέργους ηλικίας έως και 49
ετών, 568,20 ευρώ για τους ανέργους
ηλικίας 50 ετών και άνω, 615,55 ευρώ
για τους μακροχρόνια ανέργους, 710,25
ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους
50 ετών και άνω.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

e-ΕΦΚΑ: Στα θρανία 
δικηγόροι και λογιστές



Ε
γκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο η μεταβίβαση του 16% του
ΟΛΠ από το ΤΑΙΠΕΔ στην κινεζι-

κή Cosco. Η Cosco ελέγχει το 51% των
μετοχών του ΟΛΠ και βάσει της σύμβα-
σης παραχώρησης που έχει υπογράψει
με το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να της παραχω-
ρήσει -εντός του Αυγούστου- ένα επι-
πλέον ποσοστό 16%. 

Για την απόκτησή του έχουν, μάλιστα,
κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης
88 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν μπορεί να
εισπράξει το Δημόσιο προτού ολοκλη-
ρωθεί η μεταβίβαση. 

Αμέσως μετά θα κατατεθεί η συμφω-
νία στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί
η τροποποίηση της σύμβασης παραχώ-
ρησης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου
και του ΟΛΠ. 

Όπως έγραφε το mononews, απαραί-
τητη προϋπόθεση για να φτάσει η Cosco
να ελέγχει το 67% των μετοχών του ΟΛΠ

είναι να έχει ολοκληρώσει επενδύσεις
ύψους 295 εκατ. ευρώ.

Έκκληση Γ. Χατζηθεοδοσίου 
για τους ανεμβολίαστους

«Κάνω έκκληση
στους ανεμβολία-
στους. Θέτουν σε
κίνδυνο επιχειρή-
σεις, εργαζομέ-
νους και οικονο-
μία», σημείωσε ο
νέος πρόεδρος
της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελη-
τήριων Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου,
ο οποίος εξελέγη ομόφωνα στη θέση του εκλι-
πόντος Κωνσταντίνου Μίχαλου. «Θα προσπα-
θήσω να ανταποκριθώ στον ρόλο, η χαρά μου
είναι μεγάλη για την ομόφωνη εκλογή σε μια
δυσκολία συγκυρία. Έχω σκοπό να επισκεφθώ
την Εύβοια, τον Πύργο και τις περιοχές της
Αθήνας. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι σημαν-
τικά, είναι ανακούφιση, αλλά στη Βόρεια Εύ-
βοια δεν θα αποκατασταθεί η οικονομική ζωή
σε πέντε χρόνια», πρόσθεσε.

Vodafone: Πράσινη ενέργεια 
στο νησί της Αμμουλιανής
Η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει ότι παρέ-
χει πράσινη ενέργεια στο νησί της Αμμουλια-
νής του Δήμου Αριστοτέλη, υλοποιώντας
δράσεις με τις οποίες σύντομα βασικές υπο-
δομές του νησιού θα μπορούν να λειτουργούν
αποκλειστικά μέσω ηλιακής ενέργειας. Ταυ-
τόχρονα, το Vodafone Green Giga Network
στην περιοχή της Αμμουλιανής παίρνει ενέρ-
γεια από τον ήλιο, μειώνοντας κατά 50% την
κατανάλωση ενέργειας του δικτύου της.

Νέα τιτλοποίηση 
ετοιμάζει η Εθνική Τράπεζα

Ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών,
στεγαστικά, εταιρικά και μικρών επιχειρήσεων,
θα περιλαμβάνει η νέα τιτλοποίηση που ετοι-
μάζει η Εθνική Τράπεζα με στόχο να μειώσει έτι
περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά
της. Παράλληλα με τη διαπραγμάτευση για την
υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αναφορι-
κά με την πώληση του 95% των ομολογιών εν-
διάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλο-
ποίησης Frontier, η Εθνική «τρέχει» την προερ-
γασία για την επόμενη τιτλοποίηση, μέσω της
οποίας επιδιώκει να αποαναγνωρίσει δάνεια
μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ.
Η απόφαση της τράπεζας είναι η περίμετρος
του χαρτοφυλακίου να περιλαμβάνει κυρίως
ρυθμισμένα δάνεια με καθυστέρηση μικρότε-
ρη των 30 ημερών, τα οποία δεν έχουν συμπλη-
ρώσει 12μηνο, προκειμένου να επαναταξινο-
μηθούν στα ενήμερα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ισχυρή ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών δεί-
χνουν τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμ-
πορίου, με τον οργανισμό, ωστόσο, να επισημαίνει ότι οι προ-
οπτικές τους εξακολουθούν να επισκιάζονται από πτωτικούς
κινδύνους. Ο ΠΟΕ ανακοίνωσε ότι το βαρόμετρο του οργανι-
σμού για το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών σκαρφάλωσε σε ιστο-
ρικά υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική οικονομι-
κή ανάκαμψη που καταγράφεται μετά το ισχυρό σοκ που προ-
κάλεσε το 2020 η πανδημία του κορονοϊού. Ο οργανισμός ανέ-
φερε ότι το βαρόμετρο ενισχύθηκε στις 110,4 μονάδες, το
υψηλότερο επίπεδο που έχει βρεθεί ο δείκτης από τον Ιούλιο
του 2016, οπότε και συστάθηκε. Προσθέτει, δε, ότι ο δείκτης
αυξάνεται κατά περισσότερο από 20 μονάδες σε ετήσια βάση.

Σε προσωρινή αναστολή της διάθεσης προϊόντων
πυρός έχουν προχωρήσει οι ασφαλιστικές εται-
ρείες σε περιοχές που έχουν πληγεί φέτος από τις
πυρκαγιές. Στο πλαίσιο αυτό, η διάθεση τέτοιων
προγραμμάτων, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση,
θεωρείται ασύμφορη για τις εταιρείες του κλά-
δου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ακίνητα
που βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα
σημεία που ξέσπασαν φωτιές δεν μπορούν να
ασφαλιστούν σε αυτήν τη φάση. Για παράδειγμα,
περιοχές στη ΝΑ Αττική δεν ασφαλίζονται, ακόμη
και αν δεν κινδύνεψαν φέτος, λόγω των πυρκα-
γιών στη Λαυρεωτική.

Ασφαλιστικές: Ανέστειλαν τη διάθεση προϊόντων πυρός για σπίτια

Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο το εμπόριο, σύμφωνα με τον ΠΟΕ

ΟΛΠ: Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό 
η μεταβίβαση του 16% στην Cosco



Intralot: Πιθανή 
αναβάθμιση από Moody’s

Υ
πό αναθεώρηση για ενδεχόμενη αναβάθμιση
έθεσε ο οίκος Moody’s την πιστοληπτική αξιολό-
γηση της Intralot μετά την ολοκλήρωση της ανα-

διάρθρωσης του χρέους της εισηγμένης. Σημειώνεται
ότι ο οίκος είχε θέσει αξιολόγηση Ca-PD/LD, αντανα-
κλώντας την προσφορά ανταλλαγής ομολόγων που είχε
υποβάλει στους ομολογιούχους. Ο οίκος σημειώνει ότι η
επικείμενη αξιολόγηση θα εξετάσει τη βιωσιμότητα της
νέας κεφαλαιακής δομής μετά την αναδιάρθρωση αλλά
και τη βελτίωση της ρευστότητας από την επιμήκυνση
των τίτλων και τη μείωση των επιτοκίων. Σημειώνει, δε,
ότι η ανάκαμψη των κερδών της εισηγμένης περιορίζε-
ται από τους παρατεταμένους περιορισμούς λόγω της
πανδημίας. Επίσης, η εταιρεία έχει αυξήσει την εξάρτη-
σή της από την πορεία της αμερικανικής θυγατρικής,
όπου οι προοπτικές και η ανάκαμψη των EBITDA είναι
ακόμη αβέβαιες. 

Visa: Συνεργασία
με Skroutz για τα σχολικά

Έκπτωση 20% θα κερδίζουν όσοι αγοράσουν σχολικά
είδη μέσω Skroutz, υπό την προϋπόθεση ότι η πλη-
ρωμή θα γίνει με κάρτα που φέρει το σήμα της Visa.
Ο λόγος γίνεται για την καμπάνια «Visa Back to
School Promo 2021» που τρέχει από το skroutz.gr
σε συνεργασία με τη Visa.

Performance Technologies: 
Στις 9 Σεπτεμβρίου η Γ.Σ. 

Για τη διάσπαση μετοχών σε αναλογία 3 νέες προς 1
παλαιά, με μείωση της ονοματικής αξίας τής κάθε με-
τοχής καθώς και την άντληση νέων κεφαλαίων μέσω
ΧΑ/Εν.Α. μέχρι 5 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέ-
τησης και έκδοσης νέων μετοχών καλούνται να απο-
φασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Performance
Technologies στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας
που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Σύμφω-
να με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης είναι, μεταξύ άλλων:
* Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα-
ταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της 24ης
εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου
2020), των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
του ορκωτού ελεγκτή.
* Έγκριση διάθεσης κερδών της 24ης εταιρικής χρή-
σης (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2020), λήψη
απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τα-
κτικού αποθεματικού.
* Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού
ελεγκτή για τη χρήση 2021 και την έκδοση ετήσιου
φορολογικού πιστοποιητικού.
* Διάσπαση των μετοχών της εταιρείας (split) με ανα-
λογία εκδόσεως τριών νέων μετοχών σε αντικατάστα-
ση μιας παλαιάς, με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε
μετοχής από 0,30 σε 0,10 ευρώ. 

Μυτιληναίος: Άνω του 5% οι ίδιες μετοχές
Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι, κατ’ εφαρμογή τής

από 27/3/2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης των μετόχων της, στις 19/8/2021 απέκτησε μέσω
του Χρηματιστηρίου Αθηνών 9.500 ίδιες μετοχές με μέ-
ση σταθμισμένη τιμή κτήσης 15,2206 ευρώ ανά μετοχή,
συνολικής αξίας 144.596 ευρώ. Οι αποκτήσεις αυτές
πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών με την επωνυμία Πειραιώς ΑΕΠΕΥ. Μετά
και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Μυτιληναίος κα-
τέχει συνολικά 7.147.331 ίδιες μετοχές, που αντιστοι-
χούν σε ποσοστό 5,0019% του συνόλου των μετοχών της
εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

31
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

POLITICAL BUSINESS

Foodlink: Στις 9/9 η Γ.Σ. 
για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει
η Foodlink στις 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 16.00 στις
εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. Ειρήνης 47) για συ-
ζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω
θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Υποβολή και
έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων της εταιρικής χρήσεως 2020 (1/1/2020 -
31/12/2020), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των
ορκωτών ελεγκτών, απόφαση περί μη διανομής
μερίσματος στους μετόχους. Ακόμη, η Γ.Σ. καλεί-
ται να αποφασίσει για την απόφαση του Δ.Σ. για
την απόκτηση ποσοστού 20% επί του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας «Γενικές Μεταφορές -
Αθηναϊκή Ανώνυμος Εταιρεία» έναντι τιμήματος
300.000 ευρώ.

Goldman Sachs: Εξαγορά 
της NN Investment Partners
H Goldman Sachs συμφώνησε να εξαγοράσει το
τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της
ασφαλιστικής NN Group έναντι 1,7 δισ. ευρώ. Το
κλείσιμο της συμφωνίας για την NN Investment
Partners αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το α’
τρίμηνο του 2022, ανέφερε η NN σε ανακοίνωσή
της. Ο Satish Bapat, διευθύνων σύμβουλος του
επενδυτικού βραχίονα του ομίλου, θα παραιτηθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο της NN με άμεση ισχύ
και θα συνεχίσει να ηγείται της NN Investment
Partners. Η συμφωνία προβλέπει ότι η NN Group
και η Goldman Sachs Asset Management θα συνά-
ψουν 10ετή συνεργασία, βάσει της οποίας η νέα
εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες δια-
χείρισης περιουσιακών στοιχείων στον Όμιλο NN.

Κομισιόν: Νέα δάνεια 13 δισ. ευρώ 
σε ΜμΕ λόγω Covid

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση νέ-
ου προϊόντος με τη μορφή εγγυήσεων για τμήματα
σύνθετης τιτλοποίησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Εγγυήσεων υπό τη διαχείριση του
ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο
οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσε-
ων, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττον-
ται από την έξαρση του κορονοϊού στα 22 συμμε-
τέχοντα κράτη-μέλη. Με προβλεπόμενο ειδικό
προϋπολογισμό ύψους 1,4 δισ. ευρώ, το νέο προ-
ϊόν αναμένεται να κινητοποιήσει νέα δάνεια
ύψους τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ σε μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την έξαρ-
ση της νόσου. Πρόκειται για σημαντική συμβολή
στον συνολικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Εγγυήσεων για την κινητοποίηση πρόσθετης χρη-
ματοδότησης ύψους έως και 200 δισ. ευρώ στα 22
συμμετέχοντα κράτη-μέλη.
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Π
ριν περίπου μία εβδομάδα,
ο πρόεδρος της Σερβίας
Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ένας
από τους αιρετικούς στο ζή-

τημα της κλιματικής αλλαγής, είπε: «Η
Σερβία δέχεται πρόσθετη πίεση για να
χάσει την ενεργειακή της ασφάλεια, η
χώρα έχει λιγνίτη και δεν θα τον εγκα-
ταλείψει»!

Στον αντίποδα η δήλωση του γενικού
γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέ-
ρες: «Τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτη-
τα, οι εκπομπές αερίων του “θερμοκη-
πίου” από την καύση ορυκτών καυσί-
μων και την αποψίλωση των δασών
πνίγουν τον πλανήτη μας και θέτουν δι-
σεκατομμύρια ανθρώπους σε άμεσο
κίνδυνο»! Χωρίς να παραγνωρίζονται
οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή,
υπάρχει και η άποψη τι κάνουμε για να
«κρατήσουμε» ένα ηλεκτρικό σύστημα

που δοκιμάζεται από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα και δη τις ώρες αιχμής. Και
όταν η προσφορά των Ανανεώσιμων
Πηγών δεν είναι η αναμενόμενη όταν
και όποτε χρειάζεται;

Πολιτική επιλογή
Η προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί πο-

λιτική επιλογή όλου του πλανήτη, δή-
λωσε προσφάτως ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα κάνουμε
τη μετάβαση προς μία οικονομία χαμη-
λών και τελικά μηδενικών εκπομπών
χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνε-
μο. Δεν είναι εχθροί οι ανεμογεννή-
τριες. Δεν είναι εχθροί σε αυτή την
προσπάθεια, είναι σύμμαχοι». Και δι-
ευκρίνισε ότι υπάρχουν περιοχές,
όπως ενδεχομένως τα μικρότερα νησιά
μας ή κάποια –ενδεχομένως και όλα–
ψηλά βουνά μας, όπου για λόγους ευ-
ρύτερης περιβαλλοντικής ισορροπίας
να μην πρέπει να τοποθετηθούν Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας – αυτό θα
προκύψει τελικώς όταν θα ολοκληρω-
θεί το χωροταξικό σχέδιο.

Ρόλος λιγνίτη
Στη χώρα μας, που συνεχίζει να βιώ-

νει τις αβάσταχτες συνέπειες του καύ-
σωνα και των πυρκαγιών που λεηλα-
τούν κυρίως την πολύπαθη Αττική, την
Εύβοια και άλλες περιοχές, οι θερμι-
κές μονάδες έχουν ακόμα ρόλο, καθώς
προβλέπεται η λειτουργία τριών λιγνι-
τικών, της μονάδας Άγιος Δημήτριος 3
και 4 καθώς και της Μεγαλόπολης 4.

Απόφαση ΥΠΕΝ
Mε απόφαση του υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, δίδεται η δυ-
νατότητα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να
επιστρατευτεί, αν χρειαστεί, και η Με-
γαλόπολη 3, κατά παρέκκλιση περι-
βαλλοντικών όρων, για την άμεση
ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων ενερ-

γειακών αναγκών που προέκυψαν λό-
γω ακραίων καιρικών συνθηκών παρα-
τεταμένου καύσωνα και εκδήλωσης
καταστροφικών πυρκαγιών, και για λό-
γους εξισορρόπησης του ενεργειακού
συστήματος της χώρας.

Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν τα σχό-
λια και οι επικρίσεις από εκείνους που
λένε ότι «ο εγχώριος λιγνίτης παύει να
ποινικοποιείται για την κλιματική αλ-
λαγή, προκειμένου να σώζει την κατά-
σταση».

Ευστάθεια συστήματος
«Οφείλουμε να επισημάνουμε»,

αναφέρει η Ένωση Τεχνικών του Ομί-
λου ΔΕΗ-ΚΗΕ (ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ),

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Το εγχώριο καύσιμο παύει να ποινικοποιείται για 
την κλιματική αλλαγή όταν πρόκειται να σώσει 
την κατάσταση» σε περιόδους  καύσωνα και πυρκαγιών, 
λένε οι επικριτές των ΑΠΕ. Η προώθηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών αποτελεί πολιτική επιλογή όλου 
του πλανήτη, δήλωσε προσφάτως ο πρωθυπουργός

Λόγος και αντίλογος 
για προσφορά ΑΠΕ - λιγνίτη
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«τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξε για την
ευστάθεια του συστήματος η επαναλει-
τουργία της λιγνιτικής μονάδας 3 της
Μεγαλόπολης, ούσα κλειστή από τον
Οκτώβριο του 2020, χρησιμοποιώντας
υπαλλήλους που διαθέτουν ακόμα
υψηλή τεχνογνωσία. 

Σε περίοδο καύσωνα, πυρκαγιών και
αυξημένης ζήτησης, η λιγνιτική παρα-
γωγή, που τόσο έχει κατηγορηθεί και
δαιμονοποιηθεί, από τα κάθε είδους
συμφέροντα, απέδειξε για άλλη μία
φορά την πολύτιμη χρησιμότητά της
στην επάρκεια και ευστάθεια της ηλε-
κτρικής ενέργειας της χώρας μας, αλλά
και την αναγκαιότητά της για αρκετά
χρόνια ακόμα, έως ότου θωρακιστεί το
σύστημα».

Ενεργειακή επάρκεια
Επικριτικός είναι ο Γιώργος Γεωρ-

γής, γραμματέας του Συλλόγου Επιστη-
μονικού Προσωπικού ΔΕΗ/ΚΗΕ. Στα-
χυολογούμε: «Αποδείχνεται περίτρανα
πως η αντικατάσταση της εγχώριας λι-
γνιτικής ηλεκτροπαραγωγής από εισα-
γόμενο φυσικό αέριο και εισαγόμενη
λιγνιτική ηλεκτρική ενέργεια από
Τουρκία και Σκόπια –που προφανώς
δεν ευθύνονται για την κλιματική αλλα-
γή(!)– ή ακόμα από το βουλγάρικο πυ-
ρηνικό Κοζλοντούι, το οποίο κοντεύει
να “πρασινίσει” κι αυτό, αφαιρεί ενερ-
γειακή επάρκεια, εθνική ανεξαρτησία,
εισόδημα… Μας καθιστά ενεργειακά
εξαρτημένους από τον Ερντογάν! Μας
εκθέτει στον κίνδυνο ολικού μπλακ
άουτ. Οι ΑΠΕ είναι ο μεγάλος απών
στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρι-
κών φαινομένων. 

Κι ενώ δεκάδες τοπικές πρωτοβου-
λίες πολιτών, από το Βέρμιο μέχρι την
Κρήτη, από την πυρπολημένη Βόρεια
και τη λεηλατημένη Νότια Εύβοια ως
την Τήνο και την Άνδρο παλεύουν για
να μην εγκατασταθούν ακόμα περισσό-
τερα άχρηστα αιολικά, ενώ στην οικο-
νομικά κατεστραμμένη Δυτική Μακε-
δονία “φυτρώνουν” μέσα σε βοσκότο-
πους και χωράφια φωτοβολταϊκά που
αδυνατούν να παράγουν τις βραδινές
ώρες αιχμής, η φερόμενη ως κυβέρνη-
ση των αρίστων συνεχίζει να νομοθετεί
διευκολύνοντας τη ΡΑΕ να μοιράζει
άδειες για ΑΠΕ! 

Παράλληλα, κλείνει και δη οριστικά
τις δημόσιες θερμικές μονάδες και τα
ορυχεία που τις στηρίζουν, απαξιώνον-

τας εξοπλισμό και δημόσιες επενδύ-
σεις πολλών εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων!».

Προώθηση αποθήκευσης
Σε μελέτη που έχει εκπονήσει ο σύμ-

βουλος ενεργειακής μετάβασης Ευ-
στάθιος Τσελεπής για λογαριασμό της
εταιρείας Συστήματα SUNLIGHT ΑΒΕΕ
για σταθμούς ΑΠΕ, τονίζεται ότι «οι
επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας
και η διαχείριση της ζήτησης στο δί-
κτυο έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν
σημαντικά τις περικοπές και απώλειες,
διατηρώντας ή και βελτιώνοντας την
ποιότητα των υπηρεσιών. Η ένταξη μο-
νάδων αποθήκευσης και η διαχείριση
της ζήτησης συνηγορούν και στην τρο-
ποποίηση του κώδικα διαχείρισης των
δικτύων, ώστε να επιτρέπεται υψηλότε-
ρη στιγμιαία διείσδυση από Ανανεώσι-
μες, οι οποίες μειώνουν τις εκπομπές
αερίων του “θερμοκηπίου” και επιπλέ-
ον βελτιώνουν σημαντικά και τη βιωσι-
μότητα των νέων επενδύσεων. 

H προσθήκη αποθηκευτικού συστή-
ματος σε υπάρχοντες και νέους σταθ-
μούς ΑΠΕ θα έχει θετικό αντίκτυπο
στην ευστάθεια των αυτόνομων ηλε-

κτρικών συστημάτων και θα επιτρέψει
τη μείωση της στρεφόμενης θερμικής
εφεδρείας και την αντικατάσταση της
θερμικής παραγωγής από Ανανεώσι-
μες Πηγές, με θετικά αποτελέσματα
στο θερμικό κόστος παραγωγής, λόγω
μείωσης του κόστους καυσίμου, των
λειτουργικών εξόδων και των εκπεμ-
πόμενων αερίων του “θερμοκηπίου”. 

Εκτός από τα μη διασυνδεδεμένα νη-
σιά και εκείνα υπό διασύνδεση, τα επό-
μενα χρόνια η αποθήκευση θα επιτρέ-
ψει την εγκατάσταση νέων μονάδων
ΑΠΕ σε κορεσμένες περιοχές και στην
ηπειρωτική χώρα, π.χ. Νότιος Πελο-
πόννησος, και σε κάθε περίπτωση τα
σχέδια για περαιτέρω σημαντική διείσ-
δυση ΑΠΕ στα δίκτυα σημαίνουν ανάγ-
κη αύξησης της ευελιξίας της παραγω-
γής και κατανάλωσης, γεγονός που
εξυπηρετείται με τα συστήματα και τη
διαχείριση της ζήτησης και της παρα-
γωγής».

Σημειώνεται ότι, τη Δευτέρα 16 Αυ-
γούστου, η συμμετοχή των ΑΠΕ (βάσει
των στοιχείων του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας) ήταν 49.082 MWh, του φυ-
σικού αερίου 83.130 MWh και του λι-
γνίτη 9.608 MWh.

POLITICAL

Κλιματικό 
σύστημα 
Οι επιστήμονες του κλίματος
είναι κατηγορηματικοί: Οι
εκπομπές αερίων του «θερ-
μοκηπίου» από ανθρώπινες
δραστηριότητες (π.χ. χρήση
ορυκτών καυσίμων) ευθύ-
νονται για περίπου 1,1 βαθ-
μούς Κελσίου θέρμανσης
από το 1850-1900 – κατά μέ-
σο όρο τα επόμενα είκοσι
χρόνια, η παγκόσμια θερμο-
κρασία αναμένεται να φτά-
σει ή να υπερβεί τον 1,5 βαθ-
μό Κελσίου θέρμανσης.
Η ανθρώπινη επιρροή έχει
θερμάνει το παγκόσμιο κλι-
ματικό σύστημα, με τις πα-
ρατηρούμενες αλλαγές να
επηρεάζουν ήδη κάθε πε-
ριοχή του πλανήτη. Ορισμέ-
νες από τις αλλαγές χαρα-
κτηρίζονται ως «άνευ προ-
ηγουμένου», ενώ άλλες –
όπως η συνεχιζόμενη άνο-
δος της στάθμης της θάλασ-
σας– αναμένεται να είναι
«μη αναστρέψιμες για εκα-
τοντάδες έως χιλιάδες χρό-
νια».
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ολυμπιακός - Σλόβαν 3-0, ΠΑΟΚ - Ριέκα 1-1

Ο
Ολυμπιακός νίκησε πα-
νεύκολα 3-0 τη Σλόβαν
Μπρατισλάβας στο «Γ. Κα-
ραϊσκάκης» με γκολ των

Καμαρά, Σισέ και αυτογκόλ του Μποζί-
κοφ στο πρώτο ματς των πλέι οφ του
Europa league, ενώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε
να ισοφαρίσει στην Τούμπα 1-1 τη Ριέ-
κα στην τελευταία ανάσα του ματς με
αυτογκόλ για τα πλέι οφ του Conferen-
ce League κι έτσι η Ελλάδα μπορεί να
ελπίζει σε ανάκαμψη στην ειδική βαθ-
μολογία (ranking) της UEFA. 

Αναπνέει μεν, αλλά παραμένει... διασωληνωμέ-
νη. Για να φτάσει, ωστόσο, να ανακτήσει τη μία θέση
που έχασε φέτος στα ευρωπαϊκά Κύπελλα θα πρέ-
πει ο Ολυμπιακός να κατακτήσει το τρόπαιο του Eu-
ropa League και ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι τον ημι-
τελικό του Conference League. Και χωρίς να είναι
σίγουρο, διότι εξαρτάται από τα αποτελέσματα και
των άλλων ομάδων από τη Σουηδία και τη Νορβηγία
που συναγωνίζονται την Ελλάδα.

Με το 3-0 του Φαλήρου ο Ολυμπιακός μπορεί να
αισθάνεται ασφαλής ότι θα προκριθεί σε βάρος των
Σλοβάκων και καλύτερο θα είναι αν το κάνει με μια
ακόμη νίκη. Αφού προκριθεί στους ομίλους, την

προσεχή Παρασκευή 27 Αυγούστου θα γνωρίζει
τους αντιπάλους του στην κλήρωση που θα γίνει
στην Κωνσταντινούπολη. Το ερώτημα σχετικά με
την κλήρωση είναι αν θα είναι στο γκρουπ των ισχυ-
ρών ή των αδυνάτων. Στην πρώτη περίπτωση θα
βρεθεί με αντιπάλους σχεδόν ισοδύναμους, όπως
οι Σαχτάρ, Ντιναμό Κιέβου, Σάλτσμπουργκ κ.λπ.
Στη δεύτερη περίπτωση τον περιμένουν ομάδες
υψηλών απαιτήσεων, όπως οι Λιόν, Λεβερκούζεν,
Λάτσιο, Λέστερ, Άιντραχτ κ.λπ. Ο Ολυμπιακός θα
μάθει τους υποψήφιους αντιπάλους του μετά τον
επαναληπτικό με τη Σλόβαν, που θα γίνει στην
Μπρατισλάβα την προσεχή Πέμπτη.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλλον απογοήτευσε με την

εμφάνισή του στην Τούμπα, φανερώ-
νοντας χτυπητές αδυναμίες στην τε-
λική προσπάθεια, πρωτίστως θα πρέ-
πει να προκριθεί. Και αυτός, όπως
και ο Ολυμπιακός, θα γνωρίζει τους
υποψήφιους αντιπάλους του στους
ομίλους του Conference League, αν
προκριθεί, επίσης το βράδυ της προ-
σεχούς Πέμπτης, όταν θα αντιμετω-
πίσει τη Ριέκα στην ομώνυμη πόλη
της Κροατίας. Η κλήρωση θα γίνει
την προσεχή Παρασκευή στην Πόλη. 

Και επειδή το Conference League
έχει… παρεξηγηθεί ότι είναι η τρίτη τη τάξει ευρω-
παϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά το Cham-
pions και το Europa League και άρα συμμετέχουν
κάποιες… γωνιές της Ευρώπης από το Γιβραλτάρ
και τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, η αλήθεια
είναι τελείως διαφορετική. Σε αυτήν τη διοργάνω-
ση παίρνουν μέρος και όσες ομάδες αποκλείστη-
καν από το Champions αλλά και το Europa League.
Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, αποκλείστηκε από
τη Λουντογκόρετς στoν τρίτο προκριματικό του Ch-
ampions League και αν αποκλειστεί και από τη
Σλόβαν, θα συνεχίσει στους ομίλους του Conferen-
ce League.

Η Ελλάδα ανασαίνει... διασωληνωμένη 
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Ο
ριστικό. Η Super League 1 θα κάνει σέντρα το
επόμενο Σαββατοκύριακο μετά τη συμφωνία
του Αστέρα Τρίπολης με τη Nova. Πλέον οι

ομάδες που έχουν τηλεοπτική στέγη είναι οκτώ και
στη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μεθαύριο
Δευτέρα θα περάσει με απλή πλειοψηφία η υπογρα-
φή της προκήρυξης. Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΣ Γιάννι-
να, Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος έχουν υπογρά-
ψει με τη Nova, ενώ ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ με
την Cosmote TV. Όσον αφορά στις πέντε άστεγες (Λα-
μία, Βόλος, Ιωνικός, Απόλλων Σμύρνης και Παναιτω-
λικός), φέρεται να συμφώνησαν με την Cosmote TV
και να εισπράξουν από 1 εκατ. ευρώ, ίσως και κάτι πα-
ραπάνω. Μένει ο ΠΑΟΚ, τον οποίο έχουν προσεγγίσει
και τα δύο συνδρομητικά κανάλια, όπως ήταν αναμε-
νόμενο. Κατά πληροφορίες, ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε και από τα δύο ένα ποσό τουλάχιστον κοντά σε αυτό που εισέ-
πραξε ο Ολυμπιακός από τη Nova (ουδείς το γνωρίζει), καθότι θεωρεί ότι ο «δικέφαλος του Βορρά» δεν υπολείπεται
σε εμπορικότητα της ομάδας του Πειραιά. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο3 στον κόσμο) έπειτα από μια μάχη δύο ωρών και 25 λεπτών κατάφερε 
να ανατρέψει τη σε βάρος του κατάσταση, νίκησε 2-1 σετ τον Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο (Νο27) 
και προκρίθηκε στον προημιτελικό του Western & Southern Open του Σινσινάτι. 
Τα σετ: 5-7, 6-3, 6-4. Αντίπαλός του θα είναι ένας εκ των Ματέο Μπρεντίνι και Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Σέντρα στις 28 Αυγούστου με «γρίφο» Δανεικός ο Μανωλάς 
στον Ολυμπιακό;

Η ιταλική εφημερίδα «Corriere dello Sport»
επανήλθε περί του ενδιαφέροντος του Ολυμπια-
κού για επανένταξη του διεθνούς κεντρικού της
Νάπολι Κώστα Μανωλά. Αναφέρει ότι αν δεν τα
βρουν στο οικονομικό με τον Ολυμπιακό, τότε ο
Μανωλάς μπορεί να πάει ως δανεικός. Οι Ιταλοί
ζητούν 15 εκατ. ευρώ, ο Ολυμπιακός προσφέρει
10 εκατ. ευρώ. Ο Κώστας Μανωλάς στη Νάπολι
αμείβεται με 4,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Βαλβέρδε: «Σκληροί και
γενναιόδωροι οι Έλληνες»

Σε μεγάλη του συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανά-
λι της Ισπανίας ο άλλοτε προπονητής του Ολυμ-
πιακού και μετέπειτα της Μπαρτσελόνα Ερνέστο
Βαλβέρδε είπε για το πέρασμά του από την Ελλά-
δα: «Υπήρχε μια μέρα που φοβήθηκα, αλλά δεν
νομίζω ότι είναι βίαιοι οι οπαδοί. Είναι πολύ
υπερβολικοί στις αντιδράσεις τους. Υπάρχουν
ματς στα οποία είναι πολύ σκληροί και άλλα στα
οποία είναι γενναιόδωροι».

Εμβόλια για 
μαζικό αθλητισμό

Η διεξαγωγή αγώνων μαζικού αθλητισμού με
περισσότερους από 300 αθλητές θα επιτρέπεται
μόνο αν το 95% είναι εμβολιασμένοι, όπως απο-

φάσισε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
του υπουργείου Υγείας. Το υπόλοιπο 5%

των ανεμβολίαστων θα αφορά σε
αθλητές που για ιατρικούς λόγους ή

για λόγους ηλικίας δεν θα κάνουν το
εμβόλιο, αλλά θα πρέπει να έχουν αρνητι-

κό RCR test 48 ωρών ή rapid test 24 ωρών.

Στη Σέλτικ ο Γιακουμάκης
Στη σκοτσέζικη Σέλτικ θα αγωνίζεται για τα

επόμενα δύο χρόνια ο διεθνής Έλληνας σέντερ
φορ Γιώργος Γιακουμάκης, δεύτερος σκόρερ της
Ευρώπης με την ολλανδική Φένλο την περασμένη
σεζόν. Η μεταγραφή του στοίχισε 2,5 εκατ. ευρώ.
Από αυτά τα χρήματα η ΑΕΚ, πρώην ομάδα του
Γιακουμάκη, έχει λαμβάνειν 300.000 ευρώ, σύμ-
φωνα με τον όρο πώλησής του στην ολλανδική
ομάδα.

Οι Αντετοκούνμπο 
για τους πυρόπληκτους
Με ποστάρισμα στο Instagram τα αδέρφια Αντε-
τοκούνμπο έκαναν γνωστό ότι το 50% των εσό-
δων από το e-shop που διατηρούν θα διατεθεί
σε όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές
πυρκαγιές των τελευταίων δύο εβδομάδων. Εί-
ναι οι μοναδικοί αθλητές που σκέφτηκαν τους
πυρόπληκτους. Κάποιοι άλλοι βολτάρουν στο
Ντουμπάι και ψωνίζουν από τα Harrods.

Στα προημιτελικά 
ο Τσιτσιπάς
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• Ενθουσιασμένη η Σεμίνα Διγενή.

Το τρίτο βιβλίο της με τίτλο «Αποδελ-

τίωση» βρίσκεται στο τυπογραφείο!
• Πρώτη μέρα σύσκεψης η χθεσινή

σε πρωινή εκπομπή και οι δημο-

σιογράφοι έμειναν με το στόμα

ανοιχτό από τα πρόσωπα της αρχι-

συνταξίας! Θα επανέλθουμε!

• Αγωνία στον ΑΝΤ1. Αναζητούν και

δεν βρίσκουν «Φάρμα» για την έναρ-

ξη των γυρισμάτων του ριάλιτι που

θα προβληθεί το β’ μισό της σεζόν,

αφού η προηγούμενη στην Ιπποκρά-

τειο Πολιτεία έγινε στάχτη από τις

φωτιές στην Πάρνηθα.
• Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σα-

ράντος προστέθηκε στους on air

συνεργάτες της Μπέττυς Μαγγίρα

στο πρωινό του Open.

• Λάμπρος Χούτος - Ματίνα Ζάρα:

Οριστικός χωρισμός λίγο πριν από το

γάμο και... καπάκι unfollow στο In-

stagram και εξαφάνιση των κοινών

τους φωτογραφιών.
• Τη Σαμοθράκη που αγάπησε πο-

λύ ονειρεύεται για τις επόμενες

καλοκαιρινές του διακοπές ο Νί-

κος Μουτσινάς με παρέα τη Ζέτα

Μακρυπούλια. Η δεύτερη βρίσκε-

ται στη Νάξο για τα βαφτίσια της

ανιψιάς της!

• Θύμα διαδικτυακής απάτης η Χρι-

στίνα Μπόμπα. Εντόπισε fake λο-

γαριασμό στο Instagram με το όνο-

μά της.
• Στη μακρινή Ισλανδία κάνει δια-

κοπές ο Γιώργος Καπουτζίδης.

• Διακοπές στη Μύκονο για την

24χρονη κούκλα κόρη του Έρος Ρα-

μαζότι, Ορόρα!

• Με εντυπωσιακό πορτοκαλί σύ-
νολο του Ελληνοϊταλού designer
Βelfiri πόζαρε από τη Σαντορίνη η
Ελένη Φουρέιρα.
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«E
χει Πανσέληνο αύριο και θα είναι
ωραία» θα τραγουδούσε η Χάρις
Αλεξίου υμνώντας την ωραιότερη
νύχτα του φετινού καλοκαιρινού, με

το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγαλύτερο όλου του
χρόνου, να στέκεται στολίδι στον ουρανό! Oι λάτρεις
των Τεχνών αλλά και οι τελευταίοι ρομαντικοί θα
έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν με ελεύθερη εί-
σοδο 120 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε
όλη τη χώρα για να θαυμάσουν την αστρολογικά ονο-
μαζόμενη «Μπλε Πανσέληνο», που θα λούσει με
φως την Ελλάδα. 

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοίνωσε ότι για σήμε-
ρα οι εκθεσιακοί χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί από
τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο
για όλους, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Μουσεί-
ου στη Δράση «21» της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Το
εστιατόριο του δεύτερου ορόφου θα είναι ανοιχτό
έως τις 12 τα μεσάνυχτα και οι επισκέπτες θα έχουν
την ευκαιρία να απολαύσουν το φεγγάρι στον εξώ-
στη, όπου θα σερβίρεται βραδινό γεύμα ή ποτό. 

Αύριο Κυριακή οι εκθεσιακοί χώροι θα παραμεί-
νουν ανοιχτοί από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέ-
χουν στην παρουσίαση με τίτλο «Απογεύματα στο
Μουσείο Ακρόπολης», όπου θα γνωρίσουν με τους
αρχαιολόγους του Μουσείου τις συναρπαστικές
ιστορίες που κρύβουν οι θησαυροί των συλλογών, με
προηγούμενη τηλεφωνική κράτηση. Εκτός Αθηνών
52 αρχαιολογικοί χώροι θα φιλοξενήσουν ποικίλες
εκδηλώσεις ανήμερα την Πανσέληνο αλλά και τις
επόμενες μέρες:

• Σάββατο 21 Αυγούστου: Κάστρο Αγίου Γεωργίου
στην Κεφαλονιά, Άνω Κάστρο Μυτιλήνης στη Λέσβο,
Αρχαίο θέατρο Μίεζας στην Ημαθία, Αρχαιολογικός
χώρος Ελέας στη Θεσπρωτία.

• Δευτέρα 23 Αυγούστου:  Αρχαιολογικός χώρος

Παλατιανού στο Κιλκίς.
• Τετάρτη 25 Αυγούστου: Αρχαιολογικός χώρος

Λουτρό Πολυκάστρου στο Κιλκίς. 
Οι φετινές γιορτές, όπως ανακοίνωσε το υπουρ-

γείο Πολιτισμού, είναι κυρίως μουσικές συναυλίες,
θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, ποιητι-
κές απαγγελίες, προβολή ντοκιμαντέρ, εικαστικές
εκθέσεις, αστροπαρατήρηση και ξεναγήσεις. Πραγ-
ματοποιούνται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης καθώς και πολιτιστικούς και εξωραϊστικούς
συλλόγους. Ως θέμα της αφίσας για το 2021, 200 χρό-
νια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επελέγη το οχυ-
ρωματικό συγκρότημα Τρουπάκηδων - Μούρτζινων
στην Καρδαμύλη, το οποίο αποτέλεσε στις αρχές του
1821 χώρο φιλοξενίας του οπλαρχηγού Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη στη Μάνη, στο πλαίσιο προετοιμασίας
της αρχής της Επανάστασης.

Mαγικές νύχτες υπό το
φως της Πανσελήνου

Ο Λ Ε Σ  Ο Ι  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Για τους λάτρεις των Τεχνών αλλά 
και τους τελευταίους ρομαντικούς!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Κορίτσι για σπίτι

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόζαρε στα χωράφια
με την μπουγάδα της. Η εντυπωσιακή οικοδέ-
σποινα του Alpha φωτογραφήθηκε να πλένει
ρούχα στο χέρι κάτω από τον καυτό ήλιο του κα-
λοκαιριού, σε μια τόσο δα κίτρινη λεκανίτσα που
χωρούσε δεν χωρούσε ένα φανελάκι! «Η καθα-
ριότητα είναι μισή αρχοντιά», λέει ο σοφός λαός
και η εντυπωσιακή καλλονή, ακολουθώντας τη
συμβουλή πως η πρόθεση μετράει, απέδειξε
πως το έχει με τις οικιακές δουλειές. Για να τα
βλέπει και ο σύντροφός της Snik!

Το... κούνησε στο Νυδρί

Απόβαση στη Λευκάδα για τη hot Αναστασία
Γιούσεφ! Η σέξι χορεύτρια με τα πλούσια προ-
σόντα και το κορμί-χέλι συνδύασε διακοπές με
επαγγελματικές εμφανίσεις σε μεγάλα κλαμπ
στο Νυδρί, χαρίζοντας απανωτά εγκεφαλικά
στον αντρικό πληθυσμό! «Αύγουστος. Ο μήνας
μου! Ο μήνας της ξεγνοιασιάς, της θάλασσας,
των πιο όμορφων αναμνήσεων, ο μήνας που γεν-
νήθηκα με αντιπροσωπεύει! Θα μπορούσα να ζω
για πάντα έτσι!», αποκάλυψε στο Instagram πο-
ζάροντας σαν γοργόνα με τιγρέ μαγιό στην πρύ-
μνη φουσκωτού σκάφους.

Δεύτερος μήνας
του μέλιτος
Εξωτικές διακοπές για τη Μαντώ Γαστεράτου
και τον σύζυγό της Νίκο Ισηγόνη χωρίς τον
γιο τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού! Η
παρουσιάστρια του «Mega Star» και ο αγα-
πημένος της απολαμβάνουν έναν δεύτερο
μήνα του μέλιτος ποζάροντας αγκαλιά. «Μια
μέρα θα βρεις κάποιον που δεν θα μπορείς
να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτόν»,
έγραψε στο Instagram η παρουσιάστρια! 

Ο μισθοφόρος
στις φωτιές
Εθελοντής πυροσβέστης με τον
σκύλο του στις φωτιές της Αττι-
κής ο Κώστας Αναγνωστόπου-
λος! Ο «μισθοφόρος» που γνωρί-
σαμε στο «Survivor» είναι ενερ-
γό μέλος της ομάδας δασοπρο-
στασίας Παπάγου - Χολαργού
«ΔΑΠΑΧΟ» και τις τελευταίες
μέρες δίνει μάχη για την κατά-
σβεση της μεγάλης πυρκαγιάς
στα Βίλια. Τη φωτογραφία του
ανέβασε στο Instagram ο Σάβ-
βας Πούμπουρας με το σχόλιο:
«Η ωραιότερη φωτό από χθες».
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Ο μικρός του «Νησιού» μεγάλωσε
Ο Κρητικός Μάνος Τσαγκαράκης, ο μικρός που αγάπησε το τηλεοπτι-
κό κοινό μέσα από τη σειρά «Το νησί», μεγάλωσε και έγινε κούκλος!
Ο Κρητικός γόης εργάζεται σε καλοκαιρινό coctail bar στον Άγιο Νι-
κόλαο Λασιθίου και παρότι είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής
« Ίασμος», δεν κατάφερε να επιστρέψει στα τηλεοπτικά δρώμενα.
Βέβαια, το μέλλον θα δείξει, αφού είναι αδυναμία της συγγραφέως
Βικτόριας Χίσλοπ, η οποία υπέγραψε το θρυλικό σίριαλ.

Μ
ε υψηλό πυρετό και έντονη δύσπνοια μεταφέρθηκε
εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» ο Νίκος Οικονομόπου-
λος, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Aμέσως

μπήκε σε θεραπεία παροχής οξυγόνου υψηλής ροής μετά τη σοβα-
ρή αναπνευστική δυσχέρεια που παρουσίασε και παρότι έλαβε
οξυγόνο με ρινική κάνουλα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που αμφι-
σβητούσε δημοσίως τα μέτρα για την πανδημία και δεν είχε εμβο-
λιαστεί, επέλεξε για τις διακοπές του την κοσμοπολίτικη Μύκονο,
που μέχρι και πριν από λίγες μέρες ήταν «κατακόκκινη» λόγω των
πολλών κρουσμάτων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην επιστροφή
του από το Νησί των Ανέμων είχε ήπια συμπτώματα σαν αυτά του
Covid-19 και παρέμεινε σε 10ήμερη καραντίνα στο σπίτι του, μέχρι
που η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται. Έκανε το
τεστ, βγήκε θετικό και από εκείνη τη στιγμή ο χρόνος άρχισε να με-
τρά αντίστροφα. Εξαντλημένος από τον υψηλό πυρετό και το χαμη-
λό οξυγόνο, λέγεται ότι η μόνη επικοινωνία που έχει είναι με την οι-
κογένειά του μέσω μηνυμάτων.

Στο νοσοκομείο 
με βαριά Covid-19

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Μ
ετά τις καλοκαιρινές διακοπές ξεκινά
σχεδόν πάντα η διαδικασία της δίαι-
τας έπειτα από την κραιπάλη και τα
πλούσια γεύματα. Όλοι γνωρίζουμε

ότι η υγιεινή διατροφή, η συστηματική φυσική
δραστηριότητα και ο καλός ύπνος είναι τρία στοι-
χεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του
σωματικού βάρους. Ακόμη και όταν ένας άνθρω-
πος αισθάνεται άγχος ή μελαγχολία εξαιτίας του
σωματικού βάρους του, οι τρεις αυτές συμπεριφο-
ρές μπορεί να βελτιώσουν με φυσικό τρόπο την
ψυχική διάθεσή του. Η σωστή απώλεια των περιτ-
τών κιλών, όμως, απαιτεί κόπο και χρόνο και όσοι
κάνουν δίαιτα αναφέρουν συχνά ότι αισθάνονται
οξύθυμοι και εκνευρισμένοι. Οι δικοί τους συχνά
λένε πως γκρινιάζουν πολύ. Μερικές φορές τα συ-
ναισθήματα αυτά προέρχονται από την αδυναμία
τους να επιτύχουν τον στόχο τους. Συνήθως, όμως,
είναι απόρροια της ελλιπούς κατανάλωσης τρο-
φής, των ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών
που είχαν πριν από τη δίαιτα. 

Όπως εξηγεί η κυρία Γεωργία Κάσση, ενδοκρινο-
λόγος, διευθύντρια ΕΣΥ - επιστημονικά υπεύθυνη
στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκο-
μείου «Αλεξάνδρα», κλινικές μελέτες έχουν δείξει
πως όταν προσπαθούμε να δείξουμε αυτοέλεγχο
και αυτοσυγκράτηση, αναπτύσσουμε αισθήματα
θυμού. Αυτό συμβαίνει συχνά κατά τη μετάβαση
από μια πλούσια, ανεξέλεγκτη διατροφή σε μια
συγκεκριμένη δίαιτα με πολλούς περιορισμούς.
Εντούτοις, υπάρχει και ορμονικός λόγος για τον θυ-
μό της δίαιτας. Όταν ένα άτομο κάνει δίαιτα, μια
από τις πρώτες συνήθειες που αλλάζει είναι τα

ακατάστατα γεύματα. Οι δίαιτες συνήθως συνι-
στούν από τρία έως πέντε γεύματα σε συγκεκριμέ-
νες ώρες της μέρας και το πρόγραμμά τους συνή-
θως τηρείται, τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό. 

«Όταν ένας οργανισμός έχει συνηθίσει το τσιμ-
πολόγημα και ξαφνικά πρέπει να καταναλώνει
τροφή κάθε 4-6 ώρες ή ακόμη και να μένει χωρίς
τροφή για 12-16 ώρες, όπως είναι οι συστάσεις της
διαλειμματικής δίαιτας, τότε τα επίπεδα γλυκόζης
αίματος μειώνονται», λέει η κυρία Κάσση. Όταν
μειωθούν σημαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης,
ενεργοποιούνται άλλες ορμόνες, στις οποίες συμ-
περιλαμβάνονται η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Η
κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες και η αδρενα-
λίνη η ορμόνη που προετοιμάζει τον οργανισμό
για «μάχη». Στην περίπτωση της δίαιτας αυξάνεται
η παραγωγή και των δύο για να αυξηθεί και να εξι-
σορροπιστεί η γλυκόζη αίματος. «Η έκκριση κορ-
τιζόλης μπορεί να προκαλέσει επιθετικότητα σε
μερικούς ανθρώπους. Επιπρόσθετα, η χαμηλή
γλυκόζη αίματος μπορεί να επηρεάσει ανώτερες
εγκεφαλικές λειτουργίες, όπως ο έλεγχος των πα-
ρορμήσεων, των πρωτόγονων επιθυμιών και της
συμπεριφοράς», λέει η ειδικός. 

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
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kpapakosto@yahoo.gr

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι,
όταν παρουσιάζουμε αυτοέλεγχο 
και αυτοσυγκράτηση, αναπτύσσουμε
αισθήματα εκνευρισμού...

Γεωργία Κάσση, ενδοκρινολόγος,
διευθύντρια ΕΣΥ - επιστημονικά
υπεύθυνη στο Ενδοκρινολογικό
Τμήμα του «Αλεξάνδρα»

Αξιολόγηση 
με ενδοκρινολόγο 
«Για να αποφευχθούν οι δυνητικοί
κίνδυνοι, απαραίτητη είναι η επίσκε-
ψη στον ενδοκρινολόγο ιατρό, ο οποί-
ος θα αξιολογήσει την υγεία, το σω-
ματικό βάρος και τις ανάγκες του ατό-
μου σε θερμίδες και θρεπτικά συστα-
τικά, προτού καταρτιστεί το οποιοδή-
ποτε πρόγραμμα αδυνατίσματος», το-
νίζει η κυρία Κάσση. Το πρόγραμμα
που θα επιλεγεί πρέπει να πληροί
τους εξής κανόνες: Κατανάλωση αρ-
κετών μικρών γευμάτων μέσα στη
μέρα ή τριών κυρίων γευμάτων που
θα καλύπτουν τις διατροφικές και
θερμιδικές ανάγκες του οργανισμού.
Αποφυγή πρόχειρων φαγητών, που
μπορεί να προκαλέσουν «κατάρρευ-
ση» της γλυκόζης αίματος αμέσως
μετά την απότομη αύξησή της. Τα
θρεπτικά, υγιεινά και με πολλές φυ-
τικές ίνες τρόφιμα προκαλούν βαθμι-
αία αύξηση και μείωση της γλυκόζης
αίματος, αποτρέποντας τον κίνδυνο
υπογλυκαιμίας. Συστηματική γυμνα-
στική, επαρκής ύπνος και καλή ενυ-
δάτωση.

Όταν η δίαιτα προκαλεί... θυμό
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Γράφει

η  Γεωργία 
Κουμπούνη

ΗΑμέλια Μαίρη Έρχαρτ ήταν Αμερικα-
νίδα, πρωτοπόρος της Αεροπορίας,

συγγραφέας και υπέρμαχος των δικαιωμάτων
των γυναικών. Ήταν η πρώτη γυναίκα που τιμή-
θηκε με τον Σταυρό Διακεκριμένης Πτήσης,
αφότου διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό Ωκεα-
νό. Έκανε πολλά ρεκόρ, έγραψε βιβλία για τις
εμπειρίες της στους αιθέρες, τα οποία γνώρισαν
μεγάλη εμπορική επιτυχία, και συνέβαλε στη
δημιουργία της οργάνωσης «The Ninety-
Nines» για τις γυναίκες πιλότους.

Η ανατροφή της ήταν μη συμβατική, δεδομέ-
νου ότι η μητέρα της δεν πίστευε στην ανατροφή
των παιδιών της ως «συμπαθητικών μικρών κο-
ριτσιών». Φορούσε παντελόνια, επειδή εκτιμού-
σε την ελευθερία κινήσεων που της παρείχαν.
Ως παιδί, πέρασε πολλές ώρες παίζοντας με την
αδελφή της, σκαρφαλώνοντας στα δέντρα, κυ-
νηγώντας με ένα τουφέκι και κάνοντας έλκη-
θρο. Μερικοί βιογράφοι έχουν χαρακτηρίσει τη
νεαρή Αμέλια «αγοροκόριτσο». Σε ηλικία 11
ετών είδε το πρώτο της αεροσκάφος στην κρατι-
κή Έκθεση της Αϊόβα. Ο ίδιος ο πατέρας της
προέτρεψε τις κόρες του να πετάξουν.

Έλαβε εκπαίδευση ως βοηθός νοσοκόμου
από τον Ερυθρό Σταυρό και άρχισε να εργάζεται
σε στρατιωτικό νοσοκομείο έως το τέλος του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου. Παντρεύτηκε τον δια-
ζευγμένο Τζορτζ Πούτναμ το 1931. 

Η Αμέλια Έρχαρτ εξαφανίστηκε πάνω από τον
κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στη νήσο Χά-
ουλαντ, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της
να κάνει τον γύρο της Γης, το 1937. Η ζωή της, η
σταδιοδρομία και η εξαφάνισή της συνεχίζουν,
όμως, μέχρι σήμερα να ελκύουν το ενδιαφέρον
της κοινής γνώμης. 

Η Αμέλια ήταν Λέων, με Ερμή στο ίδιο ζώδιο
και με Ωροσκόπο Ταύρο. Τόσο ο Ωροσκόπος της
όσο και οι Ήλιος - Ερμής στον 4ο οίκο της δεί-
χνουν πως ό,τι έγινε το χρωστάει κατά μεγάλο
μέρος στην οικογένειά της. Επίσης, ο συνδυα-
σμός αυτός φανερώνει ένα άτομο δημιουργικό,
ευφάνταστο, με θέληση και πολύ πείσμα. Την
αγάπη της για τα αεροπλάνα σίγουρα τη χρωστά
στην πολυαστρία που είχε σε ένα ζώδιο του Αέ-
ρα: Σελήνη, Πλούτωνας, Αφροδίτη, Ποσειδώνας
ήταν στους Διδύμους, σε σύνοδο. Και οι δύο θη-
λυκοί πλανήτες της (Σελήνη - Αφροδίτη) στους
Διδύμους την έκαναν μια γυναίκα με ανοιχτό
μυαλό, ελεύθερη και με κάπως «αρσενικό» χα-
ρακτήρα. Είχε άλλες δύο μοιραίες συνόδους στο
ωροσκόπιό της: Τον Άρη με τον Δία στην Παρθέ-
νο και τον Κρόνο με τον Ουρανό (έξαρση) στον
Σκορπιό. Ο Ουρανός της αυτός ήταν άλλος ένας
σημαντικός δείκτης της αγάπης της για την αε-
ροπορία και για καθετί πρωτοπόρο, αλλά και της
τάσης της να σπάει τα ταμπού της εποχής της.
Ωστόσο, η σύνοδός του με τον Κρόνο, όπως και
το τετράγωνο των Άρη - Δία με τον Πλούτωνα
προμήνυε το απότομο και περίεργο τέλος της.

Κριός
(21/3-20/4)
Η περίοδος θα φέρει κάποια καλά
πράγματα για σας. Οι περισσότε-
ροι έχετε πολλούς φίλους ή γνω-
στούς που δεν είναι καλοί. Τώρα
θα δείτε και πρακτικά το πόσο
αταίριαστοι είστε. Προσέξτε την
υγεία σας και την ψυχολογία σας,
που είναι… τραμπάλα! 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Με τον Άρη, τον Ερμή και τον
Πλούτωνα σε καλή γωνία με το
ζώδιό σας, έχετε γοητεία, πειθώ,
χάρη, αλλά και δύναμη. Με κάποι-
ους οικείους σας κάντε υπομονή.
Νεύρα και άγχη. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η αλήθεια είναι πως αυτή η περίο-
δος θα αποτελέσει μια δοκιμασία
για τα νεύρα σας, με πολλές ευθύ-
νες. Ωστόσο έχετε και κάποιες ευ-
καιρίες. Ερωτικά δεν μπορείτε να
νιώσετε ασφάλεια και ηρεμία.
Προσέξτε μόνο μη γίνεστε επιθε-
τικοί. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με πολλή προσπάθεια θα έχετε
ό,τι χρειάζεστε. Ωστόσο αποφύ-
γετε τις σπατάλες. Θα εργαστείτε
με δύσκολους συνεργάτες. Συ-
χνά θα νιώθετε πως δεν αντέχετε
άλλο, αλλά θα πρέπει να κάνετε
υπομονή. Έχετε εχθρούς. Τα
ερωτικά θα πάνε καλά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Θα περάσετε ζόρια στα οικονο-
μικά σας. Βάλτε γερά θεμέλια,
χαμογελάτε και να θυμάστε: Όλα
θα ξεπεραστούν. Τα ερωτικά ζό-
ρια σας μπορούν να λυθούν με
την καλή επικοινωνία. Προσέξτε
νέα ξεκινήματα. Μη βιάζεστε
στην καριέρα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αυτή η περίοδος χρειάζεται σύνε-
ση. Από οικονομικής άποψης είστε
καλά, αλλά από εργασιακής απόψε-
ως πραγματικά είστε στριμωγμέ-
νοι, με πολλή δουλειά και άγχη. 
Στα οικονομικά σας παύετε να αι-
σθάνεστε αγχωμένοι, αφού έρχον-
ται χρήματα.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα έχετε μεγάλες αλλαγές στη
δουλειά σας. Φυλαχτείτε από
κάποιους κουτσομπόληδες και
κακοπροαίρετους. Θα πάει καλά
η σχέση σας, ακόμη κι αν έχετε
διενέξεις. Οι αδέσμευτοι έχετε
ευκαιρίες. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα υπάρξουν έξοδα αλλά και
καθυστερήσεις στα οικονομικά.
Καλά πάτε στη δουλειά σας. Η
εύνοια για σας βρίσκεται στο
σεξ και στο συναίσθημα! Είστε
γεμάτοι αισθησιασμό. Το φλερτ
πάντως δεν σας λείπει.   

Τοξότης
(22/11-21/12)
Στην καριέρα σας θα έχετε αντα-
γωνιστές, αλλά και σημαντικές
ευκαιρίες για καλές συνεργα-
σίες. Θα σοκαριστείτε με την κα-
κία κάποιων ανθρώπων. Οι θαυ-
μαστές είναι πολλοί. Να είστε συ-
νετοί για να πάτε καλά οι σχέσεις
σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα ερωτικά βελτιώνονται, αλλά
προβλήματα επικοινωνίας υπάρ-
χουν. Το κλειδί για την ευτυχία
βρίσκεται εκεί. Χρησιμοποιήστε
σοφά το χρήμα. Η δουλειά και οι
προοπτικές σας είναι «ανοιχτές»,
αλλά οι ανταγωνισμοί είναι τερά-
στιοι. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σας φταίνε οι άλλοι, αλλά σας
φταίει και ο εαυτός σας. Θα ξεπε-
ράσετε οικονομικά ζόρια ή ανα-
σφάλειες και θα βρείτε ισορρο-
πίες. Περνάτε δύσκολα με την οι-
κογένεια. Μη βιάζεστε στην κα-
ριέρα. Οι επιπόλαιες σχέσεις δεν
ευνοούνται. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μεγαλύτερη εύνοια με ξένους,
εξωτερικό, εκπαίδευση, συγγρα-
φή και εκδόσεις. Μην είστε σπά-
ταλοι, γιατί τα λεφτά έρχονται,
αλλά δεν φτάνουν. Φροντίστε
υγεία και ψυχολογία και μην κά-
νετε καταχρήσεις. Μην παραπο-
νιέστε. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

H Λέων
Αμέλια Έρχαρτ

24 Ioυλίου 1897

email: geovrad@hotmail.com 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGOiqGkWzXJmoAp6SqefJnQ
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Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε το πόρισμα του
πραγματογνώμονα ερευνητή της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Δ. Λιάτσου για τον τρόπο

με τον οποίο ενήργησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
στο Μάτι και τις απειλές εναντίον του, αν έγραφε για
ευθύνες πολιτικών και ανώτερών του αξιωματικών.
Ή κάποιες από τις επιστολές συγγενών ανθρώπων
που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά. Τα ερωτήματα
που τέθηκαν τότε για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία
και τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων
από τους επικεφαλής τους επανήλθαν στην κατα-
στροφή της Εύβοιας. Και επαναλαμβάνονται με
αφορμή τη φωτιά στα Βίλια, καθώς για πέμπτη μέρα
χθες οι πύρινες φλόγες κατέτρωγαν την περιοχή.
Γιατί, παρότι δεν είχαμε άλλες εστίες φωτιάς στη
χώρα, με αποτέλεσμα να επικεντρωθούν όλα τα
διαθέσιμα μέσα στην κατάσβεσή της, δεν αντιμετω-
πίστηκε αποτελεσματικά; Γιατί ρίψεις νερού επί
πέντε μέρες από δέκα αεροσκάφη και δεκαεννέα
ελικόπτερα περιόρισαν απλώς, αλλά δεν απέτρε-
ψαν την καταστροφή;

Κάποιες απαντήσεις δόθηκαν κιόλας. Η παρατε-
ταμένη ανομβρία και ο καύσωνας που προηγήθηκε
προετοίμασαν το έδαφος. Η φωτιά, παρά την πτώση
της θερμοκρασίας και της υγρασίας το βράδυ, δεν
έπεφτε, ενώ το αεράκι από τον Κορινθιακό προκα-
λούσε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Από την άλλη,
όμως, ουδείς είχε μεριμνήσει για τη δημιουργία αν-
τιπυρικών ζωνών και μερικό έστω καθαρισμό από
την καύσιμη ύλη που είχε σωρευτεί κάτω από τα
δέντρα. Οι ρίψεις νερού δεν ήταν αρκετές, αφού
απαιτούσαν παρέμβαση πεζοπόρων δυνάμεων, ενώ

οι υδροφόρες, μη έχοντας πρόσβαση στα μέτωπα
της φωτιάς, έμεναν κοντά σε σπίτια για να τα προ-
στατεύσουν. Πολλοί από τους επικεφαλής αξιωμα-
τικούς είχαν αποσπαστεί από τη Βόρεια Ελλάδα.
Δεν διέθεταν εμπειρία, δεν είχαν εξειδίκευση ούτε
γνώριζαν την περιοχή. Αποτέλεσμα, η απουσία συν-
τονισμού και συνεργασίας με τις τοπικές Αρχές.

Για όλα αυτά (και πολλά ακόμη) κάποιο επόμενο
πόρισμα θα συνταχθεί. Το ερώτημα, όμως, δεν είναι
αν διεξάγονται έρευνες και συντάσσονται αναφο-
ρές, αλλά αν, πώς και από ποιους αξιολογούνται και
αξιοποιούνται. Όχι για να επιμεριστούν ευθύνες κα-
τόπιν εορτής. Αλλά για να γίνουν η εμπειρία γνώση
και τα παθήματα μαθήματα, ώστε στο μέλλον οι
ίδιες περιπέτειες να μην επαναληφθούν. Όσο και αν
η αντιπολίτευση διαρρηγνύει τα ιμάτιά της, η χώρα
την περίοδο αυτήν αντιμετώπισε ακραίες καταστά-
σεις με τις οποίες καμία κυβέρνηση δεν αναμετρή-
θηκε στο παρελθόν. Το γεγονός δεν σημαίνει ότι τα
«πρότυπα σενάρια» αντιμετώπισης των πυρκαγιών
δεν όφειλαν να προβλέψουν αυτές ή ανάλογες
ακραίες καταστάσεις. Κατά τον ίδιο λόγο, δεν ση-

μαίνει ότι μια καταστροφή πρέπει να βρεθεί στο επί-
κεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης δίχως να αξιο-
ποιηθούν εμπειρία και συμπεράσματα, μόνο και
μόνο για να ανταλλαχθούν κατηγορίες και, ακόμη
χειρότερο, να επιχειρηθούν συμψηφισμοί.

Ασφαλώς η οικολογική και οικονομική καταστρο-
φή των περιοχών που καταστράφηκαν συνιστά πλήγ-
μα για την κυβέρνηση. Ωστόσο, η πολιτική ευθύνη
την οποία ανέλαβε και θα επιβεβαιωθεί, προφανώς,
στον επερχόμενο ανασχηματισμό δεν πρέπει να κα-
λύψει τις ευθύνες των υψηλόβαθμων υπηρεσιακών
παραγόντων, μη απαντώντας στα ερωτήματα για την
ικανότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Για την
ομοθυμία και τη μεταξύ τους συνεργασία. Για την
αξιολόγησή τους με υπηρεσιακά μόνο και όχι άλλα
κριτήρια. Με τον «μίνι ανασχηματισμό» της επιτελι-
κής ομάδας του πρωθυπουργού, την ανανέωση του
προφίλ της κυβερνητικής εκπροσώπησης και τη
συμμετοχή του Στ. Μπένου στο εγχείρημα της ανα-
συγκρότησης της Εύβοιας, το Μαξίμου έδωσε την αί-
σθηση ότι άρχισε «από τα επάνω» το εγχείρημα της
κυβερνητικής ανασυγκρότησης. Το κακό είναι ότι
δύο χρόνια τώρα κατανάλωσε πολλές δυνάμεις και
πολύ χρόνο στην αντιμετώπιση κρίσεων. Ουδείς θα
ισχυριστεί ότι οι κρίσεις αφορούν μόνο στο παρελ-
θόν. Η πανδημία, το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό,
τα ανοικτά θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι μπρο-
στά μας. Όμως, το προσεχές διάστημα, καθώς οι οι-
κονομικοί δείκτες βελτιώνονται και η κοινωνία συ-
σπειρώνεται αναζητώντας ασφάλεια, μπορεί να απο-
τελέσει την περίοδο της ουσιαστικής ανάκαμψης της
χώρας. Έστω με καθυστέρηση δύο ετών.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Το ερώτημα δεν είναι αν διεξάγονται
έρευνες και συντάσσονται πορίσματα,
αλλά αν, πώς και ποιοι τα αξιολογούν
ώστε τα παθήματα να γίνονται
μαθήματα και όχι αφορμή για
ανέξοδους καβγάδες...

Τα παθήματα θα γίνουν, επιτέλους, μαθήματα;

Γ
ια πολλά χρόνια τα προοδευτικά κινήματα
και γενικότερα η Αριστερά είχαν κάνει
παντιέρα την αυτοδιάθεση των λαών. Γοη-

τευτικό ως σύνθημα και όμορφο. Ποιος, άραγε,
θα διαφωνούσε με το αίτημα ο κάθε λαός να δια-
χειρίζεται τα του οίκου του όπως εκείνος κρίνει
και χωρίς να έχει καμία ιμπεριαλιστική δύναμη
πάνω από το κεφάλι του; Χωρίς τα ξένα συμφέ-
ροντα να τον διαφεντεύουν και να του κλέβουν
πόρους και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και
δυνάμεις του;

Όμορφο και γοητευτικό το σύνθημα, δεν λέω.
Ξεσήκωνε κυρίως τη νεολαία, που δεν ήθελε κα-
νέναν πάνω στον... σβέρκο της. Διεκδικούσε και
απαιτούσε την αυτοδιάθεση και η Αριστερά είχε
πάντα στο τσεπάκι τον μεγάλο ένοχο που εμπόδι-
ζε την αυτοδιάθεση των λαών. Ως συνήθως, ήταν
η Αμερική, που είχε δαιμονοποιηθεί ως ο μεγά-
λος ιμπεριαλιστής και ένοχος. Παρόλο που η -τό-
τε- κραταιά και πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση
έπραττε τα ίδια και χειρότερα στο Ανατολικό
Μπλοκ, την ίδια ώρα βρισκόταν με έναν ιδιαίτερο
τρόπο εκτός πεδίου στόχευσης. Ακόμη και όταν

εμπόδιζε λαούς ολόκληρους να ονειρεύονται την
αυτοδιάθεσή τους, καταπνίγοντας τα αιτήματά
τους με τη δύναμη των τεθωρακισμένων της.

Τώρα θα μου πείτε πού τα θυμήθηκα όλα αυτά.
Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αντι-
δράσεις των… προοδευτικών δυνάμεων όχι μό-
νο της χώρας μας αλλά και άλλων κρατών στην
υπόθεση του Αφγανιστάν. Όχι γιατί οι Ταλιμπάν
μού θυμίζουν τι θα γινόταν στην πατρίδα μας αν οι
ιμπεριαλιστές Άγγλοι και Αμερικάνοι δεν είχαν
παρέμβει στην ελληνική περίπτωση μετά την ήττα
των ναζί και την αποχώρησή τους από την Ελλά-
δα. Αν, δηλαδή, είχαν ταχθεί υπέρ της ελληνι-
κής… αυτοδιάθεσης τότε τα χρόνια του Εμφυλί-
ου, που μας στοίχισε εκατοντάδες νεκρούς και

από τις δύο πλευρές, πού αληθινά θα βρισκόταν η
χώρα μας;

Δεν θα υπεισέλθω σε αναλύσεις, όχι μόνο γιατί
με τα «αν» δεν γράφεται η ιστορία, αλλά κυρίως
διότι δόθηκε από πολλούς πρωταγωνιστές της
εποχής η απάντηση. Κρατώ μία φράση και μόνο:
Ευτυχώς που ηττηθήκαμε, σύντροφοι. Το θυμίζω
αυτό προτού αρχίσουν κάποιοι να μηρυκάζουν
και πάλι τη γνωστή τσίχλα των αντικομμουνιστι-
κών θεωριών.

Στο Αφγανιστάν η αυτοδιάθεση αποκτά άλλο
νόημα. Και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα όμορ-
φα όνειρα για την ανεξαρτησία των λαών και τα
όμορφα συνθήματα όμορφα καίγονται. Η τραγω-
δία είναι ότι τη «φωτιά» τώρα δεν την έβαλαν οι
κακοί Αμερικανοί και το παραμύθι χρόνων δεν
θα έχει «κακό δράκο». Βλέπετε, οι Αμερικανοί
και οι Δυτικοί όσο ήταν εκεί ήταν «εισβολείς» και
ποδηγετούσαν έναν ολόκληρο λαό. Αυτά τους
έλεγαν. Τώρα που έφυγαν, πάλι τους βρίζουν.
Μονά ζυγά δικά τους τα θέλουν οι σύντροφοι.
Διότι στο Αφγανιστάν η αυτοδιάθεση νοηματοδο-
τείται εκ νέου και γίνεται... εφιάλτης. 

Τα όμορφα συνθήματα όμορφα καίγονται…

Στο Αφγανιστάν ο όρος 
«αυτοδιάθεση των λαών» αποκτά 
νέο νόημα και μετατρέπεται 
σε εφιάλτη...


