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Οι ανασχηματισμοί
κρίνονται εκ του
αποτελέσματος

Ώρες ευθύνης 
και δικαιοσύνης
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Και νέα mega projects 
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Ε
νόψει ενός πολύ δύσκολου φθινοπώρου, κυ-
ρίως λόγω της πανδημίας, με τον Σεπτέμβριο
να βρίσκεται προ των πυλών, τους αδειούχους

του Αυγούστου να φτιάχνουν τις αποσκευές της με-
γάλης επιστροφής και τους μαθητές να ετοιμάζονται
για το πρώτο κουδούνι, η κυβέρνηση είναι αποφασι-
σμένη να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις. Τις έχει
πάρει και θα τις ανακοινώσει σήμερα. Όμως, χθες, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα των
προθέσεων του Μαξίμου: «Η κοινωνία δεν μπορεί να
περιμένει και κυρίως δεν μπορεί να παραμένει όμη-
ρος αυτών των αντιλήψεων (σ.σ.: όσων αρνούνται να
εμβολιαστούν). Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να
παρεμποδίσει τον άνθρωπο που θέλει να εργαστεί,

να δημιουργήσει, τον νέο που θέλει να διασκεδάσει».
Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούν οι εξαγγελίες της

κυβέρνησης, ώστε η χώρα να επανέλθει πλήρως
στην κανονικότητα την οικονομική και την κοινωνική,
διεμβολίζοντας τις θεωρίες συνωμοσίας των αντιεμ-
βολιαστών.  

Σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια θα έχει και τη Δι-
καιοσύνη. Έγκριτοι νομικοί και δικαστικοί λειτουρ-
γοί φέρονται να τάσσονται υπέρ της υποχρεωτικότη-
τας του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες
εργαζομένων (ακόμα και στον δημόσιο τομέα), ακο-
λουθώντας την πάγια νομολογία τόσο των εθνικών
όσο και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων που δίνει προ-
βάδισμα στην προστασία της δημόσιας υγείας καθώς
και των δικαιωμάτων τρίτων! 

Είναι σίγουρο ότι όσο η πίεση προς τους πολίτες
που δεν έχουν εμβολιαστεί θα  μεγαλώνει, τόσο τα
ραντεβού για τα εμβόλια θα αυξάνονται. Συγκεκριμέ-
να, την προηγούμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα έως
την Πέμπτη, προγραμματίστηκαν 53.000 νέα ραντε-
βού, ρυθμός διπλάσιος σε σχέση με τις μέρες πριν
από την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πρέπει
όλοι να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώ-
ρια για αναβολές και καθυστερήσεις. Η μετάλλαξη
Δέλτα καλπάζει και έχει επικρατήσει σχεδόν σε όλη
τη χώρα. 

Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι χρειαστεί,
προκειμένου να αποτρέψει κάθε κίνδυνο επιστρο-
φής σε περιπέτειες που ζήσαμε το προηγούμενο
διάστημα. 
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Ο κύβος για τους αντιεμβολιαστές… ερρίφθη 





Τ
ο νέο πλαίσιο λειτουργίας της
κοινωνικής ζωής αναμένεται να
παρουσιάσει σήμερα το από-
γευμα ο υπουργός Υγείας Βασί-

λης Κικίλιας, με την κυβέρνηση να έχει
πάρει την απόφαση να κάνει «δύσκολη»
τη ζωή των ανεμβολίαστων, προκειμένου
και να δημιουργήσει ισχυρά αντικίνητρα
στο να μην είναι κανείς εμβολιασμένος,
αλλά και να προστατεύσει, όσο το δυνατόν
γίνεται, την ομαλή κοινωνική ζωή όσων
πολιτών έχουν εμβολιαστεί, με το δεδο-
μένο πλέον ότι είναι πλειοψηφία, συνδυα-
στικά με όσους έχουν νοσήσει.

«Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει
και κυρίως δεν μπορεί να παραμείνει
όμηρος τέτοιων αντιλήψεων. Προχωράμε
στην εξαγγελία και στην εφαρμογή μέ-
τρων και ρυθμίσεων που θα διασφαλί-
ζουν την πλήρη, κατά το δυνατόν, λει-
τουργία της δημόσιας σφαίρας σε χώ-
ρους ιδιωτικούς και δημόσιους, όπου θα
παρατηρούνται συναθροίσεις», υπο-
γράμμισε κατά την ενημέρωση των πολι-
τικών συντακτών χθες ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Δυ-

στυχώς, μια σημαντική μερίδα συμπολι-
τών μας αρνείται να συνεισφέρει στην
εθνική προσπάθεια, καθώς αρνείται τον
εμβολιασμό. Οι λόγοι είναι γνωστοί αλλά
πια μη αποδεκτοί από την επιστημονική
κοινότητα, από την πλειοψηφία των πολι-
τών, από την κυβέρνηση», πρόσθεσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με την κυβέρνηση να αρνείται κάθε
σκέψη επιστροφής στη λήψη μέτρων ορι-
ζόντιου περιορισμού τύπου lockdown, εί-
ναι σαφές ότι η επιστροφή από τις άδειες
του καλοκαιριού θα σημάνει περιορι-
σμούς και έξοδα για όσους πολίτες συνει-
δητά παραμένουν ανεμβολίαστοι. «Όποι-
ος δεν θέλει να πληρώνει επιπλέον για
τεστ, μπορεί να κάνει ένα εμβόλιο που εί-
ναι δωρεάν», υπογράμμιζε χθες κυβερνη-
τικό στέλεχος προς την «Political». «Είναι
υποχρέωσή μας να εξασφαλίσουμε, στο
μέτρο του δυνατού, την ταχύτερη δυνατή
επιστροφή στην πληρότητα της ζωής.
Όσες και όσοι δεν επιθυμούν να συνει-
σφέρουν στην εθνική προσπάθεια, θα
χρειαστεί να προσαρμοστούν σε ένα δια-
φορετικό για αυτούς περιβάλλον έως
ότου ξεπεραστεί ο κίνδυνος της πανδη-
μίας», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Το πλαίσιο λειτουργίας που θα παρου-
σιάσει ο κ. Κικίλιας σήμερα θα έχει ορι-
σμένα καινούργια, αλλά και ορισμένα
γνωστά στοιχεία. Για παράδειγμα, οι
ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο

και ιδιωτικό τομέα θα υποχρεούνται στη
διενέργεια και προσκόμιση πιστοποιητι-
κού εργαστηριακού ελέγχου, μοριακού ή
rapid, δύο φορές την εβδομάδα.

Απαγόρευση
Είναι σαφής η απόφαση να συνεχιστεί

και το φθινόπωρο η απαγόρευση της πρό-
σβασης ανεμβολίαστων σε κλειστούς χώ-
ρους ψυχαγωγίας και στην εστίαση, ενώ
πλέον οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμ-
βολιαστεί τόσο στον δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα θα υποχρεούνται σε διπλό
εργαστηριακό τεστ κάθε εβδομάδα. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το κόστος των
τεστ, εφόσον πρόκειται για rapid test, θα
είναι 10 και 10 ευρώ (να σημειώσουμε ότι
σήμερα το κάθε τεστ κοστίζει 20 ευρώ),
άρα 20 ευρώ την εβδομάδα και περίπου
80 ευρώ τον μήνα, ποσό που θα καλύ-
πτουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η πολιτεία
αναμένεται να καλύπτει μόνο το κόστος
των self tests για τα παιδιά που πηγαίνουν
σχολείο, έστω και αν για τα παιδιά 12-17
ετών έχει ανοίξει η πλατφόρμα εμβολια-
σμού, ενώ οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτι-
κοί θα πρέπει να προσκομίσουν δύο φο-
ρές την εβδομάδα αποτέλεσμα εργαστη-
ριακού τεστ με δικά τους έξοδα. Η εκτίμη-
ση στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι αυ-
τά τα μέτρα χαίρουν ευρείας αποδοχής,
ενώ εκτιμάται παράλληλα ότι μετά τις δια-
κοπές θα αυξηθεί και το ποσοστό εμβο-

λιασμού έτι περαιτέρω.
Άρα δεν θα ανακοινωθεί η επέκταση της

υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και
σε άλλους κλάδους εργαζόμενων, πέραν
των εργαζόμενων στις μονάδες φροντίδας
υγείας και στις υγειονομικές δομές. Αυτό,
όμως, δεν σημαίνει ότι στην κυβέρνηση
δεν προετοιμάζονται για αυτό το σενάριο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», μετά την 1η Σεπτεμβρίου, όταν και
λήγει η προθεσμία για τους εργαζομένους
στις δομές υγείας, αρχίζει η αντίστροφη
μέτρηση τόσο για τα στελέχη των σωμά-
των ασφαλείας όσο και για εργαζομένους
που βρίσκονται σε πόστα πρώτης γραμμής
και έχουν επαφή με τους πολίτες σε ημε-
ρήσια βάση. 

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας
της κοινωνικής ζωής 
αναμένεται να παρουσιάσει
σήμερα το απόγευμα 
ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας με… υποχρεώσεις 
για τους ανεμβολίαστους
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Τεστ (υποχρεωτικά) με έκπτωση!

Βόμβα Εξαδάκτυλου για νέο lockdown
Την ώρα που η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει νέο lockdown, ο
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έριξε… βόμβα, αφήνοντας το ενδεχόμενο
ορθάνοιχτο! Μιλώντας ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος στον 9,84, ζήτησε να εμβο-
λιαστούν όσοι δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
ενός νέου lockdown. «Αν η ατομική επιλογή συμβαδίσει με την κοινωνική
υποχρέωση, δεν θα βρεθούμε σε κατάσταση που θα πρέπει να συζητήσουμε
κάτι τέτοιο. Αν όμως οι αριθμοί φτάσουν σε σημείο που το Σύστημα Υγείας δεν
θα μπορεί να ανταποκριθεί εκ νέου, προφανώς θα τεθεί θέμα», είπε χαρακτη-
ριστικά. «Ο πληθυσμός των εμβολιασμένων συμπεριφέρεται διαφορετικά ως
προς τη νόσο, έχουν διαφορετικά επίπεδα άμυνας. Τα δύο τρίτα των ενηλίκων
είναι εμβολιασμένοι και αυτό πρέπει να αποτυπωθεί με έναν τρόπο στην καθη-
μερινότητά μας. Έχουμε ήδη περιγράψει τι μπορούν να κάνουν οι μεν και τι δεν
μπορούν οι δε. Ένα παράδειγμα είναι ότι οι εμβολιασμένοι είναι ελεύθεροι να
απολαύσουν την ομάδα τους μέσα στο γήπεδο», συνέχισε και τόνισε πως οι
MΕΘ είναι γεμάτες από ανεμβολίαστους.
Αναφορικά με τη χρήση μάσκας, τόνισε ότι σε συνθήκες συνωστισμού είναι
απαραίτητη. «Αν δεν κατανοήσουμε πού χρειάζεται να φοράμε μάσκα, ίσως
οδηγηθούμε πάλι στο μέτρο της μάσκας παντού», ανέφερε και πρόσθεσε ότι
«εάν η ατομική επιλογή συμβαδίσει με την κοινωνική υποχρέωση, δεν θα πάμε
σε ολικό lockdown. Εάν όμως φτάσουμε σε σημείο που πιέζεται το ΕΣΥ, δεν
αποκλείεται να πάμε σε αυτό το μέτρο».

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



«Διανύουμε μια περίοδο με σημαντικές προκλήσεις, ειδι-
κά στο μέτωπο του Μεταναστευτικού, όπου πιστεύω ότι κά-
νουμε το καθήκον μας, προστατεύοντας τα σύνορα της Ελλά-
δας, που είναι επίσης και σύνορα της Ευρώπης, πάντα με
απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε ο
πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του χθες με την Α’ αντι-
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσό-
λα στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις νέες προκλή-
σεις που συνδέονται με την κατάσταση στο Αφγανιστάν και
υπογράμμισε ότι αυτό που επιχειρήθηκε στο παρελθόν, δη-
λαδή η μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων, θα απο-
τραπεί όπως και τότε. «Καταφέραμε να το αποτρέψουμε και
θα συνεχίσουμε με την ίδια πολιτική και στο μέλλον», επισή-

μανε.  Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «είναι σημαν-
τικό, ιδίως όσον αφορά τις προσφυγικές ροές, να στηρίξει η
Ε.Ε. τις χώρες που βρίσκονται κοντά στο Αφγανιστάν και να
διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε πρόσθετες προσφυγικές
ροές προς την Ευρώπη». Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος
στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο
τόνισε: «Μίλησα με τον πρόεδρο Ερντογάν και πιστεύω ότι
έχουμε κοινό συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι οι μετανα-
στευτικές ροές θα περιοριστούν όσο το δυνατόν πιο κοντά
στο Αφγανιστάν». Από την πλευρά της η Α’ αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε ότι οι τελευταίες μέρες ήταν
μια εξαιρετική ευκαιρία να διαπιστώσει «από κοντά τη σκλη-
ρή δουλειά που κάνετε εσείς, η κυβέρνησή σας και οι ελλη-
νικές Αρχές αντιμετωπίζοντας αυτές τις πρωτοφανείς προ-

κλήσεις σε όλα τα μέτωπα». Η κ. Μετσόλα μετέφερε το μήνυ-
μα ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να στέκεται στο πλευρό
της Ελλάδας. «Και το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου είναι ένα: H Ευρώπη θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό
της Ελλάδας και με τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής που
επωμίζονται μια ευρωπαϊκή ευθύνη», ανέφερε συγκεκριμέ-
να η Α’ αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

«Προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η έγκριση του
Συμφώνου για τη Μετανάστευση το συντομότερο δυνατό.
Αυτό επιδιώξαμε, καθώς (το Σύμφωνο) θα θέσει τις αξίες
που αναφέραμε, αλλά και την προστασία των εξωτερικών
συνόρων και την έκφραση της αλληλεγγύης σε απτή βάση,
ώστε οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ διαφορετικών
χωρών τελικά να γεφυρωθούν», κατέληξε.

Ο
ι ακαριαίες αποφάσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη για παρεμ-
βάσεις στο Μαξίμου τις παρα-
μονές του Δεκαπενταύγουστου

ήταν το… πρελούδιο των αλλαγών που, λί-
γο έως πολύ, έχουν προεξοφληθεί στο
κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό γιατί, με το
βλέμμα στη ΔΕΘ, και ο πρωθυπουργός
αντιλαμβάνεται ότι ένα σχήμα υπουργών
που δεν έχει αλλάξει ως προς τα βασικά
πρόσωπα εδώ και πάνω από δύο χρόνια
και έχει διαχειριστεί μια πλειάδα κρίσε-
ων… non stop τον τελευταίο ενάμιση χρό-
νο, πρέπει να υποστεί ένα λίφτινγκ, προ-
κειμένου να είναι ξανά λειτουργικό. 

Η πυκνή ατζέντα αυτής της εβδομάδας,
πάντως, προφανώς μεταθέτει χρονικά τις
κυβερνητικές αποφάσεις για τον ανασχη-
ματισμό. Η κυρίαρχη πεποίθηση στο κυ-
βερνητικό επιτελείο, όμως, είναι ότι ένας
προαναγγελθείς ανασχηματισμός που
δεν ολοκληρώνεται, λειτουργεί επιβα-
ρυντικά. Αν, δε, οι αποφάσεις αργούσαν
πέραν της ΔΕΘ, είναι σαφές ότι η συνέν-
τευξη Τύπου του πρωθυπουργού μπορεί
να εκτραπεί σε μια απέραντη… ανασχη-
ματισμολογία. Μένει υπό αυτό το πρίσμα
να φανεί αν το υπουργικό συμβούλιο της
31ης Αυγούστου, το πρώτο που έχει προ-
γραμματιστεί για τη νέα σεζόν, θα είναι και
το πρώτο με νέα μέλη στο σχήμα ή… το τε-
λευταίο με την ισχύουσα σύνθεση. Και
αυτό γιατί πρόσωπα που γνωρίζουν τον
τρόπο σκέψης του κ. Μητσοτάκη αντιτεί-
νουν στα σενάρια άμεσων παρεμβάσεων

ότι ο πρωθυπουργός λειτουργεί με δικό
του τρόπο και πολλές φορές τείνει εν τοις
πράγμασι να ανατρέπει πράγματα που άλ-
λοι θεωρούν προεξοφλημένα. 

Ευρείες αλλαγές
Πάντως, οι κοινωνοί των σκέψεων του

πρωθυπουργού εκτιμούν ότι οι αλλαγές
στο κυβερνητικό σχήμα, όποτε και αν γί-
νουν, θα είναι ευρείες, όχι όμως και δομι-
κές, υπό το πρίσμα της συνένωσης ή του
σπασίματος υπουργείων. 

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς,
όλα τα φώτα στρέφονται στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, όπου ρεαλιστικά
η θέση του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐ-
δη είναι δύσκολη και λίγοι εκτιμούν ότι
μπορεί να παραμείνει, μετά και τη διαχεί-
ριση των πυρκαγιών του καλοκαιριού. Ο κ.
Χρυσοχοΐδης δεν καλύφθηκε ούτε από
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οι-
κονόμου, στο πρώτο του briefing προ ημε-
ρών, κάτι που είναι ενδεικτικό των προθέ-
σεων που υπάρχουν στον στενό πυρήνα
του Μαξίμου. Βεβαίως, ο κ. Χρυσοχοΐδης
δεν μπορεί να πληρώσει αποκλειστικά το
«μάρμαρο», εξ ου και εκτιμάται ότι θα
υπάρξουν παρεμβάσεις και σε επίπεδο

ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, με
τη θέση του αρχηγού κ. Κολοκούρη να εί-
ναι ιδιαιτέρως δύσκολη. 

Αλλαγές θα γίνουν και σε άλλα υπουρ-
γεία, κυρίως με εσωτερικές μετακινήσεις
υπουργών, καθώς θεωρείται δύσκολο να
υπάρξουν έξοδοι από ένα κυβερνητικό
σχήμα που εν πολλοίς θεωρείται επιτυχη-
μένο. Η φιλολογία των τελευταίων ημε-
ρών αφορά αλλαγές πέριξ των υπουργεί-
ων Υγείας, Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Ναυ-
τιλίας κ.ο.κ., ενώ η κυρίαρχη εκτίμηση εί-
ναι ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στην ηγεσία
του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουρ-
γείου Άμυνας, του υπουργείου Οικονομι-
κών, αλλά και του υπουργείου Ανάπτυξης.
Βεβαίως, από τις καραμπόλες που θα
προκύψουν, κανείς δεν μπορεί να είναι
σίγουρος για την τελική μορφή του κυ-
βερνητικού σχήματος. 

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν και κοι-
νοβουλευτικά στελέχη της Ν.Δ., ενώ πα-
ρασκηνιακά ακούγονται έντονα τα ονόμα-
τα του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, του Τάκη
Θεοδωρικάκου, αλλά και βουλευτών της
Ν.Δ. από τη νεότερη γενιά. Και αυτό γιατί

εκ νέου παρατηρείται η ανάγκη ενίσχυσης
του σχήματος με υφυπουργούς. Μένει,
δε, να φανεί και αν θα υπάρξει νέα ανα-
βάθμιση γενικών γραμματέων, τόσο για
τεχνοκρατικούς όσο και για πολιτικούς
λόγους, καθώς οι γενικοί γραμματείς που
θέλουν να πολιτευτούν θα πρέπει να
έχουν αποχωρήσει από τη θέση τους 18
μήνες πριν τις εκλογές. Εκ νέου στο παρα-
σκήνιο ακούγονται προς αναβάθμιση τα
ονόματα της γενικής γραμματέως του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Αλεξάνδρας Σδούκου, αλλά και του γε-
νικού γραμματέα Υποδομών Γιώργου Κα-
ράγιαννη. 

Η πυκνή ατζέντα αυτής 
της εβδομάδας, πάντως,
προφανώς μεταθέτει
χρονικά τις κυβερνητικές
αποφάσεις

Μητσοτάκης: Θα προστατεύσουμε τα σύνορα της Ελλάδας, που είναι και της Ευρώπης
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Γιώργος Ευγενίδης

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜOΣ
Πότε και γιατί



Γράφουν οι
Σοφία Στεφάνου,
Αντώνης Αντωνόπουλος

Θ
ερμή αναμένεται η συζήτηση στην
Ολομέλεια της Βουλής, σε επίπε-
δο πολιτικών αρχηγών, που θα
διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, με αντι-

κείμενο την ενημέρωση του Σώματος από
τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση των κα-
ταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την
χώρα μας και τα μέτρα αποκατάστασης των
ζημιών. Χωρίς ακόμη να έχουν σβήσει και οι
τελευταίες εστίες, ο πρωθυπουργός ζήτησε
τη διεξαγωγή της συζήτησης αυτής, μετά τις
αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με τις
οποίες κατέδειξε την αποφασιστικότητά του
να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις απο-
ζημιώσεις των πληγέντων, αλλά και να εκ-
πονηθούν νέες μελέτες για την αντιμετώπι-
ση των δασικών πυρκαγιών.

Η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με εγ-
κληματικές εμπρηστικές ενέργειες, καθι-
στούν τις πυρκαγιές τέτοιου είδους όλο και
συχνότερες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εί-
ναι αύριο σε θέση να αναπτύξει το θέμα και
να δώσει στοιχεία για την άμεση εκταμίευση
των κονδυλίων προς τους δικαιούχους πυ-
ρόπληκτους, σε αντίθεση με παλαιότερες
ανάλογες περιπτώσεις, που παρατηρούνταν
καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά προ-
βλήματα. Μετά την τοποθέτηση του Χρήστου
Τριαντόπουλου στο Μέγαρο Μαξιμου, σε συ-
νέργεια με τα συναρμόδια υπουργεία, λει-
τούργησε ηλεκτρονική εφαρμογή και κατα-
βλήθηκαν ήδη τα πρώτα χρηματικά ποσά.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος από την πρώ-
τη στιγμή αναγνώρισε κάποιες αστοχίες και
ζήτησε συγγνώμη, αναμένεται να τονίσει ότι
ο πρωταρχικός στόχος, ο οποίος και επι-
τεύχθηκε, ήταν η διαφύλαξη της ανθρώπι-
νης ζωής, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Μάτι, το 2018, με την
απώλεια εκατόμβης συνανθρώπων μας.
Από τη μεριά της, η αντιπολίτευση θα ανεβά-
σει τους τόνους, μιλώντας για κατάρρευση
του επιτελικού κράτους, στοχοποιώντας πα-
ράλληλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε προ-
σωπικό επίπεδο, σε μια προσπάθεια να κά-
ψει το σχέδιο αλλαγής προσώπων στον ανα-
σχηματισμό.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί βάσει του άρ-
θρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας θα τοπο-
θετηθεί ο πρωθυπουργός και εν συνεχεία
οι αρχηγοί των κομμάτων θα διατυπώ-
σουν τις απόψεις τους. Ακολουθούν η
απάντηση-δευτερολογία του πρωθυ-

πουργού και αμέσως μετά οι δευτερολο-
γίες των αρχηγών, ενώ η συνεδρίαση θα
κλείσει με ολιγόλεπτη ομιλία (τριτολογία)
του κ. Μητσοτάκη.

Σφοδρές αντιδράσεις 
Περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές της

Εύβοιας πραγματοποίησε χθες η πρόεδρος
του ΚΙΝ.ΑΛ., συνοδευόμενη από βουλευτές
και στελέχη του κόμματος. Μετά την αυτο-
ψία της στις καμένες περιοχές, η κυρία Γεν-
νηματά δεν έκρυψε την έκπληξή της για το
μέγεθος της καταστροφής: «Εδώ, στη Βό-
ρεια Εύβοια, η καταστροφή είναι πρωτοφα-
νής. Κάηκαν ήδη 520.000 στρέμματα δά-
σους, σπίτια, καλλιέργειες, καταστράφηκε η
παραγωγική βάση της περιοχής». Για ακόμη
μία φορά έβαλε στο κάδρο των ευθυνών την
κυβέρνηση: «Οι δικαιολογίες της κυβέρνη-
σης και η προσχηματική συγγνώμη του κ.
Μητσοτάκη δεν πείθουν. Οι ευθύνες τους εί-
ναι μεγάλες και επιμένουμε να αποδοθούν.
Το κυβερνητικό σύστημα πολιτικής προστα-
σίας δοκιμάστηκε και στην Εύβοια και απέ-
τυχε».

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη
μέρα, η κυρία Γεννηματά ζήτησε για την

ανασυγκρότηση των περιοχών ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης με
επαρκείς πόρους, «στο οποίο κύριοι μέτοχοι
και διαχειριστές θα είναι η Αυτοδιοίκηση, οι
φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής και όχι η
Μαξίμου Α.Ε.», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε, μάλιστα, με νόημα: «Δική μας
προτεραιότητα είναι να φυτρώσει η ελπίδα
στα καμένα. (…) Δεν θα αφήσουμε να εγκα-
ταλειφθεί η Εύβοια ούτε να γίνει όμηρος
ιδιωτικών συμφερόντων».

Η συχνότητα των πυρκαγιών και κυρίως οι
χειρισμοί για την αντιμετώπισή τους έχουν
προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης.
Για διαχρονικό έγκλημα όλων των κυβερνή-
σεων, που δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο,
έκανε λόγο ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημή-
τρης Κουτσούμπας: «Χρειάζονται λαϊκή
ενότητα, οργάνωση, λαϊκός αγώνας, για να
αποκατασταθούν όλοι οι πυρόπληκτοι, όσοι
υπέστησαν ζημιές, για να δοθούν αποζη-
μιώσεις στο 100% των ζημιών, όλων των ζη-
μιών, για να γίνουν εδώ και τώρα τα αντι-
πλημμυρικά έργα για να μη θρηνήσουμε νέα
θύματα από το φθινόπωρο που μπαίνει ήδη
και, βεβαίως, για να αποκατασταθούν ο φυ-
σικός πλούτος, το δάσος, οι δασικές εκτά-

σεις, σε όλη την περιοχή». Άκρως επικριτική
και η στάση της Ελληνικής Λύσης. «Η κυ-
βέρνηση τις προηγούμενες ημέρες “θριαμ-
βολογούσε” πάνω στα αποκαΐδια, μιλώντας
για “επιτυχημένη αντιμετώπιση” των πυρκα-
γιών. Σήμερα αποδεικνύεται ότι μέρα με τη
μέρα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι με την
ανικανότητα τους.

Οι φωτιές δεν αντιμετωπίζονται με επι-
κοινωνιακές “πομφόλυγες”, αλλά με σχέδιο,
πρόνοια και οργάνωση», αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά σε ανακοίνωση του κόμματος.

Αύριο ο πρωθυπουργός στην
Ολομέλεια της Βουλής θα
ενημερώσει για τη διαχείριση
των καταστροφικών
πυρκαγιών, σε μια συζήτηση
η οποία αναμένεται «καυτή»
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Αρχηγοί με… τη μάνικα παρά πόδα!



Εξελίξεις με τα αυτοάνοσα   
Την έναρξη της
μελέτης της θε-
ραπείας mRNA-
6231 ανακοίνωσε
η αμερικανική
Moderna, που
έδωσε την πρώτη
δόση υποδόρια
σε ασθενή με αυ-
τοάνοσο νόσημα.
Η εταιρεία βιοτε-
χνολογίας πρω-
τοπορεί στη χρήση των θεραπειών και εμβολίων mRNA, προσπαθών-
τας με τη σειρά της να βοηθήσει τους ανθρώπους με αυτοάνοσα. Έρ-
χονται σημαντικές εξελίξεις και από το Ισραήλ.

Σεσημασμένος
Συνελήφθη στη Θεσσαλονί-
κη 28χρονος Μαροκινός,
διωκόμενος με διεθνές έν-
ταλμα για συμμετοχή στην
τρομοκρατική οργάνωση Ισ-
λαμικό Κράτος. Σε βάρος του
εκκρεμούσε διεθνές ένταλ-
μα σύλληψης που είχαν εκ-
δώσει οι Αρχές του Μαρό-
κου. Το ένταλμα είχε εκδοθεί
το 2017 και βάσει αυτού ο
28χρονος φέρεται να είναι
μέλος του Ισλαμικού Κρά-
τους από το 2014. Οι αρχές
ψάχνουν και άλλες πτυχές.

Νέα πιστόλια 
Στο Ramon 9x19mm που κατασκευάζει η ισραη-
λινή ΕΜΤΑΝ κατέληξε η ισπανική χωροφυλακή
ως το νέο της πιστόλι, ύστερα από διαγωνισμό που
πραγματοποίησε και στον οποίο συμμετείχαν
επτά εταιρείες με τα προϊόντα τους. Η είδηση αυτή
μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι η εταιρεία ΕΜΤΑΝ
συμμετέχει με το πιστόλι Ramon αλλά και με το
τυφέκιο ΜΖ-4P στις διαδικασίες του Ελληνικού
Στρατού για την απόκτηση νέου πιστολιού και τυ-
φεκίου αντίστοιχα.

Ο διπλωμάτης  
Παλαίμαχος διπλωμάτης έλεγε πρόσφατα ότι το 2021
θα είναι το έτος του Κυπριακού, μπορεί όχι των ορι-
στικών εξελίξεων, αλλά σίγουρα των μεγάλων απο-
φάσεων περί αυτού. Χρησιμοποίησε τον όρο «διευθέ-
τηση», καθόσον «επίλυση» παρόμοιων μακρόχρονων
και ιδιαίτερα πολυπαραγοντικών εκκρεμών ζητημά-
των του διεθνούς συστήματος μπορεί και πρέπει να
αφορά βιώσιμες λύσεις που επιφέρουν ηρεμία σε
έναν λαό. Μέχρι τώρα υπάρχουν μόνο προκλήσεις.

Κ
ανένα εμβόλιο δεν προσφέρει 100% προστασία.
Το ανοσιακό σύστημα και των εμβολιασμένων
έχει πεπερασμένες δυνατότητες και δεν μπορεί

το εμβόλιο να εξασφαλίσει πλήρη προστασία, ιδιαίτερα
όταν ο εμβολιασμένος εκτίθεται σε περιβάλλον με υψη-
λό ιικό φορτίο. Και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η
τήρηση των μέτρων προστασίας από τον ιό, όπως η χρή-

ση της μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων. Όμως το
εμβόλιο μειώνει σημαντικά την πιθανότητα σοβαρής νό-
σησης και νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
αλλά και το ενδεχόμενο να μεταδώσει ο εμβολιασμένος
τον ιό σε άλλους, αφού φέρει χαμηλότερο ιικό φορτίο σε
σχέση με τον ανεμβολίαστο. Και αυτό οδηγεί σε μείωση
των κρουσμάτων στην κοινότητα.
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Η
Ισλανδία άρχισε να «πειραματίζεται» με

τη μείωση των ωρών εργασίας το 2015. Οι

σχετικές δοκιμές ξεκίνησαν από το Δημο-

τικό Συμβούλιο του Ρέικιαβικ, πριν να επεκταθούν

σε άλλα μέρη του δημόσιου τομέα. Έπειτα από τη

μελέτη που δημοσιεύτηκε στις αρχές Ιουλίου, χα-

ρακτηρίζοντας τις δοκιμές αυτές σαν μια «μεγάλη

επιτυχία», οι αναλυτές της Capital Economics εξε-

τάζουν το κατά πόσο η Ισλανδία δείχνει τον δρόμο

για τη νέα εργασιακή πραγματικότητα που θα επι-

κρατήσει στην Ευρώπη μετά την πανδημία.

Η επιτυχία των δοκιμών με τις μειωμένες ώρες ερ-

γασίας στην Ισλανδία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό

στην υιοθέτηση καλύτερων εργασιακών πρακτι-

κών, οι οποίες, εάν εφαρμοστούν αλλού, ίσως να

προσφέρουν τρόπους για την επίτευξη μεγαλύτε-

ρης ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπι-

κής ζωής, χωρίς κόστος. 

Παρότι κάποιες φορές παρουσιάζεται λανθασμένα

σαν μια στροφή στην εβδομάδα της τετραήμερης

εργασίας, στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο του

πιλοτικού προγράμματος της Ισλανδίας, πολλοί

συμμετέχοντες είδαν τις ώρες εργασίας τους να

μειώνονται στις 35-36 από 40 την εβδομάδα, χωρίς

τη μείωση των απολαβών τους.

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε σχετικά με τα αποτε-

λέσματα της δοκιμής ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι

βίωσαν μια σημαντική αύξηση της ευημερίας και

της ισορροπίας εργασίας - προσωπικής ζωής. 

Το σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με τα συμπερά-

σματα της έρευνας, η αύξηση στην ευημερία των

εργαζομένων δεν επιτεύχθηκε σε βάρος της οικο-

νομικής δραστηριότητας. Μάλιστα, τα επίπεδα των

υπηρεσιών και της παραγωγικότητας τουλάχιστον

διατηρήθηκαν, εάν δεν βελτιώθηκαν κιόλας σε κά-

ποιες περιπτώσεις. Έτσι, η έρευνα καταλήγει ότι η

εμπειρία της Ισλανδίας «θα πρέπει να θεωρείται

μια ισχυρή, επιθυμητή και βιώσιμη πολιτική για

όλες τις σύγχρονες ανεπτυγμένες οικονομίες».

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση και της έγ-

κυρης Eρνστ Γιανγκ, το ένα τρίτο των εργαζομένων

σε όλο τον κόσμο θέλει να κάνει τη μετάβαση σε μια

πιο σύντομη εργασιακή εβδομάδα μετά την πανδη-

μία. Φαίνεται ότι τα πάντα αλλάζουν…

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το πείραμα 
του Ρέικιαβικ

anetnews24@gmail.com 

Οι πιο συνηθισμένες 
αλήθειες για τα εμβόλια
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του

Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Η
παγκόσμια οικονομική κρίση της προηγού-
μενης δεκαετίας και στη συνέχεια η πανδη-
μία ανέδειξαν με καταφανή τρόπο την αλλα-

γή του τρόπου κρατήσεων στα κύρια και στα βοηθη-
τικά ξενοδοχειακά καταλύματα. Νικητής αναδει-
κνύεται ο ιντερνετικός τρόπος κρατήσεων σε σχέση
με τον παραδοσιακό μέσω των τουριστικών πρα-
κτορείων (tour operators).

Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από τις ξενοδο-
χειακές μονάδες πιστοποιούν ότι το ποσοστό των
ιντερνετικών κρατήσεων ξεπερνά πλέον το 55% των
συνολικών κρατήσεων.

Οι λόγοι είναι πολλοί: 
� Οι διαδοχικές πτωχεύσεις μεγάλων τουριστικών

πρακτορείων που σώρευσαν τεράστιες οικονομι-
κές ζημίες σε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις
και που ήταν κυρίως προσδεδεμένες με αυτά.

� Οι πολύμηνες καθυστερήσεις εξόφλησης των
υποχρεώσεων των τουριστικών πρακτορείων
προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

� Η αδυναμία των τουριστικών πρακτορείων να ικα-
νοποιήσουν την αυξημένη, λόγω πανδημίας, ζή-
τηση καταλυμάτων.

� Η προσφορά ευνοϊκών τιμών από τις εταιρείες fly
charters και η δυνατότητα επιλογής περισσότε-
ρων προορισμών την εβδομάδα, έναντι της αυ-
στηρά προσδιορισμένης εβδομαδιαίας περιόδου
διακοπών από τους tour operators.

� Τα ιντερνετικά εχέγγυα πολλών ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων, όπως η δυνατότητα ακυρώσεων
(free cancellation policy) ακόμα και 24 ώρες πριν
από την άφιξη.
Ας προσέξουμε μερικές από τις συνέπειες της

ενίσχυσης των ιντερνετικών κρατήσεων:
� Εξασφαλίζεται άμεση ρευστότητα στις επιχειρή-

σεις καθόσον το αντίτιμο προεισπράττεται με την
κράτηση, συνολικά ή μερικά ή κατά την άφιξη.
Αυτό απομακρύνει την ανάγκη της επιχείρησης
για κεφάλαιο κίνησης, ιδιαίτερα με τις δυσκολίες
του τραπεζικού συστήματος και το χρηματοοικο-
νομικό κόστος που προκύπτει.

� Περιορίζεται η αναγκαιότητα προσφοράς χαμη-
λών τιμών από τα ξενοδοχεία προς τους tour ope-
rators για την είσπραξη προκαταβολών (early bo-
oking).

� Δημιουργείται μεγαλύτερη άνεση για κρατή-
σεις δωματίων και επομένως για μεγαλύτερες
πληρότητες σε σχέση με τους περιοριστικούς
όρους των tour operations για την ελεύθερη

διάθεσή τους.
Τα τουριστικά μεγέθη στην Κέρκυρα σε σχέση με

τα παραπάνω:
� Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία για το δίμηνο Ιου-

λίου-Αυγούστου 2021 ανέρχονται σε 70%-80% σε
σχέση με τις πληρότητες του αντιστοίχου διμήνου
του 2019.

� Οι ιντερνετικές κρατήσεις αφορούν ηλικίες μετα-
ξύ 45 και 50 ετών. Οι νεότερες ηλικίες προτιμούν
βοηθητικά καταλύματα τύπου airbnb. 

� Οι τιμές των δωματίων των ξενοδοχείων, σε βάση
bed & breakfast, καθώς επίσης και οι εισπράξεις
από τα extras των τμημάτων της περιόδου Ιουλί-
ου-Αυγούστου 2021 είναι αυξημένες σε ποσοστό
10%-15% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του
2019.

Μ
πορεί ο καθένας να καταλογίζει όσα αρ-
νητικά θέλει στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Άλλωστε, οι πολιτικοί είναι ο αγαπημένος

«σάκος του μποξ» στις συζητήσεις των Νεοελλή-
νων. Όπως είχε πει κι ένας παλιός πολιτικός, «όχι
μόνο να με βρίζουν, αλλά και να με δέρνουν επι-
τρέπω, όταν δεν είμαι παρών». Αλλά ότι ξεκινάει
τις προσπάθειές του εγκαίρως, όταν οι άλλοι πι-
στεύουν πως είναι πολύ νωρίς, και τις κυνηγάει με
σύστημα και επιμονή, αυτό δεν μπορεί να του το
αμφισβητήσει κανείς. 

Έβλεπα τα μέχρι τώρα στοιχεία για τον τουρισμό
και θυμήθηκα, ανάμεσα στα άλλα, το ταξίδι που
έκανε ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ, αρχές Φεβρουα-
ρίου, μέσα στο καταχείμωνο. Από τις επίσημες δη-
λώσεις του, τη μερίδα του λέοντος είχαν αποσπά-
σει ο τουρισμός και η σχετική συμφωνία που υπέ-
γραψε με τον Νετανιάχου. «Μα τι κάνει ο άνθρω-
πος;» αναρωτήθηκαν πολλοί, σε μια περίοδο που
χιόνισε πολύ έως και στο κέντρο της Αθήνας, το
lockdown ήταν ακόμα σε ισχύ, οι θάνατοι σε όλη τη

Δύση ήταν καθημερινή υπόθεση και το τελευταίο
που σκεπτόταν ο έρμος ο πολίτης ήταν αν θα έλ-
θουν το καλοκαίρι τουρίστες στην Ελλάδα και αν
αξίζει από τον Φεβρουάριο να κάνει ταξίδια ο πρω-
θυπουργός γι’ αυτόν τον λόγο. «Εδώ ο κόσμος καί-
γεται…», έλεγαν, με τον νου τους στην πανδημία
που κάλπαζε. 

Και τώρα καλπάζει, αν αναλογιστούμε ότι η εμ-
βολιαστική προσπάθεια έχει ξεπεράσει το εξάμη-
νο. Αλλά τα στοιχεία για τον τουρισμό δείχνουν κα-
θαρά ότι ο σχεδιασμός και οι προσπάθειες του επί-
μονου πρωθυπουργού πιάνουν τόπο. Στο πρώτο
μισό του Αυγούστου οι αφίξεις στο «Ελ. Βενιζέ-
λος» από το εξωτερικό είχαν φτάσει το 70% των αν-
τίστοιχων του 2019, στους σημαντικούς τουριστι-
κούς προορισμούς του ελληνικού καλοκαιριού ξε-
πέρασαν ήδη το 80% του 2019, ενώ σε κάποιες πε-
ριοχές έχουν ήδη υπερβεί εκείνες που καταγρά-
φηκαν προ διετίας. 

Καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το χρονι-
κό διάστημα αναζωπυρώθηκε (και) στην Ελλάδα η

πανδημία, καθώς επεκτάθηκε, όπως αναμενόταν,
η μετάλλαξη «Δέλτα», ενώ ταυτόχρονα η χώρα μας
δοκιμάστηκε από καταστροφικές πυρκαγιές, οι ει-
κόνες των οποίων πλημμύρισαν τα ξένα ειδησεο-
γραφικά τηλεοπτική δίκτυα. Κι όμως, όλα αυτά δεν
ήταν αρκετά να ανακόψουν το τουριστικό κύμα, για
το οποίο η κυβέρνηση εργάστηκε μεθοδικά, αθό-
ρυβα και κυρίως συστηματικά. Μάλιστα, είναι χα-
ρακτηριστική η πορεία των κρατήσεων από το
εξωτερικό: Μετά το ξέσπασμα δεκάδων πυρκα-
γιών ταυτόχρονα, υπήρξε μια μείωση στον ρυθμό
τους, ωστόσο λίγες μέρες αργότερα και ενώ οι
πυρκαγιές συνέχιζαν να μαίνονται, οι κρατήσεις
τουριστών από το εξωτερικό ξαναπήραν «φωτιά». 

Ο αρχικός στόχος, να φτάσουμε στο 50% της του-
ριστικής κίνησης του 2019, δηλαδή η τουριστική
βιομηχανία να καταγράψει κύκλο εργασιών άνω
των 18 δισ. ευρώ, φαίνεται ότι θα επιτευχθεί - ίσως
μάλιστα και να ξεπεραστεί. Η πραγματικότητα είναι
πάντα «ξεροκέφαλη» και οι αριθμοί υπερβαίνουν
τις μικροκομματικές κραυγές και τη μιζέρια. 

Παγκόσμια αλλαγή στον τουριστικό κλάδο

Ο επίμονος Μητσοτάκης

του

Σπύρου
Κροκίδη 

Οικονομολόγος,

πρώην δήμαρχος

Παρελίων, 

Α’ επιλαχών 

βουλευτής Ν.Δ.

Κερκύρας
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Επειδή οι πιθανότητες πρόωρης προσφυγής στις
κάλπες είναι πολύ περισσότερες, τα tips επανέρχον-
ται για να είστε δυνατοί στα δύσκολα της επικοινω-
νίας. Τα tips κάθε Τρίτη εκφράζουν ένα μεγάλο μέ-
ρος πολιτικών ιδεών, με τον μικρότερο αριθμό λέξε-
ων. Επωφεληθείτε από την ανάγνωσή τους.
1. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, παγκόσμια και ελ-

ληνική, αρκετοί πολιτικοί πάσχουν από τη νόσο
των δεινοσαύρων. Το βαθύ γήρας. Δεν σκέφτονται
την απόσυρση. Η καρέκλα συγκινεί ακόμη!

2. Το αντισυστημικό επαναλανσάρισμα, ως πολιτικό
αφήγημα, δεν φέρνει ψήφους πλέον. Οι ψηφοφό-
ροι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη διαχείριση
των προβλημάτων της καθημερινότητας. Συνθή-
ματα που άλλοτε «δούλευαν», δεν αποδίδουν πλέ-
ον.

3. Η εξουσία δεν έχει μόνο χυμούς, έχει και φλούδια!

Και πάνε πακέτο…
4. Το επίκεντρο της επιτυχίας ενός πολιτικού είναι η

συναισθηματική ταύτισή του με τον πολίτη. Από
αυτό προέρχονται οι ψήφοι.

5. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, συνεχίστε να
προσποιείστε κάτι, μέχρι να γίνει.

6. Ο καλύτερος προετοιμασμένος πολιτικός είναι αυ-
τός που αποφεύγει να δίνει ζωντανές συνεντεύξεις
Τύπου. Γνωρίζει ότι υπάρχουν και πιο έξυπνοι από
αυτόν στο πάνελ, δημοσιογράφοι και κοινό. Τα λά-
θη είναι ανθρώπινα, καιροφυλακτούν, δεν διορθώ-
νονται εύκολα και βλάπτουν σοβαρά την εικόνα!

7. Η πολιτική αλλάζει τον άνθρωπο. Τον παθιάζει, τον
παραμυθιάζει ότι είναι το κέντρο του κόσμου, γε-
λοιοποιεί τις αρχές του και δικαιολογεί τις κωλο-
τούμπες του. Πιστεύει ακράδαντα στο αξίωμα
«L’état, c’est moi»!

8. Οι παρατηρήσεις των πολιτικών είναι λίπασμα επι-
τυχίας για τον έμπειρο πολιτικό.

9. Ένας στους τρεις πολίτες απέχει από την κάλπη
λόγω αηδίας για το πολιτικό σύστημα, ο δεύτερος
λόγω απολιτικοποίησης και ο τρίτος λόγω τεμπε-
λιάς και ωχαδερφισμού!

10. Οι «καφενειακές» πολιτικές αναλύσεις δεν είναι
αντικειμενική κριτική, ούτε στα παραδοσιακά κα-
φενεία ούτε στα καφενεία των social media. Μην
ασχολείστε και μην τις παίρνετε σοβαρά.

11. Υπάρχουν πολιτικοί που είναι προϊόντα των
ΜΜΕ, του κομματικού σωλήνα καθώς και αχθο-
φόροι μεγάλων ονομάτων. Ελάχιστοι προέρχον-
ται από το ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας των
πολιτών. Αποτέλεσμα, πελατειακές σχέσεις, δια-
φθορά, ανικανότητα και επώνυμα που ταυτίζον-
ται με επάγγελμα!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
ους τελευταίους δεκαοκτώ δύσκολους μήνες,
χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν
πληγεί οικονομικά από τα περιοριστικά μέτρα

και τις συνέπειες της πανδημίας, με αποτέλεσμα να
έχουν αφήσει απλήρωτες και αρρύθμιστες βεβαι-
ωμένες οφειλές προς την Εφορία. Σύμφωνα μάλιστα
με την ΕΛΣΤΑΤ, ένα στα δύο νοικοκυριά βγάζει τον
μήνα με δανεικά, και ένα στα τρία τρώει τα έτοιμα.
Σημαντική, λοιπόν, βοήθεια θα δώσει από τον Ια-
νουάριο του 2022 στους περίπου 826.000 οφειλέτες
το νέο καθεστώς των 36 άτοκων ή 72 χαμηλότοκων
δόσεων, ώστε να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές τους από φόρους και εισφορές, που είτε δεν
εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα είτε δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η νέα ρύθμιση αφορά τις οφειλές που συσσωρεύ-
τηκαν το διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31η Ιου-
λίου 2021 και περιλαμβάνει φόρο κληρονομιάς, δω-
ρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝ-
ΦΙΑ, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύ-
ματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης έτους 2019,
πρόστιμα φορολογικών, τελωνειακών και πολεοδο-
μικών ελέγχων, οδικών και λοιπών παραβάσεων βε-
βαιωμένων στις ΔΟΥ. Το ίδιο διάστημα, όσοι απώλε-
σαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 ή 120 δόσε-
ων μπορούν να την αναβιώνουν με την καταβολή της
δόσης του Αυγούστου, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ
την 1η Οκτωβρίου ανοίγει η πύλη της πάγιας ρύθμι-
σης των 24 έως 48 δόσεων, κάθε υφιστάμενης νομο-
θετημένης διευκόλυνσης. 

Η Υπουργική Απόφαση Α1179/2021 ρυθμίζει τα
«κορονοχρέη» προς το Δημόσιο, που πρακτικά ση-
μαίνει ότι ανοίγει η διαδικασία της υποβολής αιτήσε-
ως ρύθμισης, ενώ στην ουσία οι συγκεκριμένες
οφειλές θα παραμείνουν «παγωμένες» μέχρι το τέ-

λος του χρόνου. Τα κυριότερα σημεία της Υπουργι-
κής Απόφασης αφορούν την καταληκτική ημερομη-
νία αίτησης, τις υπαγόμενες οφειλές, το ελάχιστο πο-
σό δόσης, το επιτόκιο και τη δυσμενή περίπτωση
απώλειας της ρύθμισης. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης εί-
ναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 και μόνο ηλε-
κτρονικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίστα-
ται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης για ηλε-
κτρονική υποβολή, η αίτηση υποβάλλεται στην υπη-
ρεσία της ΑΑΔΕ, ο προϊστάμενος της οποίας είναι
αρμόδιος για την είσπραξη της οφειλής. Στη ρύθμιση
μπορούν να υπαχθούν οφειλές βεβαιωμένες στις
Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα από φυσικά πρό-
σωπα, επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα που
επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας μέσω ΚΑΔ και οι οποίες κατά τον χρό-
νο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς
άλλης ρύθμισης. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας βεβαίωσής τους
οφειλές για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή
είσπραξης και παράταση καταβολής. Η μη δυνατότη-
τα υπαγωγής οφειλών στη ρύθμιση αφορά τον φόρο
εισοδήματος για χρήση 2020 και τον φετινό ΕΝΦΙΑ,
επειδή πρόκειται μεν για βεβαιωμένες αλλά όχι για
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης δεν υπάγονται οι
οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται και
αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορη-
γήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων απο-
θεματικών και οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής κα-
ταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαία δόσης δεν μπορεί να εί-
ναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών
συνολικού ύψους έως 1.000 ευρώ και κάτω από 50
ευρώ για ρυθμίσεις άνω των 1.000 ευρώ, πάντα συμ-

περιλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων. Όσοι
επιλέξουν ρύθμιση έως 36 δόσεις, δεν θα επιβαρυν-
θούν με τόκο, ενώ όποιος επιλέξει από 37 έως 72 δό-
σεις, δηλαδή πάνω από 3 έως 6 χρόνια, θα επιβαρυν-
θεί με το επιτόκιο από την πρώτη κιόλας μηνιαία δό-
ση για το σύνολο των δόσεων. Η καθυστέρηση κατα-
βολής δόσης επιφέρει την επιβάρυνσή της με μηνι-
αία προσαύξηση 5%. Με τη μη καταβολή δύο συνεχό-
μενων μηνιαίων δόσεων ή με καθυστέρηση καταβο-
λής των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, επέρ-
χεται άμεση απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την
υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου των
οφειλών.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην
Εφορία αγγίζει σήμερα τα 109 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων 2,3 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν μέσα στην
πανδημία από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
χωρίς μάλιστα να συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές
προς τον ΕΦΚΑ, που είναι 38 δισ. ευρώ επιπλέον.
Διανύοντας μάλιστα την περίοδο του έτους που πλη-
ρώνονται από τους φορολογούμενους οι δόσεις των
φορολογικών δηλώσεων και του ΕΝΦΙΑ, αναμένεται
περαιτέρω «εκτίναξη» των οφειλών. Είναι γεγονός
πως η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει αρκετά ευεργε-
τήματα σε όσους τελικά υπαχθούν, αφού, καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της, χορηγείται στον οφειλέτη απο-
δεικτικό ενημερότητας, αναστέλλεται κάθε διαδικα-
σία αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορά τις ρυθμι-
σμένες οφειλές και διακόπτεται κάθε εκτέλεση ποι-
νής. Στόχος στον σχεδιασμό μιας επιτυχημένης ρύθ-
μισης ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι να μη χρειάζε-
ται ρύθμιση στη ρύθμιση, ούτε η μία δόση να διπλώ-
νει με την άλλη, αλλά η αρχική ρύθμιση να καταλήγει
στην τελική εξόφληση του χρέους.
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T
ι ζούμε, Θεέ μου; Το φάρμακο που
πρότεινε προ ημερών ο Παύλος Πολά-
κης μέσω Facebook στον Άδωνι Γεωρ-

γιάδη είναι για άλογα και για αγελάδες! Το
αποκάλυψε ο ίδιος ο Άδωνις, παρουσιάζοντας
το σχετικό έγγραφο του αμερικανικού ΕΟΦ,
του FDA. Ο κ. Γεωργιάδης επανέρχεται στο
θέμα με ανάρτησή του κατά του πρώην
υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει: «Ο Πολά-
κης μού πρότεινε φάρμακο για άλογα και αγε-
λάδες». Μη γελάτε σας παρακαλώ, η κατάστα-
ση είναι σουρεάλ. Η αγωγή για το συγκεκριμέ-
νο φάρμακο με τη δραστική ουσία ιβερμεκτίνη
χορηγείται μόνο σε προβλήματα του γαστρεν-
τερικού συστήματος και όταν υπάρχει κάποιο
παράσιτο μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Επι-
πλέον, όπως τονίζεται, χρησιμοποιείται κυ-
ρίως ως φάρμακο σε ζώα όπως αγελάδες,
άλογα κ.λπ. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε
ή να κλάψουμε… 

Το «σφυρί» στον κόμβο
της Renault
Στις 8 Σεπτεμβρίου ανα-
μένεται να παιχτεί η τε-
λευταία πράξη του…
δράματος στο 9ο χιλιό-
μετρο της εθνικής οδού
Αθηνών-Λαμίας. Εκεί
που για πολλά χρόνια
υπήρχε η αντιπροσω-
πεία της γαλλικής Re-
nault. Στις εγκαταστάσεις αυτές στεγάζονταν
τα γραφεία της γενικής διεύθυνσης της γαλλι-
κής φίρμας στην Ελλάδα, η έκθεση λιανικών
πωλήσεων και τα συνεργεία της εταιρείας. Αυ-
τές οι εγκαταστάσεις της MAVA Εμποροβιομη-
χανική Α.Ε. βγαίνουν στο σφυρί στις 8 Σεπτεμ-
βρίου με τιμή πρώτης προσφοράς τα 4,05 εκατ.
ευρώ, με επισπεύδουσα του πλειστηριασμού
τη Cepal. Πρόκειται για ένα οικόπεδο συνολι-
κής εκτάσεως 13.386,50 τετραγωνικών μέ-
τρων, επί του οποίου υπάρχει και ένα διώροφο

κτίριο. Συνολικά, το ακίνητο είχε προ-
σημειωθεί για δάνεια συνολικής

αξίας 69,5 εκατ. ευρώ..

Ένας Βραζιλιάνος 
στα Τρίκαλα
Ο δήμαρχος του Σάο Χοσέ ντος Κάμπος, Φε-
λίσιο Ράμουθ, επισκέφθηκε τον Δήμο Τρικ-
καίων με ευρύ πεδίο συζητήσεων και αν-
ταλλαγής απόψεων με τον πρόεδρο της ΚΕ-
ΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου. Συζητήθηκαν
θέματα κυρίως σε επίπεδο διοίκησης, και-
νοτομιών, προσπαθειών ενίσχυσης του ρό-
λου της τεχνολογίας στην καθημερινότητα,
έμφασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας. Για παράδειγμα, ο βραζιλιάνικος δήμος
διαθέτει όμοιο με των Τρικάλων Γραφείο
Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μόνο που εκεί
ονομάζεται «156», ενώ στα Τρίκαλα
«20000» (ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης).
Ανταλλάχθηκαν δώρα, με τον κ. Παπαστερ-
γίου να χαρίζει το σύμβολο της πόλης, τον
παγκοσμίως γνωστό Ασκληπιό, τσίπουρο
φυσικά και τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.
Ο κ. Ράμουθ ανταπέδωσε με μια κατασκευή
- μινιατούρα παρέμβασης που έγινε σε μεί-
ζονα κυκλοφοριακό κόμβο της πόλης. 

Αφαιρούνται τα
διαβατήρια από Τατάρ 
και στελέχη του
ψευδοκράτους
Την ανάκληση του διαβατηρίου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας που κατέχουν ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ και
άλλοι υψηλά ιστάμενοι συνεργάτες του,
αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβού-
λιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κύ-
πριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Μά-
ριος Πελεκάνος εξήγησε το σκεπτικό της
απόφασης, λέγοντας ότι «οι αποφάσεις
αφορούν άτομα τα οποία με τις συγκεκρι-
μένες εχθρικές τους προς την Κυπριακή
Δημοκρατία, προωθούν την υλοποίηση
των σχεδιασμών της Τουρκίας για αλλα-
γή του καθεστώτος της περίκλειστης πε-
ριοχής των Βαρωσίων, σε αντίθεση με τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα τα
ψηφίσματα 550 και 789 που αφορούν το
καθεστώς της περίκλειστης περιοχής
της Αμμοχώστου». Άδικο έχει;…

Γέμισε μπαταρίες 
στα Πουλάτα…

Στα Πουλάτα της Κεφαλονιάς βρέθηκε αυτές
τις ημέρες ο πρώην πρωθυπουργός και
επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας με την οικογένειά του. Η
οικογένεια Τσίπρα διαμένει σε κατάλυμα του
χωριού και η παρουσία της, όπως και των
ανθρώπων της ασφάλειάς της, είναι
εξαιρετικά διακριτική. Τα Πουλάτα είναι ένα
γραφικό, πνιγμένο στο πράσινο χωριό της
ανατολικής Κεφαλλονιάς, 5 χλμ. νοτιοδυτικά
της Σάμης και 25 χλμ. βορειοανατολικά του
Αργοστολίου.
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Φάρμακα 
για άλογα

Για να ξέρετε: Στη Ν.Δ. τρίβουν τα χέρια τους με τις
γνωστές ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ περί ανοικτών συ-
νόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κατηγορήσει ευ-
θέως τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιδιώκει
να μετατρέψει τη χώρα σε ξέφραγο αμπέλι προσφύ-
γων και μεταναστών, όπως έγινε το 2015.
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Ο λογαριασμός 
θα είναι βαρύς
Δυστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά για το κόστος
των πυρκαγιών που σάρωσαν φέτος την Ελλάδα.
Αν και επίσημα δεν έχει υπολογιστεί με ακρίβεια,
οι συστημικές τράπεζες εκτιμούν ότι ο λογαρια-
σμός θα ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ. Δεν είναι μόνο
οι αποζημιώσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί η
κυβέρνηση ότι θα καταβάλει στους πληγέντες.
Είναι και τα χαμένα κέρδη για όσους επλήγησαν
οι επιχειρήσεις τους, αλλά και η αύξηση του πι-
στωτικού κινδύνου των πληγέντων. Πολύπλοκο
και πολυσύνθετο το ζήτημα. Μπορεί το κόστος
των αποζημιώσεων να αγγίζει περίπου το 1 δισ.,
όμως συνολικά οι έμμεσες επιπτώσεις είναι άλλα
3 δισ. Βεβαίως, ένα μεγάλο μέρος αυτών των
χρημάτων θα καλυφθεί από τα ταμεία της Ε.Ε. για
τις φυσικές καταστροφές και από το Ταμείο Ανά-
καμψης, δεν παύει όμως να είναι ένα πιστωτικό
γεγονός για τη χώρα μας…



Ένας καλός φίλος της Ελλάδας έρχεται εκτός απροόπτου την ερχόμενη Πέμπτη στο Μουσείο της Ακρόπο-
λης. Ο λόγος για τον Αμερικανό γερουσιαστή και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γε-
ρουσίας Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην επίσημη πρώτη του φόρουμ «Η Ελλάδα το
2040», μιας εκ των δράσεων της επιτροπής «Ελλάδα 2021» για τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επα-
νάσταση. Ο Μενέντεζ, που θα κάνει το ποδαρικό την Πέμπτη σε ένα από τα πιο συμβολικά σημεία των
Αθηνών, έχει παραδοσιακά στενές επαφές με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και περιγράφεται ως
σταθερός και ισχυρός σύμμαχος των ελληνικών συμφερόντων, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, επί
προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Η θητεία του χαρακτηρίζεται από τη σκληρή στάση που τηρεί απέναντι στις
επιλογές της Τουρκίας, ενώ η παρουσία του στην Αθήνα έρχεται μετά την αναβάθμιση της αμυντικής συ-
νεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, που ο ίδιος εισηγήθηκε και πέρασε από τη Γερουσία.

Γιατί η ανοσία
αγέλης είναι
άπιαστο όνειρο; 

Μην περιμένετε ότι τον Σεπτέμβρη θα
έχουμε πιάσει την επιθυμητή ανοσία
πληθυσμού, το 80% δηλαδή. Όσοι μας
έλεγαν ότι το καλοκαίρι θα έχουμε τελει-
ώσει με τον ιό, μάλλον ήταν εκτός πραγ-
ματικότητας. Το εξήγησε εύστοχα η Μα-
τίνα Παγώνη. «Τον στόχο (τείχους ανο-
σίας) 80 plus δεν το πετυχαίνουμε, δεν
υπάρχει καμία περίπτωση. Σεπτέμβρη
πρέπει να τρέξουμε τους εμβολιασμούς.
Οι ομάδες των 50, 60, 70 να πάνε να εμ-
βολιαστούν, και οι νέοι μας», είπε η πρό-
εδρος της ΕΙΝΑΠ. «Ύστερα από 18 μήνες
δεν πρέπει να φοβόμαστε το εμβόλιο,
έχουμε εμπειρία δισεκατομμυρίων ατό-
μων, πλήρως εμβολιασμένων, έχουμε
μελέτες στα χέρια μας… Είμαστε αιχμά-
λωτοι μιας νόσου, έχουμε το εμβόλιο και
δεν το κάνουμε. Αν δεν εμβολιαστούμε,
δεν θα σωθούμε, δεν θα προχωρήσουμε
στην επόμενη φάση της ζωής μας, δεν
θα είμαστε ελεύθεροι», υπογράμμισε.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Πόσα θα παίρνουν
οι πιστοποιημένοι
για τις συντάξεις;  
Από τον Οκτώβριο θα μπουν στη μάχη

έκδοσης των συντάξεων 1.500 πιστο-

ποιημένοι δικηγόροι και συμβολαι-

ογράφοι. Ο σχετικός «τιμοκατάλογος»

διαμορφώνεται ως εξής: Για βεβαίωση

χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν η βε-

βαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοι-

νωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ), 80 ευ-

ρώ όταν αφορά περισσότερους του

ενός φορείς. Για βεβαίωση μη ύπαρξης

οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχο-

λούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή

για αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων ει-

σφορών: 30 ευρώ. Για βεβαίωση οφει-

λόμενου ποσού για αναγνώριση πλα-

σματικού χρόνου ασφάλισης: 30 ευρώ.

Για σύνταξη σχεδίου απόφασης προ-

σωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας

ή επικουρικής): 60 ευρώ. Για προσυν-

ταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Αν η

βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης

που διανύθηκε σε περισσότερους

πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

η αποζημίωση ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Τα λεφτά θα τα πληρώνει ο ΕΦΚΑ, μην

αγχώνεστε…

Ξ
Ξέρετε πόσες είναι οι ανοικτές υποχρεώσεις της οικογένειας Κουτσολιούτσων; Της
εταιρείας, δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς: 15 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις, πρόστιμα και φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας με με-

γάλες «ουρές». Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί αγωγές συνολικού ποσού 11,6 εκατ. ευρώ
κατά της εταιρείας από επενδυτές, οι οποίοι ζητούν την επιδίκαση αποζημιώσεων για την
υλική ζημία και την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Σε περίπτωση που εκδοθεί είτε προ-
σωρινώς εκτελεστή είτε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η Folli Follie θα κληθεί να κατα-
βάλει τα σχετικά ποσά. Ομοίως, έχουν επιβληθεί στη Folli Follie πρόστιμα από την Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς συνολικού ποσού 720 χιλ. ευρώ, τα οποία έχουν προσβληθεί με την
κατάθεση προσφυγής, η οποία όμως δύσκολα θα γίνει δεκτή. Τέλος, το Κέντρο Ελέγχου
Μεγάλων Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ έχει εκδώσει εντολή ελέγχου για την ανέλεγκτη δια-
χειριστική περίοδο του 2015. Σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί της Folli Follie δεν γίνουν
δεκτοί ενώπιον της φορολογικής αρχής, θα προκύψει ενδεχόμενη φορολογική επιβάρυν-
ση ύψους 2,7 εκατ. ευρώ!

Το
... 
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Η ομιλία του Μενέντεζ στην Ελλάδα

Στη Μύκονο γίνεται της…
κολάσεως με τα αυθαίρετα 

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι οι συλλήψεις και τα επεισόδια μεταξύ της δημοτικής αρχής και επιχειρηματιών του
τουρισμού είναι θέματα προσωπικών διαφορών, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Οι αυ-
θαιρεσίες και οι παρανομίες στο νησί είναι μάστιγα και βεβαίως είναι γνωστά πράγματα εδώ
και χρόνια στους τοπάρχες. Το κόλπο με τις άδειες μικρής κλίμακας είναι κανόνας στο «νησί
των ανέμων» και όλοι κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα… Οι άδειες μικρής κλίμακας βγαίνουν
με ευθύνη των πολιτικών μηχανικών με προϋπολογισμό έως 25.000 ευρώ και με προϋπο-
θέσεις για επισκευές, διαρρυθμίσεις, μικρές διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο και
στην περιτοίχιση. Με αυτές τις άδειες, λοιπόν, καταλήγουν να σηκώνουν τεράστιες βίλες
αδιαφορώντας και για τις συνέπειες, αν και στη Μύκονο όλοι ξέρουν ότι όλα αυτά που συμ-
βαίνουν και προκαλούν σε εμάς τους κοινούς θνητούς έκπληξη, είναι μιλημένα πριν καν
μπει το πρώτο τούβλο.

Έζησα για να το δω κι αυτό. Ένας
γνωστός στη νεολαία ράπερ με το
ψευδώνυμο Σνικ παρήγγειλε και
του έφτιαξαν παπούτσια με τον
Ήλιο του ΠΑΣΟΚ, που φέρουν την
επωνυμία «ΜΠΑΣΟΚ». Ο Σνικ
παρακολουθεί πολύ τη μόδα και
σε κάθε του εμφάνιση φροντίζει
να προκαλεί αναστάτωση με τις
στυλιστικές του επιλογές. Σήκωσε
μάλιστα και μια ανάρτηση με τα
καινούργια του παπούτσια και
μάλιστα εκτός από το «ΜΠΑΣΟΚ»,
κάτω από τη γλώσσα των
παπουτσιών γράφει: «Λεφτά
υπάρχουν».

LOCK
Υποχρεώσεις με… ουρά
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ΧΡHΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤOΠΟΥΛΟΣ
Yφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

«Ποιο νέο «πακέτο» 
θα εντάξουμε στα projects 
του Ταμείου Ανάκαμψης»

Tην ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης των έργων
μεγάλης κλίμακας αποκατάστασης εξετάζει η
κυβέρνηση. Αυτό αποκαλύπτει στην «Political»

ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαν-
τόπουλος, σε μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις, μετά
την ανάθεση των καθηκόντων του από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, για τη γρήγορη αποκατάσταση και την 
κρατική αρωγή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
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POLITICAL

Με ποιον τρόπο θα λειτουργείτε, κύριε
Τριαντόπουλε, δεδομένου ότι δεν έχει
ξαναϋπάρξει πρόσωπο με τις δικές σας
ευθύνες;
Η διαχείριση μιας διαδικασίας αποκα-

τάστασης και στήριξης περιοχών που
επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
πρέπει να εδράζεται σε μια σειρά από χα-
ρακτηριστικά, όπως προέκυψε μέσα από
την εμπειρία των προηγούμενων περι-
πτώσεων. Κατ’ αρχάς, προωθούνται όλες
οι απαραίτητες νομοθετικές και κανονι-
στικές πράξεις που απαιτούνται, με τις
κατά περίπτωση προσαρμογές. Παράλ-
ληλα, προωθείται η ψηφιοποίηση, όπου
επιτρέπεται, για διευκόλυνση και άμεση
στήριξη των δικαιούχων. Και, φυσικά,
αναπτύσσεται στενή συνεργασία με
όλους τους εμπλεκομένους και ενδιαφε-
ρομένους, με εντατική εργασία στο πεδίο.
Για την περίπτωση των μεγάλων πυρκα-
γιών, κοντά στις τριάντα νομοθετικές και
κανονιστικές πράξεις έχουν ήδη εκδοθεί.
Η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα
arogi.gov.gr άνοιξε σύμφωνα με τον εν-
τατικό προγραμματισμό, όπως και η
πλατφόρμα e-dorees.gov.gr. Και προ-
ωθούμε την άμεση υλοποίηση όλων των
μέτρων στήριξης και αποκατάστασης, σε
συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και
με επισκέψεις στις πληττόμενες περιο-
χές. Αυτό κάναμε στις περιπτώσεις του
«Ιανού» και του σεισμού στη Σάμο, αυτό
κάνουμε και τώρα.

Η πλατφόρμα arogi.gov.gr όχι μόνο
άνοιξε, αλλά πλήρωσε και δικαιού-
χους, όπως ανακοινώθηκε. Πώς πάει η
ροή; Θα έχουμε άμεσα κι άλλες πληρω-
μές;
Όντως, η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα

για την πρώτη αρωγή προς τους πληγέντες
των μεγάλων πυρκαγιών, όπως είχε σχε-
διαστεί και ανακοινωθεί, άνοιξε από την
Τετάρτη. Την Παρασκευή πιστώθηκε ποσό
συνολικού ύψους 3.741.320 ευρώ σε 528
δικαιούχους της κρατικής αρωγής. Η ροή
συνεχίζεται. Μέχρι το απόγευμα της Πα-
ρασκευής είχαν κατατεθεί αιτήσεις από
1.054 μοναδιαίους ΑΦΜ, με δικαιούχους
πληρωμής 800 μοναδιαίους ΑΦΜ. Το συ-
νολικό ύψος του ποσού των αποζημιώσε-
ων που έχουν αιτηθεί μέχρι τώρα οι πυρό-
πληκτοι πολίτες είναι 5.439.183 ευρώ, ενώ
ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι οι
πληρωμές να γίνονται σε τακτική βάση,
κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Η κυβέρνηση,
με συνέπεια και ευθύνη, συνεχίζει με εν-
τατικούς ρυθμούς την υλοποίηση των μέ-
τρων στήριξης των πληγέντων και τη δια-
δικασία αποκατάστασης των περιοχών
που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκα-
γιές.

Θα διαχειρίζεστε, για παράδειγμα, τα
κονδύλια που πρέπει να δοθούν ύστερα
από κάθε είδους φυσική καταστροφή;
Γενικότερα, και στο πλαίσιο του ευρύτε-

ρου συντονισμού, γίνεται πάντα μια ορθο-
λογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες και
τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής όσο και
τις συνθήκες που πρέπει να δημιουργη-
θούν, ώστε η επόμενη ημέρα για κάθε
πληττόμενη περιοχή να είναι πολύ καλύ-
τερη από την προηγούμενη. Είναι μια κα-
τανομή επί της οποίας συνεργαζόμαστε με
όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Ήδη, για
τις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγά-
λες πυρκαγιές, μετά την πρώτη φάση
έκτακτης χρηματοδότησης, ύψους 1,5
εκατ. ευρώ, διατέθηκαν ακόμα 10 εκατ.
ευρώ. Από αυτό το ποσό τα 4 εκατ. ευρώ
κατευθύνθηκαν στη Βόρεια Εύβοια, ενώ
άμεσα θα δρομολογηθεί και νέα φάση
χρηματοδότησης, όπως γίνεται, άλλωστε,
και σε κάθε άλλη περίπτωση φυσικής κα-
ταστροφής.

Σκοπεύετε να συγκροτήσετε κάποιου
είδους επιτροπή επιστημόνων ή εμπει-
ρογνωμόνων που να συνεπικουρεί το
έργο σας;
Όλη αυτήν την περίοδο έχουμε δια-

μορφώσει ένα στενό δίκτυο συνεργασίας

με τους υπουργούς και τους γενικούς
γραμματείς των εμπλεκόμενων υπουρ-
γείων, στο οποίο συμμετέχουν και εξει-
δικευμένοι συνεργάτες. Είναι ένα δίκτυο
που, σε συνεργασία και με δυναμικά στε-
λέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει
φέρει αποτελέσματα. Και έτσι θα συνεχί-
ζουμε, εμπλουτίζοντάς το, φυσικά, και
με εμπειρογνώμονες από συγκεκριμένα
πεδία, όπως η δασολογία, τα αντιπλημ-
μυρικά έργα κ.ά.

Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε ή
και να ξεπεράσετε τη γραφειοκρατία
που παραδοσιακά καθυστερεί την εκτί-
μηση των ζημιών, την αποζημίωση των
πληγέντων κ.λπ.;
Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε

μέχρι τώρα τη γραφειοκρατία σε αρκετές
διαστάσεις του μηχανισμού κρατικής
αρωγής, μέσα από τη συγχώνευση διαδι-
κασιών και τη συγκέντρωση αρμοδιοτή-
των. Το αποτέλεσμα είναι να χορηγείται
προκαταβολή έναντι της ζημιάς των επι-
χειρήσεων λίγες εβδομάδες μετά το φυσι-
κό φαινόμενο και μέσα στους επόμενους
μήνες -και σίγουρα προτού περάσει το
έτος- να διαμορφώνονται οι συνθήκες για
την τελική αποζημίωση. Αντίθετα, μέχρι
πριν από λίγο καιρό η αποζημίωση αυτή,
σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο, έφτανε
στον δικαιούχο ύστερα από τέσσερα χρό-
νια. Παράλληλα, εμπλουτίζουμε τον μηχα-
νισμό με την ψηφιοποίηση της διαδικα-
σίας, όπως κάναμε τώρα με την πλατφόρ-
μα arogi.gov.gr, με την καθοριστική συμ-
βολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πλέον, μέσα σε μία εβδο-

μάδα μπορούμε, άμεσα και ελεγχόμενα,
να χορηγήσουμε την πρώτη αρωγή στους
δικαιούχους, εντός του σχετικού θεσμι-
κού πλαισίου. Η μάχη, βέβαια, με τη γρα-
φειοκρατία δεν σταματά ποτέ. Είναι συνε-
χής και σε κάθε στροφή θα προσπαθούμε
και θα καταφέρουμε να την αντιμετωπί-
σουμε προς όφελος του πολίτη.

Είναι εφικτό κομμάτι των πόρων από το
ταμείο ανάκαμψης να διατεθεί για την
αποκατάσταση των πληγεισών περιο-
χών;
Σε συνεργασία με τον αναπληρωτή

υπουργό Οικονομικών, εξετάζουμε την
ένταξη μεγάλης κλίμακας έργων αποκα-
τάστασης στα projects του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς ένα
σημαντικό μέρος αυτού σχετίζεται άμεσα
με δομικές παραβάσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος. Παράλληλα, τα proj-
ects του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας δύναται να συσχετιστούν και με το
πλάνο της επιτροπής υπό τον κ. Μπένο,
βάσει του οποίου σχεδιάζεται να αξιοποι-
ηθούν όλες οι δυνητικές χρηματοδοτικές
πηγές.

Ποια θα είναι η δική σας σχέση με την
επιτροπή που συγκροτήθηκε υπό τον κ.
Μπένο για τη Βόρεια Εύβοια;
Με τον κ. Μπένο θα έχουμε μια στενή

συνεργασία σε όλη αυτήν την προσπάθεια
για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύ-
βοιας, εστιάζοντας στην επόμενη ημέρα,
μέσα από ολιστικές και δομικές παρεμβά-
σεις. Η προεργασία προς αυτήν την κατεύ-
θυνση έχει ήδη αρχίσει.«
Με τον κ. Μπένο θα έχουμε 
μια στενή συνεργασία σε όλη 
αυτήν την προσπάθεια για την
ανασυγκρότηση της Βόρειας 
Εύβοιας, εστιάζοντας στην 
επόμενη ημέρα μέσα από 
ολιστικές και δομικές 
παρεμβάσεις. Η προεργασία
προς αυτήν την κατεύθυνση 
έχει ήδη αρχίσει

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Γράφει η Μαρία Δήμα

Υ
πέρ της υποχρεωτικότητας του εμ-
βολιασμού σε συγκεκριμένες κατη-
γορίες εργαζομένων φέρεται να
γέρνει η ζυγαριά της Δικαιοσύνης,

ακολουθώντας την πάγια νομολογία τόσο των
εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών δικαστη-
ρίων (ΕΔΔΑ), που δίνει προβάδισμα στην προ-
στασία της δημόσιας υγείας καθώς και των δι-
καιωμάτων τρίτων!

Τον τελικό λόγο στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα
έχει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της
χώρας μας, το ΣτΕ, στην Ολομέλεια του οποί-
ου αναμένεται να συζητηθεί τον ερχόμενο
Οκτώβρη η αίτηση ακύρωσης των 46 στελε-
χών της ΕΜΑΚ, οι οποίοι στρέφονται κατά του
μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Στα
πρωτοβάθμια δικαστήρια της χώρας πληθαί-
νουν οι απορριπτικές αποφάσεις των αιτήσε-
ων εργαζομένων σε δομές υγείας, δίνοντας
μια πρώτη γεύση για… την τύχη παρόμοιων
αιτήσεων στα ανώτατα δικαστήρια.

Την ίδια ώρα χθες, ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση, άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να επε-
κτείνει την υποχρεωτικότητα των εμβολια-
σμών στον δημόσιο τομέα, σημειώνοντας χα-
ρακτηριστικά ότι «είναι ένα από τα ενδεχόμε-
να που θα αξιολογηθούν και θα απασχολή-
σουν την επιτροπή των ειδικών», παραπέμ-
ποντας στις ανακοινώσεις που αναμένεται να
γίνουν σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα, πάντως, με νομικές πηγές της
«Political», δυνητικά η νομοθεσία που θέτει
τους ανεμβολίαστους εργαζομένους σε ανα-
στολή μπορεί να εφαρμοστεί και στον ιδιωτικό
τομέα, χωρίς να εγείρει ζητήματα συνταγματι-
κότητας, χάριν του δημοσίου συμφέροντος! Οι
ίδιες νομικές πηγές διευκρινίζουν ότι άλλο η
αναστολή από την εργασία εργαζόμενου αρ-
νητή εμβολιασμού και άλλο η απόλυση, την
οποία δεν ενστερνίζεται καμία δικαστική από-
φαση. Επίσης, ξεκαθαρίζουν ότι τυχόν φυσι-
κός εξαναγκασμός ενός πολίτη να εμβολια-
στεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νοείται και
θεωρείται βέβαιο πως θα προσκρούσει σε
συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του
ανθρώπου.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου έχει ταχθεί κατ’ επανάληψη
υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολια-
σμού, με το σκεπτικό ότι με αυτό το μέτρο δεν
παραβιάζεται το δικαίωμα στην ιδιωτική και
την οικογενειακή ζωή, αφού η εφαρμογή του
μέτρου βασίζεται στην ανάγκη προστασίας
της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, το Στρα-
σβούργο σημειώνει ότι ο εμβολιασμός προ-
στατεύει τόσο τους ίδιους τους πολίτες που
εμβολιάζονται όσο και αυτούς που δεν μπο-
ρούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους.

Στην Ελλάδα, πριν από λίγες μόλις μέρες,
εκδόθηκε προσωρινή δικαστική απόφαση
κατά ανεμβολίαστων εργαζομένων σε Κοι-
νωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου, η οποία
είναι δομή στήριξης ευπαθών ατόμων και
ηλικιωμένων. Οι εργαζόμενοι ζητούσαν με
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν
να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, ώστε να συ-
νεχίσει η επιχείρηση προσωρινά να αποδέ-
χεται τις υπηρεσίες τους, παρά τον μη εμβο-
λιασμό τους. Το Μονομελές Πρωτοδικείου
Βόλου απέρριψε την αίτησή τους, επικυρώ-
νοντας την απόφαση των εργοδοτών για απο-
μάκρυνσή τους από την εργασία. Μάλιστα, το
δικαστήριο αναφέρει πως κατά τον χρόνο
αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογί-
ζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπη-
ρεσίας, οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν θα λαμ-
βάνουν τις αποδοχές τους.

ΗΠΑ: Πλήρη έγκριση για χορήγηση σε 16άρηδες πήρε η Pfizer
`«Πράσινο φως» στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech για τον

κορονοϊό έδωσε ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA), που, όπως αναμενόταν, χορήγησε στο
σκεύασμα πλήρη άδεια για χρήση σε άτομα από 16 ετών και
άνω. Το εμβόλιο είναι το πρώτο που ξεπέρασε το καθεστώς
της προσωρινής άδειας χρήσης και θεωρείται ότι ανοίγει τον
δρόμο για απαίτηση εμβολιασμού από νοσοκομεία, κολέγια,
εταιρείες και άλλους οργανισμούς. 

Εξαιρετικά υπερήφανος δήλωσε ο επικεφαλής της Pfizer
Άλμπερτ Μπουρλά, αμέσως μετά την απόφαση του οργανι-
σμού. «Κάθε ημέρα ξυπνώ περήφανος για την ομάδα μας
στην Pfizer, περήφανος για τη δουλειά που κάνουμε, περή-
φανος για τη διαφορά που κάνουμε και εξαιρετικά υπερή-
φανος σήμερα», τόνισε στο Τwitter.

Χθες, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου και ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-

ας Μάριος Θεμιστοκλέους ενημέρωσαν για όλες τις εξελίξεις
αναφορικά με τον εμβολιασμό στη χώρα μας. «Η πολύ μετα-
δοτική παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού ανέτρεψε προβλέ-
ψεις και προσδοκίες. Όμως, ο εμβολιασμός με δύο δόσεις
αποτρέπει τη σοβαρή εξέλιξη της νόσου κατά 92%», είπε αρ-
χικά η κυρία Θεοδωρίδου. Και συνέχισε: «Η τρίτη δόση στο-
χεύει στη θωράκιση των ατόμων που παραμένουν ευάλωτοι
στη λοίμωξη. Ο άλλος λόγος είναι η ενίσχυση της ανοσοαντα-
πόκρισης λόγω της μείωσης των αντισωμάτων με το πέρασμα
του χρόνου», όπως είπε. 

Μετά τη συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών για τη χο-
ρήγηση μιας αναμνηστικής δόσης εμβολίου, αποφασίστηκε
η τρίτη δόση να είναι mRNA εμβόλιο. Θα χορηγείται σε
όσους έχουν κάνει δύο δόσεις mRNA, αλλά και As-
traZeneca και Johnson@ Johnson. Θα χορηγείται μίνιμουμ
ύστερα από τέσσερις εβδομάδες από τη δεύτερη δόση. Πα-

ράλληλα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 2.628, οι διασωληνωμένοι ανέρ-
χονται στους 319, ενώ οι θάνατοι έφτασαν στους 34. Στο
«κόκκινο» παραμένει και σήμερα η Αττική, με 642 μολύν-
σεις να εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη
καταγράφηκαν 255 νέες μολύνσεις, ενώ στην Κρήτη εντο-
πίστηκαν 227 κρούσματα. 
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Υπέρ της υποχρεωτικότητας στην εργασία

Τρίτη δόση σε ευπαθείς ομάδες από τον 
Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η Θεοδωρίδου...



Σ
τις αυλές των σπιτιών στον Προφήτη Ηλεία
και στα πρώτα σπίτια του οικισμού έφθασε
η νέα φωτιά στα Βίλια. Ο δήμαρχος και πη-
γές της Πυροσβεστικής κάνουν λόγο για

νέα φωτιά στα Βίλια, η οποία δεν έχει σχέση με αυ-
τήν που κατέκαψε την περιοχή τις προηγούμενες
ημέρες, και αφήνουν υπόνοιες για εμπρησμό. Στην
ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης.  Η νέα αυτή φωτιά στα
Βίλια ξεκίνησε σε σημείο 8 χλμ. ανατολικά των Βι-
λίων, στη θέση Κάζα, στην ευρύτερη περιοχή του οι-
κισμού Προφήτης Ηλίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η
φωτιά στα Βίλια οριοθετήθηκε στο νότιο κομμάτι,
ενώ στο δυτικό κομμάτι δίνεται μάχη να μην επεκτα-
θεί σε Κιθαιρώνα και Βίλια.

Στο σημείο επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 60
οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, η δύναμη που
έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτι-
κής Προστασίας με 61 πυροσβέστες και 18 οχήματα
από τη Ρουμανία, το ΜΕΤΠΕ και η ομάδα ΣμηΕΑ
της ΠΕΠΥΔ Αττικής.

Στην αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 13

ελικόπτερα συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέ-
ρων της Αεροπορίας Στρατού και ενός ελικοπτέ-
ρου ως συντονιστικό καθώς και οκτώ αεροσκάφη
συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200. Συνδρομή
παρέχουν η ΕΛ.ΑΣ., ο Ε.Σ., εθελοντές πυροσβέ-
στες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-
τούλη έχουν ήδη καταστραφεί αποθήκες και εγκα-
ταλελειμμένα κτίσματα έξω από τους οικισμούς
που εκκενώθηκαν. Ο ίδιος άφησε υπόνοιες για εμ-
πρησμό, καθώς οι φωτιές ξέσπασαν σε απόσταση
300 μέτρων η μία εστία από την άλλη και έγιναν τε-
ράστιο ενιαίο πύρινο μέτωπο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέ-
ρης Κοσμόπουλος ανέφερε νωρίτερα ότι το μέτω-
πο ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα. Ο αντιπεριφερει-
άρχης Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κόκκαλης
έκανε λόγο, από την πλευρά του, για μια δύσκολη
εστία. «Είναι αρκετά μεγάλη η φωτιά και οι άνεμοι
πολύ ισχυροί. Καίει σε δύο μέτωπα. Τα ελικόπτερα
μπορούν και επιχειρούν και πλέον και τα Cana-
dair», είπε. 

Νέος πύρινος τρόμος στα Βίλια
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρησμού
άφησε ο δήμαρχος της Καρύστου

Αισθητά βελτιω-
μένη εικόνα παρου-
σίαζε η πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε τα
ξημερώματα της Κυ-
ριακής στην περιοχή
Φυγιά Καρύστου Ευ-
βοίας. Στο σημείο
επιχειρούσαν 46 πυ-
ροσβέστες με 20
οχήματα, μία ομάδα
πεζοπόρου τμήμα-
τος, ενώ από αέρος
συνέδραμαν 9 ελικό-
πτερα. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυρο-
σβεστική, τα αεροσκάφη που σηκώθη-
καν χθες το πρωί καθηλώθηκαν στο έδα-
φος λόγω των ισχυρών ανέμων. Σημει-
ώνεται ότι οι άνεμοι αγγίζουν κατά δια-
στήματα τα 7-8 Μποφόρ. 

Επίσης, στην επιχείρηση κατάσβεσης
συμμετείχαν εθελοντές πυροσβέστες,
καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα,
βρίσκονται, σύμφωνα με το υπουργείο
Ναυτιλίας, ένα ναυαγοσωστικό του Λιμε-
νικού, ένα ιδιωτικό σκάφος και δύο επι-
βατηγά πλοία στην περιοχή Μαρμάρι Ευ-
βοίας, για παροχή συνδρομής, εάν απαι-
τηθεί.

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος Καρύστου
εκτίμησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι η φωτιά
στο Μαρμάρι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγ-
χο. Συγκεκριμένα, ο Ελευθέριος Ραβιό-
λος είπε ότι η εικόνα αυτήν τη στιγμή εί-
ναι πολύ καλή και πως βελτιώθηκε με το
πρώτο φως της ημέρας, όταν και ξεκίνη-
σαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα πυρό-
σβεσης.

Σε σχετική ερώτηση αν έχει υποψίες
περί εμπρησμού, ο κ. Ραβιόλος τόνισε
πως είναι περίεργο το γεγονός ότι είχαμε
δεύτερη συνεχόμενη φωτιά στην περιο-
χή, καθώς προχθές τη νύχτα, ίδια ώρα,
είχε ξεσπάσει φωτιά σε άλλη περιοχή του
ίδιου δήμου. «Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει
ανησυχία», τόνισε.



Δυτική Ελλάδα

Διαβαθμιδική συνεργασία 
θεσμικών φορέων για 
τη διαχείριση της κρίσης

Σύσκεψη με τη συμμετοχή των θεσμικών φορέων και αντι-
κείμενο την αποκατάσταση των πληγέντων από τις καταστρο-
φικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών, αλλά και την αυ-
ξημένη εγρήγορση για την πρόληψη φαινομένων, συγκάλεσε
την περασμένη Παρασκευή ο περιφερειάρχης Νεκτάριος
Φαρμάκης. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε διαβαθμιδική συνερ-
γασία θεσμικών φορέων. Προς τούτο, αξιοποιώντας το επιστη-
μονικό δυναμικό της περιοχής, εγκαθιδρύεται θεσμική συνερ-
γασία μεταξύ της Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου Πατρών,
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλά-
δας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Πελοποννήσου
και Δυτικής Ελλάδας, με αποκλειστικό στόχο τη βέλτιστη αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησαν οι πρόσφατες
πυρκαγιές και την άμβλυνση των συνεπειών που αυτές θα
προκαλέσουν στο άμεσο μέλλον. «Ενώνουμε δυνάμεις με στό-
χο να απαντήσουμε στις άμεσες ανάγκες των πυρόπληκτων
περιοχών με άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες στρατηγικές
και παρεμβάσεις που συνδέονται με την κοινωνία, το περιβάλ-
λον αλλά και την οικονομία», δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Τον καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσι-
κών Καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του
ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, προσκάλεσε ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος
με στόχο να δώσει τεχνοκρατικές συμβουλές αντιμετώπισης καταστροφών. Προς τούτο,
συγκλήθηκε σχετική ευρεία σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο, το περασμένο Σάββατο, και
στη συνέχεια επισκέφτηκαν περιοχές όπου οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές,
εκτός των άλλων ζημιών, έχουν δημιουργήσει «βάσεις» για άλλους άμεσου μέλλοντος
κινδύνους. Ο κ. Λέκκας παρουσίασε ολόκληρη τη μελέτη που είχε γίνει παλιότερα και
αφορούσε τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Η μελέτη αυτή είναι λεπτομερέστατη,
καθώς, όπως τόνισε, έχουν χαρτογραφηθεί όλες οι περιοχές που επλήγησαν, παρουσιά-
ζοντας και τον ανάλογο αναλυτικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

Τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για τα 149 θύ-
ματα του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη διορ-
γανώνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, τιμώντας
τη συμπλήρωση 77 χρόνων από τα τραγικά γε-
γονότα της 2ης Σεπτεμβρίου 1944. Το μήνυμα
είναι σαφές: «Ποτέ ξανά» για την ανείπωτη
τραγωδία που σημάδεψε πριν από 77 χρόνια
τον τόπο. «Χρέος μας είναι να διατηρήσουμε
την ιστορική μας μνήμη και να διδάξουμε τα
γεγονότα στα παιδιά μας. Με επίκαιρο πάντα το
αίτημα να συμπεριληφθεί η ιστορία του τόπου
μας στα σχολικά εγχειρίδια της πατρίδας μας»,
τονίζει ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

! Πυλαία-Χορτιάτης  

Εκδηλώσεις μνήμης
για το Ολοκαύτωμα 

Αιγιάλεια 

Εκπονεί Τοπικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο
Με απόφαση του ΥΠΕΝ, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ,
εγκρίθηκε η πρώτη ομάδα προγραμμάτων πολεοδο-
μικού σχεδιασμού, που αφορά δώδεκα μελέτες Τοπι-
κών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και πέντε μελέτες
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ). Με τα ΤΠΣ και
ΕΠΣ, αρχίζει να μπαίνει τάξη σε χρήσεις γης, όρους
δόμησης για νέες οικοδομές και επενδύσεις, δίκτυα
και υποδομές. Ανάμεσα στους δήμους που κατέθε-
σαν αίτημα για χρηματοδότηση μελέτης ΤΠΣ και που
εγκρίθηκε, είναι και ο Δήμος Αιγιαλείας.

Σύσκεψη για αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύργος

Καλαμαριά

Συμβάλλει στην κάλυψη ωρών
εργασίας των καθαριστριών

Θέσεις για 78 σχολικές καθαρίστριες έχει προκηρύ-
ξει ο Δήμος Καλαμαριάς, με στόχο την ασφάλεια και την
υγεία των παιδιών. Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύ-
κλιό του προσδιορίζει τρίωρη απασχόληση των καθαρι-
στριών στα σχολεία. Παρά ταύτα, η διοίκηση του δήμου
εφαρμόζει το ωράριο των 5,5 ωρών (μία ώρα λιγότερη
από το πλήρες ωράριο των 6,5 ωρών) με χρηματοδότη-
ση από ιδίους πόρους της τάξης των 200.000 ευρώ,
ισορροπώντας ανάμεσα σε τρεις παράγοντες: τα οικο-
νομικά του δήμου, την εξασφάλιση αξιοπρεπών αμοι-
βών των εργαζομένων και την αποφυγή απολύσεων.
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Ο
λοκληρώθηκαν τα έργα ολικής ανα-
κατασκευής και εκσυγχρονισμού
του οδοστρώματος περιμετρικά της

πλατείας Συντάγματος, από την Περιφέρεια
Αττικής. Οι εργασίες, οι οποίες πραγματο-
ποιήθηκαν στη λεωφόρο Αμαλίας, καθώς
και στο τμήμα της πλατείας Συντάγματος
μεταξύ Φιλελλήνων και Σταδίου όπως και
στη Βασιλέως Γεωργίου Α’, ξεκίνησαν και
ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διά-
στημα χωρίς ολική ανάσχεση της κυκλοφο-
ρίας και χωρίς διακοπή της συγκοινωνίας.
Ειδικότερα, τα έργα που υλοποιήθηκαν
προκειμένου να υπάρξει το βέλτιστο αποτέ-
λεσμα, ήταν η απόξεση του προηγούμενου
ασφαλτοτάπητα, η εξυγίανση του εδάφους,
η τοποθέτηση ισοπεδωτικής στρώσης και,
τέλος, η τοποθέτηση του νέου αντιολισθη-
ρού τάπητα. Να σημειωθεί πως η τελευταία
ασφαλτόστρωση που είχε γίνει στη λεωφό-
ρο Αμαλίας πριν από είκοσι χρόνια αφο-
ρούσε μόνο την τελική στρώση της ασφάλ-

του, δηλαδή την αντιολισθηρότητα, που πα-
ρουσίαζε σημαντικές φθορές και ρηγματώ-
σεις. Στα παρόντα έργα τα συνεργεία της
Περιφέρειας εισήλθαν σε βάθος τουλάχι-
στον 9εκ., αφού κατασκεύασαν και ισοπε-
δωτική στρώση πάχους 5εκ. όπως οι τεχνι-
κές προδιαγραφές ορίζουν. Παράλληλα,
μπροστά από το Σύνταγμα προέβησαν σε
εξυγίανση του εδάφους, τα λεγόμενα κου-
τιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βυ-
θίσεις οδοστρώματος. Όπως τόνισε ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης:
«Παραδίδουμε στους πολίτες ένα σύγχρονο
και ασφαλές οδόστρωμα στην εμβληματι-
κότερη πλατεία της Αττικής, το οποίο είχε
να συντηρηθεί για πάνω από είκοσι χρόνια.
Πάγιά μας προτεραιότητα παραμένει η προ-
άσπιση της ασφάλειας των οδηγών αλλά και
ο εκσυγχρονισμός της εικόνας του οδικού
δικτύου αρμοδιότητάς μας, έτσι όπως αρ-
μόζει στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώ-
ρας».

Γέμισαν οι δεξαμενές  
Στο πλαίσιο της μέγιστης αντιπυρικής ετοιμότη-

τας για τις προσεχείς ημέρες, που προβλέπεται
μεγάλη αύξηση της έντασης των ανέμων, ο Σύνδε-
σμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του
Πεντελικού (ΣΠΑΠ) σε συνεργασία με τον Δήμο
Κηφισιάς προχώρησε για ακόμα μία φορά φέτος
στον έλεγχο και την πλήρωση των υδατοδεξαμε-
νών πυροσβεστικών ελικοπτέρων ανοικτού τύπου,
που έχει εγκαταστήσει ο σύνδεσμος σε διάφορα
σημεία του Πεντελικού. Οι υδατοδεξαμενές πλήρωσης πυροσβεστικών ελικοπτέρων δημιουρ-
γούν σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, διότι δίνουν
τη δυνατότητα στα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος να λαμβάνουν νερό τάχιστα, χωρίς
να απομακρύνονται από την εστία πυρκαγιάς για να εφοδιασθούν με νερό στη θάλασσα ή αλλού,
κερδίζοντας χρόνο συνεχούς επέμβασης στο σημείο του συμβάντος.

Πρώτη έκτακτη 
χρηματοδότηση 

Με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέ-
τσα, επιχορηγούνται με συνολικό
ποσό ύψους 10.150.000 ευρώ δήμοι
και περιφέρειες της χώρας που
επλήγησαν από τις καταστροφικές
πυρκαγιές των τελευταίων εβδομά-
δων, εκ των οποίων 4 εκατ. ευρώ πε-
ρίπου αφορούν την Εύβοια. Όπως
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση
του υπουργού: «Αυτή είναι η πρώτη
φάση άμεσης στήριξης και με βάση
τα αναλυτικά τεχνικά δελτία που
υποβάλλονται στο υπουργείο Εσω-
τερικών, θα ακολουθήσει όποια νέα
στήριξη χρειαστεί». Όπως επισήμα-
νε ο κ. Πέτσας: «Μαζί με τους πολί-
τες, τους αγρότες και τις επιχειρή-
σεις μας, η κυβέρνηση στηρίζει και
τους δήμους και τις περιφέρειες
που επλήγησαν από τις φωτιές. Το
είπαμε και το κάναμε, ώστε όλοι μα-
ζί, ενωμένοι, να βοηθήσουμε να ξα-
ναγεννηθεί η ελπίδα εκεί που υπήρ-
ξε απόγνωση». 

«Οφείλουμε 
να ενεργούμε 
προληπτικά»
Παράλληλα με το πρόγραμμα περι-
πολιών και επιτήρησης δασωδών
και θαμνωδών εκτάσεων του Αμα-
ρουσίου που έχει τεθεί από τον δή-
μαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου,
εκτελούνται εντατικά οι εργασίες
καθαρισμού, αποψιλώσεων, συντή-
ρησης πρασίνου και φυτεύσεων
των κοινόχρηστων χώρων του δή-
μου. Όπως τονίζει ο δήμαρχος: «Εί-
μαστε συνέχεια σε επιφυλακή. Κα-
θαρίζουμε και ομορφαίνουμε κα-
θημερινά τους κοινόχρηστους χώ-
ρους μας. Οι δημότες μας πρέπει
να μεριμνήσουν και αυτοί από τη
δική τους πλευρά για την αποψίλω-
ση των οικοπέδων και κήπων τους.
Η απειλή της πυρκαγιάς βρίσκεται
παντού. Επιπλέον οι πολίτες να επι-
κοινωνούν με τη Γραμμή Δημότη
στο 15321 και να αναφέρουν επικίν-
δυνα σημεία στην πόλη, για να απο-
φεύγονται περιστατικά όπως της
πρόσφατης πτώσης κλαδιών στην
πλατεία Αγίας Λαύρας».

Μια πρωτότυπη και πρωτό-
γνωρη δολιοφθορά διαπιστώ-
θηκε στο αντλιοστάσιο της
Ντράζιζας στον Βαρνάβα του
Δήμου Μαραθώνα, καθώς
άγνωστοι έκλεψαν καλώδιο
γεώτρησης 50μ.! Αποτέλεσμα
ήταν η διακοπή υδροδότησης
στην παραλία Βαρνάβα για λί-
γες ώρες και βέβαια η δικαιο-
λογημένη αναστάτωση των
δημοτών. Πάντως ο Δήμος
Μαραθώνα επεμβαίνοντας
άμεσα προχώρησε στην αντι-
κατάσταση του καλωδίου που
κλάπηκε και το πρόβλημα
αποκαταστάθηκε.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΕΕΤΑΑ: Αναρτήθηκαν
τα οριστικά 
αποτελέσματα      
Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της
ΕΕΤΑΑ (https://www.eetaa.gr) τα
οριστικά αποτελέσματα για τους παι-
δικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα
ΚΔΑΠΑμεΑ, για το σχολικό έτος
2021-2022.
Όπως αναφέρει η ΕΕΤΑΑ σε ανακοί-
νωσή της προς τους φορείς και τους
κατόχους voucher των προγραμμά-
των «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» και «Οικονο-
μικής στήριξης οικογενειών με παι-
διά προσχολικής ηλικίας» περιόδου
2021-2022, οι εγγραφές των ωφελού-
μενων - κατόχων voucher στις δομές
θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη
24 Αυγούστου. Οι γονείς προκειμέ-
νου να εξασφαλίσουν θέση στον
σταθμό που επιθυμούν πρέπει να
αναφέρουν ή να προσκομίσουν (ηλε-
κτρονικά ή έντυπα) το έντυπο του
voucher, τον ΑΦΜ και ΔΟΥ της μητέ-
ρας, τη διεύθυνση κατοικίας, μια φω-
τοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
της μητέρας, την ημερομηνία γέννη-
σης του παιδιού και τηλέφωνα επι-
κοινωνίας. 

Ανανεώθηκε το οδόστρωμα
στην πλατεία Συντάγματος 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Δολιοφθορά 
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Σ
τα χέρια της Αστυνομίας για διακίνηση κοκαΐνης
έπεσε γνωστό μοντέλο με τηλεοπτικές εμφανί-
σεις και συμμετοχή στο «GNTM2». Η 31χρονη συ-
νελήφθη έπειτα από μπλόκο ανδρών της ομάδας

ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Γλυφάδας. Στον έλεγχο, κάτω από
το κάθισμα του εντυπωσιακού Range Rover, βρέθηκαν 35
γραμμάρια κοκαΐνης σε φιξάκια, με αποτέλεσμα να οδη-
γηθεί στο Τμήμα της Γλυφάδας. Σε βάρος της σχηματίστη-
κε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Το θηριώδες
τζιπ, το οποίο είναι στο όνομά της, κατασχέθηκε, ενώ σή-
μερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Θηριώδες τζιπ
Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση της 31χρονης (κα-

τηγορείται για διακίνηση, καθώς τα 35 γραμμάρια ήταν,
σύμφωνα με πληροφορίες, χωρισμένα σε 35 νάιλον συ-
σκευασίες-φιξάκια και συνεπώς, λένε οι αστυνομικοί,
δεν δικαιολογείται η εκδοχή της προσωπικής χρήσης) ξε-
κίνησε στις 10 το βράδυ του Σαββάτου. Επέβαινε σε ένα
θηριώδες κυβικών Range Rover, όταν οι αστυνομικοί της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τη σταμάτησαν για έλεγχο στην οδό Γρηγο-
ρίου Λαμπράκη. Εκείνη ακινητοποίησε το όχημα και βγή-
κε έξω. Τότε, έκπληκτοι, οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δια-
πίστωσαν ότι κάτω από το κάθισμα έκρυβε τα φιξάκια με
τα 35 γραμμάρια κόκας. Αμέσως της πέρασαν χειροπέδες
και την οδήγησαν στο Τμήμα.

Το μοντέλο, στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομι-
κούς του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, ισχυρίστηκε
πως δεν γνώριζε τίποτα για την κοκαΐνη και ότι δεν μπορεί
να δικαιολογήσει πώς βρέθηκαν κάτω από το κάθισμα του
τζιπ. Όμως δεν έπεισε και έτσι σχηματίστηκε σε βάρος
της δικογραφία για διακίνηση. 

Ποια είναι 
Το μοντέλο είχε λάβει μέρος στις οντισιόν του

«GNTM2» και είχε περάσει στη φάση των Boot camps. Εί-
χε, επίσης, λάβει μέρος στον διαγωνισμό «Playmate

2011», όπου κέρδισε τον τίτλο της «Miss Playboy». Ωστό-
σο, μετά είχε διακόψει για λίγο την καριέρα της λόγω εγ-
κυμοσύνης. Μόλις το παιδί της μεγάλωσε, στράφηκε στο
«Greece’s Next Top Model». Όπως η ίδια έχει εξομολογη-
θεί, πατέρας της κόρης της είναι ένας σεΐχης. Η σχέση
τους, ωστόσο, δεν προχώρησε, γιατί εκείνος της φερόταν
άσχημα, σύμφωνα με όσα έχει εκμυστηρευτεί σε τηλεο-
πτικές εκπομπές.

Η 31χρονη καλλονή, γνωστή από 
τηλεοπτικές εμφανίσεις, έπεσε σε
μπλόκο της ομάδας ΔΙΑΣ στο κέντρο
της Γλυφάδας

Μοντέλο στα «πράσα»
με 35 φιξάκια κόκας

Έξι τα εξάμηνα στη Σχολή Αστυφυλάκων
Αυξάνεται, από πέντε που είναι σήμερα, σε έξι εξάμηνα η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή

Αστυφυλάκων, από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα, το
οποίο φέρνει σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία της σχολής. Ειδικότερα,
στο εξής η Σχολή Αστυφυλάκων θα έχει διάρκεια έξι εξαμήνων και θα χωρίζεται σε τρία εκπαι-
δευτικά έτη, ενώ θα ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει
ότι η σχολή θα παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και θα χορηγεί ισότιμα πτυχία προς εκείνα που χο-
ρηγούνται από αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις αντίστοιχες παραγωγικές
σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.  Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα αλλάζει η σειρά
αρχαιότητας των δοκίμων και καθορίζονται τα μαθήματα που θα διδάσκονται οι δόκιμοι αστυ-
φύλακες σε κάθε εξάμηνο καθώς και οι έκτακτες και οι τακτικές προφορικές ή γραπτές εξετά-
σεις. Επιπλέον, καταργείται η κατάταξη σε αρχάριους και προχωρημένους ανά επίπεδο γνώσε-
ων στην Ξένη Γλώσσα και την Πληροφορική. 

Ορκωμοσία φοιτητών με μέτρα Covid-19
Αποκλειστικά σε ανοιχτούς χώρους, μόνο με καθήμενους επισκέπτες, τηρουμένων των

αποστάσεων και υποχρεωτικά με τη χρήση μάσκας για όλους τους παρευρισκόμενους θα
πραγματοποιηθούν οι τελετές ορκωμοσίας των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να
έχει προβλεφθεί ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων και η πληρότητα δεν θα
πρέπει να ξεπερνά το 75%. Για την είσοδο στην τελετή θα απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού τεστ κορονοϊού ή rapid test ή πιστο-
ποιητικού νόσησης. Τα διαλείμματα δεν θα επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
όπως επίσης απαγορεύεται και η διοργάνωση υπηρεσιών εστίασης και παροχής φαγητού ή
ποτού. Σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων της μίας τελετής ορκωμοσίας την ίδια μέρα,
πρέπει να μεσολαβεί ανάμεσά τους διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας ώστε να αποφευχθεί
τυχόν συνωστισμός επισκεπτών, καθηγητών και φοιτητών. Προτείνεται, ακόμα, η σταδιακή
είσοδος και έξοδος ανά σειρά επισκεπτών, καθώς και να προβλεφθούν διαφορετικές θύρες
εισόδου και εξόδου για τους επισκέπτες. 
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Συμφωνία Ρωσίας -
Τουρκίας για 
τρομοκρατία και 
εμπόριο ναρκωτικών
Εναγωνίως αναζητεί η διεθνής
κοινότητα τρόπους αντίδρασης
στην επέλαση των Ταλιμπάν και
την ανεμπόδιστη εκ μέρους τους
κατάληψη της εξουσίας στο Αφ-
γανιστάν. Την ώρα που (σήμερα)
συνεδριάζει το «G7» με κύριο θέ-
μα τις εξελίξεις στην πολύπαθη
χώρα, οι πρόεδροι της Ρωσίας
Βλαντιμίρ Πούτιν και της Τουρ-
κίας Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνη-
σαν, χθες, τηλεφωνικά και συζή-
τησαν τρόπους με τους οποίους
μπορούν να ανακοπούν οι δυσμε-
νείς επιπτώσεις των εξελίξεων
στο Αφγανιστάν. Πούτιν και Ερν-
τογάν, ανάμεσα σε άλλα, είπαν ότι
θα πρέπει να δοθεί προτεραιότη-
τα στη μάχη κατά της τρομοκρα-
τίας και της διακίνησης ναρκωτι-
κών. Οι πρόεδροι συμφώνησαν να
ενισχύσουν τον διμερή συντονι-
σμό σχετικά με αφγανικά θέματα.

Η Ιταλία θα 
φιλοξενήσει 
2.500 Αφγανούς
Με ιδιαίτερη προσοχή ετοιμά-
στηκε για τη σημερινή συνάντη-
ση του «G7» ο Ιταλός πρωθυ-
πουργός Μάριο Ντράγκι, καθώς
φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην προσπάθεια δί-
καιης κατανομής των προσφύ-
γων και μεταναστών από το Αφ-
γανιστάν. Τις σχετικές ανακοινώ-
σεις ανέλαβε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Λουίτζι ντι Μάιο, ο οποίος,
μιλώντας σε συνέδριο της Καθο-
λικής οργάνωσης «Comunione e
Liberazione», αναφέρθηκε στο
θέμα λέγοντας «θέλουμε να φι-
λοξενήσουμε, συνολικά, 2.500
άνδρες, γυναίκες και ανήλικα
από το Αφγανιστάν», για να προ-
σθέσει αμέσως ότι η κυβέρνηση
του Μάριο Ντράγκι σχεδιάζει να
οργανώσει μια ειδική σύνοδο των
είκοσι πιο ανεπτυγμένων κρατών
της Γης («G20»), που θα είναι
αφιερωμένη στις εξελίξεις στην
ασιατική χώρα. 

«Α
πόλυτο χάος» είναι η έκ-
φραση που αποτυπώνει
με τον καλύτερο τρόπο
αυτό που συμβαίνει τις

τελευταίες ημέρες στο διεθνές Αερο-
δρόμιο της Καμπούλ. Η χθεσινή αναφο-
ρά του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιν-
τεν, ότι είναι πιθανή η παράταση της κα-
ταληκτικής ημερομηνίας αναχώρησης
των αμερικανικών δυνάμεων από το
έδαφος του Αφγανιστάν (31 Αυγού-
στου), πυροδότησε νέο κύκλο βίας, κα-
θώς Αμερικανοί και Γερμανοί στρατιώ-
τες δέχθηκαν στο Αεροδρόμιο της Καμ-
πούλ επίθεση από αγνώστους, με απο-
τέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του
από τα πυρά - πιθανόν από τους Αφγα-
νούς φρουρούς που οργάνωσαν την επί-
θεση.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ που βρί-
σκονται επιτόπου ανέφεραν πως η κα-
τάσταση πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο και
όλες οι πύλες του αεροδρομίου έχουν
κλείσει. Ο Τζέιμς Χίπεϊ, υπουργός Ενό-
πλων Δυνάμεων της Βρετανίας, δήλωσε
πως οι υπήκοοι της χώρας του δεν έλα-

βαν μέρος στην ανταλλαγή πυρών.
Η απόφαση του Τζο Μπάιντεν περί πι-

θανής παράτασης ελήφθη καθώς στις
γρήγορες προσπάθειες εκκένωσης που
γίνονται καθημερινά στο αεροδρόμιο
της αφγανικής πρωτεύουσας σκοτώ-
νονται άμαχοι, εξαφανίζονται παιδιά,
κορυφώνεται το δράμα χιλιάδων αν-
θρώπων που προσπαθούν να φύγουν
από τη χώρα, η οποία έχει παραδοθεί
στους Ταλιμπάν.

Ο Μπάιντεν, πάντως, «πληρώνει» την
απόφασή του να αποχωρήσουν τα στρα-
τεύματα των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν με
την κατάρρευση της δημόσιας εικόνας
του. Σε μέτρηση των διαθέσεων της κοι-
νής γνώμης που δημοσιοποίησε το τηλε-
οπτικό κανάλι CBS, το 74% των ερωτη-
θέντων χρεώνουν στον Μπάιντεν βιαστι-
κές ενέργειες, που είχαν τις γνωστές συ-

νέπειες, παρά το γεγονός ότι στην ίδια
δημοσκόπηση οι έξι στους δέκα ερωτη-
θέντες συμφωνούν με την ιδέα της από-
συρσης.  Αυτά βλέπει η ηγεσία των Τα-
λιμπάν και σκληραίνει ακόμα περισσό-
τερο τη στάση της απέναντι στους Δυτι-
κούς. Μόλις έγινε γνωστό ότι υπάρχει
ενδεχόμενο να παραταθεί η τελική ημε-
ρομηνία αποχώρησης των αμερικανι-
κών στρατευμάτων, δύο πηγές των Τα-
λιμπάν είπαν στο πρακτορείο Reuters
ότι οι φονταμενταλιστές που κατέλαβαν
την εξουσία στο Αφγανιστάν δεν πρόκει-
ται να δεχθούν κάτι τέτοιο, αν και πρό-
σθεσαν ότι έως τώρα καμία κυβέρνηση
Δυτικού κράτους ή άλλος αρμόδιος δεν
έχει επικοινωνήσει μαζί τους για να συ-
ζητήσουν κάτι τέτοιο. Αυτό, όμως, που
συζητούν οι ΗΠΑ δεν το δέχεται η Βρε-
τανία, η οποία δήλωσε επίσημα την από-
φασή της να αποσύρει τους περίπου
6.000 στρατιώτες και πολίτες της που
βρίσκονται ακόμα σε αφγανικό έδαφος
έως τα τέλη της εβδομάδας, όπως ανα-
φέρει η εφημερίδα «The Times».

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η αναφορά του Μπάιντεν 
για πιθανή παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας
αναχώρησης των 
αμερικανικών δυνάμεων 
πυροδότησε νέο κύκλο βίας

Πρώην Βούλγαρος υπουργός «τρολάρει» Ζάεφ
Ευκαιρία βρήκε ο Βούλγαρος πρώην υπουργός Άμυνας και στέλεχος του εθνι-
κιστικού VMRO Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ να εμπαίξει τον πρωθυπουργό της
Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, για την απόφασή του να δεχθεί Αφγανούς
πρόσφυγες. «Είναι φυσιολογικό ο κ. Ζάεφ να δέχεται Αφγανούς. Άλλωστε, κα-
τά την εποχή του Γκρούεφσκι έγινε κατανοητό ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ζού-
σαν στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν».

Απόλυτο χάος και φρίκη...
η φυγή από την Καμπούλ



Α
πό την 1η Σεπτεμβρίου 2021
εισέρχεται στην τελική ευθεία
το νέο καθεστώς με τα ηλε-
κτρονικά βιβλία και τη σταδια-

κή οnline σύνδεση των ταμειακών μηχα-
νών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της
Εφορίας. Το καινούργιο σύστημα θα βάλει
τέλος στις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές
διαδικασίες στις συναλλαγές των επιχει-
ρήσεων με την Εφορία και θα αποτελέσει
ένα από τα όπλα των ελεγκτικών αρχών
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του
υπουργείου Οικονομικών:

Από 1η Οκτωβρίου 2021 διαβιβάζουν
υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων
τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία
αυτή και μετά:

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζί-
ρο άνω των 50.000 ευρώ.

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζί-
ρο άνω των 100.000 ευρώ.

Από 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζουν
υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων
τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκ-
δώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέ-
χρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτι-
κής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν
στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο
έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβί-
βασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσό-
δων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρι-
σμούς εξόδων.

Την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις που διαθέ-
τουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχα-
νισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται μέχρι τον
Νοέμβριο του 2021:

• να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς
μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν

αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code
ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανι-
σμού και της απόδειξης,

• να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβά-
ζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή
σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα
myDATA,

• να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φο-
ρολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν
τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιών-
τας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μη-
τρώο.

Η υποχρεωτική διασύνδεση και οι προ-
θεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις
επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ έχουν
ως εξής:

Από 1η Σεπτεμβρίου 2021 διασυνδέουν
τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επι-
χειρήσεις που, βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν
από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο

πάνω από 100.000 ευρώ. Από 1η Οκτωβρί-
ου 2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς
μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που, βάσει
ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία
και το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 ευ-
ρώ. Από 1η Νοεμβρίου 2021 διασυνδέουν
τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι
υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική τι-
μολόγηση παρέχονται τα ακόλουθα κίνη-
τρα:

Μείωση στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη
του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη του
χρόνου παραγραφής του δικαιώματος της
φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πρά-
ξη προσδιορισμού φόρου.

Περιορισμός σε 45 ημέρες από 90 του
χρονικού διαστήματος που η φορολογική
διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστρο-
φής φόρου για τα έτη που εφαρμόζεται

ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυξημένη κατά
100% απόσβεση της αρχικής δαπάνης για
τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που
απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρο-
νικής τιμολόγησης, κατά το έτος πραγμα-
τοποίησής της.

Υπερέκπτωση κατά 100% της αξίας των
δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών παρό-
χου.

Καταβολές της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 3 εκατ.
δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον
ΟΑΕΔ την περίοδο 23-27 Αυγούστου.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες κατα-
βολές: Όσον αφορά την πληρωμή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων Σεπτεμβρίου:

• Την Τετάρτη 25 Αυγούστου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι
που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον
ΟΤΕΟΤΕ +0,19%, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

• Την Πέμπτη 26 Αυγούστου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι
των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

•Την Παρασκευή 27 Αυγούστου θα πληρωθούν οι συνταξι-
ούχοι που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ.

Όσον αφορά τις λοιπές τακτικές πληρωμές:
• 11,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 490 δικαιούχους σε

συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
• 10.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20 δικαιούχους για κλη-

ρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.
Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 9 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους για καταβολή επιδο-

μάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
• 10 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτού-

μενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 7 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 
• 600.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μη-

τρότητας. 

Εβδομαδιαίες πληρωμές 1,5 δισ. από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ 

Ψηφιακό όπλο στα χέρια των
ελεγκτικών Aρχών, που θα 
βάλει τέλος στις δαιδαλώδεις
γραφειοκρατικές διαδικασίες
στις συναλλαγές των 
επιχειρήσεων με την Εφορία

Διασύνδεση ταμειακών
μηχανών με το Taxis
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TTον Ιούνιο  ένα εκατ. τουρίστες 
υποδέχτηκε η Ελλάδα
Αύξηση κατά 851,8% κατέγραψαν τον Ιούνιο
του 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμ-
φωνα με προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, οι
οποίες διαμορφώθηκαν σε 791 εκατ. ευρώ,
έναντι 83 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα
του 2020. Η αύξηση των ταξιδιωτικών ει-
σπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερ-
χόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά
317,1%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά
ταξίδι κατά 124,8%. Η εισερχόμενη ταξιδιω-
τική κίνηση τον Ιούνιο του 2021 διαμορφώ-
θηκε σε 1.069 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη
κατά 317,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2020.

ΓΣΕΒΕΕ: Επιμένει στην
ανάγκη κουρέματος χρεών 
Συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
Γιώργος Καββαθάς, κατά τη διάρκεια της
οποίας συζήτησε ζητήματα που απασχο-
λούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότη-
τα. Στη συνάντηση ο κ. Καββαθάς ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη άμεσων δράσεων
για την αντιμετώπιση σημαντικών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχει-
ρήσεις και τα οποία δημιουργήθηκαν
εξαιτίας της πανδημίας και διόγκωσαν τα
χρέη τους, όπως το πρόβλημα των επιτα-
γών και των οφειλών που μετατέθηκαν
για το επόμενο διάστημα. Για τη ΓΣΕΒΕΕ
παραμένει ανοικτό το θέμα του κουρέμα-
τος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο γεν-
νήθηκε κατά το διάστημα της πανδημίας
του κορονοϊού.

e-ΕΦΚΑ: Διαγωνισμός
για εκμίσθωση ακινήτου 
Τη «διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προ-
σφορών για την εκμίσθωση αυτοτελούς
ακινήτου ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ επί
της οδού Σταδίου 41 στην Αθήνα» ανα-
κοίνωσε η διοίκηση του φορέα. Πρόκει-
ται για αυτοτελές πενταώροφο ακίνητο
συνολικής μικτής επιφάνειας 8.453,08
τετραγωνικών μέτρων, επί οικοπέδου
επιφάνειας 1.225,83 τετραγωνικών μέ-
τρων. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα και
για ολόκληρο το ως άνω ακίνητο ορίζεται
στο ποσό των 45.000 ευρώ και η εκμίσθω-
σή του θα γίνει για διάστημα 15 ετών, με
δυνατότητα παράτασης για μέχρι πέντε
επιπλέον έτη, άνευ διαγωνισμού, μετά
από αίτημα του μισθωτή και σύμφωνη
απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.

Σ
χέδιο για την πλήρη και μόνι-
μη κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για όλους τους
φορολογούμενους βρίσκεται

στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομι-
κών, που μελετά τα σενάρια των νέων
φοροελαφρύνσεων για το 2022 και το
2023, τις οποίες αναμένεται να ανακοι-
νώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Τόσο για φέτος όσο και για το 2022 η
εισφορά αλληλεγγύης έχει παγώσει
για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους
ελεύθερους επαγγελματίες και όσους
έχουν εισοδήματα από ακίνητα και κι-
νητές αξίες, ενώ παραμένει στο Δημό-
σιο και στις συντάξεις. Πλέον αυτό που
κερδίζει έδαφος είναι η πλήρης κατάρ-
γησή της για όλα τα εισοδήματα.

«Κλειδί» για τις αποφάσεις αποτελεί
ο προϋπολογισμός του 2022, όπου και
αναλόγως του δημοσιονομικού χώρου
θα «κλειδώσει» ο οδικός χάρτης των
νέων παρεμβάσεων. Το πακέτο θα ορι-
στικοποιηθεί στο πλαίσιο της κατάργη-
σης του νέου προϋπολογισμού και
εφόσον υπάρξει μια ολοκληρωμένη ει-
κόνα των στοιχείων για την πορεία της
οικονομίας για την οποία καθοριστικό
θα είναι το δίμηνο Αυγούστου - Σε-
πτεμβρίου.

Αναλόγως του δημοσιονομικού χώ-
ρου θα αποφασιστεί και πώς θα υλο-

ποιηθούν οι δεσμεύσεις για τη μονιμο-
ποίηση των ελαφρύνσεων που ισχύουν
ήδη, όπως της μείωσης ασφαλιστικών
εισφορών και της εισφοράς αλληλεγ-
γύης στον ιδιωτικό τομέα. Ενθαρρυντι-
κά πάντως είναι τα πρώτα στοιχεία που
έρχονται από την εξέλιξη των τουριστι-
κών αφίξεων, που δείχνουν ότι τα έσο-
δα από το μέτωπο αυτό θα υπερβούν
τον στόχο του 45% των εσόδων του
2019. Αυτό δημιουργεί βάσιμες προσ-
δοκίες ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος
θα ξεπεράσει το 4% έναντι αρχικής
πρόβλεψης 3,6%, διευρύνοντας έτσι τα
δημοσιονομικά περιθώρια για τις ελα-
φρύνσεις που σχεδιάζονται. 

Αυξήσεις αποδοχών
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το

πιθανότερο σενάριο προβλέπει την κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
για το Δημόσιο και τις συντάξεις από το
2022. Στην περίπτωση αυτή, χιλιάδες
δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι λει-
τουργοί και συνταξιούχοι με εισοδή-
ματα άνω των 12.000 ευρώ θα δουν αυ-

ξήσεις στις αποδοχές τους, καθώς θα
σταματήσει η μηνιαία παρακράτηση
της εισφοράς. Η συνολική δημοσιονο-
μική δαπάνη από την πλήρη κατάργηση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
υπολογίζεται πάνω από 500 εκατ. ευ-
ρώ, συν το κόστος από την απώλεια
εσόδων που προκύπτει λόγω της κα-
τάργησης της εισφοράς για όσους δεν
είναι μισθωτοί του δημοσίου τομέα και
συνταξιούχοι.

Οι υγειονομικές εξελίξεις, παράλλη-
λα με τον τουρισμό, βρίσκονται επίσης
στο μικροσκόπιο του οικονομικού επι-
τελείου. Ο ρυθμός διάδοσης της μετάλ-
λαξης Δέλτα και η ύπαρξη τυχόν νέων
επικίνδυνων μεταλλάξεων θα είναι κα-
θοριστικοί παράγοντες για την πορεία
της οικονομίας έως το τέλος του έτους.

Το ΥΠ.ΟΙΚ. μελετά τα 
σενάρια των νέων 
φοροελαφρύνσεων 
για το 2022 και το 2023, 
τις οποίες αναμένεται 
να ανακοινώσει 
ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
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Στο τραπέζι η πλήρης
κατάργησή της από το ’22
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Η
Η Prodea Investments ανακοίνω-
σε ότι προχώρησε στην υλοποίηση
των πρώτων επενδύσεων με χρή-

ση των αντληθέντων κεφαλαίων του «πρά-
σινου» ομολόγου της που εξέδωσε τον Ιού-
λιο 2021. Συγκεκριμένα, στον κλάδο των
«πράσινων» γραφείων, η εταιρεία προέβη
στην απόκτηση του 51% του μετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας Panterra Ανώνυμη
Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακι-
νήτων, σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη
κτιριακού συγκροτήματος γραφείων σύγ-
χρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών
της αειφόρου ανάπτυξης, επί των οδών Λε-
ωφόρου Συγγρού, Λαγουμιτζή και Ευρυδά-
μαντος στην Αθήνα. Στον κλάδο των logis-
tics, η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της New Metal Expert M.IKE, στην οποία ανήκει
συγκρότημα δύο εμπορικών αποθηκών στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τέλος, η εισηγμένη προέβη στην ολική αποπληρωμή ομολογια-
κού δανείου ύψους 56 εκατ. ευρώ αναφορικά με το «πράσινο» κτίριο γραφείων Καρέλα στην Παιανία, το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμ-
φωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και είναι πιστοποιημένο κατά LEED Gold.

Cosmote TV: Συμφωνία 
με οκτώ ομάδες 

Ολοκληρώ-
θηκαν οι δια-
πραγματεύ-
σεις μεταξύ
της Cosmote
TV και ομά-
δων της Su-
per League,
με τη συνδρο-
μητική να έχει κλείσει οκτώ ομάδες του ελληνι-
κού πρωταθλήματος. Όπως αναφέρουν πηγές
της Cosmote TV, οι συμφωνίες που έκλεισαν
είναι με Λαμία, Βόλο, Παναιτωλικό, Απόλλωνα
Σμύρνης, Ιωνικό, με τις επίσημες ανακοινώσεις
να γίνονται μέσα στην εβδομάδα. Η Cosmote
TV ήδη έχει ανακοινώσει Παναθηναϊκό, ΑΕΚ
και ΟΦΗ, καθώς επίσης και την κάλυψη στη
Super League Interwetten την επόμενη σεζόν.
H Νova φαίνεται να έχει κλείσει τα δικαιώματα
του Άρη, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Ατρόμητου,
εκτός από αυτά του Ολυμπιακού, που έχει ήδη
ανακοινώσει.

Boehringer Ingelheim: Δωρεά
100.000 ευρώ στην Πυροσβεστική
Η φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingel-
heim Ελλάς ανακοίνωσε ότι, με αίσθημα κα-
τανόησης και ευαισθησίας στις δύσκολες
ώρες που ακολουθούν την ανυπολόγιστη κα-
ταστροφή σε κάθε επίπεδο που προήλθε από
τις πρόσφατες πυρκαγιές, στέκεται δίπλα
στην Πολιτεία και ενισχύει τη δύναμη του πυ-
ροσβεστικού σώματος σε υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό αντιπυρικού αγώνα με το ποσό των
100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποι-
ηθεί για την προμήθεια κατάλληλου πυρο-
σβεστικού οχήματος.

ΔΕΗ: Διαγραφή οφειλών 
για πληγέντες

Η ΔΕΗ γνωστοποίησε πως θα διαγράψει τις
οφειλές των πελατών της, ληξιπρόθεσμες και
ενεργές, που επλήγησαν από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές του Αυγούστου. Διευκρινίζει
πως η διαγραφή οφειλών αφορά αποκλειστικά
τους οικιακούς πελάτες της, των οποίων τα σπί-
τια έχουν καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρ-
καγιές. Συγκεκριμένα, θα διαγραφεί το σύνολο
των οφειλών που αφορούν χρεώσεις ενέργειας
προς τη ΔΕΗ, είτε αυτές είναι ληξιπρόθεσμες
είτε τρέχουσες οφειλές. Η επιχείρηση θα ανα-
λάβει τη διαγραφή μετά την ενημέρωσή της
από το μητρώο πληγέντων, για τους πολίτες που
ανήκουν στο πελατολόγιό της. Οι πελάτες θα
ενημερωθούν εγγράφως για τη διαγραφή της
οφειλής τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως
το τέλος του τρέχοντος έτους. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Βγήκε σε δημοπράτηση το νέο μεγάλο οδικό έρ-
γο της Εγνατία Οδός Α.Ε. για το τμήμα παράκαμ-
ψη Μελιβοίων-Δημάριο, του κάθετου άξονα
Ξάνθη - ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αντικείμενο
του έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή οδού
ταχείας κυκλοφορίας μήκους 10,76 χλμ. Περί-
που, που περιλαμβάνει και την κατασκευή τεσ-
σάρων ισόπεδων κόμβων. Το κόστος του έργου
έχει προϋπολογιστεί σε 48,82 εκατ. ευρώ και η
δημοπράτηση της εργολαβίας θα πραγματοποι-
ηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και στις 28 του ίδιου
μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών
των συμμετεχόντων.

Οι εργασίες για τη δημιουργία των νέων γραμμών παραγω-
γής, από το επενδυτικό πλάνο ύψους 125 εκατ. ευρώ, αλλά
και η μετατροπή των υφισταμένων για τη δημιουργία προ-
ϊόντων νέας γενιάς έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ την ίδια
στιγμή υλοποιείται και η σημαντική επένδυση μετατροπής
του λιθογραφείου σε ψηφιακό. Το νέο ψηφιακό λιθογρα-
φείο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2022 και θα εξυπηρετεί τις
αγορές όπου δραστηριοποιείται, με τις εξαγωγές να απο-
τελούν περίπου το 85% του κύκλου εργασιών της. Ταυτό-
χρονα με τον επενδυτικό σχεδιασμό αναμένεται να τοπο-
θετηθούν δύο νέες γραμμές παραγωγής για τις ράβδους
καπνού HEETS για το IQOS και μια γραμμή παραγωγής
φίλτρων.

Παπαστράτος: Επενδυτικό πλάνο 125 εκατ. ευρώ

Εγνατία: Σε δημοπρασία η παράκαμψη Μελιβοίων-Δημάριο

Prodea Investments: Πρώτες 
επενδύσεις από το «πράσινο» ομόλογο



Συνάντηση προέδρων
ΕΒΕΠ - ΚΕΕΕ

«Η
συστράτευση των δυνάμεων του επιχει-
ρείν είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία
για να ξεπεραστεί η σοβούσα κρίση και να

επιταχυνθούν οι επιχειρηματικές διεργασίες σε όλους
τους τομείς της οικονομίας», επισήμανε ο πρόεδρος του
ΕΒΕΠ, αφού υπέβαλε στην ΚΕΕΕ πόνημα με δέκα βασι-
κές προτάσεις για ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε
επιχειρήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκε το Επιμελητή-
ριο, τονίζοντας ότι απαιτείται αφενός δημοσιονομικός
χώρος τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ ετησίως και αφετέρου
χρονικό διάστημα τριών ετών για την ολοκλήρωση φο-
ροελαφρύνσεων μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό επισημάν-
θηκε στη συνάντηση του προέδρου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφε-
ρειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, κ. Βασί-
λη Κορκίδη, με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

LNG σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο
Η εποχή του
φυσικού αε-
ρίου έρχεται
στη Δυτική
Ελλάδα, κα-
θώς ο περιφε-
ρειάρχης Νε-
κτάριος Φαρ-
μάκης υπέ-
γραψε την έν-
ταξη της πράξης «Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερί-
ου χαμηλής και μέσης πίεσης» στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Το έργο,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό
21.327.723,11 ευρώ, αφορά την κατασκευή τοπικών
δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους τρεις με-
γαλύτερους δήμους (Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργος) της
Περιφέρειας και αποσκοπεί στη διείσδυση του φυ-
σικού αερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς κα-
ταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού
μεριδίου της αγοράς των οικιακών καταναλωτών.

PwC: Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα η εταιρική
κουλτούρα

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα «Global Culture Survey
2021» της PwC, η εταιρική κουλτούρα συνιστά σημαν-
τικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανι-
σμούς και ως εκ τούτου, κατακτά ολοένα και πιο ση-
μαντική θέση μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτή-
των. Ωστόσο, παρατηρείται μεγάλο κενό μεταξύ της
ηγετικής ομάδας και του υπόλοιπου ανθρώπινου δυ-
ναμικού το οποίο κατατάσσει την κουλτούρα χαμηλά
στη λίστα των εταιρικών προτεραιοτήτων. Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 3.200 εργαζόμε-
νων σε όλο τον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος Τάκος, head of
People and Change, Consulting, PwC Ελλάδας ανα-
φέρει: «Η κουλτούρα σε πολλούς οργανισμούς θεω-
ρείται ως κάτι που είναι δύσκολο να οριστεί, που απλά
υφίσταται και δεν είναι δυνατόν να επηρεαστεί. Δεν
μπορούμε πλέον να αγνοούμε τον αντίκτυπό της, ειδι-
κά για μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμούς που βρί-
σκονται σε εξέλιξη».

ΕΛΤΑ Courier: Ολοκληρώθηκε 
η δράση για πυρόπληκτους

Με τη συγκέντρωση περισσότερων των 6.900 δεμάτων
με είδη πρώτης ανάγκης ολοκληρώθηκε η δράση της
ΕΛΤΑ Courier για δωρεάν αποστολές στους πυρόπλη-
κτους. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η
εταιρεία, η εν λόγω δράση ολοκληρώθηκε με μεγάλη
συμμετοχή στις 18 Αυγούστου για δωρεάν αποστολές
αγαθών και υλικών πρώτης ανάγκης από Ελλάδα και Κύ-
προ προς τις πυρόπληκτες περιοχές της Ελλάδας. Πα-
ράλληλα, με πρωτοβουλία των εργαζομένων της η ΕΛΤΑ
Courier συμμετείχε σε διάφορες δράσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγ-
κης, την προετοιμασία αλλά και τη διανομή τροφίμων και
γευμάτων προς τους πυρόπληκτους της Εύβοιας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

23
TΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

POLITICAL BUSINESS

Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γενικές 
Συνελεύσεις της Folli Follie

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποι-
ήσει η Folli Follie τη 10η Σεπτεμβρίου 2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ., στην έδρα
της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί
του 23ου χλμ. εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων μεταξύ άλ-
λων θεμάτων: Έγκριση των ετήσιων εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 -
31.12.2019. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης
της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά τη χρή-
ση 1.1.2019 - 31.12.2019, και απαλλαγή των με-
λών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως
για τη διαχείριση της εταιρείας. Λήψη απόφα-
σης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος)
Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού
ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχε-
τικά με τη σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των
ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονο-
μικών καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2019 -
31.12.2019. Εκλογή ορκωτών λογιστών - ελεγ-
κτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της
αμοιβής τους. Συζήτηση επί της έκθεσης απο-
δοχών του οικονομικού έτους 2019 και παροχή
συμβουλευτικής ψήφου κατ’ άρθρον 112 §3 Ν.
4548/2018. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοι-
βών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρή-
ση 2019. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων
από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας (κατ’
άρθρον 44 §1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017). Διάφο-
ρες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Παράταση προθεσμίας
διεξαγωγής των Γ.Σ.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κατόπιν αιτήματος των εκ-
προσώπων του επαγγελματικού κλάδου των
φοροτεχνικών, ανακοινώνει ότι προτίθεται να
προτείνει την παράταση της προθεσμίας διε-
ξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των άρ-
θρων 119 του ν. 4548/2018, 69 του ν. 4072/2012
και 10 του ν. 3190/1955 για 50 ημερολογιακές
ημέρες.  Αντίστοιχα, και για το ίδιο χρονικό
διάστημα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, θα προταθεί να παραταθούν οι σχε-
τικές προθεσμίες που συνδέονται με την υπο-
βολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή
εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών κα-
ταστάσεων στο ΓΕΜΗ. 

Η παράταση των προθεσμιών προτείνεται
προκειμένου οι επαγγελματίες φοροτεχνικοί
να διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους
που έχει πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και λόγω της
ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβο-
λής φορολογικών δηλώσεων. 
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
έλη Δεκεμβρίου του ’16, ο Πορτογάλος προπονητής του Ολυμ-
πιακού Πάουλο Μπέντο έκανε τη μεγάλη διάγνωση: «Ο Κώστας
Τσιμίκας δεν μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο», και εισηγή-
θηκε τον δανεισμό του στην άσημη δανέζικη Έσμπιεργκ. Πέντε

χρόνια μετά, ο Έλληνας διεθνής μπακ φοράει τη φανέλα τη Λίβερπουλ,
αναδείχθηκε MVP κόντρα στην Μπέρνλι (2-0) το περασμένο Σάββατο και
αμφισβητεί στα ίσα τον -για πολλούς καλύτερο αριστερό μπακ του κό-
σμου- Άντριου Ρόμπερτσον! Ήταν, δε, τέτοια η αμηχανία του Γερμανού
προπονητή της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται
να χρησιμοποιήσει τον Τσιμίκα βασικό στο επερχόμενο ντέρμπι με την
πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι, που κόμπιασε να απαντήσει ευθέως και
αρκέστηκε στη διπλωματική γλώσσα: «Είναι καλύτερο να έχεις δυο κα-
λούς παίκτες στην ίδια θέση παρά να μην έχεις κανέναν». Τον εκθείασε,
πάντως, για την «αλά Γεωργάτο» ασίστ στο 1-0 που πέτυχε ο Ζότα: «Ο Κώ-
στας έπαιξε πάρα πολύ καλά, είχε κρύο αίμα τη στιγμή του πρώτου γκολ.
Χωρίς αυτή τη σέντρα δεν θα είχαμε σκοράρει». Κάπου προς το τέλος του
αγώνα με την Μπέρνλι, ο Κλοπ αντικατέστητε τον διεθνή μπακ για προφα-
νή λόγο. Για να εισπράξει το standing ovation του Άνφιλντ. Όσο για τους
οπαδούς της Λίβερπουλ, που μάλλον έπαιξαν έναν ρόλο στα social media
ώστε ο Τσιμίκας να μη δοθεί δανεικός στη Νάπολι, αλλά να πάρει ευκαι-
ρίες, του κόλλησαν και το προσωνύμιο «Cross-tas». Δηλαδή, σέντρα συν

το μισό του όνομα. Το βέβαιο είναι ότι αναπτύχθηκε ένας ποδοσφαιρι-
κός «ερωτισμός» μεταξύ των φαν της Λίβερπουλ και του Κώστα Τσι-

μίκα, καθώς θέλουν να τον βλέπουν να παίζει. Πολύ καλός ήταν και
στο εναρκτήριο ματς της σεζόν, όπου η Λίβερπουλ νίκησε 3-0 τη

Νόριτς των Γιαννούλη και Τζόλη, πρώην του ΠΑΟΚ.
Και επειδή οι Άγγλοι είναι λάτρεις των στατιστικών: Ο Τσιμί-

κας είχε 71 επαφές με την μπάλα, έκανε 9 σέντρες εκ των
οποίων οι 4 βρήκαν στόχο, κέρδισε 6 μονομαχίες και ανέκτη-
σε 6 φορές την κατοχή της μπάλας για λογαριασμό των

«reds». Συνολικά δημιούργησε 4 ευκαιρίες, με τη μία εξ
αυτών να καταλήγει σε γκολ, ενώ έκανε και 3 τάκλιν.

Ο Τσιμίκας είναι ο δεύτερος Έλληνας παίκτης που
φοράει την πιο «βαριά» φανέλα του κόσμου,

μετά τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊ-
κού Σωτήρη Κυργιάκο, που έπαιξε στη

Λίβερπουλ δυο σεζόν (2008-11) με
30 συμμετοχές και 3 γκολ. 

Ο «άχρηστος» του Μπέντο, MVP της Λίβερπουλ!

«Cross-tas» Τσιμίκας
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Σ
τη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, δεν θα
έχουμε ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο σέντρα
στο πρωτάθλημα της Super League 1, που ανα-

βάλλεται για δεύτερη φορά και η πρεμιέρα αναμένε-
ται την 11η Σεπτεμβρίου πλέον, ενώ ο αρχικός προ-
γραμματισμός ήταν για τις 21, 22 Αυγούστου! Και πάλι,
χωρίς να είναι σίγουρο. Η χθεσινή γενική συνέλευση
δεν άρχισε καν. Οι «επενδυτές», εκμεταλλευόμενοι
και τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των αγώνων
των εθνικών ομάδων το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα
το ξανασυζητήσουν με τους δυο τηλεοπτικούς παρό-
χους. Οι πέντε ΠΑΕ (Βόλος, Παναιτωλικός, Ιωνικός,
Απόλλων Σμύρνης, Λαμία) συν τον ΠΑΟΚ επιμένουν
περί κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιω-
μάτων από τη σεζόν 2023-24, αφενός. Αφετέρου, θέ-
λουν κλειστά διετή συμβόλαια με την Cosmote TV, αντί για 1+1 που προτείνει το συνδρομητικό κανάλι για τα επόμενα
δυο χρόνια. Τα ποσά που προσφέρει η Cosmote TV στους πέντε «άστεγους» -πλην ΠΑΟΚ- τηλεοπτικά είναι 1,6 εκατ.
ευρώ τον χρόνο, διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Κι εκεί που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χαλάρωνε κι απολάμβανε την επένδυσή του να αγοράσει μετοχές της
ομάδας μπέιζμπολ του Μιλγουόκι, τον… επανέφερε η σύντροφός του Μαράια στο Instagram, πως είναι η σειρά
του να αλλάξει τις πάνες στον μικρό Λίαμ! «Είναι ο γιος ΜΑΣ. Σειρά σου να αλλάξεις τις πάνες του», έγραψε σχε-
τικά. Η Μαράια είναι σ’ ενδιαφέρουσα και περιμένει το δεύτερο παιδί τους.

Νέα αναβολή στην πρεμιέρα της SL1 Μαχαιρώθηκαν 
στη Σαμοθράκη

Και αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ…
Δυο οπαδοί μεγάλης ομάδας φέρονται να μαχαι-
ρώθηκαν στη Σαμοθράκη από οπαδούς αντίπα-
λης ομάδας, έξω από τον σύνδεσμό τους. Μετα-
φέρθηκαν με ταχύπλοο της Αστυνομίας στο νο-
σοκομείο της Αλεξανδρούπολης, τους παρα-
σχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όλοι περίμε-
ναν μηνύσεις. Δεν έγιναν και η Αστυνομία άφη-
σε ελεύθερους έξι συλληφθέντες!

«Κόκκινος» 
ο Τάλεϊ Ντόρσεϊ

Τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ Τάλεϊ Ντόρσεϊ με
συμβόλαιο ενός χρόνου απέκτησε ο Ολυμπιακός.
Πρόκειται για σπουδαία μεταγραφή, καθώς έδει-
ξε την αξία του την περασμένη σεζόν στη Μακάμ-
πι. Στην Ευρωλίγκα, σε 34 αγώνες είχε μέσο όρο
11,2 πόντους (78,8% βολές, 48% δίποντα, 39,4%
τρίποντα), 2,7 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ. Στο πρωτά-
θλημα Ισραήλ σε 13 αγώνες είχε μ.ό. 11,7 πόντους
(80,8% βολές, 40% δίποντα, 43,9% τρίποντα), 3,3
ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

Επιστρέφει στον 
Ολυμπιακό ο Μανωλάς

Κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό
βρίσκεται ο διεθνής Έλληνας κεντρικός

μπακ της Νάπολι Κώστας Μανωλάς.
Κατά την εφημερίδα «Corriere dello
Sport», ο Μανωλάς έπαιξε το τελευ-

ταίο του ματς με τη Νάπολι κόντρα στη
Βενέτσια (2-0). Με ανάρτησή του στο In-

stagram έδωσε συγχαρητήρια στους
συμπαίκτες του. Τα τελευταία επισημαίνει

η εφημερίδα.

«Χρυσή» καρατέκα η Ξένου
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο καράτε αναδεί-

χτηκε η 14άχρονη Λυδία Ξένου στο Πανευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα νεανίδων που έγινε στο Τάμπερε
της Φινλανδίας, νικώντας 1-0 την Ολλανδέζα Μα-
μαντέους. Στους προκριματικούς η Ξένου νίκησε
κατά σειρά 6-0 την Γκιρβίκα από τη Λετονία, 5-0
τη Ρωσίδα Φιλίνκοβα, 2-1 την Τσέχα Πρίγκλοβα
και στον ημιτελικό 7-0 την Ιταλίδα Κολέτι. 

Ο Ζβέρεφ απειλεί τον Τσιτσιπά
Ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ διέλυσε σε λιγότε-
ρο από μία ώρα αγώνα τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ
και κατέκτησε το τρόπαιο στο Cincinnati Open των
ΗΠΑ. Τα σετ: 6-2, 6-3. Ο Ζβέρεφ, που είναι «χρυ-
σός» Ολυμπιονίκης στους Αγώνες του Τόκιο, είχε
νικήσει 2-1 και τον Τσιτσιπά στον ημιτελικό και
έφτασε στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, μία θέ-
ση κάτω από τον Έλληνα τενίστα. 

«Γιάννη, ν’ αλλάξεις
τις πάνες του Λίαμ»
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• Ο γνωστός σεφ Άνταμ Κοντοβάς

παντρεύτηκε την αγαπημένη του Αγ-

γελική Μαριδάκη στη Σαντορίνη και ο

Σωτήρης Κοντιζάς του «Masterchef»

τους ευχήθηκε «Και του χρόνου»!

•  Το ελληνικό θέατρο θρηνεί για

τις απώλειες των ηθοποιών Θά-

νου Μαρτίνου, Κώστα Τριαντα-

φυλλόπουλου και Πέτρου Ζαρ-

κάδη.

• «Τσάκισε» η συνεργασία της Άννας

Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή. Το γνω-

στό κέντρο διασκέδασης όπου θα εμ-

φανίζονταν, δεν θα ανοίξει, λόγω παν-

δημίας.

•  Θύμα χάκερ στο Instagram η

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η

ηθοποιός δημιούργησε νέο προ-

φίλ.

• Κοσμικό πάρτι των Dean and Dan

(Dsquared) στη Μύκονο με dj την Άν-

τζελα Παντελή.

•  Βαρύ το κλίμα στο 40ήμερο

μνημόσυνο του Τόλη Βοσκόπου-

λου. Θλίψη και πόνος για την Άν-

τζελα Γκερέκου και την κόρη

τους Μαρία.

• Λιτή η πρώτη δήλωση του Κρατερού

Κατσούλη μετά το διαζύγιο: «Σεβα-

στείτε την κοινή ανακοίνωσή μας με

την Κατερίνα».

•  Εξιτήριο πήρε χθες ο Νίκος

Οικονομόπουλος. Ο τραγουδι-

στής νοσηλευόταν σε σοβαρή

κατάσταση με κορονοϊό στον

Ευαγγελισμό.

* Ανακοινώθηκε χθες το μεσημέρι και

επίσημα η μεταγραφή της Κατερίνας

Καινούργιου στον Alpha.

•  «Γκρέμισε» το Διαδίκτυο η

Δούκισσα Νομικού φορώντας

ένα παλιό φόρεμα της πεθεράς

της, που της το χάρισε!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Ι
στορική απόφαση από το Εθνικό Θέατρο: Άνοι-
ξε τις πόρτες του στην ηθοποιό Λωξάντρα Λού-
κας, την πρώτη ηθοποιό με σύνδρομο Down,
δίνοντας ελπίδα σε καλλιτέχνες με ειδικές δε-

ξιότητες.
Οι άνθρωποι της Τέχνης υποδέχτηκαν θερμά την από-

φαση-σταθμό της διοίκησης του Ε.Θ., ενώ οι θεατρόφι-
λοι αποθέωσαν την υπερταλαντούχα Θεσσαλονικιά
πρωταγωνίστρια και ζωγράφο για την επιτυχία της. Η
27χρονη θα συμμετάσχει στην παράσταση που υπογρά-
φει σκηνοθετικά η Ελένη Ευθυμίου. Το βίντεο από την
υπογραφή συνεργασίας με το Εθνικό Θέατρο κάνει ήδη
τον γύρο των social media.

Η Λωξάντρα είναι κόρη της γνωστής σκηνοθέτιδος
Ελένης Δημοπούλου και του σκηνογράφου Ρίτσαρντ
Λούκας, κληρονομώντας και από τους δύο γονείς της τα-
λέντο, χαμόγελο, ανθρωπιά και πίστη στον αγώνα της. Η
μητέρα της, μάλιστα, συγκινημένη σχολίασε στο Διαδί-
κτυο: «Εμείς, τέτοιες “μεγάλες” μέρες που σημαδεύουν
τη ζωή μας και μας γεμίζουν συγκίνηση και ελπίδα, σκε-
φτόμαστε όλες και όλους εσάς. Εσάς που της επιτρέψατε
να μην περισσεύει, να μη νιώθει μόνη και απροστάτευτη.
Εμείς οι γονείς της και τα αδέλφια της νιώθουμε μεγάλη
ευγνωμοσύνη για κάθε μία και κάθε έναν από εσάς που
την εντάξατε, έστω και λίγο, στη ζωή σας, με όποιον τρό-
πο μπορούσατε. Όσο κι αν θέλαμε εμείς, η οικογένειά
της, δεν θα μπορούσαμε να της δείξουμε τον μεγάλο ΚΟ-
ΣΜΟ, όπου ανήκουμε όλες και όλοι, αν δεν τη συμπερι-
λαμβάνατε στη ζωή σας», ευχαριστώντας τους χρήστες
για τα λόγια επιβράβευσης. «Έγινε γιατί της το επιτρέ-
ψατε. Ευχαριστούμε για όλες τις ευχές και την αγάπη
που δεχόμαστε εκ μέρους της Loxandra και σας τις επι-
στρέφουμε με ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε.

Η γλυκύτατη ηθοποιός δεν είναι η πρώτη φορά που

απασχολεί με το ταλέντο της τα media. Έγινε πρώτο θέμα
κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όταν αποφάσισε να με-
τατρέψει σε γκαλερί με 80 περίπου έργα της τον τρίτο
όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Η ιδέα της
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της ομάδας «Εν Δυνά-
μει», μιας κολεκτίβας νέων καλλιτεχνών με και χωρίς
αναπηρία, όπου ανήκουν μαμά και κόρη.

Η σημαντική κίνηση του Εθνικού Θεάτρου ήρθε πέντε
μήνες μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες ανάπηρων
καλλιτεχνών κατά του πρώην καθηγητή της Δραματικής
Σχολής, του γνωστού σκηνοθέτη και πρώην καλλιτεχνι-
κού διευθυντή, Στάθη Λιβαθηνού: «Μας έδειξε όχι μόνο
ότι δεν διαθέτει πνεύμα ανοιχτό και προοδευτικό, αλλά
και ότι είναι προσκολλημένος σε ρατσιστικά στερεότυπα
περασμένων εποχών, υποτιμώντας τους/τις ανάπη-
ρους/ες καλλιτέχνες/ες με έναν βαθιά ριζωμένο μισα-
ναπηρισμό και χωρίς καμία διάθεση για συνεργασία σε
ισότιμη βάση. Απαξίωσε την εκπαίδευσή μας, τις γνώ-
σεις μας και υποτίμησε την ικανότητα κάθε ανάπηρου
καλλιτέχνη να σταθεί ως αυτό ακριβώς που είναι, καλλι-
τέχνης», ανέφεραν τότε στην επιστολή τους προς το Ε.Θ.

Πρώτη ηθοποιός 
με σύνδρομο 
Down στο Εθνικό!

Η 27χρονη Λωξάντρα Λούκας
θα συμμετάσχει σε παράσταση,
ενώ το βίντεο από την
υπογραφή συνεργασίας με το
Εθνικό Θέατρο κάνει ήδη τον
γύρο των social media...

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ H Α Π O Φ Α Σ Η



Στο Μόντε Κάρλο 
για την επέτειο

Ταξίδι-έκπληξη στο Μονακό, δώρο από τον Βα-
σίλη Σταθοκωστόπουλο στην Κωνσταντίνα Σπυ-
ροπούλου για την επέτειο της σχέσης τους. Το πα-
θιασμένο ειδύλλιο του πολυφωτογραφισμένου
ζευγαριού μετράει ήδη έναν χρόνο μεγάλης αγά-
πης, με τον επιχειρηματία να επιλέγει το κοσμο-
πολίτικο Μόντε Κάρλο για να γιορτάσει το γεγο-
νός με την εντυπωσιακή Ροδίτισσα σύντροφό του.
Η οικοδέσποινα του ΣΚΑΙ γέμισε τον λογαριασμό
της στο Instagram με φωτογραφίες από τις χλι-
δάτες διακοπές τους, ποζάροντας σαν «γοργόνα»
με φόντο το πεντάστερο ξενοδοχείο τους.

Οι Έλληνες πρίγκιπες
«γκρέμισαν» το Διαδίκτυο

Οι γιοι του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρί Σαν-
τάλ, ο Αριστείδης-Σταύρος, ο Οδυσσέας-Κίμωνας
και ο μεγαλύτερος Κωνσταντίνος-Αλέξιος, είναι οι
πιο περιζήτητοι, γοητευτικοί γαλαζοαίματοι εργέ-
νηδες της Ευρώπης.

Τα αγόρια κάνουν διακοπές στην έπαυλη του
παππού τους, του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, στο
Πόρτο Χέλι, με την επίσημη ανακοίνωση να ανα-
φέρει: «Οι Αυτών Εξοχότητες της Ελλάδας και της
Δανίας, ο δεύτερος, τρίτος και τέταρτος διάδοχος
του θρόνου μετά τον πατέρα τους Παύλο, επέλεξαν
την Ελλάδα για τις διακοπές τους».φύση και τα
ζώα;», αναρωτήθηκε η διάσημη μαμά.

Ηλιάκη - μπέμπα: 
83 ημέρες μαζί!
Στον έβδομο ουρανό πετάει η Μαρία Ηλιάκη
γιορτάζοντας σχεδόν τρεις μήνες ευτυχίας
με την κορούλα της. Η γλυκιά μαμά το ίδιο
διάστημα κατάφερε να χάσει τα είκοσι κιλά
της εγκυμοσύνης, ενώ ετοιμάζει την επι-
στροφή της στην Ελλάδα και την τηλεόραση,
στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου στο
Mega. «83 ημέρες μαζί», αποκάλυψε η πα-
ρουσιάστρια δημοσιεύοντας ένα χαρούμενο
οικογενειακό ενσταντανέ στο Διαδίκτυο.

Στο κρεββάτι 
με τον Αλεξάνδρου
O βήχας και ο έρωτας δεν κρύ-
βονται! Η Ιωάννα Τούνη βήχα δεν
έχει, αλλά είναι τόσο πολύ ερω-
τευμένη με τον Δημήτρη Αλε-
ξάνδρου, που κάνει ό,τι μπορεί
για να το φωνάξει στο Insta-
gram. Η σέξι influencer πόζαρε
με το γοητευτικό μοντέλο στο
κρεββάτι, απολαμβάνοντας τη
σφιχτή αγκαλιά του λίγο μετά το
πρωινό ξύπνημα και το χαμόγελό
της τα λέει όλα!
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Αδυνάτισε και πόζαρε ολόγυμνη
Στην Εύβοια συνεχίζει τις διακοπές της η Μαρία Κωνσταντάκη
παρέα με τη διάσημη φίλη της Γκόλφω, ένα συμπαθέστατο αδέ-
σποτο σκυλάκι. Η δημοφιλής ηθοποιός επιλέγοντας μια άδεια
από κόσμο παραλία, γδύθηκε και φωτογραφήθηκε τσίτσιδη, κα-
λύπτοντας τα επίμαχα σημεία με ένα καπέλο. «Νο φίλτερ, τζαστ
δε σαν εντ ε χατ!» (κανένα φίλτρο, μόνο ο ήλιος και το καπέλο!),
σχολίασε με χιούμορ στο Facebook.

Μ
ε τις δίδυμες
κορούλες της
την ώρα του

θηλασμού, πόζαρε δη-
μόσια η Χριστίνα Μπόμ-
πα. Η γλυκιά μαμά βιώ-
νει με χαρά τη μαγική
εμπειρία, αποκαλύ-
πτοντας προβληματι-
σμούς και δυσκολίες.
«Ο θηλασμός είναι σί-
γουρα η πιο μαγική εμ-
πειρία που βιώνω με τις
κόρες μου… αλλά έχει
και τις δυσκολίες του!
Στην αρχή είχα τόση
αγωνία που το γάλα δεν
έφτανε και για τις δυο.
Όταν έπρεπε να δώσω
ξένο γάλα γιατί δεν έφτανε το δικό μου, με κατέκλυσαν οι ενοχές!
Τελικά αποφάσισα να κάνω αυτό που εγώ θεωρούσα το καλύτερο
για τις μικρές μου. Έτσι συνέχισα να θηλάζω, να συμπληρώνω με
ξένο γάλα, να κάνω pump και καθημερινά να απολαμβάνουμε το
τάισμα μαμά και κόρες!», ανέφερε η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη,
προσθέτοντας πως όλα τα παιδάκια του κόσμου χρειάζονται την
αγάπη της μαμάς τους.

Μήνυμα Μπόμπα 
για τον θηλασμό

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
α γυαλιά ηλίου είναι για τους περισσότε-
ρους ένα αξεσουάρ μόδας, που δείχνει το
γούστο μας αλλά και το πώς θέλουμε οι άλ-
λοι να μας βλέπουν σε συνδυασμό με το

ντύσιμό μας. Στην πραγματικότητα, όμως, το στυλ
που μας δίνουν είναι λιγότερο σημαντικό από τον
ρόλο που παίζουν στην προστασία των ματιών μας.
«Η χρήση γυαλιών ηλίου τα οποία δεν παρέχουν
100% προστασία από τη UV, συνιστά μια σοβαρή
απειλή για την υγεία των ματιών», λέει ο χειρουρ-
γός-οφθαλμίατρος δρ Αναστάσιος Ι. Κανελλόπου-
λος. «Ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου, η έκθε-
ση των ματιών στη UV αυξάνει τον κίνδυνο αναπτύ-
ξεως μορφωμάτων στα μάτια, καταρράκτη και πολ-
λών οφθαλμοπαθειών. Δυστυχώς, παρότι όλοι -ή
σχεδόν όλοι- γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι τα
καλά γυαλιά ηλίου για τα μάτια τους, πολλοί δεν
ελέγχουν ποτέ την ποιότητά τους», συμπληρώνει.

Η ελλιπής προστασία των ματιών από τον ήλιο αρ-
χίζει στην παιδική ηλικία. Μολονότι σύμφωνα με
έρευνα το 74% των γονέων φροντίζουν πάντοτε το
καλοκαίρι να φορούν τα παιδιά τους αντηλιακό υψη-
λής προστασίας (SPF 50), μόλις το 32% επιδιώκουν
να φορούν πάντοτε τα παιδιά τους και καλής ποιότη-
τας γυαλιά ηλίου. «Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητα στις βλάβες από τον ήλιο. Οι περισσότεροι γο-
νείς θυμούνται το αντηλιακό για το δέρμα, αλλά ξε-
χνούν τα προστατευτικά γυαλιά ηλίου», συμπληρώ-
νει ο ειδικός.

Εξίσου ανησυχητικό είναι το γεγονός πως, μολο-

νότι οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι η υπεριώδης
ακτινοβολία του ηλίου διαπερνά τα σύννεφα, λιγότε-
ροι από δύο στους δέκα φορούν γυαλιά ηλίου όταν
έχει συννεφιά. Ένα άλλο λάθος που υπονομεύει την
υγεία των ματιών είναι το γεγονός πως πάνω από
τους μισούς ενήλικες πιστεύουν πως όσο πιο σκού-
ρα είναι τα γυαλιά ηλίου, τόσο καλύτερα προστα-
τεύουν από τη UV. «Η απορροφητικότητα των γυα-
λιών ηλίου δεν εξαρτάται από το χρώμα τους αλλά
από την ποιότητά τους. Η ποιότητά τους δεν είναι θέ-
μα χρώματος, αλλά ούτε και τιμής ή μάρκας», υπο-
γραμμίζει ο καθηγητής. 

Για να διαλέξετε, λοιπόν, ένα καλό ζευγάρι γυαλιά
ηλίου, πρέπει κατ’ αρχάς να προσέξετε από πού θα
τα προμηθευθείτε. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι τα
καταστήματα οπτικών, όπου θα μπορείτε να ενημε-
ρωθείτε για όλα τα χαρακτηριστικά τους (πόσο
απορροφητικά είναι, τι είδους φακούς έχουν, τι φίλ-
τρα περιέχουν κ.λπ.). Δεύτερο κριτήριο είναι να ανα-
γράφουν ότι παρέχουν 100% προστασία UVA/UVB ή
100% προστασία UV400. Αν δεν ξέρετε πόσο απορ-
ροφητικά είναι τα γυαλιά ηλίου που ήδη έχετε,
ελέγξτε τα σε ένα κατάστημα οπτικών. 
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Η απορροφητικότητα του φακού
δεν εξαρτάται από το χρώμα του, 
αλλά από την ποιότητά του

Τα μεγάλα 
προστατεύουν 
περισσότερο
Για πληρέστερη προστασία από την

υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου να

προτιμάτε τα μεγάλα γυαλιά ηλίου, κι

ας μην είναι πια στη μόδα. Όσο μεγαλύ-

τερο τμήμα του προσώπου καλύπτουν,

τόσο πιο προστατευμένα είναι τα μάτια.

Αν μάλιστα τα καλύπτουν και από τα

πλάγια, τόσο το καλύτερο, δεδομένου

ότι η UV αντανακλάται γύρω μας και

φτάνει στα μάτια υπό διάφορες γωνίες.

Όσον αφορά το χρώμα, οι σκουρόχρω-

μοι φακοί και οι πολωμένοι δεν απορ-

ροφούν περισσότερη UV. Αυτό που κά-

νουν οι πολωμένοι φακοί είναι να μει-

ώνουν τη λάμψη από το φως που αντα-

νακλάται στις λείες επιφάνειες γύρω

μας (π.χ. στα τζάμια, στην άμμο, στο νε-

ρό κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο διευκολύ-

νουν δραστηριότητες όπως η οδήγηση

και τα θαλάσσια σπορ.

Γυαλιά ηλίου όλο τον χρόνο
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Γράφει

η  Γεωργία 
Κουμπούνη

Θα είναι τυχερή η γενέθλια αυτή χρονιά
για την Παρθένο. Φέτος, οι Παρθένοι

θα κάνουν το ντεμπούτο τους, με μια εκπληκτι-
κή δυναμική στον επιχειρηματικό τομέα και ει-
δικά σε σημαντικές προσωπικές αγορές. Μπο-
ρεί αυτές να αφορούν σε ένα σπίτι, μια κληρο-
νομιά ή ένα πολύ σημαντικό κέρδος που περί-
μεναν εδώ και πολύ καιρό. 

Εστιάζετε την προσοχή σας στην οικογενει-
ακή σας ζωή. Το ταξίδι του Δία στους Ιχθύς θα
δώσει βοήθεια στο σπίτι, στην οικογένεια και
στην οικιακή ζωή. Μπορεί να αλλάξετε το σπίτι
σας, να το ανακαινίσετε ή ακόμα και να αυξήσε-
τε το μέγεθός του. Η οικογένειά σας διευρύνε-
ται, με νέα μέλη, ενώ κατανοείτε ορισμένες κα-
ταστάσεις που σχετίζονται με τους γονείς σας. 

Ανεξάρτητα από τα προβλήματα που πρέπει
να αντιμετωπίσετε, τα πράγματα θα ρέουν προς
την επίλυση των συγκρούσεων και θα καταλά-
βετε ορισμένα θέματα που έως τώρα φαίνονταν
απαράδεκτα και ακατανόητα για εσάς. Η δημι-
ουργία ενός θετικού περιβάλλοντος διαβίωσης,
όχι μόνο στο σπίτι αλλά και στην καρδιά σας, εί-
ναι η λύση σε όλα τα προβλήματα. Δώστε στον
εαυτό σας περισσότερο χρόνο για να χαλαρώ-
σετε και να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας,
να θεραπευθείτε και να βρείτε εσωτερική γαλή-
νη. Η διάθεση της Παρθένου είναι εξαιρετική,

ειδικά τους πρώτους μήνες του 2023. Έχετε πε-
ρισσότερη πίστη στον εαυτό σας, στις δικές σας
δυνάμεις, μια πιο χαλαρή προοπτική, διαθέτετε
αίσθηση του χιούμορ, σας αρέσει να διασκεδά-
ζετε και να μεταδίδετε και στους υπόλοιπους
την αισιοδοξία σας! Η Αφροδίτη ενεργοποιεί
συχνά στον οίκο των ταξιδιών αλλά και την από-
κτηση χρημάτων. 

Βέβαια, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορι-
σμένα εμπόδια. Αγαπητοί Παρθένοι, προσπα-
θήστε να εστιάσετε την προσοχή σας στη δου-
λειά σας, επειδή ενδέχεται να προκύψουν κά-
ποια λάθη. Οι σχέσεις σας με τα αδέλφια σας ή
με μερικούς μακρινούς συγγενείς μπορούν τώ-
ρα να γίνουν καλύτερες, με την ευκαιρία ενός
γεγονότος που θα πραγματοποιηθεί με το νέο
έτος. Επιπλέον, ο Κρόνος ανεβάζει την επιθυμία
σας να δράσετε στον οικονομικό τομέα. Μέχρι
το τέλος του 2021, ο Κρόνος ενώνει τις προσπά-
θειές του με τον Δία για να σας βοηθήσει σε
επενδύσεις, ακίνητα και άλλες επιχειρήσεις, τα
οποία θα πρέπει να βασιστούν στη σοβαρότητα,
στην προσπάθεια και στη μακροπρόθεσμη
στρατηγική.

Όμως ο Πλούτωνας ενεργεί ύπουλα σε περί-
πτωση κερδοσκοπίας ή απόπειρας να κερδίσε-
τε χρήματα για τα οποία δεν έχετε εργαστεί, ενώ
θα σας ζορίσει, αν προχωρήσετε σε υπερβολι-
κές δαπάνες για απολαύσεις, ιδιοτροπίες και
άλλα εφήμερα πράγματα. 

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Άρης μπορεί να σας κάνει κά-
πως μελαγχολικούς ή να φέρει
κούραση και θλίψη. Αν έχετε ενο-
χλήσεις, πηγαίνετε στον γιατρό.
Προσέξτε την υγεία σας και απο-
φύγετε τις καταχρήσεις και τις
υπερβολές. Η Αφροδίτη επηρεά-
ζει θετικά τις σχέσεις σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε καλοί στην επικοινωνία και
ικανοί να πείθετε τους άλλους, γι’
αυτό και κερδίζετε το κοινό με τη
λάμψη σας. Ο Άρης μπορεί να φέ-
ρει έκτακτα έξοδα ή κυκλοθυμία
και υπαρξιακές αγωνίες. Χρειάζε-
στε ηρεμία, ησυχία και ξεκούραση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έχετε βάρη ή ιδιαίτερη κούραση
και αγωνία. Η Αφροδίτη φέρνει
έντονο σεξαπίλ, αλλά ο Άρης δεν
προσφέρεται για κάτι επιπόλαια
φλερτ, ιδίως αν αυτά σχετίζονται
με άτομα που δεν τα ξέρετε καλά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε δημιουργικοί, ακόμη κι
όταν δεν έχετε καλή διάθεση. Η
δύσκολη καθημερινότητα και θέ-
λετε απεγνωσμένα χαρά. Η
Αφροδίτη θα επηρεάσει θετικά
τα οικονομικά σας ή θα φέρει κά-
ποιες ευχάριστες ειδήσεις για
κάποιο καλλιτεχνικό έργο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Καλά τα πράγματα στον έρωτα, εί-
τε δεν έχετε μόνιμη σχέση είτε εί-
στε δεσμευμένοι. Καλά στις συ-
νεργασίες, ιδίως με συνεργάτες
που δεν υπόσχονται πολλά, αλλά
είναι αξιόπιστοι. Προσέξτε τις δη-
μόσιες σχέσεις σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
O Δίας φέρνει παράνομα ή κρυφά
ειδύλλια. Καλά θα κάνετε να προ-
σέχετε, αν είστε δεσμευμένοι.
Ακόμη, η Αφροδίτη επηρεάζει θε-
τικά τον τομέα των οικονομικών
σας, αλλά καλά θα κάνετε να απο-
φύγετε άσκοπες σπατάλες ή πα-
ρορμητικές κινήσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Άρης είναι πιθανό να σας φέ-
ρει κυκλοθυμία και άγχος ή να
σας επηρεάσει σε οργανικό επί-
πεδο, οπότε πρέπει να ξεκουρά-
ζεστε, να τρέφεστε σωστά και
να αποφεύγετε τις υπερβολές. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Αφροδίτη επηρεάζει θετικά
τα επαγγελματικά σας. Στα προ-
σωπικά σας θα πρέπει να νιώ-
σετε λίγο περισσότερη αισιο-
δοξία. Δεν είναι περίοδος για
λύσεις σε χρόνια διλήμματα.
Μη χαλάσετε πολύ χρήμα και
μην κάνετε επιπόλαιες αγορές.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Άρης σάς κάνει ανυπόμονους
και απρόσεκτους στα επαγγελμα-
τικά, παρότι θα έχετε ευκαιρίες
στην καριέρα, αρκεί να έχετε τα
μάτια σας ανοιχτά για να τις εκμε-
ταλλευτείτε. Οι ανταγωνισμοί
δεν θα σας λείψουν.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Χρήμα και γοητεία! Η επικοινωνία
σάς βοηθά να εκτονωθείτε. Εύ-
νοια σε ό,τι αφορά καλλιτεχνικές
και αισθητικές εργασίες ή δραστη-
ριότητες. Να οδηγείτε προσεκτικά.
Μην τσακώνεστε με ανωτέρους
σας. Μην παίζετε πάντα με ανοιχτά
χαρτιά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αποφύγετε καβγάδες και παρε-
ξηγήσεις αλλά και συζητήσεις
για άτομα ή καταστάσεις που σας
«χαλάνε». Να βασίζεστε στα αλη-
θινά αισθήματα για να μπορείτε
να είστε και σεις ειλικρινείς και
αφοσιωμένοι.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και
να μην πέσετε με τα μούτρα σε
έρωτες οι οποίοι παρουσιάζονται
ιδανικοί. Να διαλέξετε κάτι με
ουσία. Η αγάπη δεν είναι υπόθε-
ση μιας μέρας ή ενός μήνα. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΠώς θα είναι αυτή 
η γενέθλια χρονιά 
των Παρθένων
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Οασφαλέστερος τρόπος για να διαψευσθεί μια
πολιτική ανάλυση είναι να προβλέψει έναν ανα-
σχηματισμό. Τη χρονική στιγμή που θα διενερ-

γηθεί. Ή να δεσμευτεί στα πρόσωπα. Αυτά που θα απο-
χωρήσουν και εκείνα τα οποία θα έλθουν. Τούτη τη φο-
ρά οι προβλέψεις δείχνουν πιο εύκολες. Ο ανασχηματι-
σμός έχει προαναγγελθεί και η αποτελεσματικότητα
ενός τουλάχιστον υπουργού, εμμέσως πλην σαφώς,
έχει δημόσια αμφισβητηθεί. Άγνωστα παραμένουν ο
χρόνος και τα πρόσωπα. Προτού, όμως, φθάσουμε
εκεί, ας διερωτηθούμε για τη σημασία και την αξία ενός
ανασχηματισμού. Τη χρησιμότητά του για τον εκάστοτε
πρωθυπουργό και το κυβερνών κόμμα.

Ο συνηθέστερος λόγος, όχι όμως και μοναδικός, εί-
ναι η βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης του
κυβερνητικού σχήματος. Σε απλά ελληνικά: Ο κάθε
υπουργός να πιάσει τους στόχους του συνεργαζόμενος
με τους συναδέλφους του. Η επιδίωξη αλλαγής της κυ-
βερνητικής εικόνας, ιδίως αν τα πράγματα δεν έχουν
πάει καλά, είναι άλλος ένας λόγος που οδηγεί σε αλλα-
γές προσώπων, σπανιότερα, όμως, δομών. Το «φύγε
εσύ, έλα εσύ» υποκρύπτει ενίοτε κάποια τιμωρητική
διάθεση και, εφόσον έχουν προηγηθεί λάθη ή παρα-
λείψεις, θέλει να αποδείξει πως η ανάληψη της πολιτι-
κής ευθύνης δεν είναι κουβέντα του αέρα. Ένας ανα-
σχηματισμός, τέλος, μπορεί να σηματοδοτήσει πολιτι-
κή επιλογή. Μια «στροφή», φέρ’ ειπείν. Σε πρόσωπα
αλλά και πολιτικούς χώρους. ́ Η, αντιθέτως, κάποια
«μεταστροφή».

Στην περίπτωση του πολυαναμενόμενου ανασχημα-
τισμού, η κρατούσα άποψη είναι ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης
θα επιδιώξει, ύστερα από μακρά περίοδο αντιμετώπι-
σης αλλεπάλληλων κρίσεων αλλά και το πλήγμα των
πυρκαγιών, να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της

κυβέρνησης και της χώρας. Επανεκκίνηση στον τομέα
της οικονομίας, όπου τα πράγματα (ιδίως στον τουρι-
σμό) πήγαν καλύτερα απ’ όσο αναμενόταν, αλλά και στη
λειτουργία του κράτους, όπου τα πράγματα πήγαν χει-
ρότερα. Ο τομέας της οικονομίας, με τη στήριξη των πό-
ρων του ταμείου Ανάκαμψης, θεωρείται για την κυβέρ-
νηση προνομιακός χώρος. Όμως, η λειτουργία της
κρατικής μηχανής θα απαιτήσει τεχνογνωσία, πόρους
και σχεδιασμό. Κυρίως, όμως, πολιτική βούληση και
σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και νοοτρο-
πίες καθώς, οι ανεπάρκειες αφορούν, εκτός από τις
υπηρεσίες, το διαθέσιμο πολιτικό προσωπικό.

Πού τα πήγε καλά η κυβέρνηση στα δύο πρώτα χρό-
νια της θητείας της; Ασφαλώς στην αντιμετώπιση του
πρώτου κύματος της πανδημίας, στο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα το οποίο ήταν ένα από τα καλύτερα στην Ευρώ-
πη και στα μέτρα στήριξης αυτών που επλήγησαν πε-
ρισσότερο. Τα πήγε εξαιρετικά σε τομείς όπου η χώρα
έδειχνε δεκαετίες πίσω: της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης, της τηλεργασίας, της τηλεκπαίδευσης, της καταπο-
λέμησης της γραφειοκρατίας, της ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης, της ενημέρωσης και της προστασίας των
πολιτών. Με δύο λόγια, στη βελτίωση της καθημερινό-
τητας. Πήγε, επίσης, πολύ καλά κατά στην αντιμετώπιση

των κρίσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (Αιγαίο),
στην αντιμετώπιση των κατευθυνόμενων προσφυγικών
ροών ( Έβρος), στη βελτίωση της εικόνας της χώρας στο
εξωτερικό, στην οικοδόμηση συμμαχιών. Πού τα πήγε
λιγότερο έως καθόλου καλά; Στο δεύτερο κύμα της παν-
δημίας. Στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
Στην εκπαίδευση. Με δύο λόγια, στην ασφάλεια και
στην ποιότητας ζωής. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών,
στις οποίες η απουσία πρόβλεψης και επαρκούς σχε-
διασμού συναντήθηκε με τις εσφαλμένες επιλογές και
την αναποτελεσματικότητα μέσων, μηχανισμών και
υπηρεσιών, ήταν η αχίλλειος πτέρνα της.  Το νέο κυβερ-
νητικό σχήμα, όποτε προκύψει, σε συνεργασία με το
επιτελικό κράτος το οποίο ήδη αναδομήθηκε, θα κληθεί
να διατηρήσει και να βελτιώσει τα κεκτημένα, να επα-
νορθώσει τις αστοχίες, τα λάθη, δηλαδή, που σημει-
ώθηκαν, και να θεραπεύσει τις συνέπειές τους. Από το
αποτέλεσμα θα κριθεί εάν ο προαναγγελθείς ανασχη-
ματισμός θα είναι επιτυχημένος, οπότε η κυβέρνηση θα
συνεχίσει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι
της αντιπολιτεύσεως. Όχι αν καλύψει εκλογικά διαμε-
ρίσματα ή αν ικανοποιήσει όσους γκρινιάζουν ως «πα-
ραμερισμένοι». Λίγοι είναι αυτοί που θυμούνται ότι ο
αείμνηστος Κ. Καραμανλής, ο κύκλος συνεργατών του
οποίου ήταν ανέκαθεν πολύ σταθερός, με την περίφημη
«αμφίπλευρη διεύρυνση» του 1978 επεδίωξε την ενί-
σχυση της Νέας Δημοκρατίας με πρόσωπα τόσο από το
φιλελεύθερο Κέντρο όσο και από συντηρητικότερους
πολιτικούς χώρους. Παράλληλα, έφερε στην πρώτη
γραμμή νέους, διακεκριμένους στον επαγγελματικό
τους χώρο, που μικρή σχέση με την πολιτική και μικρό-
τερη με το κυβερνών κόμμα είχαν έως τότε. Και αυτά
συνέβησαν στη μακρινή δεκαετία του ’70. Όχι σήμερα,
πενήντα τόσα χρόνια μετά.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ο ανασχηματισμός, όποτε γίνει, 
θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Από
το αν η κυβέρνηση θα θεραπεύσει 
τις συνέπειες των λαθών και θα
συνεχίσει να έχει την πρωτοβουλία
των κινήσεων έναντι της
αντιπολιτεύσεως… 

Οι ανασχηματισμοί κρίνονται εκ του αποτελέσματος

Π
ολλοί τόνοι μελανιού και… χαρτιού έχουν
ξοδευτεί, χιλιάδες ώρες τηλεοπτικού και
διαδικτυακού χρόνου έχουν καταναλωθεί,

εκατοντάδες πολιτικές συγκρούσεις διεξήχθησαν,
σε μια προσπάθεια να πειστούν οι ανεμβολίαστοι, για
να πράξουν το αυτονόητο. Και ποιο είναι αυτό; Να κά-
νουν το εμβόλιο για να προστατέψουν τον εαυτό τους
και τους συνανθρώπους τους. Να πάψουν να φέρον-
ται εγωιστικά απέναντι στην κοινωνία και να θεω-
ρούν ότι μπορούν να κρύβονται πίσω από τους άλ-
λους. Να ανακαλύπτουν κάθε λογής θεωρίες συνω-
μοσίας και ανοησίας, για να πείσουν τους εαυτούς
τους ότι έχουν δίκιο και ότι αυτοί είναι οι έξυπνοι και
όλοι οι άλλοι παιδιά ενός κατώτερου θεού.

Τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στην επιφά-
νεια επιβεβαιώνουν ότι αυτοί που δεν έχουν κάνει
εμβόλιο, είναι αυτοί που πάνε στη συντριπτική πλει-
ονότητά τους στις ΜΕΘ και αυτοί που δυστυχώς χά-
νουν τη μάχη! Αυτή είναι η πραγματικότητα, παρά τα
όσα ισχυρίζονται ακόμη κάποιοι γραφικοί και επικίν-
δυνοι για την κοινωνία άνθρωποι.

Σήμερα, αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει
τους σχεδιασμούς της για το φθινόπωρο. Αποφάσεις,

όμως, που δεν πρέπει να χαϊδέψουν αυτιά και ούτε
θα μπερδέψουν τους πολίτες. Δυστυχώς, η… χαλα-
ρότητα που επέδειξε η Πολιτεία, προσπαθώντας να
πείσει τους «κουρασμένους» πολίτες να δείξουν
ατομική ευθύνη, δεν έπεισε. Τα αποτελέσματα αυτής
της επιλογής τα διαπιστώνουμε όλοι. Ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να πάρει για άλλη
μια φορά αποφάσεις που δεν θα είναι εύκολες.

Ίσως να είναι και δυσάρεστες για κάποιους. 
Αλλά οι αποφάσεις αυτές είναι μονόδρομος, όπως

διαμορφώνεται η κατάσταση. Δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια για πισωγυρίσματα και ούτε να τιναχτεί η προ-
σπάθεια που έχει γίνει όλους αυτούς τους μήνες στον
αέρα.

Παράλληλα, χρειάζεται να καταστεί σαφές και ξε-
κάθαρο ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί οι εμβολιασμέ-
νοι να είναι στην ίδια… κατηγορία με τους ανεμβο-
λίαστους. Να έχουν, δηλαδή, τα ίδια δικαιώματα,
όταν δεν έχουν ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο στις
υποχρεώσεις τους.  Οι πολίτες που έδειξαν σεβασμό
στους συνανθρώπους τους και στην Πολιτεία θα πρέ-
πει να έχουν περισσότερες ελευθερίες και δικαιώ-
ματα, ώστε να μη νιώθουν ότι αδικούνται. Από την άλ-
λη, όσοι επιμένουν στην απόφασή τους να μην εμβο-
λιάζονται, να καταλάβουν ότι θα έχουν επιπτώσεις
στην καθημερινότητά τους.

Μόνο έτσι η Πολιτεία θα είναι δίκαιη απέναντι στο
κοινωνικό σύνολο. Η λογική που επικρατούσε να τι-
μωρεί το κράτος τους συνεπείς και να… χαϊδεύει
τους ασυνεπείς πρέπει να τελειώνει.  Οι σημερινές
ανακοινώσεις αυτό το μήνυμα πρέπει να εκπέμπουν,
ώστε άπαντες να καταλάβουν ότι αυτή τη φορά δεν
μπορεί να συνεχίζουν κάποιοι το κρυφτούλι με ξένες
πλάτες. Τα νέα μέτρα πρέπει να είναι απλά, ξεκάθαρα
και ελεγχόμενα. Διαφορετικά, δεν θα αποφύγουμε
τις περιπέτειες. Είναι ώρες ευθύνης και δικαιοσύ-
νης…

Ώρες ευθύνης και δικαιοσύνης για την Πολιτεία

Η λογική που επικρατούσε 
να τιμωρεί το κράτος τους συνεπείς
και να… χαϊδεύει τους ασυνεπείς
πρέπει να τελειώνει...


