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Ε
ίναι ξεκάθαρο πλέον. Ο Παύλος Πολάκης
υπονομεύει ευθέως και σκοπίμως το εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα της χώρας με τις πλάτες

του Τσίπρα. Το κάνει από την αρχή της πανδημίας, το
επανέλαβε θεαματικότερα χθες. Αυτό που δεν κατα-
λαβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπονο-
μεύει και τον ίδιο και οδηγεί το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης στα γνώριμα ποσοστά πέριξ του
3%. 

Με την ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός Υγείας
ξεπέρασε τον εαυτό του. Σε ένα αντιεπιστημονικό
παραλήρημα, καλεί σε… ανυπακοή τους πολίτες και
τους ζητάει επί της ουσίας να μην τηρήσουν τα νέα
μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Έγραψε, λοι-

πόν, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:
«Ό,τι και να ανακοινώσετε αύριο ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟ-
ΣΤΕΙ! Κικίλια και Κοτανίδου, σε εσάς το λέω! Όταν η
παραλλαγή ΔΕΛΤΑ πρακτικά από τα εμβόλια ΑΣΤΡΑ
και Τζόνσον δεν καλύπτεται καθόλου και από τα εμ-
βόλια Πφάιζερ και Μοντέρνα καλύπτεται γύρω στο
35%-40%, τότε προς τι τα μέτρα για την υποχρεωτικό-
τητα και οι ποινές στους ανεμβολίαστους;». 

Το πάρτι που στήθηκε στα social media δεν έχει
προηγούμενο. Το θέμα, βέβαια, δεν είναι ότι ο Σφα-
κιανός πολιτικός έριξε για ακόμη μία φορά το Τwit-
ter. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει η κοινή λογική
ενός μέσου ανθρώπου από τέτοιου είδους ασύμμε-
τρες επιθέσεις. Το θέμα είναι γιατί δεν αντιδρά ο Πα-

νελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Το θέμα είναι η πε-
ρίεργη ανοχή από το κόμμα και τους συντρόφους
του. Τόσο περήφανοι αισθάνονται για το πρωτοπαλί-
καρό τους; 

Από την άλλη, είναι απορίας άξιον πώς ο ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία θα καταφέρει να διεισδύσει
στο Κεντροαριστερό ακροατήριο, όταν έχει στην πο-
λιτική του φαρέτρα διαλεκτική ψεκασμένων. Με τέ-
τοιες πρακτικές σκοπεύουν να προσελκύσουν νέους
προοδευτικούς ψηφοφόρους; Εκτός και αν ο στόχος
του Αλέξη Τσίπρα είναι να διεμβολίσει τον πολιτικό
χώρο της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπου-
λου. Αλλά και γι’ αυτόν τον χώρο η φρασεολογία Πο-
λάκη φαντάζει ακραία… 
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Α
ντί ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες
ώρες πριν από τη σημερινή
συζήτηση στη Βουλή σε
επίπεδο αρχηγών, να αδει-

άσει τον Παύλο Πολάκη για τα όσα είπε,
επέλεξε να επιτεθεί στην κυβέρνηση
και να… κλείσει, όπως τον κατηγορεί η
Ν.Δ., το μάτι στους αντιεμβολιαστές.

Με ανακοίνωσή της η Κουμουνδού-
ρου επιτίθεται στην κυβέρνηση και
στον πρωθυπουργό τονίζοντας: «Από
τους πανηγυρισμούς για τη δήθεν επι-
τυχία του εμβολιασμού, σε ακόμη μία
ομολογία παταγώδους αποτυχίας του κ.
Μητσοτάκη. Τα μέτρα που ανακοίνωσε
ο κ. Κικίλιας χωρίς ίχνος αυτοκριτικής
είναι τόσο λάθος που θέτουν τις βάσεις
για τον πιο βαθύ κοινωνικό διχασμό, οι-
κονομική εξαθλίωση των πολιτών, κα-
τάρρευση του ΕΣΥ και νέα έξαρση της
πανδημίας.
�Αντί να πείσει στοχευμένα τους πολί-

τες που διατηρούν ακόμη επιφυλά-
ξεις από τις κυβερνητικές αντιφάσεις
και παλινωδίες για την ανάγκη εμβο-
λιασμού όλων, με μόλις το 50% των
πολιτών πλήρως εμβολιασμένο παρά
τα δεκάδες εκατομμύρια σε ΜΜΕ για
καμπάνια ενημέρωσης, στοχοποιεί
τους ανεμβολίαστους και ποντάρει τα
πάντα στον διχασμό για να επιβιώσει
πολιτικά.

�Αντί να φροντίσει για μαζικό δωρεάν
τέστινγκ -ειδικά των ανεμβολία-
στων- και ιχνηλάτηση, τα ρίχνει όλα
πάλι στην ατομική ευθύνη και βάζει
χαράτσι 80 ευρώ τον μήνα σε δεκά-
δες χιλιάδες εργαζόμενους και φοι-
τητές προς όφελος ιδιωτικών δια-
γνωστικών κέντρων, την ώρα μάλιστα
που η πρωτοφανής έξαρση της ακρί-
βειας έχει ήδη μειώσει δραματικά το
εισόδημά τους».
Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Περι-

μένουμε τέλος από κάποιον να εξηγή-
σει με ποια επιστημονικά δεδομένα,
από όλα τα περιοριστικά μέτρα για την
πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, εξαι-
ρούνται οι χώροι θρησκευτικής λατρεί-
ας. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι
πρόκειται για ανεύθυνη μικροπολιτική
της Ν.Δ.

Ο κ. Μητσοτάκης τιμωρεί έναν στους
δύο Έλληνες για να διαχειριστεί την
αποτυχία του».

Η Ν.Δ. από την πλευρά της απάντησε:
«Δεν μας προξενεί πλέον απολύτως
καμία εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη
μια φορά “κλείνει το μάτι” στους αντιεμ-
βολιαστές. Με διάφορα προσχήματα,
ψιθυρίζει αυτά που διαρκώς κραυγάζει
ο κ. Πολάκης».

Γ. Π.
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ΣΥΡΙΖΑ: Τιμωρούν τον 
έναν στους δύο Έλληνες

Συνεχίζει τη βροντώδη πολιτική παρου-
σία του, και δη με το χαρακτηριστικά νταη-
λίδικο ύφος και τον καθ’ όλα «απολίτικο»
πολιτικό λόγο, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Π.Σ. Παύλος Πολάκης. 

Θέλοντας να ασκήσει κριτική στα μέτρα
που ανακοινώνει σε δέσμες η κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και
αφορούν τους ανεμβολίαστους συμπολί-
τες μας, γράφει προκλητικά, εκθέτοντας
τον Αλέξη Τσίπρα, στην προσωπική του
σελίδα στο Facebook, απευθυνόμενος
στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και
στην καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου: 

«Ό,τι και να ανακοινώσετε αύριο ΔΕΝ
ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ!

Κικίλια και Κοτανίδου, σε εσάς το λέω!
Όταν η παραλλαγή ΔΕΛΤΑ πρακτικά από τα
εμβόλια ΑΣΤΡΑ και Τζόνσον δεν καλύπτε-
ται καθόλου και από τα εμβόλια Πφάιζερ
και Μοντέρνα καλύπτεται γύρω στο 35-
40%, τότε προς τι τα μέτρα για την υποχρε-
ωτικότητα και οι ποινές στους ανεμβολία-
στους;

Όταν αυτοί που εμβολιάστηκαν τον Γε-
νάρη-Φλεβάρη πρακτικά τώρα ένα τερά-
στιο ποσοστό δεν έχει ανοσία και ξεκινάει

χορήγηση τρίτης δόσης (αυτής που ΔΕΝ
πιάνει την παραλλαγή ΔΕΛΤΑ), τότε προς τι
τα μέτρα;

Όταν συνεχίζουν να πεθαίνουν 25-35 άν-
θρωποι τη μέρα, γιατί ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΤΕ ΤΑ
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ; Σπέρνετε
ανέμους και θα ΘΕΡΙΣΕΤΕ ΘΥΕΛΛΕΣ!».

Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Πολάκης
με συνεχείς αναρτήσεις του στο Facebook
εκφράζει σκεπτικισμό κατά των εμβολίων,
αντίθετα και με την επίσημη γραμμή του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., που προτρέπει τους πολίτες
να κάνουν όλοι το εμβόλιο. 

Είναι σαφές πως στο θέμα της ανα-
γκαιότητας του εμβολιασμού, η «γραμμή
Πολάκη» μπορεί να ηττήθηκε κατά κράτος
εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, κα-
θώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάσσεται υπέρ του τεί-
χους ανοσίας, ωστόσο, στο σκέλος της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, οι
εμμονές του Χανιώτη βουλευτή συνεχί-
ζουν να δημιουργούν σύννεφα στην επί-
σημη επί του θέματος πολιτική της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης… 

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημο-
κρατίας σε απάντηση του Πολάκη εκδόθη-
κε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο κ. Πολά-

κης, στο νέο του διαδικτυακό αντιεμβολια-
στικό κρεσέντο, δηλώνει μεταξύ άλλων ότι
“η παραλλαγή Δέλτα πρακτικά δεν καλύ-
πτεται καθόλου από τα εμβόλια Astra και
Johnson”. Αγνοώντας πλήρως τις παγκό-
σμιες έρευνες, την ώρα που όλη η κοινω-
νία και ο επιστημονικός κόσμος δίνουν
συντονισμένα τη μάχη υπέρ του εμβολια-
σμού που είναι το μοναδικό εργαλείο ανά-
σχεσης της πανδημίας και ανάκτησης της
ελευθερίας μας, ο γιατρός και πρώην
αναπλ. υπουργός Υγείας συνεχίζει το επι-
κίνδυνο και ανεύθυνο υγειονομικό σαμ-
ποτάζ διαδίδοντας fake news. Η εν λόγω
ανάρτηση του κ. Πολάκη είναι ο ορισμός
της διασποράς ψευδών ειδήσεων με κίν-
δυνο για τη δημόσια υγεία. Ποιες έρευνες
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του; Με
βάση ποια επιστημονικά στοιχεία μιλάει;
Το ερώτημα είναι απλό: Ο πρώην αναπλ.
υπουργός Υγείας κ. Πολάκης εκφράζει τη
θέση του ΣΥΡΙΖΑ; Με βάση αυτά που λέει,
αν ο κ. Πολάκης βρισκόταν σε υπουργική
θέση, προφανώς δεν θα οργάνωνε εμβο-
λιασμούς και θα καλούσε τους πολίτες να
μην εμβολιαστούν».

Γ. Σπ. Π.

Νέο παραλήρημα του Πολάκη εκθέτει τον Τσίπρα!
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O
λο και πιο σφιχτά θα είναι τα
πράγματα για τους πολίτες που
επιλέγουν να είναι ανεμβολία-
στοι από το φθινόπωρο και εν-

τεύθεν, μιας και η κυβέρνηση αναμένεται
να θέσει σε εφαρμογή μια σειρά περιορι-
σμών και υποχρεωτικοτήτων (από τις 13
Σεπτεμβρίου) για να μειώσει το ρίσκο της
κοινής παρουσίας εμβολιασμένων και
ανεμβολίαστων σε κλειστούς χώρους,
αλλά και για να στείλει το μήνυμα ότι δεν
είναι πλέον νοητό να περιοριστούν τα δι-
καιώματα όσων πολιτών έχουν εμβολια-
στεί και έχουν αναλάβει την ευθύνη τους
έναντι του εαυτού τους και των γύρω
τους.

«Δεν μπορεί οι εμβολιασμένοι να πλη-
ρώνουν το κόστος των ανεμβολίαστων και
δεν γίνεται ο εμβολιασμένος να μην έχει
κοινωνική ζωή και την ελευθερία που συ-
νεπάγεται η απόφαση του να κάνει κανείς
το εμβόλιο», έλεγαν κυβερνητικές πηγές
στην «Political», εξηγώντας τη φιλοσοφία
των μέτρων. Πλέον, το «διαβατήριο» για
τις περισσότερες δραστηριότητες θα είναι
το εργαστηριακό, rapid test, το οποίο,
όπως έγραψε από χθες η «Political», θα
κοστίζει δέκα ευρώ. Και αυτό μπορεί να
φαίνεται λίγο σε κάποιους, εν σχέσει με
τη σημερινή διατίμηση στα 20 ευρώ, για
ορισμένους, όμως, που θα υποχρεούνται
να κάνουν δύο τεστ την εβδομάδα, τα 80
ευρώ τον μήνα δεν είναι ένα διόλου ευκα-
ταφρόνητο έξοδο.

«Μπορούν, πάντα, να κάνουν ένα εμβό-
λιο που είναι δωρεάν», αντιτείνουν κυ-
βερνητικές πηγές στην κριτική για το γε-
γονός ότι πλέον το κόστος των τεστ δεν θα
καλύπτεται από τον ΕΟΔΥ και οι ανεμβο-
λίαστοι θα υποχρεούνται να έχουν απο-
δεικτικό από ιδιωτικό εργαστήριο υγείας.
Την ίδια ώρα, βεβαίως, σε μια σειρά δρα-
στηριοτήτων, όπως στην εστίαση σε κλει-
στούς χώρους ή στα γήπεδα, δεν θα επι-
τρέπεται καν η πρόσβαση των μη εμβο-
λιασμένων πολιτών, ενώ για την πρόσβα-
ση σε πολιτιστικές διοργανώσεις, όπως
θέατρα και κινηματογράφους, κρίθηκε
ότι θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότη-
τα για ένα ιδιωτικό εργαστηριακό τεστ,

καθώς πολλοί θεωρούν την πρόσβαση σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις στοιχείο… σύμ-
φυτο του χαρακτήρα τους.

Για την κυβέρνηση, παράλληλα, τα νού-
μερα είναι σαφή. Εννέα στους δέκα δια-
σωληνωμένοι στα νοσοκομεία είναι
ανεμβολίαστοι, ενώ ο ανεμβολίαστος έχει
δεκατρείς φορές περισσότερες πιθανό-
τητες σοβαρής νόσησης και διασωλήνω-
σης. Τέλος, οι ανεμβολίαστοι άνω των 60
έχουν είκοσι φορές περισσότερες πιθα-
νότητες διασωλήνωσης.

Τα μέτρα
Δίνοντας στοιχεία για τα εμβόλια, ο

υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είπε
πως πλέον «πάνω από το 90% των ασθε-
νών που βρίσκονται σε ΜΕΘ Covid είναι
ανεμβολίαστοι». «Τα νοσοκομεία θα συ-
νεχίζουν να εξυπηρετούν όλα τα περιστα-
τικά», πρόσθεσε, τονίζοντας πως και όσοι
νοσούν από άλλες ασθένειες έχουν δι-
καίωμα στην περίθαλψη. «Αυτό είναι ένα
επίτευγμα των ανθρώπων που υλοποιούν
τα εμβολιαστικά προγράμματα», πρόσθε-
σε ο υπουργός Υγείας, αναφέροντας πως
πλέον οι επιλογές υπάρχουν και η διαδι-
κασία είναι εύκολη και γρήγορη. «Μετά
τον Δεκαπενταύγουστο έχουμε νέα ραν-
τεβού και χρειαζόμαστε ένα εκατομμύριο
εμβολιασμούς ακόμη για να φτάσουμε τα
ποσοστά που έχουν άλλες χώρες όπως η
Πορτογαλία και η Ισπανία. Πιστεύω στον
Έλληνα και πιστεύω πως θα επικρατήσει
το “εμείς έναντι του εγώ”», συνέχισε ο
ίδιος. 

Έχοντας στο πλευρό του την καθηγή-
τρια Αναστασία Κοτανίδου, επισήμανε ότι
πλέον οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα είναι
αντιμέτωποι με μια σειρά περιορισμών,
αρχής γενομένης από τις 13/9, όταν ξεκι-
νούν και τα σχολεία, και φτάνοντας ως και
το τέλος Μαρτίου του 2022. Στόχος βεβαί-
ως και είναι να θωρακιστεί η ομαλή διε-

Τι αλλάζει από τις
13 Σεπτεμβρίου

Α Ν Ε Μ Β Ο Λ I Α Σ Τ Ο Ι

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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ξαγωγή όλων των κοινωνικών δραστη-
ριοτήτων, αλλά και να δημιουργηθούν
ισχυρά αντικίνητρα στο να μην είναι κα-
νείς εμβολιασμένος.

Συγκεκριμένα:
�Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε ιδιω-

τικό και δημόσιο τομέα θα κάνουν ένα
εργαστηριακό rapid test την εβδομάδα
με κόστος 10 ευρώ.

�Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και ερ-
γαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλε-
οπτικές, κινηματογραφικές και θεατρι-
κές παραγωγές θα κάνουν δύο τεστ την
εβδομάδα (20 ευρώ).

� Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν
δύο δωρεάν self test την εβδομάδα.

� Οι ανεμβολίαστοι φοιτητές θα κάνουν
δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα
με δαπάνη του φοιτητή (10 ευρώ).

� Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες άνω των
12 ετών θα κάνουν ένα εργαστηριακό
rapid test 48 ώρες πριν το ταξίδι, ενώ τα
παιδιά 5 έως 12 ετών θα κάνουν self
test.

� Από 13 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να
πραγματοποιούν δωρεάν τεστ σε δημό-
σιες δομές μόνο εμβολιασμένοι και
όσοι έχουν συμπτώματα.

� Στους κλειστούς χώρους καταστημά-
των εστίασης και κέντρων διασκέδα-
σης θα εισέρχονται μόνον όσοι έχουν
εμβολιαστεί ή έχουν πιστοποιητικό
νόσησης.

� Τα γήπεδα (κλειστά και ανοιχτά) θα λει-
τουργούν μόνο για εμβολιασμένους και
νοσήσαντες.

� Θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία: Θα
μπορούν να εισέρχονται και ανεμβο-
λίαστοι με rapid test 48 ωρών. Οι επι-
χειρήσεις αυτές θα μπορούν να επιλέ-
ξουν αν θα είναι αμιγείς (με 100% χωρη-
τικότητα) ή μεικτές.

� Κλειστά γυμναστήρια: Λειτουργία για
εμβολιασμένους, νοσήσαντες και
ανεμβολίαστους με αρνητικό rapid test
48 ωρών.

� Σε κλειστούς χώρους εργασίας ο εργο-
δότης διατηρεί βάσει νόμου το δικαίω-
μα να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι είναι
εμβολιασμένοι.

� Χρήση μάσκας σε όλους τους κλει-
στούς χώρους και σε ανοιχτούς όπου
υπάρχουν συναθροίσεις.

�Όσοι ανεμβολίαστοι, τέλος, ταξιδεύουν
με οποιοδήποτε μέσο μέσα στη χώρα
θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό
rapid test που έχει γίνει τουλάχιστον 48
ώρες πριν από τη μετακίνησή τους, ενώ
δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε
δημόσιες δομές για να πραγματοποι-
ούν δωρεάν τεστ Covid πριν ταξιδέ-
ψουν.

Με σοβαρές επιφυλάξεις για την απο-
τελεσματικότητα της εφαρμογής των
νέων μέτρων αλλά και με κριτικές επι-
σημάνσεις για τους έως τώρα χειρι-
σμούς αντιμετώπισης της πανδημίας
έγινε δεκτό το νέο πακέτο μέτρων που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση ομολόγησε σήμερα
ότι απέτυχε -ως τώρα- στους στόχους
του προγράμματος εμβολιασμού και
στη δημιουργία του αναγκαίου τείχους
ανοσίας. Παρά τις υπεραισιόδοξες και
υπερφίαλες εκτιμήσεις των στελεχών
της. Οι σημερινές εξαγγελίες της θα
κριθούν στην πράξη, από την ύπαρξη
και λειτουργία ενός αποτελεσματικού
προγράμματος ελέγχων από τους αρ-
μόδιους μηχανισμούς του κράτους»,
υποστηρίζει το ΚΙΝ.ΑΛ., επισημαίνον-
τας την ανάγκη «να υπάρξει ένα στο-
χευμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και
πειθούς για τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα
των νέων ανθρώπων».

Για μετακύλιση των ευθυνών στον λαό
κάνει λόγο το ΚΚΕ, «παίζοντας ένα βρό-
μικο παιχνίδι εις βάρος του, μετατρέ-

ποντας το εμβόλιο από ανάγκη, δικαίω-
μα και όπλο της επιστήμης, σε μέσο δι-
αίρεσης των εργαζομένων, εκβιασμών,
επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα,
αλλά και ευκαιρία για τους ιδιωτικούς
ομίλους να αυξήσουν την πελατεία
τους», όπως επισημαίνεται χαρακτηρι-
στικά σε ανακοίνωση του Περισσού.

Με έντονα επικριτική διάθεση και με
«αποστάσεις» από την υποχρεωτικότη-
τα του εμβολιασμού σχολίασε τα νέα
μέτρα η Ελληνική Λύση, υποστηρίζον-
τας: «Η κυβέρνηση, με πρόσχημα τον
εμβολιασμό, προωθεί έναν νέο διχασμό
φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απει-
λεί με “διωγμό” τους μη εμβολιασμέ-
νους υγειονομικούς λειτουργούς! Μι-
λάμε πλέον για μεθοδευμένη αποδυνά-
μωση του ΕΣΥ, παρότι αυτοί οι “ανεμβο-
λίαστοι” σήκωσαν όλο το βάρος αντιμε-

τώπισης της πανδημίας ευρισκόμενοι
στην πρώτη γραμμή», λένε χαρακτηρι-
στικά και στο ίδιο ύφος προσθέτουν:
«Με αυτή την κυβερνητική “λογική”,
επειδή και τα ποσοστά των μη εμβολια-
σμένων στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι
χαμηλά, ας αποδεκατίσουμε και την
εθνική άμυνα της Ελλάδος».

Για μέτρα που διαπνέονται από θατσε-
ρισμό κάνουν λόγο στο ΜέΡΑ 25, σημει-
ώνοντας: «Οι κυβερνητικές ανακοινώ-
σεις διά στόματος υπουργού Υγείας για
τα νέα υγειονομικά μέτρα ήταν απλώς το
πιο πρόσφατο κρούσμα της βαθιάς νό-
σησης που αποτελεί για τη χώρα η Μη-
τσοτάκης Α.Ε.», συμπληρώνοντας: «Η
κυβέρνηση, δηλαδή, που δεν θα αφήσει
καμία κρίση που να μην τη μετατρέψει
σε ευκαιρία περαιτέρω θησαυρισμού
των εκλεκτών της».

Στάση εργασίας από την ΠΟΕΔΗΝ
Σε πανελλαδική στάση εργασίας, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ-
γαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) ζητώντας την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών κατά
του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, με επιστολή της στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθή-
νας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) ζητά να προβλεφθεί και τρίτη δόση εμβολίου για τους υγειονομικούς. Όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει, οι υγειονομικοί ήταν οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν, τον περασμένο Ιανουάριο, και έχουν ήδη παρέλθει σχε-
δόν οκτώ μήνες. «Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει μέριμνα για την προστασία της συντριπτικής πλειοψηφίας των υγει-
ονομικών που ενσυνείδητα εμβολιάστηκαν και αποκλειστικά να γίνεται διαρκώς λόγος για ποινές, για μια μικρή μειοψη-
φία που δεν εμβολιάστηκε», αναφέρει, μεταξύ άλλων.
Αύριο, πάντως, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Αττικής θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση, στις 11.00 το πρωί, έξω από
το υπουργείο Υγείας, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουν δώσει ραντεβού την ίδια ώρα έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θρά-
κης. Η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι ο νόμος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού θα διαλύσει τη δημόσια υγεία και προ-
σέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτοντας αίτημα αναστολής και ακύρωσής του.
Εν τω μεταξύ, υπέρ του εμβολιασμού αλλά κατά της υποχρεωτικότητάς του τάχθηκε, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ωστόσο, τόνισε ότι οι περίπου 10.000 υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι απο-
φασισμένοι να στηρίξουν την επιλογή τους και να βγουν σε αναστολή, γεγονός που θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλη-
μα στη λειτουργία των νοσοκομείων.

Αντιπολίτευση: «Ναι» 
στα νέα μέτρα, αλλά…

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες τηλεφωνική επι-
κοινωνία με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Ο πρωθυ-
πουργός και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της τηλεδιάσκεψης που εί-
χαν οι ηγέτες της G7 για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Ακόμη, με αφορμή τόσο την επικείμενη ετήσια ομιλία
της προέδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένω-
σης όσο και τη Σύνοδο Κορυφής των εννέα μεσογει-
ακών κρατών της Ε.Ε. (MED9EU) τον Σεπτέμβριο στην
Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι
αναγκαία η ανάληψη από τις μεσογειακές χώρες πρω-

τοβουλιών για την κλιματική κρίση, με έμφαση στις δα-
σικές πυρκαγιές.

Το ΥΠ.ΕΞ.
Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών ενη-

μέρωσε πως έχει δώσει εντολή στον πρέσβη της Ελλά-
δας στο Ισλαμαμπάντ, Ανδρέα Παπασταύρου, να μετα-
βεί στην Καμπούλ -εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες-
για να βοηθήσει στις προσπάθειες απεγκλωβισμού
ατόμων ελληνικού ενδιαφέροντος.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Ο πρέσβης μας

στο Ισλαμαμπάντ, με εντολή του υπουργού Εξωτερι-
κών Νίκου Δένδια, αναμένεται να μεταβεί, υπό τον
όρο ότι οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν, στην
Καμπούλ, προκειμένου να συντρέξει επί τόπου στις
προσπάθειες απεγκλωβισμού ατόμων ελληνικού εν-
διαφέροντος.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή σε πρεσβείες μας σε
κράτη-μέλη Ε.Ε. και Ουάσινγκτον, όπως ζητηθεί από
Ευρωπαίους εταίρους και ΗΠΑ να παρασχεθεί κάθε
δυνατή βοήθεια στον Έλληνα πρέσβη από τις επί τόπου
πρεσβείες τους».

Ν
έο γύρο υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού, μετά τους εργα-
ζόμενους στις μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων και

όσους εργάζονται σε δημόσιες και
ιδιωτικές δομές υγείας, έχει στα σκα-
ριά τις επόμενες εβδομάδες η κυβέρ-
νηση, όπως έγραψε από χθες η «Politi-
cal» και επιβεβαιώνουν πλέον και κυ-
βερνητικές πηγές.

Όπως συζητήθηκε χθες στον πρωινό
καφέ του Μεγάρου Μαξίμου, μετά την
1η Σεπτεμβρίου, οπότε παρέρχεται το
περιθώριο των εργαζόμενων στις δο-
μές υγείας να εμβολιαστούν, αλλιώς θα
βγουν σε αναστολή, η κυβέρνηση θα
αξιολογήσει τις επιλογές της και θα
προχωρήσει και με άλλους εργαζόμε-
νους, σε τομείς κρίσιμους για τη λει-
τουργία του κράτους ή αυτούς που είναι
σε άμεση επαφή με πολλούς πολίτες. 

Μέχρι τότε, βεβαίως, όπως υπογράμ-
μισε και χθες ο υπουργός Υγείας Βασί-
λης Κικίλιας, θα προβλέπεται αναστολή
εργασίας από 1η Σεπτεμβρίου για τους
εργαζόμενους στα νοσοκομεία που δεν
έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν πιστο-
ποιητικό νόσησης. Ο υποχρεωτικός εμ-
βολιασμός αφορά και ιδιώτες γιατρούς
και φαρμακοποιούς, διευκρίνισε ο
υπουργός Υγείας, εξηγώντας ότι θα
επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις
για όσους δεν ευθυγραμμιστούν. 

«Κλειδί» για τη διεύρυνση της υπο-
χρεωτικότητας, βεβαίως, είναι και η
απόφαση του αμερικανικού FDA να
αδειοδοτήσει οριστικά το εμβόλιο της

Pfizer, όπερ και τελειώνει την παραφι-
λολογία για τα εμβόλια που είναι σε
«πειραματικό» στάδιο. Ούτως ή άλλως,
από το φθινόπωρο και μετά οι εμβολια-
σμοί θα γίνονται κυρίως με εμβόλια
mRNA, μιας και οι νέες συμφωνίες της
Ε.Ε. αφορούν μόνο τα συμβόλαια και με
τη Pfizer και τη Moderna. Με το εμβό-
λιο της Pfizer, άλλωστε, θα τρέξει από
Σεπτέμβριο και η τρίτη δόση για όσους
πρέπει να λάβουν μια «αναμνηστική»
δόση. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο
επίκεντρο είναι τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων, αλλά και αυτά των Σω-
μάτων Ασφαλείας. Πρόκειται για κρίσι-
μους τομείς στη λειτουργία του κρά-
τους, όπου δεν νοείται να βγουν π.χ.
ολόκληρα πληρώματα φρεγατών εκτός
μάχης λόγω κρουσμάτων. Βεβαίως, θα
υπάρξει αξιολόγηση, γιατί από την άλλη
δεν μπορεί να προκύψουν και κενά σε
κρίσιμους τομείς για την άμυνα της χώ-
ρας λόγω αποχωρήσεων έμπειρων στε-
λεχών.

Παράλληλα, εκτός των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
στο τραπέζι είναι και ο εμβολιασμός
εργαζόμενων σε υπηρεσίες που έχουν
τακτική επαφή με το κοινό. 

«Παραμένει πάντοτε ανοιχτό το ενδε-
χόμενο να υπάρξει επέκταση του μέ-
τρου αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο,
αναλόγως με την εξέλιξη του ιού και
των δεδομένων», είπε για το εν λόγω
ζήτημα ο υπουργός Επικρατείας Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης (Mega). 

Βολές κατά Πολάκη
Το νέο παραλήρημα Πολάκη για

πλημμελή κάλυψη έναντι της μετάλλα-
ξης Δέλτα από τα εμβόλια της Astra και
της Johnson, προκάλεσε την αντίδραση
της Ν.Δ. «Αγνοώντας πλήρως τις παγ-
κόσμιες έρευνες, την ώρα που όλη η
κοινωνία και ο επιστημονικός κόσμος
δίνουν συντονισμένα τη μάχη υπέρ του
εμβολιασμού που είναι το μοναδικό ερ-
γαλείο ανάσχεσης της πανδημίας και
ανάκτησης της ελευθερίας μας, ο για-
τρός και πρώην αναπλ. υπουργός Υγεί-
ας συνεχίζει το επικίνδυνο και ανεύθυ-

νο υγειονομικό σαμποτάζ διαδίδοντας
fake news», ανέφεραν από τη Ν.Δ. «Με
βάση αυτά που λέει, αν ο κ. Πολάκης
βρισκόταν σε υπουργική θέση, προφα-
νώς δεν θα οργάνωνε εμβολιασμούς
και θα καλούσε τους πολίτες να μην εμ-
βολιαστούν», καταλήγει η Ν.Δ. 

Ποιοι παίρνουν σειρά μετά
τους εργαζομένους στις
μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων, αλλά και 
σε δημόσιες και ιδιωτικές
δομές υγείας

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τη Φον Ντερ Λάιεν 
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Νέος γύρος
υποχρεωτικότητας



Νέα θέση   
Δεν έχουν τέλος οι απαιτήσεις των «ειδικών», καθώς μετά τα όσα

ακούγονται περί υποχρεωτικών rapid test για τους ανεμβολία-

στους εργαζομένους ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπι-

στήμιο Κρήτης Νίκος Τζανάκης το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ο κ.

Τζανάκης ζήτησε από τους επιχειρηματίες να μην προσλαμβά-

νουν ανεμβολίαστους εργαζομένους, κάτι που θεωρεί πως είναι

«κίνητρο» για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί.

Διαμάχες επιστημόνων
Υπάρχουν επιστήμονες που κάνουν έκ-
κληση για διενέργεια μαζικών και αντι-
προσωπευτικών τεστ στον πληθυσμό,
αντίθετα άλλοι υποστηρίζουν την πολι-
τική των lockdowns. Οι πρώτοι υποστη-
ρίζουν ότι το αποτέλεσμα αυτής της πο-
λιτικής είναι εν μέρει αυτό που βιώσα-
με το καλοκαίρι. Η αδυναμία σωστής
επιδημιολογικής επιτήρησης, με συνε-
χή και κυλιόμενο αντιπροσωπευτικό
έλεγχο, αναπόφευκτα μας οδήγησε να
κυνηγάμε συνεχώς το επιδημικό κύμα,
αντί να το προλαβαίνουμε και να επεμ-
βαίνουμε έγκαιρα. Δύσκολα θα συμφω-
νήσουν μεταξύ τους.

Το ΜέΡΑ25  
Με βασική θέση τον ανεπαρκή σχεδιασμό και χω-
ρίς στοχευμένα μέτρα, παρά μόνο με αλλεπάλλη-
λες απαγορεύσεις και απειλές, υποστηρίζει το
κόμμα ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να παίξει τον
ρόλο του αστυνομικού σε όσους πολίτες δεν έχουν
ακόμη εμβολιαστεί. Παράλληλα, οι επιστήμονες
συνεχίζουν τα παιχνίδια τακτικής και προπαγάν-
δας, μιλώντας για έναν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων
που «όλο και αυξάνεται», αλλά και για ένα τείχος
ανοσίας που τελικά δεν υψώνεται.

Έχει βάθος ακόμα  
Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. για το έγ-

κλημα που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο, όταν απο-

καλύφθηκε ότι ο πιλότος ήταν ο δράστης της δολοφο-

νίας της 20χρονης συζύγου και μητέρας του παιδιού

του, Καρολάιν. Πλέον, η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να έχει στη

διάθεσή της ενδείξεις ότι ο 33χρονος πιλότος είχε

συνεργό στην υπόθεση, ο οποίος μάλιστα ήταν το

πρόσωπο το οποίο έκανε και διάφορα τηλέφωνα. 

Δ
εν χωράει αμφιβολία ότι το αμερικανικό κράτος
δεν θα πετούσε ένα δυσθεώρητο ποσό απλώς
για να είναι προετοιμασμένο ενώπιον ενός κιν-

δύνου που δεν έχει ακόμα φανεί στον ορίζοντα. Συγκε-
κριμένα, πολλοί στις ΗΠΑ έχουν αναφερθεί στον κίνδυ-
νο μελλοντικών πανδημιών και στο πώς αυτές μπορούν
να αποτραπούν.

Η επέλαση νέων πανδημιών συνδέεται και με την
κλιματική κρίση, την κρίση βιοποικιλότητας και εν ολί-

γοις την ανθρώπινη δραστηριότητα, το τωρινό παραγω-
γικό μοντέλο και την οικονομική ανάπτυξη. Με λίγα λό-
για, ο αιώνας που διανύουμε ενδέχεται να επιφυλάσσει
πολλές πανδημίες, καθώς η αλλαγή της σχέσης του αν-
θρώπου με το περιβάλλον, για την ακρίβεια η σύγκρου-
σή του με αυτό, συμβάλλει στη διασπορά ασθενειών της
άγριας ζωής στους ανθρώπους. Νέες μεταδοτικές
ασθένειες ανακαλύπτονται. Σχεδόν τα τρία τέταρτα αυ-
τών προέρχονται από ζώα.
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Τ ις συνήθειες των Αθηναίων στο πρώτο lock-
down αποκαλύπτει νέα έρευνα του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το

άρθρο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό
«Science of the Total Environment», ένα από τα πιο
έγκριτα περιβαλλοντικά περιοδικά με παγκόσμια
απήχηση.
Στην έρευνα διερευνήθηκαν λύματα προ κορονοϊού
και λύματα κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown
από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλει-
ας. Τα δείγματα εξετάστηκαν για χιλιάδες οργανικούς
χημικούς ρύπους χρησιμοποιώντας εξελιγμένα ανα-
λυτικά όργανα και υπολογιστικά εργαλεία.
Μεταξύ των ουσιών που διερευνήθηκαν ήταν:
- βιομηχανικές ουσίες, που περιέχονται στα απορρυ-
παντικά
- αντιμικροβιακές ουσίες που περιέχονται στα αντι-
σηπτικά προϊόντα
- φυτοπροστατευτικές ουσίες
- πρόσθετα τροφίμων
- ουσίες που σχετίζονται με το κάπνισμα
- ουσίες που σχετίζονται με την κατανάλωση ναρκω-
τικών και
- ουσίες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία (αντι-
καταθλιπτικά).
Τα ευρήματα της έρευνας ήταν εντυπωσιακά:
- Οι ουσίες που περιέχονται στα απορρυπαντικά πα-
ρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση, της τάξης του 331%.
- Οι ουσίες που περιέχονται στα αντισηπτικά προϊόντα
παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση στις συνθήκες του
lockdown, της τάξης του 152%.
- Οι βιομηχανικές ουσίες παρουσίασαν αξιοσημείωτη
πτώση (52%), η οποία αποδίδεται στο πάγωμα της βιο-
μηχανικής παραγωγής και κυρίως της χημικής βιο-
μηχανίας.
- Οι πολίτες αποδείχθηκε πως ελάττωσαν το κάπνισμα
(-33%), πιθανώς επηρεαζόμενοι από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και τις πρώτες επιστημονικές μελέτες,
οι οποίες υποστήριζαν ότι το κάπνισμα σχετίζεται με
υψηλό κίνδυνο λοιμώξεων του αναπνευστικού συ-
στήματος.
- Το lockdown, τουλάχιστον κατά τις πρώτες εβδομά-
δες του πρώτου, φάνηκε να έχει μικρή αρνητική επί-
δραση στην ψυχολογία των πολιτών (αύξηση ψυχο-
δραστικών ουσιών κατά 20%).
- Ανάμεικτες τάσεις για τα ναρκωτικά: δραστική μεί-
ωση της έκστασης (κύρια αιτία το κλείσιμο των νυχτε-
ρινών κέντρων διασκέδασης), δραστική μείωση της
ηρωίνης, μικρή μείωση για την κάνναβη και αυξητι-
κές τάσεις για διεγερτικά ναρκωτικά όπως αμφεταμί-
νη, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη.
- Αύξηση της συγκέντρωσης των τεχνητών γλυκαντι-
κών και των συμπληρωμάτων διατροφής, που πιθα-
νώς σχετίζεται με την αύξηση της κατανάλωσης τρο-
φίμων λόγω της συνεχούς παραμονής στο σπίτι.
Τα πάντα θα αλλάξουν στη ζωή των ανθρώπων με την
πανδημία.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η έρευνα 
που ανησυχεί

anetnews24@gmail.com 

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται
για πολλές πανδημίες



Επενδύσεις «εσωτερικού», εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία
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Τζεφ Μπέζος έπιασε πάλι κορυφή ως ο πλου-
σιότερος άνθρωπος του πλανήτη με περιουσία
186,1 δισ. δολάρια και ησύχασα. Την ίδια στιγμή

παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα λόγια του μη εμ-
βολιασμένου Στέφανου Τσιτσιπά και το roadshow του
Αντετοκούνμπο και αισθάνομαι εθνικά αναποτελε-
σματικός.

Η χώρα -για άλλη μία φορά- έχει μπει σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, με τις πυρκαγιές να έχουν αποτε-
φρώσει τεράστιες εκτάσεις δάσους και περιουσίες,
ενώ την ίδια στιγμή βιώσαμε τη σημαντική απώλεια -
από το βάρος της κατάστασης- του Κωνσταντίνου Μί-
χαλου και το ισχαιμικό επεισόδιο του -πανταχού πα-
ρόντος- Νίκου Χαρδαλιά.  Παράλληλα η Covid-19 -με
την παγκοσμίου φήμης μετάλλαξη Δέλτα- στέλνει πε-
ρισσότερους -ανεμβολίαστους- στις ΜΕΘ, αυξάνει τα
θύματα και επιφυλάσσει ένα φθινόπωρο δύσκολο για
όλους, αλλά κυρίως για την οικονομία.

Εμείς, οι υπόλοιποι, ανερυθρίαστα ποστάρουμε
(αναρτούμε ελληνιστί) φωτογραφίες από μαγευτικές
παραλίες και σοκάκια, ακολουθώντας πιστά την ατάκα
του Ανδρέα Παπανδρέου για «τα μπάνια του λαού».

Πρωταγωνιστής του φθινοπώρου θα είναι η επανεκ-
κίνηση της οικονομίας. Μια επανεκκίνηση και ένα νέο
παραγωγικό μοντέλο που περιμένουμε χρόνια και τε-
λευταία μας ελπίδα είναι το «Ελλάδα 2.0» και το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η τεράστια σε
διάρκεια αναβολή της υλοποίησης (λόγω των έκτα-
κτων συνθηκών) θα μας φέρει μπροστά σε νέα δεδο-
μένα και με επιπρόσθετα προβλήματα. 

Η συνεχιζόμενη διαταραχή στα ναύλα ναυτιλιακών
μεταφορών (λόγω καρτέλ το αποκάλεσαν ορισμένοι)
συνεχίζει να δημιουργεί σημαντική αύξηση των κατα-
ναλωτικών αγαθών αλλά και των πρώτων υλών που έρ-

χονται από την Κίνα. Οι αυξήσεις αυτές θα επαυξήσουν
την πληθωριστική τάση, με κίνδυνο να μην είναι ένα
ευκαιριακό (κερδοσκοπικό) φαινόμενο, αλλά μια
στρατηγική που σκοπό έχει την περεταίρω αποδυνά-
μωση της οικονομίας της Ευρώπης αλλά και των ΗΠΑ.
Η Ευρώπη συγκεντρώνει την -όποια έχει απομείνει-
παραγωγική της ισχύ στις ΜμΕ, οι οποίες έχουν ήδη
πληγεί από το 2020 λόγω της Covid-19. 

Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον οι τράπεζες τηρούν
σιγήν ιχθύος. Στην αδυναμία τους (λόγω των κόκκινων
δανείων) να αναγνωρίσουν τη νέα κατάσταση, προσπα-
θούν (μάλλον ανεπιτυχώς) να εμφανίσουν θετικούς
ισολογισμούς. Αυτό όμως που δεν κατανοούν είναι ότι
πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην εθνική ανασυγ-
κρότηση και να αναλάβουν έναν ρόλο ουσιαστικού με-
τόχου σε όλους τους σκελετούς που υπάρχουν στα
ντουλάπια τους και ταυτόχρονα να σταματήσουν να εί-

ναι απλώς διαχειριστές χρεών. Η χρηματοδότηση της
αγοράς δεν θα έρθει με δημιουργική λογιστική αλλά με
πραγματική παραγωγή πλούτου.  Το χρηματιστήριο ως
καθρέφτης «δείχνει» αυτήν τη γύμνια των εσωτερικών
επενδύσεων. Ο δείκτης με βάσανο μετακινείται μεταξύ
890-900 μονάδων και χωρίς εμφανή προοπτική, του-
λάχιστον προς το παρόν. Οι μικρομέτοχοι, τόσο των τρα-
πεζών όσο και των εισηγμένων, βρίσκονται στην πλει-
ονότητά τους στα χαμηλά. Μόνη λύση, οι ουσιαστικές
επενδύσεις (όπως αυτές των Ναυπηγείων Σκαραμαγ-
κά). Επενδύσεις που οφείλουν να είναι στοχευμένες σε
καίριους τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η
(αγροτο)διατροφή, η βιομηχανία, τα επιχειρηματικά
πάρκα, η εφοδιαστική αλυσίδα και φυσικά η νέα τεχνο-
λογία. Εάν ακόμα και σήμερα δεν έχουμε κατανοήσει
τη σημασία των εσωτερικών επενδύσεων, τότε μάλλον
κάτι κάνουμε -μονίμως- λάθος. 
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στερα από δύο χρόνια στην εξουσία, η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη συγκρούεται για πρώτη φορά
- και μάλιστα με δύο κατηγορίες πολιτών ταυ-

τόχρονα. Όλη η πρώτη διετία πέρασε με επιτυχημέ-
νη διαχείριση της πανδημίας, με υπερήφανη διαχεί-
ριση των Ελληνοτουρκικών, με το τρίποντο στον
Έβρο και με σχεδόν μηδενική απώλεια ζωών στις
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Γρατζουνιές
υπέστη, αλλά φθορά όχι. Γιατί; Διότι δεν χρειάστηκε
να συγκρουστεί. Ασφαλώς, η μία συντεχνία ήθελε
λίγη στήριξη παραπάνω, η άλλη πιο έγκαιρη και πιο
γενναιόδωρη επιδότηση κ.λπ., αλλά όλα αυτά ούτε το
πολιτικό σκηνικό άλλαξαν ούτε το πολιτικό κεφά-
λαιο του Μητσοτάκη μείωσαν. 

Τώρα, έχουμε διπλή σύγκρουση με πολίτες που
αποτελούν, αναμφίβολα, τμήμα της κοινωνικής και
πολιτικής βάσης της Κεντροδεξιάς. Η πρώτη είναι με
τους ανεμβολίαστους. Είναι τραγικό λάθος να θεω-
ρήσει το Μέγαρο Μαξίμου ότι όσοι δεν εμβολιάζονται
είναι ψεκασμένοι, αλλοπαρμένοι και περιθωριακοί.

Οι ανεμβολίαστοι είναι ανάμεσά μας, είναι σαν κι
εμάς και είναι ανεμβολίαστοι, εν πολλοίς, λόγω και
της μεγάλης δημοσιότητας που δόθηκε σε ανεδαφι-
κές αντιρρήσεις και επιδέξιες προπαγάνδες εναντίον
των εμβολιασμών. Έως τώρα, ο Μητσοτάκης τούς
έλεγε «ξανασκεφτείτε το». Τώρα, όμως, τους λέει
«σας απαγορεύω να καθίσετε στην καφετέρια, στο
σουβλατζίδικο, στο εστιατόριο. Άλλο το ένα, άλλο το
άλλο. Και, ως γνωστόν, «του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό
δεν υπομένει». Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρ-
νηση -και ειδικά ο πρωθυπουργός- πρέπει να πείσει
και όλους τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για
την εφαρμογή των μέτρων τα οποία ανακοίνωσε χθες
ο κ. Κικίλιας. Μέτρα περιορισμού, απαγορεύσεις και
διαχωρισμοί έχουν αποτέλεσμα, εάν εφαρμοστούν
σωστά. Και η εφαρμογή αποτελεί υποχρέωση των
αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Αυ-
τούς τους έχει πείσει ο πρωθυπουργός για την ανάγ-
κη να επιτηρούν τη σωστή εφαρμογή των χθεσινών
αποφάσεων;  Δεύτερη ομάδα με την οποία συγ-

κρούεται η κυβέρνηση είναι οι οικογένειες που θα
δουν να παιδιά τους να μην πιάνουν την Ελάχιστη Βά-
ση Εισαγωγής και να μένουν έξω από κάθε πανεπι-
στημιακή σχολή. Σπεύδω να πω ότι το μέτρο είναι
σωστό και πως δεν νοείται να υπάρχουν σε μια ευρω-
παϊκή χώρα του 21ου αιώνα φοιτητές με βαθμούς ει-
σαγωγής που σίγουρα και οι ίδιοι θα ήθελαν να εξα-
φανίσουν. Ωστόσο, η ματαίωση του ονείρου κάθε πα-
ραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, να δει το παιδί
στο Πανεπιστήμιο, ακόμα κι αν η σχολή δεν έχει ζή-
τηση, ακόμα κι αν το παιδί δεν την τελειώσει, γιατί
μπήκε εκεί κατά τύχη, είναι μια μεγάλη απογοήτευ-
ση, που εύκολα μετατρέπεται σε πολιτική αντίθεση.
Ανεμβολίαστοι και οικογένειες με παιδιά που θα μεί-
νουν έξω από τα ΑΕΙ είναι η διπλή σύγκρουση την
οποία επιλέγει να κάνει η κυβέρνηση στις μέρες που
έρχονται. Η διαχείριση της νέας πραγματικότητας θα
δείξει και τις αντοχές του κυβερνητικού σχήματος.
Όχι του σημερινού. Εκείνου που θα προκύψει από
τον αναμενόμενο ανασχηματισμό…

Διπλή σύγκρουση για πρώτη φορά
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Ζοφερή διαγράφεται η πραγματικότητα με την
οποία θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το πέρας των
καλοκαιρινών διακοπών, τόσο απολογιστικά

όσο και προγραμματικά. Γεωπολιτική, πανδημία, πε-
ριβάλλον, οικονομία, υγεία, παιδεία, μεταναστευτικό,
θα είναι, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της επερχόμε-
νης επικαιρότητας.

Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι αυτό καήκαμε για
τα καλά. Αλήθεια επίσης είναι ότι σε επίπεδο πρόλη-
ψης, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τα κα-
ταφέραμε. Σε όλα τα υπόλοιπα, αδιαμφισβήτητα απο-
τύχαμε. Με τις ευθύνες να διαμοιράζονται, όχι βεβαί-
ως αναλογικά, σε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταί-
ων δεκαετιών. 

Η πανδημία, υφέρπουσα της καυτής, εντός και
εκτός εισαγωγικών, καλοκαιρινής επικαιρότητας, έρ-
χεται να μας υπενθυμίσει ότι τίποτα δεν έχει τελει-
ώσει. Αυτή τη φορά, όμως, μας βρίσκει με λιγότερα
εργαλεία δραστικής αντιμετώπισης, λόγω της επικοι-
νωνιακής στρατηγικής που επιλέξαμε και εμείς και η
πλειοψηφία του δυτικού κόσμου. Οι αριθμοί σκληροί
κι ακόμα είναι Αύγουστος! Αύξηση 355% στις κλίνες
Covid, από 9,24% στις 2/7 στο 42,11% στις 22/8. Αύξηση
167% στις κλίνες ΜΕΘ Covid, από 25,84% στις 9/7 στο
69,09% στις 22/8. Αύξηση 162% στους διασωληνωμέ-
νους, από 121 στις 20/7 στους 318 στις 22/8. Από 147
ανθρώπινες απώλειες το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου,
στις 409 το αντίστοιχο 20ήμερο του Αυγούστου. 

Με το φθινόπωρο να είναι μπροστά, η λογική ανα-
γωγή των αντίστοιχων αριθμών σε έναν με δύο μήνες

από σήμερα είναι τρομοκρατική. Με τα lockdown να
μην είναι τόσο εύκολα να εκστομιστούν πια και τα λε-
φτά πολύ λιγότερα, τα περιθώρια και οι επιλογές αντί-
δρασης μειώνονται δραματικά. Η ανάγκη ενός προλη-
πτικού σχεδιασμού πολλαπλών σεναρίων και ο δημό-
σιος διάλογος με παρονομαστή την αλήθεια, είναι
ανάγκη. Επιτακτική!

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης μοιάζει, προς το πα-
ρόν, συνεπές στις δεσμεύσεις του αναφορικά με τις
εκταμιεύσεις. Οι εκταμιεύσεις, όμως, αφορούν ένα
συνολικό πολυετές πρόγραμμα που αξιολογήθηκε και
εκτιμήθηκε σε συνολικό ύψος βοήθειας, το καλοκαίρι
του 2020, όταν ακόμα και το δεύτερο lockdown ήταν
υπό ισχυρή αίρεση. Έκτοτε ακολούθησαν και πολλά
και πολύμηνα lockdown και κυρίως δεν φαίνεται ακό-
μη και σήμερα να έχουμε μπει στην τελική ευθεία εξό-
δου από την πανδημία. Το πακέτο όμως παραμένει
ίδιο! Πώς μπορεί να παραμένει ίδιο και το όραμα του
άλματος ανάκαμψης όταν τα δεδομένα έχουν μετα-
βληθεί ραγδαία επί τα χείρω;

Βεβαίως, πριν συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή πο-
λιτική, μένει να δούμε, πρωτίστως, πώς θα διαμορφω-
θεί μετεκλογικά η νέα γερμανική ηγεσία που για να
μην εθελοτυφλούμε είναι εκείνη με το μεγαλύτερο ει-
δικό βάρος στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Ταυτόχρονα,
με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε τις εξελίξεις
στο Αφγανιστάν αναμένοντας με μεγάλη αγωνία τόσο
την τύχη του λαού και της χώρας όσο και τις συνέπειες
των καταιγιστικών αυτών εξελίξεων σε επίπεδο μετα-
ναστευτικών ροών προς την Ευρώπη αλλά και νέων

παγκόσμιων γεωπολιτικών ισορροπιών.
Σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα πραγματικότητας κα-

λούμαστε να διαχειριστούμε τα ευαίσθητα για τη χώρα
μας συμπαρασυρόμενα και διασυνδεδεμένα θέματα
υγείας, παιδείας και οικονομίας, εν μέσω φημολο-
γούμενων εθνικών και προγραμματισμένων παρατα-
ξιακών, πολιτικών εξελίξεων. Όσο και αν ελπίσουμε οι
βασικές προθέσεις όλων να είναι από αγνές έως εποι-
κοδομητικές, είναι βέβαιο ότι θα έρθουν στιγμές και
μάλιστα αρκετές που ο καθένας, κατά το δοκούν, θα
διαβάσει από τη δική του οπτική γωνία, θα χρησιμο-
ποιήσει, θα μεταφράσει αλλά και θα στρεβλώσει στιγ-
μές της πραγματικότητας προς ίδιον πολιτικό, προσω-
πικό ή συντεχνιακό όφελος. Λανθάνουσα απειλή, με
αρωγό τον διχασμό, να μετασχηματίσουμε τα επιμέ-
ρους προβλήματα σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλη-
μα, ανισορροπίας και εκτροπής. 

Ας αμυνθούμε ο καθένας μας απέναντι στον δικό
του κακό εαυτό και όλοι μαζί απέναντι σε μια δύσκολη
και κυρίως άγνωστη πραγματικότητα, διότι είναι η
αμυντική μας αποτελεσματικότητα που εντέλει θα κα-
θορίσει την ικανότητά μας να επιτεθούμε κάποια στιγ-
μή διεκδικώντας τόσο μια ελάχιστη ποιότητα ευζωίας
στο δικό μας βραχυπρόθεσμο μέλλον όσο κυρίως το
δικαίωμα να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον
για τις επερχόμενες γενιές, που θα είναι και το κληρο-
δότημά μας στα δικά μας παιδιά! 

Ας είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε το χρώμα
των σελίδων της ιστορίας που θα γράψουμε με τις δι-
κές μας πράξεις.

Φθινοπωρινός Καζαμίας

του
Νίκου 
Ιωσήφ

Μέλος 
γραμματείας 
Επικοινωνίας
ΚΙΝ.ΑΛ., αναπλ.
αντιπρόεδρος
Ένωσης 
Δημοκρατικής
Εθνικής 
Μεταρρύθμισης 
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Ηκατάσταση στο Αφγανιστάν δείχνει να έχει
ξεφύγει από τον έλεγχο της Δύσης, και η Ευ-
ρώπη για μία ακόμη φορά είναι απλή παρατη-

ρήτρια. Τα προβλήματα τόσο σε επίπεδο πολιτικών
ισορροπιών όσο και σε επίπεδο συνεργασιών δεν
έχουν διαφανεί ακόμη. Οι μεταναστευτικές ροές, η
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η
απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών που πίστεψαν
στην ελευθερία, στη δημοκρατία και σε μια νέα επο-
χή στη χώρα τους. Τα πάντα γκρεμίστηκαν από την
οπισθοχώρηση των ΗΠΑ. 

Νέες δυνάμεις, όπως η Κίνα, προσπαθούν να δι-
εισδύσουν στο Αφγανιστάν και να επωφεληθούν
από τον πλούτο του.

Η Κίνα μπορεί «να ευθυγραμμιστεί» με τους Τα-
λιμπάν και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα κοι-
τάσματα μεταλλευμάτων του Αφγανιστάν, επισημαί-
νουν διεθνείς αναλυτές.

Το Αφγανιστάν εκτιμάται ότι διαθέτει σπάνιες γαί-
ες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων και κράτη -
όπως η Κίνα- που ενδεχομένως θέλουν να διεισδύ-
σουν στη χώρα θα πρέπει να ακολουθήσουν τους
διεθνείς όρους.

Οι Ταλιμπάν έχουν στη διάθεσή τους ορυκτούς πό-
ρους που αποτελούν «μια πολύ επικίνδυνη παράμε-
τρο σε παγκόσμιο επίπεδο» και τους οποίους μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν αγοράζοντας σύγχρονα οπλι-
κά συστήματα. 

Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ασκήσει πίεση

στην Κίνα, εάν η τελευταία επιδιώξει να συμμαχήσει
με τους Ταλιμπάν με απώτερο στόχο τις σπάνιες γαί-
ες. Οι ισορροπίες θα μεταβληθούν με ταχύτατους
ρυθμούς, αν προχωρήσουν τέτοιες συνεργασίες.

Τα συγκεκριμένα κοιτάσματα μετάλλων στο Αφ-
γανιστάν εκτιμάται ότι έχουν αξία κοντά στα 3 τρισ.
δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογρα-
φικού περιοδικού «The Diplomat».

«Να προκύψει μια διεθνής πρωτοβουλία για να
διασφαλιστεί ότι, εάν κάποια χώρα συμφωνήσει να
εκμεταλλευτεί τον ορυκτό πλούτο του Αφγανιστάν
για λογαριασμό των Ταλιμπάν, να το κάνει αυστηρά
και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα δικαιώμα-
τα των γυναικών».

Το υπέδαφος του Αφγανιστάν διαθέτει σπάνιες
γαίες, όπως λανθάνιο και νεοδύμιο, καθώς και φλέ-
βες αλουμινίου, χρυσού, αργύρου, ψευδαργύρου,
υδραργύρου και λιθίου. 

Οι σπάνιες γαίες έχουν ευρεία χρήση στην υψηλή
τεχνολογία, από την κατασκευή ηλεκτρικών οχημά-
των μέχρι αεροσκαφών και δορυφόρων, αλλά και σε
αμυντικά συστήματα.

«Θα πρέπει να υπάρξει πίεση στην Κίνα από τον
ΟΗΕ, αν πρόκειται να συμμαχήσει με τους Ταλιμπάν
ώστε να τους παράσχει οικονομική βοήθεια - πίεση
για να το κάνει με τους αποδεκτούς διεθνείς όρους»,
τονίζουν σε αυστηρούς τόνους ηγέτες κρατών.

Λίγες μόνο ώρες μετά την κατάληψη της εξουσίας

από τους Ταλιμπάν, εκπρόσωπος του κινεζικού
υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι
έτοιμο για «φιλική συνεργασία με το Αφγανιστάν».

Η Κίνα κυριαρχεί στην αγορά σπάνιων γαιών σε
παγκόσμιο επίπεδο. Περίπου το 35% των παγκό-
σμιων αποθεμάτων σπάνιων γαιών βρίσκονται στην
Κίνα, το μεγαλύτερο ποσοστό στον κόσμο, σύμφωνα
με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτει-
ών. Η χώρα είναι μια «μηχανή εξόρυξης» παράγον-
τας 120.000 μετρικούς τόνους ή το 70% του συνόλου
των σπάνιων γαιών το 2018, σε σύγκριση με τις ΗΠΑ
που εξόρυξαν 15.000 μετρικούς τόνους σπάνιων
γαιών το ίδιο έτος, αναφέρεται.

Τα αποθέματα των ΗΠΑ ωχριούν σε σύγκριση με
της Κίνας. Οι ΗΠΑ διαθέτουν συνολικά 1,4 εκατομ-
μύρια μετρικούς τόνους αποθεμάτων, έναντι 44 εκα-
τομμυρίων μετρικών τόνων αποθεμάτων που διαθέ-
τει η Κίνα.

Οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε μεγάλο βαθμό εξάρτησης
από την Κίνα για την προμήθεια σπάνιων γαιών το
2019, όταν η χώρα κάλυπτε το 80% των αμερικανικών
αναγκών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό
Ινστιτούτο.

Η Ε.Ε. υστερεί στη διαχείριση κρίσεων και δεν
μπορεί να συνεισφέρει και να δρομολογήσει νέες
προοπτικές για το Αφγανιστάν. Θα παρατηρεί τις εξε-
λίξεις και θα προσεγγίζει θεωρητικά τη «νέα τάξη
πραγμάτων», που θα προκύψει από την άνοδο των
Ταλιμπάν στην εξουσία. 

Η άνοδος των Ταλιμπάν φέρνει αλλαγές στο παγκόσμιο προσκήνιο

 του
Κωνσταντίνου

Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



H
μεγάλη επαναστάτρια της δημοσιο-
γραφίας, η κυρία Ακρίτα, δεν κάνει τί-
ποτα άλλο από το να παρακολουθεί τις

αναρτήσεις κυβερνητικών στελεχών και να
υβρίζει, μπας παραμείνει το όνομά της στην
επικαιρότητα. Τώρα βρήκε άλλο «θύμα», τη
γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, την κυρία Σο-
φία Νικολάου. «Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο
προσφέρουν στους πυρόπληκτους το 50% των
εσόδων από το e-shop τους. Γιατί σπουδαίο
άνθρωπο δεν σε κάνουν μόνο οι αθλητικές
επιδόσεις, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας και η
προσωπικότητα. “Είμαστε όλοι αδέλφια”». Με
αυτήν την ανάρτηση η γ.γ. Αντεγκληματικής
Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, προκάλεσε την
έντονη αντίδραση της Έλενας. «Όχι, κυρία Νι-
κολάου. Δεν είμαστε αδέλφια με εσάς που δεν
ξέρετε καν τι σημαίνει “αδελφοσύνη”. Έχουμε
αδέλφια, κυρία μου. Και περπατάμε δίπλα
τους. Με σας ούτε καλημέρα», έγραψε η εθνι-
κή μας θυγατέρα και στο τέλος πέταξε και μια
Αντιγόνη του Σοφοκλή, μιας και είναι και μορ-
φωμένη!

Επιστροφή στην Αθήνα
και… κρύος ιδρώτας
Οι περισσότεροι κυβερνητικοί βουλευτές και
οι υπουργοί επέστρεψαν στην πρωτεύουσα.
Διακοπές, τέλος. Άλλωστε, σήμερα ξεκινά η
μάχη στη Βουλή, στη συζήτηση για τις πυρκα-
γιές. Έχει επίσης προγραμματίσει ένα
Υπουργικό Συμβούλιο και, βεβαίως, συσκέ-
ψεις για την προετοιμασία της ΔΕΘ. Οι υπουρ-
γοί βρίσκονται, λοιπόν, στα πόστα τους μετά
τις ολιγοήμερες διακοπές που πέρασαν. Κά-
ποιοι, μάλιστα, είναι μουσκίδι στον ιδρώτα…
Είναι κοινό μυστικό ότι στις συζητήσεις εντός

κυβερνητικού στρατοπέδου κυ-
ριαρχεί μόνο ένα θέμα: Ο ανα-

σχηματισμός. 

Τα δώρα του ΔΝΤ 
στην Τουρκία
«Δωράκι» αρκετών δισεκατομμυρίων θα
λάβει η Τουρκία από το Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο θα διαθέσει στη
γειτονική χώρα συναλλαγματικά αποθέματα
αξίας 6,4 δισ. δολαρίων. Η χορήγηση θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος SDR. Πρόκειται για ένα διεθνές πρό-
γραμμα παροχής αποθέματος συναλλάγμα-
τος, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε δολά-
ρια, ευρώ, γεν, βρετανική λίρα και γουάν.
Μέσω του εν λόγω προγράμματος, η Τουρ-
κία θα καταφέρει να πάρει μια σημαντική
ανάσα, αυξάνοντας τα αποθέματά της και
ενισχύοντας το νόμισμά της.

Γιατί έχει πάρει φωτιά 
το τηλέφωνο του
Αντώναρου; 

Καθημερινά παίρνουν, λέει, τηλέφωνο τον
Βαγγέλη Αντώναρο διάφοροι παλαιοί
κοινοβουλευτικοί και του λένε ότι η
κατάσταση με τη Ν.Δ. του Κυριάκου
Μητσοτάκη δεν πάει άλλο. Μη φανταστείτε
ότι είναι χιλιάδες. Δυο τρεις φίλοι του, οι
ίδιοι είναι. Προφανώς από το καφενείο που
παίζουν πρέφα. Αυτό που δεν κατάλαβα
είναι γιατί παίρνουν τηλέφωνο τον
Αντώναρο; Αφού δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
Λάθος άνθρωπο παίρνουν. Ο Βαγγέλης είναι
αριστερός ριζοσπάστης, προνομιακός
συνομιλητής της Προοδευτικής Συμμαχίας. 

Μπαίνει κι άλλος παίκτης
στο φυσικό αέριο

Νέο πεδίο δράσης για τη Revoil. Η εταιρεία
βάζει μπρος τον σχεδιασμό της για την
επέκτασή της στην προμήθεια φυσικού
αερίου. Το πράσινο φως έδωσε η απόφαση
της ΡΑΕ, την προηγούμενη εβδομάδα,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εγγραφή
της Revoil στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Η
εταιρεία διαθέτει από το 2017 άδεια
προμήθειας φυσικού αερίου, αλλά φέτος τον
Ιούνιο υπέβαλε αίτημα στην Αρχή για να
εγγραφεί στο Μητρώο. Μετά τη σύμβαση που
θα υπογράψει με τον ΔΕΣΦΑ, προχωρά στην
εκπόνηση της στρατηγικής της, με δύο
άξονες: Την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας
και την κίνηση οχημάτων. Σε αυτήν τη φάση
ερευνάται πότε και πού θα δημιουργηθεί το
πρώτο πιλοτικό πρατήριό της για την
τροφοδότηση οχημάτων με CNG. Η στήλη
πληροφορείται ότι ο σχεδιασμός της Revoil
ως προμηθευτή φυσικού αερίου θα πάρει
ουσιαστικά «σάρκα και οστά» από το
δεύτερο εξάμηνο του 2022 και μετά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP OLITICANTISP10

Η εθνική μας
θυγατέρα
ξαναχτυπά

Ρώτησα έναν παλαιό Πασόκο: «Γιατί η Φώφη βγαίνει
τόσο σκληρά, κόντρα στον Μητσοτάκη;». Η απάντησή
του δίνει πολλές εξηγήσεις για το πώς διαμορφώνε-
ται το πολιτικό σκηνικό. «Η Φώφη αυτήν τη στιγμή
έχει ανάγκη να ισχυροποιηθεί στο εσωτερικό του
ΚΙΝ.ΑΛ. Σκέψου λίγο τι τη συμφέρει πολιτικά…».
Καλύτερα εχθρός του Μητσοτάκη, παρά φίλος του
Τσίπρα. Το πρώτο τής δίνει περισσότερους πόντους.
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Ο εφιάλτης των
πλειστηριασμών 
Είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολή-
σουν σφόδρα από τον Οκτώβριο. Από τους πλει-
στηριασμούς εξαιρούνται όσοι είναι πυρόπλη-
κτοι καθώς και όσα νοικοκυριά θεωρούνται ευά-
λωτα, δηλαδή έχουν εισόδημα από 7.000 έως
21.000 -ανάλογα και με τα προστατευόμενα μέ-
λη- καθώς και συγκεκριμένα περιουσιακά στοι-
χεία, κινητά και ακίνητα. Προκειμένου να απο-
φύγουν τον πλειστηριασμό, τα ευάλωτα νοικοκυ-
ριά θα πρέπει να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα που έχει ενεργοποιήσει από τις αρ-
χές Ιουλίου η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέ-
ους και να συναινέσουν στην απώλεια κυριότη-
τας του ακινήτου τους, που θα περάσει στον Φο-
ρέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ο
οποίος θα δημιουργηθεί εντός του 2022.



Η έλευση του Γιάννη Οικονόμου στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει προ-
καλέσει μια αναστάτωση στην Κουμουνδούρου και τούτο διότι ο Οικονόμου δεν είναι
αυτό που λέμε comme il faut. Είναι «ψημένος» στην επικοινωνία και, όταν χρειάζεται,
παίζει μπάλα σκληρά. Ήδη οι πρώτες κριτικές για τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο εί-
ναι θετικές στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης. Πού να σταθούν δίπλα του ο
Νάσος και τα άλλα παιδάκια του ΣΥΡΙΖΑ; Ήδη στην Κουμουνδούρου βλέπουν ότι δεν
περπατάει η επικοινωνιακή ομάδα και ψάχνουν να βρουν κάποιον που θα μπορέσει να
βγάλει προς τα έξω την αντιπολιτευτική γραμμή του κόμματος.

Το comeback του Τάκη
και η περίπτωση 
του Θοδωρή 

Δύο από τα ονόματα που ακούγονται
έντονα για τον επικείμενο ανασχηματι-
σμό είναι του Τάκη Θεοδωρικάκου αλλά
και του Θοδωρή Ρουσόπουλου. Μιλάμε,
βεβαίως, για δύο διαφορετικές περι-
πτώσεις. Αρκετοί επιμένουν ότι ο Τάκης
αποκατέστησε τις σχέσεις του με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και δεν αποκλείεται να
τον ξαναδούμε σε υπουργική θέση. Σε
ό,τι αφορά τον κ. Ρουσόπουλο, το όνομά
του είχε πέσει στο τραπέζι και στο πα-
ρελθόν, αλλά, όπως μου λένε, φρόντισαν
να τον «κάψουν» κάτι… καλόπαιδα, πα-
λιοί του φίλοι. Όπως και να έχει, ο Ρου-
σόπουλος είναι ικανότατος πολιτικός και
σαφέστατα θα μπορούσε να αντεπεξέλ-
θει σε όποιο πόστο τού ανατεθεί.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Περί πλημμυρών… 
Τις περιοχές που κινδυνεύουν από
πλημμυρικά φαινόμενα αποκάλυψε ο
Ευθύμιος Λέκκας. «Στις Αφίδνες, προς
τη Μαλακάσα, έχουμε δύο τρία ρεύμα-
τα που μπορούν να προκαλέσουν πρό-
βλημα», εξέφρασε, τονίζοντας πως με
«τα υπόλοιπα, που πάνε προς τον Μα-
ραθώνα, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί
εκτονώνονται μέσα στη λίμνη. Βέβαια,
εκεί τα προβλήματα είναι άλλα, γιατί θα
γεμίσει από φερτά υλικά», είπε ο κ.
Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτο-
νικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
του ΕΚΠΑ και πρόεδρος στον Οργανι-
σμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας. Ερωτηθείς σχετικά, είπε
πως, «αν εστιάσουμε στη Μάνδρα, η
ίδια η περιοχή δεν κινδυνεύει. Όμως,
κινδυνεύει η διπλανή περιοχή», εξη-
γώντας πως τα αντιπλημμυρικά έργα
που έγιναν στη Μάνδρα δεν θα βοηθή-
σουν, «γιατί δεν περνούν μέσα από
εκεί. Το πρόβλημα εστιάζεται στην
Ελευσίνα». Επίσης, «έχουμε πρόβλη-
μα και στη Νέα Πέραμο». Όσον αφορά
στη Βόρεια Εύβοια, «η καταστροφή εί-
ναι καθολική. Ουσιαστικά κινδυνεύουν
όλες οι παράκτιες περιοχές, με πρώτες
τη Λίμνη και τις Ροβιές». Μάλιστα, ο κ.
Λέκκας εξέφρασε για την Εύβοια πως
«όλες αυτές οι περιοχές είναι σε παρα-
λίες, δίπλα στη θάλασσα. Εκεί καταλή-
γει το υδρογραφικό δίκτυο», σημει-
ώνοντας ότι «προλαβαίνουμε να μει-
ώσουμε τις πιθανότητες να έχουμε
απώλειες. Τα μεγάλα έργα χρειάζονται
μήνες μελετών και έτη κατασκευής».

O
ΕΦΚΑ νοικιάζει πενταώροφο κτίριο στην οδό Σταδίου. Για όσους θυμούνται, είναι
το παλαιό κτίριο όπου στεγαζόταν το κατάστημα «ΦΩΚΑΣ». Στο πλαίσιο της καλύ-
τερης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, όπως επισημαίνεται σε

σχετική ενημέρωση, η διοίκηση του φορέα ανακοινώνει τη διακήρυξη δημόσιου πλειοδο-
τικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση αυτοτελούς
ακινήτου ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για αυτοτελές πενταώροφο ακίνητο, με
υπόγειο, ισόγειο, 5 υπέρ του ισογείου ορόφους και δώμα, συνολικής μικτής επιφάνειας
8.453,08 τετραγωνικών μέτρων, επί οικοπέδου επιφάνειας 1.225,83 τετραγωνικών μέ-
τρων, επί της οδού Σταδίου 41, στην Αθήνα. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα και για ολόκληρο
το ως άνω ακίνητο ορίζεται στο ποσό των 45.000 ευρώ και η εκμίσθωσή του θα γίνει για
διάστημα 15 ετών με δυνατότητα παράτασης για μέχρι 5 επιπλέον έτη, άνευ διαγωνισμού,
ύστερα από αίτημα του μισθωτή και με σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.

Το
... 
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Τους αναστάτωσε ο Οικονόμου

Το κακό σενάριο 
Το κακό σενάριο της πανδημίας, το οποίο δεν είναι διόλου απίθανο, περιέγραψε ο καθη-

γητής ιατρικής Γιάννης Ιωαννίδης. «Υπάρχει ένα ενεργό επιδημικό κύμα το οποίο δεν θα
σταματήσει σύντομα. Πολύ απίθανο να σταματήσει μέσα στον επόμενο μήνα», δήλωσε στην
«Κοινωνία Ώρα Mega» ο καθηγητής Επιδημιολογίας Γιάννης Ιωαννίδης, εκτιμώντας ότι μέ-
χρι την επόμενη άνοιξη «θα φτάσουμε και ίσως θα ξεπεράσουμε τις 20.000 νεκρούς» από
την πανδημία του κορωνοϊού. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι νεκροί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 13.422. Σύμφωνα με τον καθηγη-
τή, «υπάρχει ακόμα η δυναμική του επιδημικού κύματος. Μπορούμε να το αποτρέψουμε αν
το αντιμετωπίσουμε σοβαρά, με ηπιότητα, κοινωνική συναίνεση και με μέτρα που θα απο-
φύγουν τα lockdowns, τα οποία ήταν καταστροφικά». Ο κ. Ιωαννίδης χαρακτήρισε «ακραία
λύση τα lockdowns» και ζήτησε τη λήψη «ήπιων και στοχευμένων μέτρων», που δεν θα δια-
ταράσσουν την κοινωνική ζωή. «Να συνεχίσουμε να ζούμε λογικά μέχρι το επιδημικό κύμα
να δαμαστεί».

Είναι Αύγουστος και έχει
Πανσέληνο και εσύ είσαι
τουρίστας στην Αθήνα. Η πρώτη
σου σκέψη είναι να ανέβεις στην
Ακρόπολη, στο διασημότερο
«αξιοθέατο» της χώρας.
Ανεβαίνεις και μετά λύπης σου
διαπιστώνεις ότι η Ακρόπολη
είναι κλειστή! Ρωτάς τους
υπαλλήλους να σου πουν γιατί
είναι κλειστή και απάντηση δεν
παίρνεις. Κατεβαίνεις να πας στο
Αρχαιολογικό Μουσείο και
βλέπεις ότι, για να μπεις μέσα,
πρέπει να περιμένεις δύο ώρες
στην ουρά. Οργανωμένα
πράγματα… Είναι οι προσκλήσεις
του υπουργείου Πολιτισμού για να
πάει το κοινό να απολαύσει «την
ωραιότερη νύχτα του ελληνικού
καλοκαιριού».

LOCK

Πέντε όροφοι, 
45.000 τον μήνα 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Περιφερειάρχης Κρήτης

«Στα όριά τους το σύστημα
Υγείας και τα νοσοκομεία 
στην μεγαλόνησο!»

Οι αφίξεις στα αεροδρόμια
και τα λιμάνια του νησιού
προφανώς και είναι πολ-

λαπλάσιες σε σχέση με εκείνες του
2020, ενώ σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, αν και υπολείπονται, πλησιά-
ζουν τα δεδομένα του 2019. Στα
όριά τους το σύστημα Υγείας και τα
νοσοκομεία στην Κρήτη. Μιλώντας
στην «Political», ο περιφερειάρχης
του νησιού Σταύρος Αρναουτάκης
επισημαίνει ότι η ανάγκη να αυξη-
θούν οι κλίνες στις Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας είναι επιτακτική, κα-
θώς το ποσοστό κάλυψής τους είναι
ιδιαίτερα υψηλό. Αν και υπάρχει ικα-
νοποίηση με τα τωρινά δεδομένα για
την τουριστική σεζόν, ο κ. Αρναουτά-
κης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο
συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί κλά-
δοι του νησιού να χρειαστούν περαι-
τέρω οικονομική στήριξη. 
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Κύριε περιφερειάρχη, κατά τη γνώμη σας
τι ευθύνεται για τον αυξημένο αριθμό
κρουσμάτων στην Κρήτη;
To τελευταίο διάστημα, όπως άλλωστε

συμβαίνει και στην υπόλοιπη χώρα, καταγρά-
φηκε μια σημαντική αυξητική τάση στα κρού-
σματα κορονοϊού στο σύνολο του νησιού. Η
τάση αυτή, με τα δεδομένα της τελευταίας
εβδομάδας, παρουσιάζει μια εικόνα σταθε-
ροποίησης και ελαφράς αποκλιμάκωσης.
Οφείλουμε, όμως, να τονίσουμε πως από την
αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας η Κρήτη
βγήκε σχεδόν αλώβητη. Αντιθέτως, ήρθε αν-
τιμέτωπη πολύ πιο σύντομα από την υπόλοι-
πη χώρα με το πανδημικό κύμα που επέφερε
η επικράτηση του στελέχους Δέλτα του
SARS-CoV-2. Η μετάλλαξη αυτή εμφανίζει
υψηλή μεταδοτικότητα και έχει οδηγήσει
στην αύξηση του κινδύνου νόσησης για όλες
τις ηλικιακές ομάδες. Όπως έχουν επισημά-
νει και οι ειδικοί επιστήμονες, η επικράτηση
της μετάλλαξης Δέλτα στο νησί μας αποτελεί,
ίσως, τον κρισιμότερο καθοριστικό παράγον-
τα για την πορεία της πανδημίας.

Ταυτόχρονα, στο νησί μας, κατά τη διάρ-
κεια της θερινής περιόδου, καταγράφεται έν-
τονη κινητικότητα του πληθυσμού, γεγονός
το οποίο προκαλεί αύξηση του ενεργού επι-
δημιολογικού πληθυσμού που βρίσκεται
τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη και του
αντίστοιχου επιδημιολογικού φορτίου. Όλα
αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με την έλ-
λειψη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων, σε ορισμένες περιπτώσεις -που ευτυ-
χώς αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα-
έχουν προκαλέσει μια επιβαρυμένη επιδη-
μιολογικά εικόνα. 

Είναι λύση το παρατεταμένο μίνι lock-
down για την αναχαίτιση του τέταρτου κύ-
ματος στο νησί; Οι επιχειρηματίες της
εστίασης αντιδρούν και μιλούν, πλέον, για
στοχοποίηση του κλάδου τους. Λένε ότι ο
συνωστισμός παρατηρείται στις παραλίες
και όχι στα μαγαζιά τους.
Όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, η

εφαρμογή περιοριστικών μέτρων και απαγο-
ρεύσεων στις μετακινήσεις δεν μπορεί από
μόνη της να ανακόψει την αύξηση των κρου-
σμάτων και να αναχαιτίσει τη διασπορά στην
κοινότητα, εάν δεν τηρούνται ταυτόχρονα τα
προβλεπόμενα μέτρα ατομικής προστασίας.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουμε ένα ση-
μαντικό όπλο στη φαρέτρα μας για την προ-
στασία της υγείας και της ασφάλειας όλων
μας και αυτό δεν είναι άλλο από το εμβόλιο.
Αναφορικά με τους επιχειρηματίες της εστία-
σης, αναγνωρίζουμε ότι τον τελευταίο ενάμι-
ση χρόνο έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό, λό-
γω των έκτακτων μέτρων προστασίας της Δη-
μόσιας Υγείας. Με αυτό το δεδομένο προ-
σπαθούμε να βρισκόμαστε δίπλα τους,
αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τα αιτήμα-

τά τους και συνεχίζουμε να τους στηρίζουμε
με όσα μέσα διαθέτουμε. Σε καμία περίπτω-
ση δεν συμφωνούμε με τη στοχοποίησή τους.
Είναι αλήθεια ότι οι επιχειρηματίες της εστία-
σης, στην πλειονότητά τους, κάνουν το καλύ-
τερο που μπορούν ως προς την τήρηση των
προβλεπόμενων μέτρων, ενώ πολλά κατα-
στήματα εστίασης έχουν ήδη λάβει το σήμα
«covid-free», καθώς είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι όλοι οι εργαζόμενοί τους και αυτό εί-
ναι πολύ σημαντικό, διότι τους παρέχει τη δυ-
νατότητα να λειτουργούν με μεγαλύτερη
υγειονομική ασφάλεια. 

Θα ζητήσετε επιπλέον μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων;
Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται με

όλους τους φορείς και τους εκπροσώπους
των παραγωγικών κλάδων του νησιού. Ο
ιδιωτικός τομέας και οι εργαζόμενοι σε συγ-
κεκριμένους κλάδους της οικονομίας χρει-
άζονται περαιτέρω στήριξη. Με την καταγρα-
φή των νέων δεδομένων, με την αναλυτική
αποτύπωση των αναγκών, θα προβούμε σε
κάθε δυνατή παρέμβαση και ενέργεια, προ-
κειμένου να στηριχθούν αυτοί οι οποίοι συ-
νεχίζουν να πλήττονται οικονομικά από την
πανδημία.

Η Κρήτη ήταν ο πρώτος σταθμός του κυ-
βερνητικού κλιμακίου για την εκστρατεία
υπέρ του εμβολιασμού, λόγω της χαμηλής
προσέλευσης στα εμβολιαστικά κέντρα.
Έχει βελτιωθεί η κατάσταση; Εφαρμόσα-
τε, τελικά, ως Περιφέρεια, σε συνεργασία
με τους τοπικούς φορείς, το λεγόμενο
door to door; 

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με
τους Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς και Οδον-
τιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης, τους Επι-
στημονικούς Φορείς, τις Επαγγελματικές
Ενώσεις, τους Εθελοντές, πραγματοποίησε
έγκαιρα μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκστρα-
τεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
την αναγκαιότητα και τη σημασία του εμβο-
λιασμού. Ακόμη, σε συνεργασία με την 7η
ΥΠΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους φορείς
της κοινωνίας των πολιτών, βρεθήκαμε σε
χωριά, κοινότητες, καφενεία και γειτονιές.
Ενημερώσαμε τους πολίτες σε σχέση με τα
οφέλη του εμβολιασμού, απαντήσαμε στις
εύλογες απορίες και τα ερωτήματά τους. Κα-
ταφέραμε, με αυτόν τον τρόπο, οι Περιφερει-
ακές Ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου που
υπολείπονταν όσον αφορά στην εμβολιαστι-
κή κάλυψη να αυξήσουν τα ποσοστά εμβο-
λιασμού, τα οποία ξεπερνούν αυτήν τη στιγμή
άλλες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με
μεγαλύτερο πληθυσμό και υπερβαίνουν το
50%. Σε επίπεδο Κρήτης η εμβολιαστική κά-
λυψη έχει ξεπεράσει το 52%, κατ’ αντιστοιχία
του εθνικού μέσου όρου. Παρ’ όλα αυτά, συ-
νεχίζουμε με αδιάλειπτο ρυθμό, πόρτα - πόρ-
τα, την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης της τοπικής κοινωνίας της Κρή-
της. Το τείχος ανοσίας πρέπει να χτιστεί το
γρηγορότερο. 

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στα νο-
σοκομεία του νησιού; Θα αντέξει το σύ-
στημα υγείας, δεδομένου του ότι δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη η τουριστική σεζόν;
Όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι δο-

μές υγείας του νησιού αυτήν την περίοδο
υφίστανται πολύ μεγάλη πίεση, η οποία έχει
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ήδη η πληρό-
τητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
υπερβαίνει το 96%. Ωστόσο, καταβάλλεται κά-
θε δυνατή προσπάθεια, σε συντονισμό με την
7η Υγειονομική Περιφέρεια και τις Διοική-
σεις των Νοσοκομείων, για την ουσιαστική

ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων, με
την περαιτέρω ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και
κλινών σε ορισμένες κλινικές Covid, ώστε να
μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια
και αποτελεσματικότητα στις αυξανόμενες
υγειονομικές ανάγκες και να διαφυλαχθούν
οι αντοχές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας
του νησιού μας.

Βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Αυγούστου. Κάνοντας αποτίμη-
ση της τουριστικής σεζόν μέχρι σήμερα,
ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα; Ξε-
πέρασαν, τελικώς, οι αφίξεις τις προσδο-
κίες σας; Ποια είναι τα μηνύματα που
λαμβάνετε από τους επιχειρηματίες του
κλάδου; 
Η φετινή τουριστική χρονιά είναι ιδιαίτερη.

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα αφήνει ένα
θετικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις των επιχειρηματιών του τουριστικού
κλάδου. Οι αφίξεις στα αεροδρόμια και τα λι-
μάνια του νησιού προφανώς και είναι πολλα-
πλάσιες σε σχέση με εκείνες του 2020, ενώ
σε ορισμένες περιπτώσεις, αν και υπολεί-
πονται, πλησιάζουν τα δεδομένα του 2019.
Ενδεικτικά, σας παραθέτω ένα επικαιροποι-
ημένο δεδομένο, σύμφωνα με το οποίο για το
Αεροδρόμιο των Χανίων, για την περίοδο Ια-
νουάριος - Ιούλιος 2021, σημειώνονται
238.000 αφίξεις, καταγράφοντας τριψήφιο
ποσοστό αύξησης κατά 345% σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, που είχαν ση-
μειωθεί μόλις 53.000 αφίξεις. 

Η εικόνα αυτή ενέχει, παρ’ όλα αυτά, μεγά-
λη δόση επισφάλειας. Η επιδημιολογική κα-
τάσταση στην Κρήτη μπορεί ανά πάσα ώρα
και στιγμή να ανατρέψει τους σχεδιασμούς
μας, να αναδιαμορφώσει τα δεδομένα και,
βεβαίως, να ανακόψει την τουριστική ροή
των τελευταίων μηνών. Η κατάσταση παρα-
μένει κρίσιμη και όλοι μας βρισκόμαστε σε
εγρήγορση - ο κάθε φορέας στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του.«
Συνεχίζουμε με αδιάλειπτο 
ρυθμό, πόρτα - πόρτα, 
την εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας της Κρήτης. Το τείχος
ανοσίας πρέπει να χτιστεί 
το γρηγορότερο

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Όπως είπε ο υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, τη Δευ-
τέρα μόνο έκλεισαν ραντεβού
26.000 νέοι, κάθε ηλικίας. Την
τελευταία εβδομάδα παρατηρεί-
ται αύξηση του ρυθμού κλεισί-
ματος ραντεβού για εμβολιασμό
νέων ανθρώπων, τόνισε ο υφυ-
πουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης, Γεώργιος Γεωργαντάς.
Όπως είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ,
από τη Δευτέρα 16 Αυγούστου
έως τις 23 Αυγούστου 106.000
νέοι -κάθε ηλικίας- έχουν κλεί-
σει ραντεβού για εμβολιασμό.
Προχθές, Δευτέρα, όπως είπε,
έκλεισαν 26.000 νέα ραντεβού
για εμβολιασμό νέοι άνθρωποι.

«Τη Δευτέρα θα έχουμε ξεπερά-
σει τα 6 εκατομμύρια εμβολια-
σμένους με τη μία δόση», είπε.
Αναφερόμενος στους εμβολια-
σμούς στο σπίτι, ο κ. Γεώργιος
Γεωργαντάς είπε πως από τους
6.200 που ζήτησαν να εμβολια-
στούν στα σπίτια τους έχουν κά-
νει το εμβόλιο οι 5.050.

O
σο ο εμβολιασμός του πληθυ-
σμού έναντι του SARS-CoV-2
προχωρά τόσο εγείρονται
ερωτήματα για το αν η πανδη-

μία αυτή θα λήξει με το χτίσιμο του «τεί-
χους ανοσίας». Το όριο του «τείχους ανο-
σίας» είχε τοποθετηθεί στο να επιτευχθεί
ανοσία σε 60%-70% του πληθυσμού είτε
λόγω νόσησης είτε μέσω εμβολιασμού.
Αυτός ο στόχος, όσο διανύουμε το δεύτε-
ρο έτος της πανδημίας, φαντάζει δυσεπί-
τευκτος, εξαιτίας των νέων στελεχών, του
σκεπτικισμού απέναντι στον εμβολιασμό
και του καθυστερημένου εμβολιασμού
των παιδιών.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλαν-
δράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δη-
μόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν
τη σχετική δημοσίευση του «Nature». Το
γεγονός ότι το «τείχος ανοσίας» είναι δυ-
σεπίτευκτο σενάριο, πλέον, δεν υποβαθ-
μίζει την αξία του εμβολιασμού ως όπλου
απέναντι στην πανδημία. Στο άμεσο μέλ-
λον οι επιστήμονες θεωρούν πια ότι η επι-
στροφή στην κανονικότητα δεν προϋπο-
θέτει το τείχος ανοσίας, αλλά πως μακρο-
πρόθεσμα η λοίμωξη Covid-19 θα έχει εν-
δημικό χαρακτήρα. Το σκεπτικό αυτό βα-
σίζεται σε διάφορους λόγους όπως:

11. Είναι ασαφές αν και κατά πόσο τα εμ-
βόλια προφυλάσσουν από τη μετάδοση του
ιού: Κλειδί για το «τείχος ανοσίας» είναι ότι
και να νοσήσει κάποιος, είναι λίγα τα επίνο-

σα (που μπορεί να μολυνθούν) άτομα στο
περιβάλλον του. Τα εμβόλια έχουν αποδεί-
ξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι στη
συμπτωματική νόσο, αλλά τα δεδομένα γύ-
ρω από την πρόληψη της μετάδοσης δεν εί-
ναι ώριμα ακόμα και αυτό αποτελεί κομβικό
σημείο στο να συμβάλει ο εμβολιασμός στο
«τείχος ανοσίας».

2. Ο διαμοιρασμός των εμβολίων είναι
άνισος: Μια συντονισμένη ταυτόχρονη
παγκόσμια εμβολιαστική κινητοποίηση
θεωρητικά θα μπορούσε να εξαλείψει την
Covid-19. Ωστόσο, η διαφορετική εμβο-
λιαστική κάλυψη ανά τις χώρες ή ακόμα
μέσα στις πολιτείες της ίδιας χώρας
(ΗΠΑ) και οι διαφορετικές ηλικιακές ομά-
δες που εμβολιάζονται ανά συγκεκριμένη
περίοδο, με τα παιδιά να μην το κάνουν
ακόμη, μπορεί να οδηγήσουν σε νέες
εξάρσεις ακόμη και σε χώρες με ποσοστά
εμβολιασμού που αγγίζουν το «τείχος
ανοσίας». Αν υποθέσουμε ότι οι περισσό-
τεροι ανήλικοι δεν εμβολιαστούν, τότε
πρέπει να εμβολιαστεί το 100% του πληθυ-
σμού άνω των 18 ετών, για να φτάσουμε
ανοσία 76% στο σύνολο.

3. Τα νέα στελέχη ανατρέπουν την ισορ-
ροπία του «τείχους ανοσίας»: Το παρά-
δειγμα της Βραζιλίας εξηγεί αυτήν την πε-
ρίπτωση. Λόγω των μαζικών εξάρσεων
στην αρχή της πανδημίας έως τον Ιούνιο
του 2020 υπολογίστηκε ότι νόσησε πάνω
από το 60% του πληθυσμού - ποσοστό που
θα μπορούσε να πετύχει το «τείχος ανο-
σίας». Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2021, το
νέο στέλεχος, γνωστό και ως Ρ.1, οδήγησε

σε νέα έκρηξη κρουσμάτων. 
4. Η ανοσία μπορεί να μη διαρκεί για

πάντα:Αν υποθέσουμε ότι η φυσική ανοσία
διαρκεί λίγους μόνο μήνες, τότε τα χρονικά
περιθώρια για την εφαρμογή του εμβολια-
σμού είναι ακόμη πιο στενά. Επίσης, πρέ-
πει να προσδιοριστεί η διάρκεια της ανο-
σίας που παρέχουν τα εμβόλια και πότε και
αν θα χρειαστούν δόσεις ενίσχυσης.

5. Η ολοκλήρωση του εμβολιασμού αλ-
λάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά: Όσο
οι άνθρωποι εμβολιάζονται, σταδιακά χα-
λαρώνουν τα μέτρα πρόληψης, αυξάνουν
τις συναναστροφές τους και γέρνουν τη
ζυγαριά του «τείχους ανοσίας», το οποίο
εξαρτάται και από την έκθεση του ατόμου
στον ιό. Τα εμβόλια έχουν αποτελεσματι-
κότητα που αγγίζει το 90%, οπότε, αν πριν
από το εμβόλιο κάποιος ερχόταν σε επα-
φή με ένα άτομο και μετά έρθει σε επαφή
με 10, τότε καταλήγει στο ίδιο σημείο».

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο εμ-
βολιασμός μπορεί ρεαλιστικά να μη μας
παρέχει το «τείχος ανοσίας» και να μην
μπορεί δώσει άμεσο τέλος στην Covid-19,
αλλά μπορεί να μειώσει τις νοσηλείες και
τη θνητότητα της λοίμωξης, ειδικά σε ευ-
παθείς ομάδες. Η λοίμωξη μπορεί να μην
εξαφανιστεί άμεσα, αλλά η σοβαρότητα
και η απειλή της θα εξασθενήσουν.

Το όριο είχε τοποθετηθεί
στο να επιτευχθεί ανοσία σε
60%-70% του πληθυσμού,
είτε λόγω νόσησης είτε 
μέσω εμβολιασμού. 
Αυτός ο στόχος φαντάζει
δυσεπίτευκτος…

Γεωργαντάς: 106.000 νέοι έκλεισαν ραντεβού μέσα σε μία εβδομάδα
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«Μαύρη» Τρίτη με 4.608 κρούσματα
Ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας κατέγραψε
χθες ο ΕΟΔΥ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 4.608, οι διασωληνωμένοι 326 και οι θάνατοι 32.
Στο «κόκκινο» παρέμεινε και χθες η Αττική, καθώς από τα 4.608 νέα
κρούσματα οι 1.096 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Στη
Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 402 νέες μολύνσεις, ενώ στην Κρήτη
εντοπίστηκαν 344 κρούσματα. 

Πέντε λόγοι που
δυσκολεύουν
το τείχος ανοσίας



Πώς θα λειτουργήσουν
σχολεία - πανεπιστήμια

Στις 13 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτω-
βρίου ξεκινά, διά ζώσης, το νέο διδακτι-
κό και ακαδημαϊκό έτος, αντιστοίχως,
ενώ το μεγάλο στοίχημα για το υπουρ-
γείο Παιδείας είναι να κυλήσει ομαλά η
χρονιά, χωρίς να χρειαστεί μαθητές και
φοιτητές να επιστρέψουν στην εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση. Σύμφωνα με όσα
αποφασίστηκαν, καθηγητές όλων των
βαθμίδων, μαθητές και φοιτητές, θα
επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες
και τα αμφιθέατρα είτε με πιστοποιητικό
εμβολιασμού είτε με τεστ. Παράλληλα,
θα συνεχίσουν να φορούν μάσκες και
να ακολουθούν τα μέτρα του ΕΟΔΥ.

Εκπαιδευτικοί, καθηγητές και φοιτη-
τές που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέ-
πει να υποβάλλονται δύο φορές εβδο-
μαδιαίως σε rapid test με δικά τους έξο-
δα, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα,
ενώ το κόστος για κάθε έλεγχο ορίζεται,
στο εξής, στα 10 ευρώ. Καθηγητές πανε-
πιστημίου και φοιτητές, για την είσοδό
τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα
υποχρεούνται να επιδεικνύουν ψηφια-
κή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το
gov.gr, αφότου υποβληθούν σε rapid
test. Η βεβαίωση θα ελέγχεται με την
εφαρμογή covid free app από τους αρ-
μόδιους υπαλλήλους του πανεπιστημί-
ου.

Σε δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ (self
test) την εβδομάδα θα πρέπει να υπο-
βάλλονται οι ανεμβολίαστοι μαθητές
από τις 13 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να
προσέρχονται στη σχολική αίθουσα. Τα
δύο self test θα διατίθενται δωρεάν από
το κράτος και είτε ο μαθητής, εφόσον
είναι ενήλικος, είτε οι γονείς του θα δη-
λώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr. Παράλληλα, εξετά-
ζεται το ενδεχόμενο λειτουργίας εμβο-
λιαστικών κέντρων σε πανεπιστήμια και
σχολικές μονάδες, προκειμένου να εμ-
βολιαστούν όσοι το επιθυμούν.

Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσμα-
τος σε σχολεία, η υφυπουργός Παιδείας
Ζέττα Μακρή ανακοίνωσε ότι θα συν-
ταχθούν, το επόμενο διάστημα, υγει-
ονομικά πρωτόκολλα, τα οποία, ωστόσο,
θα είναι διαφοροποιημένα από την προ-
ηγούμενη χρονιά, καθώς φέτος σημαν-
τικός αριθμός εκπαιδευτικών και μαθη-
τών είναι εμβολιασμένοι. Η ίδια ξεκα-
θάρισε ότι δεν θα υπάρχει οριζόντιο
κλείσιμο σχολικής μονάδας ή τμημά-
των, καθώς και πως θα ισχύσουν αυστη-
ρά πρωτόκολλα για τα φροντιστήρια. 

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα
υλοτομίας στις καμένες πε-
ριοχές της Εύβοιας και της
Βαρυμπόμπης, σύμφωνα με

κυβερνητικές πηγές, προκειμένου να
καθαριστούν τα επικίνδυνα σημεία, να
εξασφαλιστεί η πρόσβαση και να προ-
χωρήσουν οι αντιπλημμυρικές και αντι-
διαβρωτικές παρεμβάσεις, εν όψει χει-
μώνα.

Οι υλοτόμοι, σύμφωνα με την κυβέρ-
νηση, έχουν πιάσει δουλειά, ενώ για τον
σκοπό αυτόν έγινε σύσκεψη χθες το
απόγευμα στο Δημαρχείο Ιστιαίας Αιδη-
ψού, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ
άλλων, ο δήμαρχος Γιάννης Κοντζιάς,
στελέχη του Δασαρχείου και της Αυτοδι-
οίκησης, εκπρόσωποι της εταιρείας
ΜΕΤΚΑ (που στο πλαίσιο της κοινωνικής
ευθύνης χρηματοδοτεί τα έργα), εκπρό-
σωποι των συνεταιρισμών υλοτόμων της
Εύβοιας (οι οποίοι ανέλαβαν την εκτέλε-
ση του έργων υπό την επίβλεψη του Δα-
σαρχείου) και ομάδα ειδικών επιστημό-
νων (κυρίως δασολόγοι και καθηγητές

Ορεινής Υδρονομίας), με επικεφαλής
τον δασολόγο - περιβαλλοντολόγο, σύμ-
βουλο του πρωθυπουργού Γρηγόρη
Βάρρα.

Οι πληροφορίες τονίζουν πως ήδη έχει
ολοκληρωθεί η αντιπλημμυρική ανα-
γνωριστική μελέτη και στις επόμενες 10
ημέρες αναμένεται να υλοποιηθούν οι
επιμέρους μελέτες, που εκπονούνται με
ταχείς ρυθμούς αυτήν τη στιγμή. Η αντι-
πλημμυρική θωράκιση, όπως τονίζεται
από την κυβέρνηση, είναι η πρώτη προ-
τεραιότητα και θα ακολουθήσει η αναδά-
σωση, καθώς, σύμφωνα με τους επιστή-
μονες που βρίσκονται στις καμένες πε-
ριοχές και καταγράφουν σπιθαμή προς
σπιθαμή τις εκτάσεις από τις οποίες πέ-
ρασε η πυρκαγιά, αρκετά σημεία δεν
έχουν καεί ολοσχερώς και θα υπάρξει
φυσική αναγέννηση. Μεγάλα κομμάτια
του δάσους έχουν μείνει ανέγγιχτα και
«αφότου η φύση ηρεμήσει και κάνει τη
δουλειά της, τότε θα προχωρήσουμε και
στην αναδάσωση», όπως έλεγαν χαρα-
κτηριστικά.

Βίλια - Κάζα: Σε 
ύφεση η πυρκαγιά
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
συνεχίζουν να επιχειρούν για την κα-
τάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή
Κάζα, στα Βίλια Αττικής, που είναι σε
ύφεση. Ειδικότερα, επιχειρούν 220
πυροσβέστες με 64 οχήματα, συμπε-
ριλαμβανομένων 2 ομάδων πεζοπό-
ρων τμημάτων, της δύναμης που έχει
διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Πολιτικής Προστασίας με 77 πυρο-
σβέστες και 13 οχήματα από τη Ρου-
μανία, καθώς και 37 πυροσβέστες με
9 οχήματα από την Πολωνία, το Μηχα-
νοκίνητο Τμήμα Πυροσβεστικών Επι-
χειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) καθώς και ομάδα
ΣμηΕΑ της Περιφερειακής Πυροσβε-
στικής Διοίκησης Αττικής. Για την αε-
ροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1
ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Συν-
δρομή παρέχουν η ΕΛ.ΑΣ., ο Ερυθρός
Σταυρός, εθελοντές πυροσβέστες,
μηχανήματα έργου και υδροφόρες
ΟΤΑ.
Όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκ-
δηλώθηκε στις 16 Αυγούστου σε δα-
σική έκταση στα Βίλια, επίσης συνε-
χίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγει-
ες πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως
για τη διαβροχή της περιμέτρου. Πα-
ράλληλα, παραμένουν σε γενική επι-
φυλακή όλες οι υπηρεσίες του Πυρο-
σβεστικού Σώματος της επικράτειας
και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέ-
ριας επιτήρησης.

Ξεκίνησαν σε
Βαρυμπόμπη
και Εύβοια 
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Δυτική Ελλάδα

Συμμετοχή σε καινοτόμο 
πρόγραμμα πρόληψης πυρκαγιών

Προγραμματική σύμβαση περιβαλλοντικού πιλοτικού έργου
στην Ηλεία υπέγραψαν ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Πε-
ριβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δη-
μητρογιάννης και ο γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Ελ-
λάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων Νικόλαος Παπαθεο-
δώρου. Στόχος είναι η υλοποίηση πιλοτικής δράσης στη χωρι-
κή αρμοδιότητα του Δήμου Ήλιδας στον τομέα «Δασικές πυρ-
καγιές σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία (Οικοσυστήματα
και Βιοποικιλότητα, Δασοκομία)», ώστε να επιτυγχάνεται η
πρόληψη δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Ήλιδας (ΠΔΕ). H Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο εγκε-
κριμένο πρόγραμμα, με αντικείμενο «Ενισχύοντας την εφαρ-
μογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
στην Ελλάδα».

Κομοτηνή

Διαμαρτυρία για παύση 
του μαζικού αθλητισμού

Κοινωνικά απαράδεκτη θεωρεί η Δημοτική Αρχή Κομοτη-
νής τη διακοπή χρηματοδότησης των προγραμμάτων άθλησης.
Ο Δήμος Κομοτηνής επισημαίνει: «Από το 1981, οπότε και θε-
σπίστηκαν και πρωτοεφαρμόστηκαν τα προγράμματα αυτά,
δεν διακόπηκαν ποτέ. Ακόμη και όταν οι μνημονιακές οικονο-
μικές συνθήκες περιέκοψαν τα κονδύλια της συμμετοχής του
υπουργείου».

«Με τη νέα Αριστοτέλους, η Θεσσαλονίκη επανασυστήνεται στον κόσμο και στέλνει προς
τα έξω το σήμα ότι σε αυτήν τη γωνιά της Μεσογείου υπάρχει μια πόλη που με αυτοπεποί-
θηση διεκδικεί αυτό που της αναλογεί», τόνισε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μι-
λώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο της συμπρωτεύουσας, ο δήμαρχος έκανε λόγο για ένα
«φιλόδοξο remake» του κεντρικότερου άξονα της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι η
πρόταση που παρουσιάστηκε για την ανάπλαση της Αριστοτέλους είναι αυτή που ομοφώ-
νως απέσπασε το πρώτο βραβείο από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία και
αποτελείται από αρχιτέκτονες εγνωσμένης αξίας. «Οποιαδήποτε συζήτηση είναι χρήσι-
μη να γίνεται, αλλά σε αυτήν την πόλη κάποτε πρέπει να επιλέξουμε να ακούμε τους ειδι-
κούς, να εμπιστευόμαστε αυτούς οι οποίοι έχουν μια πρόταση και από εκεί και μετά να
προχωρούμε στην εξέλιξη της πόλης», είπε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων για συνολικά 220 άνεργους,
εργαζόμενους και άτομα με αναπηρία υλο-
ποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
στη Νάουσα. Πρόκειται για τρεις ολοκλη-
ρωμένες παρεμβάσεις, μία ανά κατηγορία
(άνεργοι, εργαζόμενοι, άτομα με αναπη-
ρία), οι οποίες χρηματοδοτούνται από ευ-
ρωπαϊκούς πόρους, μέσω του προγράμμα-
τος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Επί του
θέματος, ο περιφερειάρχης Απόστολος
Τζιτζικώστας επισήμανε: «Διαρκής στόχος
μας είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού σε όλη την Κεντρική Μακεδονία,
ώστε να αποκτήσει τα αναγκαία εφόδια και
να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγ-
χρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.
Είναι η δική μας σταθερή προσπάθεια να
περιορίσουμε την ανεργία και να ενισχύ-
σουμε τα προσόντα του οικονομικά ενερ-
γού πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Ειδικά για τη Νάουσα, η οποία πλήτ-
τεται από την ανεργία, τα τρία ολοκληρω-
μένα προγράμματα που υλοποιούμε απο-
τελούν ουσιαστική στήριξη για την αγορά
εργασίας και την τοπική οικονομία».

! Κεντρική Μακεδονία 

Παρεμβάσεις 
κατάρτισης 
για εργαζομένους 
και ΑμεΑ

Γρεβενά 

Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος
«It Culture»
Στο Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος του έργου «It Cul-
ture» συμμετέχει ο Δήμος Γρεβενών, ως επικεφαλής
εταίρος στο έργο «Ανάπτυξη και προώθηση των πολι-
τιστικών τουριστικών προορισμών μέσω πολυμεσι-
κών εργαλείων». Το έργο «It Culture» στοχεύει στην
υποστήριξη ενός υποσυνόλου της τουριστικής βιο-
μηχανίας που σχετίζεται με τον πολιτιστικό τουρισμό
και στη «μετατόπιση» μέρους των επισκεπτών σε
εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στοχεύει ακόμη
στην προβολή του αρχαιολογικού πλούτου και της λα-
ογραφικής κληρονομιάς των περιοχών.

Η Θεσσαλονίκη «επανασυστήνεται
με τη νέα Αριστοτέλους»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μαλεβίζι

«Θέλουμε τη διαχείριση
της Ζώνης Λινοπεραμάτων»

«Η χρήση, εκμετάλ-
λευση και διαχείριση
της χερσαίας και θα-
λάσσιας Ζώνης Λινο-
περαμάτων να αποδο-
θούν στο Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Μαλε-
βιζίου» ζητά επιτακτικά η οικεία Δημοτική Αρχή. Με επι-
στολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου
Μενέλαος Μποκέας επανέρχεται για μία ακόμη φορά στο
θέμα και υπογραμμίζει «τον πρωταγωνιστικό ρόλο που
πρέπει να έχουν Δήμος και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε
σχέση με την αναβάθμιση και τη διαχείριση της περιο-
χής». Το αίτημα κοινοποιείται ταυτόχρονα στον αναπλη-
ρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, στις διοικήσεις
του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΛΗ, στους βουλευτές Νομού Ηρα-
κλείου, στον ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, στον
περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και στον
πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννη Κουράκη.
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Τ
α συνολικά δεκαέξι
έργα που εκτε-
λούνται και άλλα

δεκαέξι που έχουν δημο-
πρατηθεί ή βρίσκονται σε
στάδιο δημοπράτησης με
ώριμες μελέτες, αναμένε-
ται να βελτιώσουν την πό-
λη της Κηφισιάς. Πρόκει-
ται για έργα που διευκο-
λύνουν την καθημερινό-
τητα των δημοτών και των
επισκεπτών και αφορούν
σχολικά κτίρια, συντηρή-
σεις και κατασκευές ηλε-
κτροφωτισμού, εργολα-
βίες συνδέσεων με τα δί-
κτυα αποχέτευσης, έργα
ασφαλτοστρώσεων, κατα-
σκευής πεζοδρομίων και
διανοίξεις οδών.

Στα βασικότερα από τα
έργα που εκτελούνται σήμερα συμπερι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων η προσθήκη
νέας πτέρυγας 1ου Δημοτικού Κηφισιάς, οι
διανοίξεις οδών 2018, η κατασκευή αγω-
γών ακαθάρτων, η συντήρηση ηλεκτροφω-
τισμού, η συντήρηση σχολικών κτιρίων, η
κατασκευή ηλεκτροφωτισμού και η κατα-
σκευή πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώ-
ρων. Σε αυτά που δημοπρατήθηκαν πρό-
σφατα και πρόκειται να «φανούν» σύντομα
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αντικα-
τάσταση χλοοτάπητα του Ζηρινείου Σταδί-
ου Κηφισιάς, η επισκευή ποδηλατοδρόμου
Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, οι εργασίες
επισκευής ΔΑΚ Πολιτείας, η κατασκευή

φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους
αγωγούς ομβρίων και η εκπόνηση μελετών
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
της πόλης. Τέλος, τον μήνα που διανύουμε
και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πρόκειται να
δημοπρατηθούν μια σειρά ακόμη από έργα
σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώρ-
γος Θωμάκος: «Ο δήμος μας βρίσκεται σε
διαρκή εγρήγορση και αξιοποιεί κάθε πηγή
χρηματοδότησης για μεγάλα έργα, ενώ λό-
γω της καλής οικονομικής διαχείρισης των
προηγούμενων ετών έχει τη δυνατότητα να
υλοποιεί έργα καθημερινότητας του τεχνι-
κού μας προγράμματος με ίδιους πόρους».

Έμπρακτη στήριξη 
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συνεχίζει να στηρίζει

έμπρακτα τις πυρόπληκτες περιοχές και τους κατοί-
κους τους. Συγκεκριμένα, με εισήγηση του δημάρχου
Νίκου Μπάμπαλου και απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της πόλης αναλαμβάνει να συνδράμει στις
δράσεις αποκατάστασης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
και συγκεκριμένα την Τοπική Κοινότητα της Κοκκινο-
μηλιάς, έπειτα από σχετική συμφωνία με τους ανθρώ-
πους του δήμου. Ενδεικτικά, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής θα βοηθήσει στέλνοντας τεχνικό κλι-
μάκιο που θα συμμετάσχει στην καταγραφή των ζημιών στον συγκεκριμένο οικισμό, θα υποστη-
ρίξει τη μελέτη αποκατάστασης του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίων Ταξιαρχών της Κοκκινομηλιάς,
ο οποίος έχει υποστεί σημαντικές φθορές από την πυρκαγιά, θα υποστηρίξει μελέτες για αποκα-
τάσταση και ανάπλαση δημόσιων χώρων στην πυρόπληκτη περιοχή και θα συγκεντρώσει υλικό
για τα σχολεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Στο Ίλιον χτυπά 
η καρδιά της τζαζ 

Ο Δήμος
Ιλίου διορ-
γανώνει
για δέκατη
συνεχή
χρονιά ένα
από τα με-
γαλύτερα
φεστιβάλ
τζαζ της
χώρας. H
καρδιά της

ελληνικής τζαζ θα χτυπήσει και φέ-
τος στο Ίλιον, στον μαγευτικό κήπο
του Πύργου Βασιλίσσης (κτήμα Σερ-
πιέρη), όπου θα φιλοξενήσει κορυ-
φαίους καλλιτέχνες, με ελεύθερη
είσοδο, υπό την καλλιτεχνική διεύ-
θυνση του Γιώργου Τρανταλίδη. Το
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου οι Τάνια
Γιαννούλη, Γιώτης Σαμαράς Quartet,
με τους Κωνσταντίνο Χριστοδούλου,
Yoel Soto, Σωτήρη Ντούβα, Γιώτη
Σαμαρά και το Gilad Atzmon Trio, με
τους Κωσταντίνο Στουραΐτη, Γιώργο
Κωστελέτο, Gilad Atzmon, θα προ-
σφέρουν στο κοινό εξαιρετικούς
ήχους της τζαζ μουσικής, με αυστη-
ρή τήρηση όλων των μέτρων προ-
στασίας. Όπως τονίζει ο δήμαρχος
Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Ένας από τους
σημαντικότερους μουσικούς θε-
σμούς στη χώρα επιστρέφει, με διά
ζώσης παρουσία, στον ιστορικό και
πανέμορφο χώρο του Πύργου Βασι-
λίσσης».

ΥΠ.ΕΣ.: 1,62 εκατ. 
στις πυρόπληκτες 
περιφέρειες 
Με το συνολικό ποσό ύψους
1.620.000 ευρώ επιχορηγούνται
από το υπουργείο Εσωτερικών οι
Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου
και Αττικής για την άμεση αντιμε-
τώπιση των συνεπειών που προ-
κλήθηκαν από τις πυρκαγιές κατά
το χρονικό διάστημα από 27 Ιουλί-
ου έως 20 Αυγούστου 2021. Ειδι-
κότερα χρηματοδοτούνται από το
«Πρόγραμμα πρόληψης και αντι-
μετώπισης ζημιών και καταστρο-
φών που προκαλούνται από θεο-
μηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
της χώρας» με τα ακόλουθα ποσά:
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
με το ποσό των 550.000 ευρώ, η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με
το ποσό των 350.000 ευρώ, η Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου με το πο-
σό των 370.000 ευρώ και η Περι-
φέρεια Αττικής με το ποσό των
350.000 ευρώ. 

Την τελική φάση του 1st In-
terwetten FIBA 3×3 Greece
Tour φιλοξενεί ο Πειραιάς.
Στις 27, 28, 29 και 30 Αυγού-
στου όλοι οι δρόμοι οδηγούν
στον προαύλιο χώρο του Δη-
μοτικού Θεάτρου Πειραιά,
όπου δίνουν ραντεβού οι κα-
λύτερες ομάδες και οι κορυ-
φαίοι παίκτες της διοργάνω-
σης για να πρωταγωνιστή-
σουν σε μια καθ’ όλα φαντα-
σμαγορική μπασκετική πα-
ράσταση, με συνδιοργανωτή
τον Δήμο Πειραιά.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ηλεκτρονικά 
ραντεβού       
Σε πιλοτική εφαρμογή τέθηκε η
υπηρεσία ηλεκτρονικών ραντεβού
στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας
Αττικής. Όπως προβλέπεται, στα-
διακά θα επεκταθεί στο σύνολο των
υπηρεσιών και οι πολίτες θα έχουν
πλέον τη δυνατότητα να κλείσουν
ραντεβού μέσω τηλεφώνου στην
αρμόδια διεύθυνση και μέσω διαδι-
κτύου. Για την υπηρεσία των ηλε-
κτρονικών ραντεβού οι πολίτες
μπορούν να επισκέπτονται το
www.patt.gov.gr/appointments και
να εξυπηρετηθούν. Συγκεκριμένα
μπορούν να αναζητήσουν την υπη-
ρεσία για την οποία επιθυμούν να
κλείσουν ραντεβού, να ενημερω-
θούν για τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά που πρέπει να έχουν μαζί τους
και να επιλέξουν την ημέρα και ώρα
που τους εξυπηρετεί. Εναλλακτικά,
μπορούν να καλέσουν στο τηλέφω-
νο της αρμόδιας διεύθυνσης και να
κλείσουν το ραντεβού τους.

Τα έργα που αλλάζουν 
την ΚηφισιάΣτον Πειραιά το 

1ο FIBA 3×3 Tour
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Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο γνωστού
μοντέλου της δεκαετίας του ’90

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Νανάς
Ταπάσκου, γνωστού μοντέλου των ’90s. Η μελαχρινή καλ-
λονή έφυγε ξαφνικά από τη ζωή δίχως ακόμη να έχουν γί-
νει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Η Νανά Ταπάσκου είχε ασχοληθεί, εκτός από το μόντε-
λινγκ, με την υποκριτική και το τραγούδι. Έκανε τα πρώτα
της βήματα συμμετέχοντας στον διαγωνισμό ομορφιάς
«Playmate» το 1999, χωρίς ωστόσο να κερδίσει κάποιον
τίτλο. Αργότερα ασχολήθηκε με την υποκριτική αλλά και το

τραγούδι, συμμετέχοντας σε πολύ γνωστά σίριαλ όπως «Ο
Ιούδας φιλούσε υπέροχα» και «Λόλα».

Αργότερα η Νανά Ταπάσκου άφησε πίσω της τον χώρο
της showbiz θέλοντας να δημιουργήσει τη δική της οικογέ-
νεια με τον επιχειρηματία Μαυρουδή Αναγνωστάρα. Η Να-
νά είχε δυο παιδιά.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στις Σέρρες, όπου μαζί
με τον σύζυγό της διατηρούσαν καφέ ενώ η ίδια είχε και εκ-
πομπή σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Πήρε προθεσμία για να 
απολογηθεί αύριο, ενώ 
ο δικηγόρος της καταγγέλλει
απειλητικά μηνύματα εις 
βάρος της πελάτισσάς του   

Δολοφονία 
στη Μεσαρά: 
Τον σκότωσε 
ο εργάτης του
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις
γύρω από τη δολοφονία του
39χρονου κτηνοτρόφου στη
Μεσαρά της Κρήτης. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του
cretalive.gr, ένας Ρουμάνος
που εργαζόταν για λογαρια-
σμό του κτηνοτρόφου, ομο-
λόγησε ότι είναι ο δράστης
του στυγερού εγκλήματος,
το οποίο έγινε μπροστά στα
μάτια του επτάχρονου παιδι-
ού του θύματος.
Ο καθ’ ομολογίαν δολοφό-
νος διέμενε σε σπιτάκι στην
κτηνοτροφική μάντρα του
39χρονου, ακριβώς απέναν-
τι από το σπίτι της οικογένει-
ας. Ο δράστης φέρεται να
επικαλείται ως κίνητρο της
δολοφονίας αφενός οικονο-
μικούς λόγους και αφετέρου
τη βίαιη συμπεριφορά του
θύματος εις βάρος του.
Σύμφωνα με αστυνομικούς
κύκλους που επικαλείται το
cretalive.gr, ο Ρουμάνος εί-
χε εμφανιστεί αρχικά ως
μάρτυρας του εγκλήματος,
λέγοντας ότι άκουσε τους
πυροβολισμούς, βγήκε να
δει τι συνέβαινε και οι δρά-
στες πυροβόλησαν και προς
το μέρος του. Η ιστορία που
παρουσίασε, όμως, δεν
έπεισε τους αστυνομικούς,
και στη διάρκεια της ανάκρι-
σης έπεσε σε αντιφάσεις και
τελικά ομολόγησε τη δολο-
φονία.

Της Μαρίας Δήμα

Μ
ε βασικό υπερασπιστικό ισχυρι-
σμό την «άγνοια» που υποστηρί-
ζει πως είχε για τα κρυμμένα
ναρκωτικά που βρέθηκαν στο

αυτοκίνητό της, αναμένεται αύριο να απολο-
γηθεί στον ανακριτή το 31χρονο μοντέλο που
κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Η κατηγορούμενη συνεχίζει να αρνείται
οποιαδήποτε σχέση με τα 33 φιξάκια κοκαΐ-
νης που βρέθηκαν κάτω από τα καθίσματα του
θηριώδους Range Rover, υποστηρίζοντας
πως όλο αυτό το σκηνικό είναι στημένο για να
κατασυκοφαντηθεί.

Το μοντέλο, που συνελήφθη το βράδυ του
περασμένου Σαββάτου στη Γλυφάδα για δια-
κίνηση ναρκωτικών, φέρεται να επιμένει πως
κάποιοι ήθελαν να της κάνουν κακό και για
αυτόν τον λόγο, άλλωστε, της έστελναν προει-
δοποιητικά μηνύματα.  Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, και προανακριτικά στους αστυνομι-
κούς, η 31χρονη, η οποία έγινε γνωστή μέσα
από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι σόου μόδας
«GNTM» και στην εκπομπή «My Style Rocks»,
ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα συ-
σκευασμένα ναρκωτικά που βρέθηκαν κάτω
από το κάθισμα του αυτοκινήτου της.

Κατά τον δικηγόρο της Ανδρέα Θεοδωρό-

πουλο, που τη συνόδευε χθες στον ανακριτή
από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία
για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, η εντολέας
του «είναι αθώα και θα αποδειχθεί από την
ανάκριση ότι όλη αυτή η υπόθεση έχει κατα-
σκευαστεί από εχθρική πλευρά».

Μάλιστα -σύμφωνα πάντα με τον συνήγορό
της- αρκετές πλευρές ήθελαν η 31χρονη «να
έχει αυτή την κατηγορία εις βάρος της και για
αυτό τον λόγο -όπως είπε- υπάρχουν και προ-
ειδοποιητικά μηνύματα εναντίον της ενάμιση
μήνα πριν, ότι θα καταστραφεί η ζωή της, ότι
θα καταστραφεί το παιδί της και η ίδια».

«Δηλώνουμε λοιπόν ότι θα αποδειχθεί από
τη διαδικασία ότι είναι αθώα και θα γίνουν και
συγκεκριμένες πραγματογνωμοσύνες αν το
αυτοκίνητο έχει διαρρηχθεί ή όχι», είπε κατα-
λήγοντας ο δικηγόρος της σε δηλώσεις του
στους δημοσιογράφους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στη μαρτυρι-
κή κατάθεσή του ένας εκ των αστυνομικών
που τη συνέλαβε, επισήμανε ότι το πανάκριβο
Range Rover ήταν αυτό που κίνησε τις υπο-
ψίες για να το ελέγξουν, ενώ η συμπεριφορά
της 31χρονης από τη στιγμή που κατέβηκε από
το όχημα και ένα τηλεφώνημα, στο οποίο ήταν
νευρική και αναστατωμένη, τους έκαναν να
«ξεσκονίσουν» το αυτοκίνητο, για να ανακα-
λύψουν τελικά τα 35 φιξάκια με την κοκαΐνη. 

Αρνείται
τα πάντα 
η καλλονή 
με την κόκα
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Γράφει η Δήμητρα Δάρδα

Ο
Ανέστης Βλάχος, ο διάσημος
«σκληρός» του ελληνικού σινεμά,
ύστερα από μια άνιση, αλλά γενναία
μάχη, «έφυγε» χθες, νικημένος από

καρδιακή ανεπάρκεια και σοβαρά, πολλαπλά
προβλήματα υγείας. Ο θάνατος του 87χρονου
ηθοποιού «κλείνει» τον μεγάλο κύκλο των
σπουδαίων πρωταγωνιστών που μεσουράνη-
σαν τις προηγούμενες δεκαετίες στον παλαιό,
«χρυσό» κινηματογράφο, ο οποίος ανέδειξε
μια αξεπέραστη γενιά ταλέντων. 

Ο πολυβραβευμένος πρωταγωνιστής και
αγαπημένο παιδί των Δημήτρη Χορν και Έλ-
λης Λαμπέτη άφησε την τελευταία του πνοή
στον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλευόταν σχε-
δόν για έναν μήνα, με τον γιο του, Ηρακλή
Βλάχο, να ανακοινώνει τη θλιβερή είδηση με
μια δραματική ανάρτηση: «Να την προσέχεις
τη μαμά, σε παρακαλώ, εκεί που πας, Πατέρα.
Βρες και τη Σοφία μας και να με περιμένετε.
Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ… Αντίο, μπαμ-
πά… Καλό ταξίδι».

Γιος Μικρασιατών φτωχών γεωργών, γεν-
νήθηκε στην Προσοτσάνη Δράμας. Σε ηλικία
μόλις 6 ετών αποχαιρέτησε τον ήρωα πατέρα
του Ηρακλή, που σκοτώθηκε το 1941 στο αλ-
βανικό μέτωπο. Την ανατροφή του ανέλαβε η
γιαγιά του. Το μικρό αγόρι, αμούστακο αλλά
με καρδιά λιονταριού, ήρθε στην Αθήνα, ανα-

ζητώντας δουλειά και ένα καλύτερο μέλλον,
αφού τα χρόνια της Κατοχής ζητιάνευε στους
δρόμους για ένα κομμάτι ψωμί. Εγκαταστά-
θηκε το 1946 στην Καλλιθέα και ο εφηβικός
του ενθουσιασμός τον οδήγησε να γραφτεί
στην Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου - Θεά-
τρου Σταυράκου. Χρήματα για τα δίδακτρα δεν
είχε και έκανε deal με τον διευθυντή να βάψει
όλο το κτίριο! Γοητευτικός, ψηλός και ντόμ-
προς, τραβούσε σαν μαγνήτης τις γυναίκες.
«Οι γυναίκες με κυνηγούσαν περισσότερο.
Ανέβαινε η μία στο σπίτι μου και, μόλις έφευ-
γε, ανέβαινε η άλλη», είχε αναφέρει σε συνέν-
τευξή του. 

Στην υποκριτική, εξαιρετικός. Ήδη είχε ξε-
χωρίσει από τους υπόλοιπους, μαζί με τον
συμμαθητή του Κώστα Καζάκο. Τη χρονιά της
αποφοίτησής του έπαιξε τον πρώτο του ρόλο
στην ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Μαγικής
πόλις», έπειτα στον «Δράκο», ενώ καθιερώ-
θηκε με την ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο

Φόβος». Το 1956, παράλληλα με τα γυρίσματα
της ταινίας «Το Κορίτσι με τα μαύρα» του Μ.
Κακογιάννη, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη
Χορν και την Έλλη Λαμπέτη, ο Ανέστης Βλά-
χος δούλευε εργάτης σε οικοδομή. 

Ένα ατύχημα, ένα καρφί που πετάχτηκε, τον
τραυμάτισε σοβαρά και έχασε την όρασή του
από το ένα του μάτι. Το διάσημο κινηματογρα-
φικό ζευγάρι της εποχής ανέλαβε να πληρώ-
σει τα νοσήλια και έπειτα τον φιλοξένησε στο
σπίτι του μέχρι να αναρρώσει! «Μου φέρθη-
καν καλύτερα από γονείς», είχε αποκαλύψει ο
Ανέστης Βλάχος. Ο σημαντικός ηθοποιός συμ-
μετείχε σε 180 ταινίες, στις περισσότερες στον
ρόλο του «κακού», κατακτώντας τιμητικές δια-
κρίσεις, με μεγαλύτερη στο Διεθνές Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης: το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου
στην ταινία του Θέου Δήμου «Κιέριον». Κατέ-
βηκε δύο φορές υποψήφιος σύμβουλος στον
Δήμο της Αθήνας και εκλέχτηκε με τις περισ-

σότερες ψήφους απ’ όλες τις παρατάξεις.
Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μαρία Γαρί-
τση και απέκτησαν μια κόρη, την Έλλη. Από
τον πρώτο του γάμο με την τραγουδίστρια Ανα-
στασία Παπανδρώνη (με κουμπάρο τον Νίκο
Ξανθόπουλο) απέκτησε τον γιο του, Ηρακλή,
και μια κόρη, τη Σοφία, που πέθανε σε μικρή
ηλικία. Ήταν παππούς τριών υπέροχων εγγο-
νών, με τον μεγαλύτερο, τον Ανέστη τζούνιορ,

Ο θάνατος του 87χρονου
ηθοποιού «κλείνει» τον
μεγάλο κύκλο των
σπουδαίων πρωταγωνιστών
που μεσουράνησαν τη
«χρυσή» εποχή  του σινεμά...

Α Ν Ε Σ Τ Η Σ  Β Λ Α Χ Ο Σ  

«Έφυγε» ο σκληρός
του ελληνικού 
κινηματογράφου
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Ν Τ Ο Μ Ι Ν I Κ  Ρ A Α Μ Π

Ο ΥΠ.ΕΞ. που ξέχασε τους δικούς του
στην Καμπούλ γιατί ήταν διακοπές!

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Μ
ε ένα περιπαικτικό χαμόγελο αντιμετώπισαν οι Βρετανοί πολίτες -αλ-
λά και όλοι όσοι διαβάσαμε τη σχετική είδηση- ότι ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της χώρας, Ντομινίκ Ράαμπ, δεν επικοινώνησε με τις αφγανι-
κές Αρχές, προκειμένου να διευκολύνει την αναχώρηση των διερμη-

νέων και άλλων συνεργατών της βρετανικής πρεσβείας στην Καμπούλ. Κάποιοι
πίστεψαν ότι η παραίτηση ή η αποπομπή Ράαμπ ήταν ζήτημα λίγων ωρών, ωστόσο ο
Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αιφνιδίασε, όταν δήλωσε: «Έχω πλήρη
εμπιστοσύνη στον Ράαμπ». 

Τι είχε συμβεί; Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας παραθέριζε στην Κρήτη,
όταν άρχισε η ταχεία επέλαση των Ταλιμπάν προς την Καμπούλ και την εξουσία στο
Αφγανιστάν. Στις εξηγήσεις που έδωσε ο ίδιος ο Ράαμπ, ισχυρίστηκε ότι ζήτησε να
μιλήσει με τον Αφγανό ομόλογό του, εκείνος αποδέχθηκε την κλήση, αλλά λίγα
λεπτά αργότερα υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το γραφείο του και ουσιαστικά να
πάψει να ασκεί τα καθήκοντά του, εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία έφτασαν οι
Ταλιμπάν στην αφγανική πρωτεύουσα. Οι εξηγήσεις φάνηκαν πιστευτές και ο Ρά-
αμπ παρέμεινε στη θέση του. Μόνο που δεν εξήγησε πώς όλοι οι άλλοι υπουργοί
Εξωτερικών κατάφεραν να διευκολύνουν τις κινήσεις των ανθρώπων τους στο
αφγανικό έδαφος…

Στην πραγματικότητα, ο Ράαμπ είναι το «δεξί χέρι» του Μπόρις Τζόνσον. Ο γεν-
νημένος το 1974 πολιτικός, με πατέρα εβραϊκής καταγωγής, είχε τοποθετηθεί από
την Τερέζα Μέι στη θέση του υπουργού, αρμόδιου για την έξοδο της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και
Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, απ’ όπου απέκτησε μεταπτυχια-
κό τίτλο, ενώ νωρίτερα είχε περάσει μια περίοδο της ζωής του ως εθελοντής σε
ένα ισραηλινό κιμπούτς, το Σαρίντ. Είναι δεινός γνώστης του καράτε και, όσο ήταν
φοιτητής, είχε γίνει αρχηγός της πανεπιστημιακής ομάδας στο άθλημα αυτό.

Το 2010 εξελέγη βουλευτής των Βρετανών Συντηρητικών (και από τότε εκλέγε-
ται ανελλιπώς) στην εκλογική περιφέρεια Ίσερ και Ουόλτον. Το 2015 διορίστηκε
υφυπουργός Δικαιοσύνης, αλλά στην πρώτη κυβέρνηση της Τερέζα Μέι δεν συμ-
περιελήφθη στο κυβερνητικό σχήμα και έμεινε απλός βουλευτής. Μετά τις εκλο-
γές του 2017, η Μέι διορίζει τον Ράαμπ υπουργό Δικαιοσύνης, όπου έμεινε για λί-
γους μήνες, διότι στον ανασχηματισμό μετατέθηκε στο υπουργείο Στέγασης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 2018 η Μέι τον έκανε υπουργό για την έξοδο της Βρε-
τανίας από την Ε.Ε., αλλά ο Ράαμπ έκφρασε ανοικτά τη διαφωνία του με το σχέδιο
στο οποίο συμφώνησε η Τερέζα Μέι με την ηγεσία της Ενωμένης Ευρώπης και έτσι
παραιτήθηκε. Το 2019 ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε τον Τζέρεμι Χαντ στην κούρσα
για τη διαδοχή της Μέι και την πρωθυπουργία της Βρετανίας. Ο τελευταίος παραι-
τήθηκε από υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτειακών Υποθέσεων, καθώς και
από αρχιγραμματέας του κράτους. Στη θέση του Χαντ ο Τζόνσον διόρισε τον Ντομι-
νίκ Ράαμπ, την οποία κατέχει έως σήμερα.
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Βόρεια Μακεδονία:
Εκδόθηκαν οι
πρώτες ταυτότητες
με το νέο όνομα

Κυκλοφόρησαν χθες στη Βόρεια
Μακεδονία οι πρώτες ταυτότητες
στις οποίες αναγράφεται το νέο
συνταγματικό όνομα της χώρας.
Τις πρώτες 400 ταυτότητες, στις
οποίες αναγράφεται «Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας», αντί για
το «Δημοκρατία της Μακεδονίας»
που αναγραφόταν έως τώρα, πα-
ρέλαβαν ισάριθμοι πολίτες της
πρωτεύουσας, των Σκοπίων.

Οι νέες ταυτότητες είναι γραμ-
μένες στη γλώσσα της χώρας και
στα Αγγλικά, ενώ, όσον αφορά
στην εθνικότητα, πλέον αναγράφε-
ται το «Μακεδονική / Πολίτης της
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακε-
δονίας», αντί του «Μακεδονική»
που υπήρχε στις παλιές ταυτότη-
τες, όπως επιβάλλει η Συμφωνία
των Πρεσπών. Επίσης, υπάρχει
στις ταυτότητες και το διεθνές
πρόθεμα της χώρας «MKD», κατ’
εφαρμογή της ίδιας Συμφωνίας.
Στο προσεχές διάστημα υπολογί-
ζεται ότι θα παραλάβουν καινούρ-
γιες ταυτότητες με τη νέα συνταγ-
ματική ονομασία της χώρας περί-
που 40.000 πολίτες της.

Φήμες για επικείμενη
παραίτηση του Πάπα 
Ολοένα και αυξάνονται οι φήμες
που ξέσπασαν πριν από ένα διή-
μερο και αφορούν στην πιθανή
παραίτηση του Πάπα Φραγκίσκου
από το αξίωμά του, για λόγους
υγείας. Μετά την επέμβαση στο
παχύ έντερο, στην οποία υπεβλή-
θη ο Ποντίφικας στις αρχές Ιου-
λίου, άρχισε να διακινείται η φή-
μη ότι ο Πάπας έχει κλονισμένη
υγεία. Άλλωστε, τον Δεκέμβριο
θα κλείσει τα 85 του χρόνια, ηλι-
κία στην οποία παραιτήθηκε και ο
προκάτοχός του, Βενέδικτος ΙΣΤ’.
Η ιταλική εφημερίδα «Libero
Quotidiano» δημοσίευσε ένα άρ-
θρο, σύμφωνα με το οποίο ο Προ-
καθήμενος της Καθολικής Εκ-
κλησίας σκέφτεται να υποβάλει
την παραίτησή του, τόσο λόγω της
ηλικίας του όσο και εξαιτίας των
πρόσφατων προβλημάτων υγείας
που αντιμετωπίζει. Το ενδιαφέ-
ρον είναι ότι δεν υπήρξε καμία
αντίδραση από την Αγία Έδρα…

Η
έκδηλη ανησυχία της διεθνούς
κοινότητας κατά τις πρώτες ημέ-
ρες της εύκολης επικράτησης των
μαχητών Ταλιμπάν στο Αφγανι-

στάν δίνει σιγά - σιγά τη θέση της στις εντατι-
κές διαβουλεύσεις. Όλοι συζητούν με όλους,
ακόμα και η κυβέρνηση Μπάιντεν με τους ίδι-
ους τους Ταλιμπάν, για το πώς η νέα αφγανική
πραγματικότητα δεν θα έχει επώδυνες επι-
πτώσεις στα Δυτικά κράτη, όπως είχε συμβεί
την πρώτη φορά που αυτοί κυβέρνησαν το
Αφγανιστάν, κατά την περίοδο 1996-2001.

Την ώρα που ο ΟΗΕ -διά της ύπατης αρμο-
στού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μισέλ
Μπασελέ- κατήγγειλε ότι οι Ταλιμπάν σκοτώ-
νουν αμάχους με συνοπτικές διαδικασίες,
ενώ περιορίζουν τις γυναίκες στα σπίτια τους
και απαγορεύουν τις διαδηλώσεις, ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επικοινώνησε
χθες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις

Τζόνσον, προκειμένου οι δύο χώρες να συν-
τονίσουν τις ενέργειές τους, για να πετύχουν
τους απεγκλωβισμούς πολιτών από το Αφγα-
νιστάν. Παράλληλα, ο γραμματέας του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας Νικολάι Πατρούσεφ είχε χθες τηλεφω-
νική συνομιλία με τον σύμβουλο του προ-
έδρου Μπάιντεν επί θεμάτων Εθνικής Ασφα-
λείας Τζέικομπ Σάλιβαν, με τον οποίο συζήτη-
σε την κατάσταση στο Αφγανιστάν αλλά και
κρίσιμα θέματα κυβερνοασφάλειας.

Οι ΗΠΑ, μάλιστα, δεν διστάζουν να δια-
πραγματευθούν ακόμα και με τους Ταλιμπάν,
όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του υπουρ-

γείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Νεντ Πράις, με
αντικείμενο τον έλεγχο του Αεροδρομίου της
Καμπούλ μετά την 31η Αυγούστου, όταν θα
έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των αμερι-
κανικών στρατευμάτων από την ασιατική χώ-
ρα. «Στην πραγματικότητα, υπάρχει συμφω-
νία μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων και
φυσικά μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων και
συμμάχων μας, αλλά επίσης και με τους Τα-
λιμπάν, ότι όλα τα συμφέροντά μας εξυπηρε-
τούνται με ένα εν λειτουργία αεροδρόμιο»,
πρόσθεσε ο Πράις.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι χώρες αλλά
και άλλοι φορείς που διατίθενται να φιλοξε-
νήσουν προσωρινά Αφγανούς πρόσφυγες.
Μετά την Ιταλία που είπε ότι δέχεται 2.500
Αφγανούς, χθες η Ισπανία δήλωσε ότι προ-
σωρινά μπορεί να φιλοξενήσει άλλους 4.000
πρόσφυγες.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία Airbnb έκανε γνω-
στό ότι παρέχει προσωρινό κατάλυμα σε
20.000 ανθρώπους που εγκατέλειψαν ή θα
εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν. Όμως, χθες το
απόγευμα οι Ταλιμπάν έκαναν γνωστό ότι δεν
επιτρέπουν σε κανέναν Αφγανό πολίτη να ει-
σέλθει στο Αεροδρόμιο της Καμπούλ.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Πληθαίνουν οι χώρες 
αλλά και διάφοροι φορείς 
που διατίθενται 
να φιλοξενήσουν προσωρινά
Αφγανούς πρόσφυγες

Η Ρωσία νίπτει τας χείρας της 
Δεν παρεμβαίνει η Ρωσία στις εσωτερικές εξελίξεις του Αφγανιστάν, ακόμα κι
αν εκεί ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος, κάτι που η Μόσχα θεωρεί πιθανό. Αυτό εί-
πε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τη
διένεξη που μεταξύ των Ταλιμπάν και των δυνάμεων αντίστασης που έχουν ως
βάση τους την επαρχία Πανσίρ. «Οι εξελίξεις μπορεί να πάρουν τέτοια τροπή, η
οποία να εγκυμονεί έναν ακόμη εμφύλιο πόλεμο. Κανένας δεν προτίθεται να
παρέμβει στις εξελίξεις αυτές», δήλωσε ο Πεσκόφ.
Νωρίτερα, ο Αχμάντ Μασούντ ανακοίνωσε την οργάνωση αντίστασης στους Τα-
λιμπάν, με επίκεντρο των προσπαθειών του την επαρχία Πανσίρ. Οι Ταλιμπάν
απάντησαν ότι στέλνουν εκατοντάδες μαχητές τους, ενώ προχθές ο Μασούντ
άρχισε συνομιλίες με εκπροσώπους των Ταλιμπάν για τη συμμετοχή του στην
κυβέρνηση.

Πώς σχεδιάζει η Δύση 
να βάλει τάξη στο χάος



Ν
ομοθετική παρέμβαση
ετοιμάζει το επόμενο διά-
στημα το υπουργείο Οικο-
νομικών, η οποία θα αφο-

ρά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και θα
προβλέπει κίνητρα σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα και τομείς της οικονομίας
όπου καταγράφεται υψηλή φοροδια-
φυγή.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες ανα-
φέρουν πως το οικονομικό επιτελείο
σχεδιάζει την αφαίρεση από το φορο-
λογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προ-
σώπου το 30% των δαπανών που πραγ-
ματοποιεί κάθε χρόνο μέσω ηλεκτρο-
νικών πληρωμών, δηλαδή με κάρτες ή
web banking για υπηρεσίες που παρέ-
χονται από 18 συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες για τις οποίες έχει διαπιστωθεί
πως το ποσοστό φοροδιαφυγής είναι
υψηλό. Το ποσό που θα εκπίπτει δεν θα
μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.  

Τα επαγγέλματα
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατη-

γορίες επαγγελματιών για τους οποί-
ους θα ισχύει το κίνητρο αυτό είναι οι
εξής: Δικηγόροι, Αρχιτέκτονες, Ιδιωτι-
κοί ερευνητές, Εργολάβοι κηδειών και
καύσης νεκρών, Εργολάβοι κλιματι-
σμού, θέρμανσης και υδραυλικών, Νο-
σηλευτές, νοσηλεύτριες-αποκλειστι-
κές, Ξυλουργοί, Εργολάβοι καθαρι-
σμού και συντήρησης κτιρίων, Επαγ-
γελματίες που παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας παιδιών, Επαγγελματίες εκ-
μίσθωσης πολυτελών αυτοκινήτων (λι-
μουζινών), Ταξιτζήδες, Εργολάβοι με-
ταλλικών κατασκευών-αλουμινάδες
(κατασκευαστές στέγης, μεταλλικών
πλαισίων και τεμαχίων λαμαρίνας), Ρά-
φτες, μοδίστρες, επιδιορθωτές ρού-

χων και άλλων υφασμάτων, Επιχειρή-
σεις ενοικίασης οχημάτων αναψυχής
(αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.), Ψυκτι-
κοί, επισκευαστές αιρκοντίσιον, ψυγεί-
ων και άλλων εγκαταστάσεων ψύξης,
Επαγγελματίες που παρέχουν συμβου-
λευτικές υπηρεσίες, Φωτογράφοι, Ερ-
γολάβοι σκυροδέματος.

Με βάση το παραπάνω μέτρο, οι φο-
ρολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώ-
νουν φόρο:
• έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισό-
δημα μέχρι 10.000 ευρώ

• έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισό-
δημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
• έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισό-
δημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
• έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισό-
δημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
• έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο ει-
σόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Το νέο αυτό κίνητρο θα είναι πρό-
σθετο και δεν θα αντικαταστήσει το
ήδη ισχύον μέτρο που προβλέπει πως
κάθε φυσικό πρόσωπο υποχρεούται
να καλύπτει το 30% του ατομικού ετη-

σίου εισοδήματός του με δαπάνες για
αγορές αγαθών και παροχή υπηρε-
σιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής.

Περίπου τις 30.000 έχουν φτάσει οι οφειλέτες που έχουν
ήδη επισκεφτεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής
Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, επιδιώκοντας τη ρύθμιση των
οφειλών τους σε Δημόσιο και τράπεζες μέσω του νέου εξωδι-
καστικού μηχανισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το
νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προσφέρει δεύτερη ευκαιρία
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τη διευθέτηση των οφει-
λών τους, παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση έως και 240 δό-
σεων σε οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,

και έως και 420 δόσεων για δάνεια προς τράπεζες. Η διαδικα-
σία που ενεργοποιήθηκε σε πρώτη φάση στις αρχές Ιουνίου,
αναμένεται να δώσει τις πρώτες ρυθμίσεις εντός του Σεπτεμ-
βρίου, με την πλειονότητα των αιτήσεων να αναμένεται να
υποβληθούν οριστικά το ίδιο διάστημα. Την ίδια ώρα, σε
50.000 εκτιμώνται οι δανειολήπτες που επέλεξαν να παρα-
μείνουν στο παλαιό καθεστώς του νόμου Κατσέλη επικαιρο-
ποιώντας τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμ-
ματείας Ιδιωτικού Χρέους και διατηρώντας έτσι το δικαίωμα

ρύθμισης των οφειλών τους μέσω του νόμου Κατσέλη. Οι
οφειλέτες που το έπραξαν εντός των προθεσμιών που είχαν
τεθεί, θα αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους έως τα
τέλη του 2021 ή το αργότερο αρχές του 2022, ενώ οι αποφά-
σεις θα εκδίδονται εντός έξι μηνών, βάζοντας οριστικό τέλος
στις πολύχρονες καθυστερήσεις του παρελθόντος. Η υπο-
χρέωση για την επικαιροποίηση των στοιχείων είχε προβλε-
φθεί σε νόμο του υπουργείου Δικαιοσύνης και η προθεσμία
για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έληξε στις 15 Ιουλίου.

Στις 30.000 οι αιτήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
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Κίνητρα για e-συναλλαγές 
από 17+1 επαγγέλματα

Ποια έξοδα θα μετρούν διπλά
Επίσης στη νέα νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπεται ότι τα έξοδα που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση κάθε φο-
ρολογούμενος για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού περιεχομένου, πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νο-
σοκομεία, θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες που
εξοφλούνται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.



Ιστορικά υψηλές 
επιδόσεις πέτυχε 
η Ελλάδα στις ΑΠΕ

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες για
ΑΠΕ που εξαγγέλθηκαν από τη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας, με στόχο την
απονομή συνολικής χωρητικότητας
ανανεώσιμης ενέργειας 2,1 GW μέχρι
το 2025, καθώς και η εισαγωγή μιας
νέας ψηφιοποιημένης διαδικασίας
αδειοδότησης για τη συμμετοχή σε
εθνικές ανταγωνιστικές διαδικασίες
για ΑΠΕ, βοήθησαν την Ελλάδα να
αναρριχηθεί από την 31η θέση της κα-
τάταξης στην ιστορικά υψηλή 26η, ξε-
περνώντας έτσι την 28η θέση στην
οποία είχε βρεθεί τον Νοέμβριο του
2018, σύμφωνα με τον δείκτη της EY
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ), Renewable Energy Country At-
tractiveness Index (RECAI). Σε παγκό-
σμιο επίπεδο, το 2020, οι επενδύσεις
για την ενίσχυση της δυνατότητας πα-
ραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές αυξήθηκαν κατά 2%, αγγίζοντας
τα 303,5 δισ. δολάρια - το δεύτερο με-
γαλύτερο ποσό μέχρι σήμερα, παρά
τον αντίκτυπο της πανδημίας. Οι ΗΠΑ
διατήρησαν την κορυφαία θέση τους
στον δείκτη RECAI και αναμένεται να
παραμείνουν σε αυτήν, υπό την ηγεσία
του προέδρου Μπάιντεν.

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν
τα ειδοποιητήρια 
Ιουλίου μη μισθωτών

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο
του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια
των ασφαλιστικών εισφορών του μη-
νός Ιουλίου 2021 για ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχο-
λούμενους και αγρότες, με καταληκτι-
κή ημερομηνία πληρωμής την 31η Αυ-
γούστου 2021. Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, την ίδια
ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η κα-
ταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης
χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού
(πάγια εντολή). Όσον αφορά στην πλη-
ρωμή των εισφορών από τις εκκαθαρί-
σεις των παράλληλα απασχολούμενων
(2020) και των αμειβομένων με εργό-
σημο (2017-2019), ξεκινά από τα τέλη
του τρέχοντος μηνός. Τέλος, τα ειδο-
ποιητήρια από την εκκαθάριση των ει-
σφορών των παράλληλα απασχολού-
μενων επαγγελματιών για το 2021 θα
αναρτηθούν τον Ιανουάριο του 2022. 

Μ
έχρι την Παρασκευή έχουν
προθεσμία οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων με «κουρεμένα» ενοί-
κια, οι οποίοι έχουν εκκρεμό-

τητες με την ΑΑΔΕ, να υποβάλουν αρχικές ή
τροποποιητικές δηλώσεις Covid αναδρομι-
κά από τον Μάρτιο του 2020 και να διορθώ-
σουν λάθη και παραλείψεις, προκειμένου
να λάβουν τις αποζημιώσεις. Από την πλευ-
ρά της, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση και επίλυ-
ση σωρείας προβλημάτων που έχουν προ-
κύψει από τη μείωση των ενοικίων. Αναλυτι-
κότερα, μέχρι την προσεχή Παρασκευή:
• Εκμισθωτές ή υπεκμισθωτές ακινήτων
υποβάλλουν αρχικές ή τροποποιητικές
«Δηλώσεις Covid» ή και «Δηλώσεις Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας», για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο
2021.
• Εκμισθωτές ή υπεκμισθωτές ακινήτων
υποβάλλουν αρχικές ή τροποποιητικές δη-
λώσεις Covid ή και δηλώσεις Πληροφορια-
κών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιου-
σίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι
και Απρίλιο 2021. 
• Οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινή-
των υποβάλλουν δήλωση Covid για τους μή-
νες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.
• Για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 και
μετά, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων πε-
ρισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε
μία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μί-

σθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμι-
σθωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τροπο-
ποιητικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοι-
χείων Μίσθωσης, για να προσδιορίσουν
ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαι-
τέρω στους υπομισθωτές τους.

Ειδοποίηση από ΑΑΔΕ
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει τη σχετική

ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων,
προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή
παραλείψεις μέχρι την Παρασκευή, ενώ οι
αποζημιώσεις αναμένεται θα πιστωθούν
στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στις
αρχές Σεπτεμβρίου. Για να λάβουν την κρα-
τική αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοί-
κια, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώ-
σουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωπο-
ποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet
και να υποβάλουν δηλώσεις Covid για τους
μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή, γιατί
αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης.

Η πλατφόρμα για Ιούλιο
Εν τω μεταξύ, τις προσεχείς ημέρες ανα-

μένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

για την υποβολή των δηλώσεων για τα ενοί-
κια του Ιουλίου. 

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα
απαλλάχθηκαν πλήρως από την καταβολή
του μισθώματος επιχειρήσεις του πολιτι-
σμού και του αθλητισμού, δραστηριότητες
που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώ-
σεων και εκθέσεων, πάρκα αναψυχής και
επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλει-
στές με κρατική εντολή καθώς και τα γυμνα-
στήρια. Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% δι-
καιούνταν οι εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν σε
αναστολή εργασίας και μόνο για την κύρια
κατοικία τους ή για τη φοιτητική κατοικία
των παιδιών.

Η ΠΟΜΙΔΑ, σε επιστολή της προς την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών
και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, κάνει λόγο για
την ανάγκη επίλυσης σοβαρών εκκρεμοτή-
των και προβλημάτων που έχουν προκύψει
από τη μείωση των ενοικίων και παραμέ-
νουν από την εφαρμογή της διαδικασίας.

Παράταση ζητά η ΠΟΜΙΔΑ
και επίλυση σωρείας 
προβλημάτων που έχουν
προκύψει από τις μειώσεις -
Ανοίγει η πλατφόρμα 
για τα μισθώματα Ιουλίου
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E
να παγκόσμιο νήμα ιστοριών δημιούργησε η
Generali, με αφορμή την επέτειο των 190 χρόνων
λειτουργίας της. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνω-

ση, «η πρωτοβουλία αυτή, με τίτλο “190 Story Makers”,
κατάφερε να ενώσει, εν μέσω πανδημίας, την παγκό-
σμια κοινότητα εργαζομένων του ομίλου, δίνοντάς τους
το βήμα για να γράψουν οι ίδιοι την ιστορία του οργανι-
σμού, μέσα από προσωπικά τους βιώματα και εμπειρίες.
Αναγνωρίζοντας ότι η καρδιά του οργανισμού είναι οι
άνθρωποί του, η πρωτοβουλία αυτή τίμησε τους εκπρο-
σώπους του από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας καθη-
μερινές ιστορίες, που καταγράφουν πώς καινοτομούν,
το πάθος με το οποίο εργάζονται, το ενδιαφέρον για την
εξυπηρέτηση εκατομμυρίων πελατών, και το πώς απο-
τελούν φορείς αλλαγής στις κοινότητες όπου λειτουργούν. Η ανταπόκριση ήταν θεαματική, με εκατοντάδες συγκινητικές ιστορίες να
κατατίθενται από διαφορετικές χώρες». Μετά από ψηφοφορία, επιλέχθηκαν οι 190 πιο δημοφιλείς ιστορίες και, όπως σημειώνεται
στην ανακοίνωση, την Ελλάδα εκπροσωπούν 8 ιστορίες εργαζόμενων και στελεχών, οι οποίες φωτίζουν άγνωστες πτυχές της εργα-
σιακής τους καθημερινότητας και αναδεικνύουν με τον πιο ανθρώπινο τρόπο τον ουσιαστικό ρόλο της ασφάλισης, στις πιο σημαντι-
κές στιγμές των ασφαλισμένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τις ιστορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.190storymakers.com/story/?search_term=&country=greece&company=&orderby=DESC&search=search

HELL: Σταμάτησε τη χρήση
των πλαστικών μπουκαλιών

Από τις αρχές του 2021, τα ανθρακούχα ανα-
ψυκτικά XIXO συσκευάζονται από τη HELL
Energy αποκλειστικά σε 100% ανακυκλώσιμα
κουτάκια αλουμινίου, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν απεριόριστες φορές. Όπως
ανακοίνωσε ο κατασκευαστής των αναψυκτι-
κών XIXO, αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες
στον κόσμο που αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότη-
τα όχι μόνο ως μια αφηρημένη επιχειρηματική
φιλοσοφία, αλλά ως ένα σημαντικό μέρος της
βασικής στρατηγικής που ακολουθεί. Για αυτόν
τον λόγο άλλωστε η HELL Energy, όπως είχε
ανακοινώσει από πέρσι, εγγυάται πως πλέον
χρησιμοποιεί τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένο
αλουμίνιο για τη συσκευασία των παραγόμε-
νων προϊόντων της. Βάσει ενός συμβολαίου
που υπεγράφη στις 21 Ιουλίου 2020 με τον προ-
μηθευτή του για αλουμίνιο, ο όμιλος HELL εί-
ναι ο πρώτος κατασκευαστής ποτών στον κό-
σμο που χρησιμοποιεί το περισσότερο ανακυ-
κλωμένο αλουμίνιο για όλες τις συσκευασίες
ποτών του.

ΕΑΕΕ: Δωρεά στο Πυροσβεστικό Σώμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ ομόφωνα
ενέκρινε τη δωρεά εξειδικευμένων οχημάτων
για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής
βάσει των αναγκών της. Την αμέσως επόμενη
περίοδο θα οριστικοποιηθούν το είδος και ο
αριθμός των εξειδικευμένων οχημάτων και η
ΕΑΕΕ θα προχωρήσει σε σχετική ανακοίνωση.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΑΕΕ, οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, εκτός από την άμεση ανταπόκρι-
ση σε αυτήν την κινητοποίηση της ΕΑΕΕ, ανα-
λαμβάνουν παράλληλα σημαντικές δικές τους
πρωτοβουλίες προς την ίδια κατεύθυνση, δη-
λώνοντας για άλλη μια φορά την ετοιμότητα της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς να συμβάλει
στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, όπως είναι αυτή που βιώνει η χώρα
τις τελευταίες ημέρες.

ΕΥΔΑΠ: Επιθεώρηση
από την TÜV HELLAS

Τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και τη Δι-
εύθυνση Διαχείρισης & Εμπειρίας Πελατών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Πελατών της ΕΥΔΑΠ επιθεώρη-
σε η TÜV HELLAS. Συγκεκριμένα, ο φορέας πιστο-
ποίησης, στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας
του με την ΕΥΔΑΠ, επιθεώρησε το Σύστημα Διαχεί-
ρισης Ποιότητας της εταιρείας με βάση το πρότυπο
ISO 9001:2015. Το πεδίο αναφοράς της επιθεώρη-
σης, που πιστοποιείται, αφορά την παροχή υπηρε-
σιών τηλεφωνικής, ψηφιακής και διά ζώσης εξυ-
πηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ. Επίσης, τη διαχεί-
ριση των αιτημάτων των πελατών της εταιρείας κα-
θώς και τη διαχείριση παροχών ύδατος και είσπρα-
ξης λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Δύο ακόμη βίλες πούλησε η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης,
ανεβάζοντας σε πέντε τον συνολικό αριθμό αυτών που
έχουν πωληθεί έως τώρα. Από σχετική δήλωση στο ΓΕΜΗ,
η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης θα εισπράξει σε δυο δόσεις
37,5 εκατ. ευρώ για τη μία βίλα και μία προκαταβολή 5 εκατ.
ευρώ για την άλλη. Επισημαίνεται ότι τον Σεπτέμβριο του
2020 η εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση των πρώτων από
τις δεκατρείς κάθετες ιδιοκτησίες έναντι ποσού που ξεπέ-
ρασε τα 110 εκατ. ευρώ. Η πώληση των τριών ιδιοκτησιών
ήταν και ο λόγος που ο όμιλος στη χρήση 2020 εμφάνισε
ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου 145,402 εκατ. ευρώ, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 167,79% έναντι των
54,296 εκατ. ευρώ του 2019.

Άντληση κεφαλαίων από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των
χρηματοδοτικών της αναγκών πιστοποιεί το καινούρ-
γιο ομολογιακό δάνειο έως 300 εκατ. ευρώ, το οποίο
ανακοίνωσε η εταιρεία. Έτσι, αναμένεται το επιτόκιο
του νέου ομολογιακού να κινηθεί σε ακόμη χαμηλό-
τερα επίπεδα από 3,375%, από το μικρότερο επιτόκιο
των ομολόγων που εξέδωσε η εταιρεία νωρίτερα εν-
τός του 2021. Το επιτόκιο αυτό είχε διαμορφωθεί στην
τελευταία έκδοση του Ιουνίου, όταν η ΔΕΗ άντλησε
500 εκατ. ευρώ, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ομόλο-
γο του Μαρτίου, όταν μέσω της κύριας και της συμ-
πληρωματικής έκδοσης άντλησε 650 και 125 εκατ.
ευρώ, με επιτόκιο 3,875% και 3,672%.

ΔΕΗ: Καινούργιο ομολογιακό δάνειο έως 300 εκατ.

Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης: Πούλησε ακόμα 2 από τις 13 βίλες

Τα 190 έτη λειτουργίας της γιορτάζει 
η Generali με 190 ιστορίες εργαζομένων 



Πράσινο φως από Ε.Ε. για 
πώληση της Telekom Romania

Τ
ο πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό
έναν όρο, έλαβε η συμφωνία που ανακοινώθηκε
την 9η Νοεμβρίου 2020, μεταξύ OTE και Orange

Romania, για την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέ-
χει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A.
(TKR). Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανι-
σμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η έγκριση θέτει ως όρο
την πώληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην
Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM).
Σημειώνεται πως ο ΟΤΕ κατέχει το υπόλοιπο 70%. Το πο-
σοστό αυτό (30%) προτίθεται να αποκτήσει ο ΟΤΕ υπό την
αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων. Σε συνέχεια
της έγκρισης, η πώληση του 54% της TKR στην Orange
Romania αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσε-
χών μηνών, αφού εκπληρωθεί ο όρος που έθεσε η Ε.Ε.
και πληρωθούν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το καθαρό
ποσό που θα λάβει ο ΟΤΕ από την εν λόγω συναλλαγή, με-
τά το κόστος απόκτησης του 30% της TKRM, τα έξοδα συ-
ναλλαγής και τις απαιτούμενες προσαρμογές, θα διανε-
μηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή έκτακτου με-
ρίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

ΤΑΙΠΕΔ: Κλείνει Εγνατία 
και ΔΕΠΑ Υποδομών
Η νέα επιχειρημα-
τική σεζόν ξεκινά
αύριο από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ, που έχει προ-
γραμματίσει να συ-
νεδριάσει και ανα-
μένεται να κλείσει
τόσο μία από τις με-
γαλύτερες και πιο
επίπονες διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, αυτή της
Εγνατίας, όσο και μια μεγάλη ενεργειακή αποκρατι-
κοποίηση, αυτή της ΔΕΠΑ Υποδομών. Ειδικότερα,
στη συνεδρίαση της Πέμπτης αναμένεται να ανακη-
ρυχθεί παραχωρησιούχος της Εγνατίας Οδού. Η
σύμβαση παραχώρησης αφορά τη χρηματοδότηση,
λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνα-
τίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων για
χρονική περίοδο 35 ετών. 

ΔΕΔΔΗΕ: Συνενώνει 
περιοχές της Θεσσαλονίκης

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά με τη συνένωση των περιοχών
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης μετά από σχε-
τική μελέτη που πραγματοποίησε. Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή που
διαβιβάστηκε στη Βουλή, η μελέτη οδήγησε στο συμ-
πέρασμα ότι οι τρεις περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ που εξυ-
πηρετούν σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα-
λονίκης, δηλαδή κεντρική, ανατολική και δυτική, μα-
ζί με το ένα και μοναδικό πρακτορείο της τελευταίας
στον Λαγκαδά, διασφαλίζουν την ικανοποιητική λει-
τουργία του ηλεκτρικού δικτύου και την εξυπηρέτηση
των καταναλωτών, πλην όμως με έναν εντελώς ετερο-
βαρή τρόπο.

Entersoft: Αύξηση 57%
στα έσοδα το πρώτο εξάμηνο

Στα 12,58 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 8,03 εκατ.
την αντίστοιχη περίο-
δο πέρσι ανήλθαν τα
έσοδα της Entersoft
το πρώτο εξάμηνο
του έτους, σημει-
ώνοντας αύξηση 57%.
Τα κέρδη προ φόρων
του ομίλου αυξήθηκαν με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό από
αυτό των εσόδων και ανήλθαν σε 4,16 εκατ. ευρώ, έναντι
2,62 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο του προηγού-
μενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 59%. Όπως αναφέρει
σε ανακοίνωση η Entersoft, το μεγαλύτερο μέρος της αύ-
ξησης των εσόδων οφείλεται σε οργανική ανάπτυξη για
όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ομίλου, ενώ οι
πρόσφατες εξαγορές συνέβαλαν σε μικρότερο ποσοστό.
Στο τρέχον εξάμηνο έχουν για πρώτη φορά ενσωματωθεί
και τα αποτελέσματα από τις εξαγορές της δραστηριότη-
τας Plexis ERP από την εταιρεία Computer Life καθώς
και τα έσοδα της Optimum, ενώ η Wedia έχει ενοποιηθεί
μόνο για το δεύτερο τρίμηνο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Μεγάλη αύξηση κερδών για 
την Titan το πρώτο εξάμηνο

Κέρδη υπερδιπλάσια σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και
αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA εμφάνι-
σε το α’ εξάμηνο του 2021 η Titan Cement. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εται-
ρεία, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δι-
καιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 58 εκατ. ευ-
ρώ από 22,4 εκατ. ευρώ πέρσι (+158,9%), ο κύ-
κλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,4% στα 821,1
εκατ. ευρώ από 786,3 εκατ. ευρώ και τα EBIT-
DA κατά 4,2% στα 142,6 εκατ. ευρώ από 136,8
εκατ. ευρώ. Ως προς το β’ τρίμηνο, ο κύκλος ερ-
γασιών της Titan ήταν αυξημένος κατά 12,2%
στα 450,3 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη κατά
11,8% στα 42,7 εκατ. ευρώ, όμως τα EBITDA μει-
ώθηκαν κατά 10,1% στα 86,5 εκατ. ευρώ.

Energean: Αποκλειστική μισθώτρια
της παραχώρησης στα Ιωάννινα
Η Energean έχει καταστεί αποκλειστική μι-
σθώτρια εταιρεία της χερσαίας παραχώρη-
σης στα Ιωάννινα, μετά την απόφαση του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
με την οποία εγκρίνεται η μεταβίβαση στην
εταιρεία του ποσοστού των δικαιωμάτων
(60%) που κατείχε η ισπανική Repsol στο εν
λόγω μπλοκ. Υπενθυμίζεται ότι στην κοινο-
πραξία των δύο εταιρειών, που ήταν η μισθώ-
τρια του «οικοπέδου», η Energean κατείχε το
40%, ενώ η Repsol είχε και τον ρόλο του Oper-
ator. Η ισπανική εταιρεία είχε «εισέλθει» το
2017 στη συγκεκριμένη παραχώρηση, όπως
και στο μπλοκ της Αιτωλοακαρνανίας με το
ίδιο ποσοστό, με την εξαγορά των αντίστοι-
χων μεριδίων από την Energean.

Trastor: Πώληση 
ακινήτου στη Λ. Κηφισίας 

Την ολοκλήρωση της πώλησης αυτοτελούς
κτιρίου καταστημάτων και γραφείων το οποίο
βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 278, στο
Χαλάνδρι, ανακοίνωσε η Trastor έναντι συνολι-
κού τιμήματος 5,05 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο είχε
αποκτηθεί τον Νοέμβριο του 2018 προς 4 εκατ.
ευρώ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Trastor, η εν λόγω πώληση είναι σύμφωνη με
τον κύκλο ωρίμανσης των υφιστάμενων ακίνη-
των του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, αποδί-
δοντας μεσοπρόθεσμα σημαντικές σωρευτικές
υπεραξίες για τους μετόχους της.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
ι πρωταθλητές της ζωής πρώτα, αθλητές
των Παραολυμπιακών Αγώνων, ρίχνονται
σήμερα στη μάχη στο Τόκιο. Αυτοί που
εμπνέουν όλους τους υπόλοιπους με τη

θέληση για ζωή, κόντρα στις όποιες αναποδιές, εί-
ναι έτοιμοι να στείλουν ξανά τα δικά τους, ξεχωρι-
στά μηνύματα.

Σε μια σεμνή τελετή, όπως και αυτή των Ολυμπια-
κών Αγώνων, οι Γιαπωνέζοι είχαν ως κεντρικό χα-
ρακτήρα το «παραεροδρόμιο». Ο συμβολισμός
αφορούσε τις προσπάθειες των αθλητών να τρέ-
ξουν με τη βοήθεια των ανέμων και, τελικά, να πε-
τάξουν στο όνειρό τους. Ακολούθησε η είσοδος των
αποστολών στο Ολυμπιακό Στάδιο με τους πρόσφυ-
γες να κλέβουν και πάλι την παράσταση, καθότι πα-
ρέλασαν πρώτοι.  Σημαιοφόροι της ελληνικής απο-
στολής ήταν ο Αθανάσιος Κωνσταντινίδης και η Άν-
να Ντέντα.

Ο Κωνσταντινίδης, αθλητής της σφαιροβολίας
F32, είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου,
κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ρίο, ενώ ύστε-

ρα από μεγάλη εμφάνιση στη ρίψη κορύνας, επί-
σης στην κατηγορία F32, είχε πάρει και δεύτερο
μετάλλιο, ασημένιο. Η Άννα Ντέντα είναι «χάλκι-
νη» Παραολυμπιονίκης. Η Ελληνίδα αθλήτρια
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο είχε κα-
ταλάβει την τρίτη θέση κατακτώντας το χάλκινο με-
τάλλιο στο άθλημα του μπότσια στα ζευγάρια κατη-
γορία BC3.

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες θα ολοκληρωθούν
στις 4 Σεπτεμβρίου. Θα πάρουν μέρος 4.400 αθλη-
τές από 170 χώρες, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει
22 αθλήματα και για πρώτη φορά το τάε κβον ντο και
το μπάντμιντον. Όλοι οι αθλητές θα ελέγχονται κα-
θημερινά για τον κορονοϊό, ενώ θα τους απαγο-
ρεύεται να βρίσκονται σε χώρους πέρα από τα κα-
ταλύματα και το στάδιο. Κατά τους διοργανωτές, το
88% των αθλητών είναι εμβολιασμένοι.

Η Ελλάδα κατέβηκε με 44 αθλητές και αθλήτριες,
οι οποίοι θα αγωνιστούν σε 11 αθλήματα: στίβος,
κολύμβηση, άρση βαρών σε πάγκο, μπότσια, ξιφα-
σκία με αμαξίδιο, σκοποβολή, τοξοβολία, αντι-

σφαίριση με αμαξίδιο, επιτραπέζια αντισφαίριση,
ποδηλασία και τζούντο. Στους προηγούμενους Πα-
ραολυμπιακούς του Ρίο η Ελλάδα είχε κατακτήσει
13 μετάλλια, πέντε χρυσά, τέσσερα ασημένια και
ισάριθμα αργυρά, στη δεύτερη καλύτερη συγκομι-
δή της μετά τους Αγώνες του Πεκίνου το 2008.

Σήμερα, πρώτη μέρα των Αγώνων, ρίχνονται στη
μάχη ο «χρυσός» Παραολυμπιονίκης του Ρίο Δη-
μοσθένης Μιχαλεντζάκης και ο κάτοχος τριών με-
ταλλίων σε Παραολυμπιακούς Αγώνες Αριστείδης
Μακροδημήτρης, υποψήφιοι για μετάλλιο στην κο-
λύμβηση. Οι υπόλοιποι κολυμβητές είναι οι Γερά-
σιμος Λιγνός, Αλέξανδρος Λεργιός και Δημήτρης
Καρυπίδης. Στην ξιφασκία με αμαξίδιο και συγκε-
κριμένα στη σπάθη Β’ κατηγορίας αγωνίζεται ο
«ασημένιος» Παραολυμπιονίκης του Ρίο, Πάνος
Τριανταφύλλου, ενώ στη σπάθη Α’ θα εκπροσωπη-
θούμε από τον Βασίλη Ντούνη. Τις υποχρεώσεις
του στον όμιλο που δημιουργήθηκε στην κλάση 6
των ορθίων στην επιτραπέζια αντισφαίριση, θα ξε-
κινήσει και ο Μάριος Χατζηκυριάκος.

Π Α Ρ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο I Α Γ Ω Ν Ε Σ  Τ Ο Κ Ι Ο  2 0 2 0

Αρχίζουν οι πρωταθλητές της ζωής
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O
επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων Γιάννης
Τσακουμάκος είναι ο βασικός υποψήφιος για
την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕ

Πανιώνιος που θα συσταθεί, μετά την αποδοχή της
πρόσκλησης από τον «Ιστορικό» για συμμετοχή στην
επαγγελματική κατηγορία της Super League 2. Αυτόν
αναμένεται να προκρίνει η γενική συνέλευση του Ερα-
σιτέχνη Πανιωνίου που θα γίνει σήμερα. Ο Τσακουμά-
κος αναμένεται να προτιμηθεί έναντι του άλλοτε μεγα-
λομετόχου της Παναχαϊκής, της ΚΑΕ ΑΕΚ και της ΚΑΕ
ΠΑΟΚ, Δημήτρη Δρόσου, λόγω βεβαρυμένου ποινικού
μητρώου. Ο Τσακουμάκος είναι ιδιοκτήτης των νυχτε-
ρινών κέντρων «Κέντρο Αθηνών» και «Estate» και ζή-
τησε τον πλήρη φάκελο των οικονομικών στοιχείων
του Πανιωνίου, μέσω του δικηγόρου του Αργύρη Λίβα. Αν αναλάβει την ΠΑΕ, θα επωμιστεί και το βάρος των χρεών
που προκάλεσαν οι προηγούμενες διοικήσεις των ΠΑΕ κι αυτό είναι ένα «αγκάθι», διότι οι κανονιστικές διατάξεις
των FIFA/UEFA αναφέρουν ότι τα χρέη δεν μεταβιβάζονται σε φυσικά πρόσωπα, παρά βαρύνουν την επανασυσταθεί-
σα ΠΑΕ, όπως έγινε και στην περίπτωση του Άρη.

Στη NOVA αναμένεται να υπογράψει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την προσεχή σεζόν, που πιθανότατα θα αρχίσει την 11η
Σεπτεμβρίου. Το συμβόλαιο θα είναι 1+1 χρόνια και ο ΠΑΟΚ θα έχει λαμβάνειν περί τα 9 εκατ. ευρώ την κάθε
περίοδο, μαζί με τα μπόνους. Την περασμένη σεζόν εισέπραξε 1,5 εκατ. ευρώ για την κατάκτηση του Κυπέλλου
και άλλο 1 εκατ. ευρώ για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα.

Ο Τσακουμάκος αναλαμβάνει τον Πανιώνιο Κουκουλοφόρος 
«απήγαγε» τον γαμπρό!

Συνέβη στα Τρίκαλα. Μετά τον γάμο, μόλις οι
νεόνυμφοι μπήκαν στην ταβέρνα, άρχισε να
παίζει ο ύμνος του Ολυμπιακού. Και τότε, ένας
κουκουλοφόρος εισέβαλε φουριόζος με πιστό-
λι και απήγαγε τον γαμπρό! Επρόκειτο για φάρ-
σα. Ο κουκουλοφόρος ήταν ο… κουμπάρος του
ζευγαριού. Ωστόσο, η «πράσινων» αισθημάτων
νύφη ήταν υπό κατάρρευση, μόλις αντίκρισε το
περιστατικό.

Μεταγραφικά
Ο Ολυμπιακός κινείται να πάρει από τη Ρίβερ

Πλέιτ τον αριστερό μπακ Φαμπρίτσιο Ανχιλιέρι,
με εναλλακτική λύση τον Αλγερινό Μοχάμεντ Φα-
ρές της Λάτσιο. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμ-
φωνία με τον εξτρέμ της γαλλικής Νιμ, Σουηδό
Νίκλας Ελίασον, καθώς και με τον Γάλλο μέσο
Ολιβιέ Εντσάμ που έμεινε ελεύθερος από τη Σέλ-
τικ. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει συμφωνήσει με την
Ντιναμό Κιέβου για τον δανεισμό του Ουκρανού
Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Σίντκλεϊ Φερέιρα. 

Απαγόρευση λόγω πανδημίας
Οι ομάδες της Premier League αποφάσισαν

την απαγόρευση μετακίνησης των διεθνών τους
για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, αν οι

χώρες από όπου προέρχονται είναι στο
«κόκκινο» λόγω της πανδημίας. Αρχές

Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμέ-
να παιχνίδια για το Μουντιάλ σε όλο

τον πλανήτη. Δεν υπάρχει πρόβλημα με
την έλευση του Κώστα Τσιμίκα, καθότι η

Ελλάδα, που παίζει με Κόσοβο εκτός,
Σουηδία εντός, δεν είναι στην επικίνδυνη

ζώνη.

Για επίτιμος πρόεδρος ο Γκάλης
Τον Νίκο Γκάλη για επίτιμο πρόεδρο της Ελλη-

νικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης θα προτεί-
νει ο άλλοτε συμπαίκτης του στην εθνική (και
πρωταθλητές Ευρώπης το 1987) Παναγιώτης Φα-
σούλας, αν κερδίσει τις εκλογές. Καλή η κίνηση
του Φασούλα, αλλά ακόμα καλύτερο θα ήταν αντί
να «τρώγονται» οι αντίπαλες παρατάξεις για την
προεδρία της ΕΟΚ, να πρότειναν όλες μαζί τον
Γκάλη για πρόεδρο. 

«Χτυπάει» Παλάσιος ο Παναθηναϊκός!
Δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι μπήκε ο Παναθηναϊκός. Μετά
την απόκτηση του 24άχρονου Σουηδού μέσου Ραμόν Λούντγκ-
βιστ με τη μορφή δανεισμού από την ολλανδική Χρόνιγκεν, πή-
ρε, επίσης δανεικό, τον 23άχρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό
Ματέους Βιτάλ από την Κορίνθιανς, ενώ χτύπησε και «μεγάλη
πόρτα», τον 29άχρονο Αργεντινό πλάγιο επιθετικό Σεμπάστιαν
Παλάσιος της Ιντεπεντιέντε, προσφέροντας 630.000 ευρώ.

Στη NOVA ο ΠΑΟΚ
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• Μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπο-

ρούν οι «Survivors» Περικλής Κονδυ-

λάτος και Ανθή Σαλαγκούδη.

• Στη Μύκονο παραθερίζει η

Εριέττα Κούρκουλου με τον σύ-

ζυγό της Βύρωνα Βασιλειάδη.

• Σοκ στον χώρο της μόδας. Το γνωστό

μοντέλο των ’90ς Νανά Ταπάσκου

έφυγε αιφνίδια από τη ζωή. Ήταν παν-

τρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

• Για ένατη χρονιά συνεχίζεται

στον Alpha η σειρά «Μην αρχίζεις

τη μουρμούρα». Κλέλια Ρένεση

και Βλαδίμηρος Κυριακίδης ξεκί-

νησαν ήδη γυρίσματα.

• Στη Φλωρεντία συνεχίζουν τις road

trip διακοπές τους η Μαίρη Συνατσάκη

και ο Ίαν Στρατής. Το ερωτευμένο ζευ-

γάρι απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα στο

φημισμένο Piazzale Michelangelo.

• «Χαμογέλα και πάλι» είναι ο τίτ-

λος της εκπομπής της Σίσσυς

Χρηστίδου στο Mega.

• Σείεται το Διαδίκτυο από τις εκκλή-

σεις φίλων και θαυμαστών του μουσι-

κού Οδυσσέα Τσιαμπόκαλου των

«Razastarr» για τον εντοπισμό του

οδηγού που τον σκότωσε και τον εγ-

κατέλειψε σε τροχαίο.

• «Καρφί» του Βαγγέλη Περρή για

την Ιωάννα Μαλέσκου: «Το δυνα-

τό της σημείο είναι το οριεντάλ»!

• Η Μαίρη Χρονοπούλου πήρε εξιτή-

ριο από το νοσοκομείο «Σωτηρία» και

δήλωσε πως είναι μια χαρά.

• Πρόστιμα και λουκέτο στο κέν-
τρο διασκέδασης όπου εμφανίζε-

ται ο Νίκος Βέρτης.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Η
Έλλη Παπακωνσταντίνου ανέλαβε να ξα-
ναγράψει την «Άλκηστη» του Ευριπίδη
και να σκηνοθετήσει την παράσταση
«Alkestis» κατά παραγγελία του Βασιλι-

κού Θεάτρου της Σουηδίας. Η επιλογή της διεθνούς
φήμης σκηνοθέτιδος δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού
εδώ και χρόνια κάνει σημαντική καριέρα εκτός ελλη-
νικών συνόρων, διαγράφοντας μια αξιοσημείωτη
καλλιτεχνική πορεία στο παγκόσμιο τοπίο.

Η «Alkestis» θα παρουσιαστεί στη Στοκχόλμη στις
2 Δεκεμβρίου, εγκαινιάζοντας τη νέα καλλιτεχνική
περίοδο του διευθυντή Mattias Andersson, με ένα
σύνολο σημαντικών Σουηδών ηθοποιών αλλά και λυ-
ρικών τραγουδιστών της Βασιλικής Όπερας. 

Στον θίασο συμμετέχουν ο Per Mattsson και η Kic-
ki Bramberg που σκηνοθετούσε ο Ίνγκμαρ Μπέργκ-
μαν, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα αναλάβει η
Melinda Kinnaman της γνωστής σειράς μυστηρίου
«Modus». Για το έργο, οι προετοιμασίες, η έρευνα, η
συγγραφή αλλά και η επαφή με τους ηθοποιούς πά-
νω στους οποίους γράφει το έργο η Έλλη Παπακων-
σταντίνου, έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2020!
Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει η Julia Kent
(Antony & the Johnsons), τα κοστούμια και τα σκηνι-
κά η Μαρία Πανουργιά και το live video ο Παντελής
Μάκκας.  Η παράσταση θα είναι μια φεμινιστική, τολ-
μηρή μουσική ανάγνωση του ομότιτλου έργου του
Ευριπίδη, τοποθετώντας το κοινό εν μέσω ενός ξέ-
φρενου, σύγχρονου πάρτι. Ο βασιλιάς Άδμητος γλί-
τωσε από τον Χάρο και το γιορτάζει με τους φίλους
του. Η σύζυγός του Άλκηστη δέχτηκε να πεθάνει στη
θέση του. Σύντομα, όμως, ο Ηρακλής (που στο έργο

ερμηνεύεται από γυναίκα ηθοποιό) θα κάνει την ανα-
τροπή φέρνοντας πίσω την Άλκηστη από τον Κάτω
Κόσμο. Στο έργο του Ευριπίδη, η Άλκηστη είναι ξανά
ζωντανή αλλά είναι ανίκανη να αρθρώσει έστω μία
λέξη. Στη νέα της εκδοχή η Άλκηστη μιλάει.

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου σκηνοθετεί σταθερά
σε σημαντικές σκηνές του κόσμου, αλλά και σε
σπουδαίους ιστορικούς μη θεατρικούς χώρους, αν-
τισυμβατικά και πολιτικά θεάματα, κατακτώντας διε-
θνή βραβεία και δοκιμάζοντας συνεχώς νέες φόρ-
μες. Είναι ιδρύτρια της ομάδας ODC Ensemble, έχει
τιμηθεί δύο φορές με το Βραβείο Fulbright για την
έρευνά της στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τη
δημιουργία του έργου «Oedipus: Sex with Mum was
Blinding», καθώς και με το διεθνές βραβείο Music
Theatre ΝΟW 2018-19 για την παράστασή της «The
Cave». Το 2019 σκηνοθέτησε και έγραψε για το αυ-
στριακό Regionen Festival την αντιφασιστική παρά-
σταση «The Kindly Ones» βασισμένη στις «Ευμενί-
δες» του Αισχύλου που παίχτηκε στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν. Αυτό το διάστημα
η Έλλη Παπακωνσταντίνου παρουσιάζει το έργο
«Traces of Antigone» στην Ολλανδία, που κατόπιν θα
ανέβει στην Ιταλία, στο Εθνικό Θέατρο της Γένοβας,
στις 14 και 15 Οκτωβρίου.

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου σκηνοθετεί
την παράσταση που θα παρουσιαστεί
στη Στοκχόλμη στις 2 Δεκεμβρίου

Η «Alkestis» 
παραγγελιά του
Βασιλικού Θεάτρου



Βάνα Μπάρμπα: 
Με κατάγματα στο
χειρουργείο

Στο Νοσοκομείο της Βούλας νοσηλεύεται σο-
βαρά τραυματισμένη η Βάνα Μπάρμπα. Η ηθοποι-
ός μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Κυ-
ριακής στην Αθήνα από το Αρχαίο Θέατρο της Επι-
δαύρου, με την ίδια να αποκαλύπτει στο Facebook
σχετικά με την περιπέτειά της: «Ένα αστείο γλί-
στρημα και να το, το κακό. Πολλαπλά κατάγματα
και τώρα εγχείρηση. Να ευχαριστήσω το Νοσοκο-
μείο Αργούς και τώρα τον κ. Βουγιουκλάκη και τη
συμπαράσταση που έκαναν οι κουμπάροι μου
Στράτος, Σοφία (Τζώρτζογλου) και ο φίλος μου
Πάρης Αμοργιανός… Τους ταλαιπώρησα τόσο».

Bachelor party 
για την αδελφή της

Δύο μήνες μετά τον μυστικό πολιτικό γάμο της
Ευγενίας Δημητροπούλου με τον νευροχειρουρ-
γό Στέλιο Βλατάκη, ήρθε η ώρα η ηθοποιός να
παντρέψει την αδελφή της, Αμαλία. Η φρεσκο-
παντρεμένη πρωταγωνίστρια ανέλαβε την οργά-
νωση του bachelor party - έκπληξη για τη μέλ-
λουσα νύφη, αποκαλύπτοντας: «Team bride!
Ήρθε η ώρα να παντρευτεί η αδελφούλα μου! Και
αποφασίσαμε να την ταξιδέψουμε με τις κολλη-
τές της και να περάσουμε ένα τριήμερο όμορφο
με πολύ γέλιο, συγκίνηση και ατελείωτες κου-
βέντες! Η ώρα η καλή».

Πρωταγωνιστής του 
«Downton Abbey» στην Κρήτη
Τις ομορφιές της Μεγαλονήσου απόλαυσε
οικογενειακώς ο Σκωτσέζος Ίαν Γκλεν. Ο
διάσημος πρωταγωνιστής της σειράς
«Downton Abbey» κατέφθασε στην Ελλάδα
με τη σύζυγό του Σαρλότ Έμερσον και τα τρία
τους παιδιά, Φίνλεϊ, Ζιλιέτ και Μάρι, επιλέ-
γοντας ήρεμες διακοπές στην Κρήτη. Το
ζευγάρι πόζαρε στο Διαδίκτυο με φόντο το
Αιγαίο λίγο πριν την αναχώρησή του, σχολιά-
ζοντας: «Ευχαριστούμε, Κρήτη, για τις ωραι-
ότερες διακοπές μας».

Από τραγουδίστρια,
παρουσιάστρια!
Νέο επαγγελματικό βήμα για τη
Στεφανία Λυμπερακάκη. Η κατά-
κτηση της 10ης θέσης στη φετινή
Eurovision άνοιξε τις πόρτες στο
θέαμα για τη νεαρή εκπρόσωπο
της Ελλάδας, καθώς αναλαμβά-
νει την παρουσίαση της μακρο-
βιότερης μουσικής εκπομπής
«Zapp Kids Top 10» στο ολλανδι-
κό δημόσιο δίκτυο AVROTROS. Η
είδηση μεταδόθηκε πριν λίγα
24ωρα από το κανάλι και η τρα-
γουδίστρια το επιβεβαίωσε στο
Ιnstagram με φωτογραφία της.
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Η επιτομή της κομψότητας
Αποθέωση στο Instagram για τη Μαριέττα Χρουσαλά. Η επική
φωτογράφιση του πρώην τοπ μόντελ στη Σαντορίνη, με λαμπερή
κίτρινη δημιουργία υψηλής ραπτικής by Celia Kritharioti, ξεσή-
κωσε κύματα ενθουσιασμού στο Διαδίκτυο, με τους followers να
την αποθεώνουν για την εκθαμβωτική εμφάνισή της. Το ενσταν-
τανέ δημοσίευσε η παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια,
με την παρουσιάστρια να σχολιάζει την ανάρτηση με καρδούλες.

Β
ρίσκεται καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο από την ηλικία
των 4 ετών, όμως η Δήμητρα Κοντοβά δεν σταματά να ονει-
ρεύεται ταξίδια. Η ταλαντούχα χορεύτρια, σχεδιάστρια μό-

δας και υποψήφια στις τελευταίες δημοτικές εκλογές με τον Κώστα
Μπακογιάννη, πραγματοποίησε την επιθυμία της να επισκεφθεί τη
«Ριβιέρα της Ηπείρου», τα Σύβοτα Θεσπρωτίας, με ταχύπλοο σκά-
φος χωρητικότητας δέκα ατόμων, το οποίο είναι ιδανικό για άτομα
ΑμεΑ. Η ίδια με ενθουσιασμό περιέγραψε την αξέχαστη εμπειρία
της. «Ήθελα εδώ και πολλά χρόνια να επισκεφτώ τα Σύβοτα, αλλά
ούσα χρήστρια αμαξιδίου είχα δεύτερες σκέψεις. Μόλις έμαθα ότι
το μέρος είναι αρκετά προσβάσιμο, το τόλμησα! Απόλαυσα μια ιδιω-
τική μίνι κρουαζιέρα, είδα υπέροχες παραλίες, και κολύμπησα σε
καταγάλανα και καταπράσινα νερά!», έγραψε στον προσωπικό της
λογαριασμό, αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο από την υπέροχη
βόλτα της σε θαλάσσιες σπηλιές και απάτητες ακρογιαλιές.

Έκανε το όνειρό
της πραγματικότητα

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Σ
την αρχή κάθε σχέσης όλα δείχνουν
όμορφα… Σύντομα όμως ανακαλύπτει
κανείς πως μια σχέση που φάνηκε ιδανι-
κή, εξελίσσεται σε τοξική, γιατί οι μάσκες

πέφτουν και οι χαρακτήρες αποκαλύπτονται. Η κλι-
νική ψυχολόγος Βίκυ Δασκαλάκη μάς εξηγεί ποιοι
είναι οι επτά τύποι συντρόφων που θεωρούνται…
επικίνδυνοι, καθώς μια σχέση μπορεί να είναι τοξι-
κή και να υπάρξει κακοποίηση όχι μόνο σωματική
αλλά και λεκτική, σεξουαλική, συναισθηματική, με
απειλές, βία, εξευτελισμό και οικονομική αφαίμα-
ξη. Οι παρακάτω τύποι «επικίνδυνων» ανδρών χα-
ρακτηρίζονται από κτητικές και ελεγχόμενες συμ-
περιφορές: 

O μαμάκιας. Οι σχέσεις πατέρα και γιου είναι δύ-
σκολες, φορτωμένες με προσδοκίες και φόβους,
όπως και οι σχέσεις μητέρας-κόρης. Για χρόνια,
ένας γιος ειδωλοποιεί τον μπαμπά του. Η αδυναμία
του να αναπτύξει στενή, ποιοτική ψυχοσυναισθημα-
τική σχέση με τον πατέρα του, τον ωθεί σε προσκόλ-
ληση στη μητέρα του. Η κάθε μορφή εξάρτησης βα-
σίζεται πάνω στο πρωταρχικό μοντέλο εξάρτησης
μητέρα/γιος και στην ενήλικη ζωή μια εξάρτηση τεί-
νει να έχει καταστροφικές συνέπειες. 

Ο ζηλιάρης είναι αυτός που θα ζηλέψει ακόμα και
ένα like στα social media. Όταν είστε μαζί, έχει τα
μάτια του καρφωμένα πάνω σου για να ελέγχει ακό-
μα και πού κοιτάς. Είναι ένας άνδρας με πολύ χαμη-
λή αυτοεκτίμηση. Δύο γονείς που συνεχώς τσακώ-
νονται λόγω ζήλιας, ακόμη και μπροστά στα παιδιά

τους, εγγράφουν τον λανθασμένο αυτό κώδικα στον
εγκέφαλο των μικρών παιδιών τους.

Ο αποπνικτικός είναι ο σύντροφος που δεν σε
αφήνει λεπτό σε ησυχία. Διαρκώς αναζητά ευκαιρία
να μάθει πού κρύβεσαι, ακόμα και όταν αναζητάς λί-
γη ώρα χαλάρωσης. Σε κατακλύζει διαρκώς με κομ-
πλιμέντα, ώστε να αποσπά πολύτιμες πληροφορίες
για τα έγκατα της σκέψης σου ανά πάσα ώρα και

στιγμή. Δείχνει να σε έχει θεοποιήσει. Πίσω από αυ-
τά, όμως, σύμφωνα με θεωρίες ψυχολόγων, κρύβε-
ται αίσθημα ανασφάλειας και κτητικότητας. 

Ο άνδρας-βαμπίρ σε αποξενώνει συστηματικά
από τον κοινωνικό σου περίγυρο. Σε απομονώνει μη
αφήνοντάς σου περιθώρια αναπνοής. 

Ο άνδρας παλαιάς κοπής ή σχολής στην αρχή θα
σου προσφέρει ασφάλεια και προστασία. Σε βάθος
χρόνου, όμως, μπορεί να μη σε αφήνει να δουλέψεις
και δεν θα σε βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, λέ-
γοντας πως αυτές είναι «γυναικείες υποθέσεις».
Όσο και να επιχειρηματολογήσεις μαζί του, μπορεί
να θυμώσει, εκτός εάν σε κάνει να παραιτηθείς και
να υποχωρήσεις. 

Ο αλαζόνας ασχολείται κυρίως με ζητήματα εμ-
φάνισης και γενικά οτιδήποτε θεωρείται επιφανει-
ακό. Αυτός ο άνδρας πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος
από όλους, σου φέρεται υποτιμητικά όταν δεν συμ-
φωνείς μαζί του και δεν παραδέχεται ποτέ ότι έκανε
λάθος. Νιώθει διαρκώς ελλιπής δίπλα στη γυναίκα
και θα διεκδικήσει με οποιοδήποτε κόστος την αυτο-
προβολή του στον κοινωνικό περίγυρο.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

ΤΕ
ΤΑ

Ρ
ΤΗ

 2
5
Α
Υ
Γ
Ο
Υ
Σ
Τ
O
Y

2
0

2
1

30

kpapakosto@yahoo.gr

Τα χαρακτηριστικά 
των «επικίνδυνων» ανδρών 
και πώς να αποφύγετε 
τις κτητικές συμπεριφορές τους

Βίκυ Δασκαλάκη, 
κλινική ψυχολόγος 

Τσιγκούνης και 
στα αισθήματα
Όταν ο άνδρας είναι οικονόμος και κά-
νει λογικά έξοδα, είναι υγιές. Υπάρχει
ισορροπία στη σχέση. Όταν όμως βλέ-
πεις συμπεριφορές του τύπου «ας πε-
ρικόψουμε περιττές ανάγκες», «ας
μην πάμε ξανά διακοπές σε ξενοδο-
χεία, ας προτιμήσουμε εναλλακτικές
οικονομικές λύσεις, γιατί να βγούμε
για φαγητό, αφού μπορούμε να φάμε
στο σπίτι, δεν είμαι σε διάθεση για δώ-
ρα, γιορτές, ταξίδια, ας βολευτούμε,
μιας και αποταμιεύω για το μέλλον»,
τότε κάτι δεν πάει καλά. Ο τσιγκούνης
δυστυχώς δεν έχει διάθεση να δώσει
ούτε σε οικονομικό αλλά ούτε και σε
συναισθηματικό επίπεδο.

Οι 6+1 τύποι τοξικών συντρόφων
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η  Γεωργία 
Κουμπούνη

Ηκαριέρα σας θα μπορούσε να αλλά-
ξει απότομα. Μπορεί να αλλάξετε ερ-

γασία ή ακόμα και αντικείμενο απασχόλησης.
Το πιο σημαντικό είναι πως θα ηγείστε! Ακόμα
κι αν δεν αλλάξετε χώρο ή αντικείμενο δουλει-
άς, θα μεταβάλετε τον τρόπο με τον οποίο δημι-
ουργείτε έργο. Υπάρχει ροπή στα συστήματα
επικοινωνίας και τα ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη
διάρκεια του γενέθλιου έτους σας. Όλα αυτά θα
φέρουν απροσδόκητα αποτελέσματα! Ωστόσο,
η δύσκολη επικοινωνία με κάποια άτομα ίσως
να σας προβληματίσει στις επαγγελματικές σας
σχέσεις. 

Από την άλλη, υπάρχει ένας αέρας ενθουσια-
σμού και προσδοκίας. Απολαύστε τον! Δεν τον
είχατε και θα σας φανεί ξένος. Για όσους γεννή-
θηκαν στον αστερισμό της Παρθένου, αυτό το
γενέθλιο έτος όλες οι προσπάθειες που θα κα-
ταβάλλουν για να αναπτυχθούν επαγγελματικά

θα επιβραβευθούν. Θα υπάρξουν μεγάλες οικο-
νομικές αλλαγές και επιβράβευση στον προ-
γραμματισμό και τον σχεδιασμό σας κατά το
προηγούμενο έτος. Οι Παρθένοι πρέπει να συ-
νεχίσουν να αγωνίζονται για να επιτύχουν τους
στόχους τους. Τα ομαδικά έργα είναι τα πιο
ευεργετικά από αυτήν την άποψη.

Σίγουρα θα αναγκαστείτε να ταξιδέψετε για
επαγγελματικούς λόγους και για να αντιμετω-
πίσετε πολλές νέες προκλήσεις. Ο Ουρανός
σάς ωθεί σε μετακίνηση μέσω του τομέα των
σπουδών, των ταξιδιών, των ξένων χωρών και
των αρχών της ζωής, ενώ θα διευκολύνει όλα
όσα σχετίζονται με αυτούς τους τομείς. Έτσι,
τα πάτε σπουδαία σε ό,τι αφορά τη μελέτη, τη
μετάβαση στο εξωτερικό για λόγους σπουδών
και την επισημοποίηση μιας σχέσης με κάποι-
ον από άλλη χώρα ή άλλη κουλτούρα. Ορισμέ-
νοι Παρθένοι ενδέχεται να έχουν την ευκαιρία
να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι που ονει-
ρεύονταν καιρό!

Κριός
(21/3-20/4)
Αφήστε το μυαλό σας να «γεννή-
σει» ιδέες. Οι Κριοί θα έχουν το
πάνω χέρι. Μη φοβηθείτε να ζη-
τήσετε αυτό που θέλετε και σας
ανήκει. Αν έχετε κάποια παράπο-
να, συζητήστε με τον/τη σύντρο-
φό σας, χωρίς, όμως, σκληρό και
προκλητικό ύφος.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αν σκέπτεστε να κάνετε κάποια αι-
σθητική επέμβαση, τώρα είναι
εφικτό. Μην ξεχνάτε την παροιμία
«πιάνεις πιο πολλές μύγες με το
μέλι, παρά με το ξίδι». Γίνετε πιο
επικοινωνιακοί. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Πολλές παγίδες και λόγια θα γί-
νουν εις βάρος σας, που ίσως
οδηγήσουν στο να χάσετε κεκτη-
μένα ή δικαιώματα τα οποία έχετε
κατοχυρώσει εδώ και αρκετό και-
ρό. Προσοχή στις κουβέντες σας,
γιατί μπορεί να «παραποιηθούν». 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αποφύγετε την κακή διαχείριση
των οικονομικών θεμάτων. Τα
προβλήματα θα είναι ακόμα με-
γαλύτερα στον εργασιακό σας
τομέα. Αν υπάρχει άτομο που λέ-
ει άσχημα πράγματα για σας, να
είστε σίγουροι πως αυτό δεν θα
μείνει πια στη σκιά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Δώστε μετρημένες και πειστικές
απαντήσεις, χωρίς εξάρσεις και
απειλές, αλλά με ντοκουμέντα και
αποδείξεις, γιατί τα γεγονότα
έχουν σημασία και όχι η πειθώ
σας. Μετράτε τα βήματά σας! Μην
εκτίθεστε και μην ανοίγεστε, κυ-
ρίως οικονομικά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Υπομονή και σύνεση χρειάζονται
σε αυτόν τον πολύπαθο τομέα της
ζωής σας, που τους τελευταίους
μήνες σάς έχει ταλαιπωρήσει αρ-
κετά. Αν η σχέση σας διαρκεί και-
ρό, έφτασε η ώρα για οριστικές
και δραστικές λύσεις, όποιες κι
αν είναι αυτές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Προτού αγανακτήσετε από την
γκρίνια των άλλων, σκεφτείτε
πως αυτοί ίσως ταλαιπωρούν-
ται περισσότερο από σας. Άλ-
λωστε, όλα αυτά θα σας φέρουν
πιο κοντά. Αίσθημα, έλξη, έρω-
τας, αγάπη θα βγουν στην επι-
φάνεια.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αν δεν θέλετε να περάσετε αρ-
κετές δυσκολίες, φροντίστε να
αναλάβετε ευθύνες και να πά-
ρετε πρωτοβουλίες σε ό,τι
αφορά την εφαρμογή μακρο-
χρόνιων σχεδίων, ώστε ύστερα
από καιρό τα κέρδη να έρθουν.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι απαραίτητο να επιδείξετε
προσοχή, ώστε τα πράγματα να
μην ξεφύγουν από τα χέρια σας.
Νέες αισθηματικές περιπέτειες…
θα χτυπήσουν την πόρτα σας. Αν
έχετε διάθεση να την ανοίξετε,
προσοχή! 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Όλοι οι Αιγόκεροι καλό είναι να
αποφεύγουν το άγχος. Έχετε
επαγγελματικά μυστικά ή κρυφά
σχέδια; Φροντίστε να τα φυλάξετε
για σας και μόνο. Αποφύγετε τους
ανταγωνισμούς και τις ανούσιες
ζήλιες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν έχετε σκοπό να υποβάλετε νέ-
ες προτάσεις, φροντίστε να είστε
σαφείς και ακριβείς. Αν ψάχνετε
για καινούργια δουλειά, τολμή-
στε να κινηθείτε ακόμα και εκτός
της ειδικότητάς σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η μέρα σας προειδοποιεί για κιν-
δύνους που ελλοχεύουν από
ανεξέλεγκτη φαντασιοπληξία!
Αν, πάλι, νομίζετε πως το δίκιο
είναι με το μέρος σας, ξεκαθαρί-
στε την κατάσταση. Προσοχή σε
κάποιες αλλεργίες ή στην αυξη-
μένη όρεξη.  

Οι προβλέψεις της ημέραςΠώς θα πάει η καριέρα
των Παρθένων αυτήν
τη γενέθλια χρονιά;
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Χ θες η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα νέα μέτρα, που στο επίκεντρό
τους έχουν τους ανεμβολίαστους. Το πώς, δηλαδή, αυτοί οι άν-

θρωποι θα καταλάβουν ότι η Πολιτεία είναι αποφασισμένη να προστατέψει
το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα που γνωστοποίησε ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κάνουν από τη μια τη ζωή των εμβολιασμένων πιο εύκολη και φυσιολογική
και από την άλλη τη ζωή των ανεμβολίαστων πιο δύσκολη και πιο…ακριβή.
Μακάρι αυτά τα μέτρα να σταθούν αρκετά και να συνετισθούν κάποιοι ψε-
κασμένοι αρχικά και κάποιοι γραφικοί στη συνέχεια και να πράξουν αυτό
που πρέπει για τους ίδιους και τους συνανθρώπους τους.

Φυσικά, δεν αναφερόμαστε σε αυτούς -και θέλω να το επαναλάβω- που
δεν κάνουν το εμβόλιο γιατί υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Αναφέρομαι στους
τάχα μου δήθεν… φοβισμένους, που δεν εμβολιάζονται με την κάλυψη
γραφικών εκδοτών και πολιτικών, που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους
απέναντι στους συνανθρώπους τους και ποντάρουν να εκφράσουν πολιτι-
κά την κατηγορία του… τζάμπα μάγκα. Να έχουν, δηλαδή, πολιτικά και οι-
κονομικά οφέλη, τζογάροντας τις ζωές των υπολοίπων. 

Τέτοια θλιβερά ανθρωπάκια, που απολαμβάνουν τον πολυτελή βίο τους,
πίνοντας και γλεντώντας στην υγειά των κορόιδων, αξίζουν μόνο την περι-
φρόνηση της κοινωνίας. 

Αλλά όσο με θράσος θα εμφανίζονται πυροβολώντας όσους αντιστέκον-
ται στα κάθε λογής βίτσια τους και προκαλούν, θα τους στηλιτεύουμε και
δεν θα τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί.

Διότι άλλο η ελευθερία της γνώμης και η ελευθεροτυπία και άλλο ο
υφέρπων και μη φασισμός που εκπροσωπούν δολοφονώντας χαρακτήρες.

Ας επιστρέψουμε, όμως, στην ουσία του σημερινού μας σημειώματος.
Η κυβέρνηση, λοιπόν, έκανε το δικό της βήμα.
Από εδώ και πέρα είναι ευθύνη όλων μας να καταλάβουμε ότι δεν έχου-

με ακόμη τελειώσει με αυτόν τον εφιάλτη. Η πανδημία είναι εδώ και συνε-
χίζει να κάνει τις ζωές μας άνω κάτω. Νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού,

που εμφανίζουν αντοχή στα εμβόλια για την Covid-19, πυροδοτούν συχνά
πυκνά ανησυχίες, αλλά αυτή την περίοδο συναγερμό στην επιστημονική
κοινότητα έχει σημάνει μια υπομετάλλαξη της Δέλτα, που οι επιστήμονες
έχουν βαφτίσει AY.3.

Η παραλλαγή αυτή του κορονοϊού εξαπλώνεται κυρίως στις νότιες πολι-
τείες των ΗΠΑ, μάλιστα στον Μισισιπή ευθύνεται ήδη για το 45% των νέων
κρουσμάτων και στο Μισούρι για το 43% σύμφωνα με στοιχεία των αμερι-
κανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

H AΥ.3 έχει φθάσει ήδη και στο Ισραήλ -που εγκαθιστά κέντρα εμβολια-
σμού και στα σχολεία- αλλά και στην Ευρώπη, καθώς έχουν καταγραφεί
κρούσματα στη Βρετανία και τη Γερμανία, όπου σύμφωνα με στοιχεία του
Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ ευθύνεται για το 3,4% των νέων κρουσμάτων, ενώ
γίνεται χαρτογράφηση της αλληλουχίας της καινούργιας αυτής παραλλα-
γής του κορονοϊού σε άλλες χώρες, όπως η Αυστρία.

Η ΑΥ.3 είναι μία από τις 13 υπομεταλλάξεις της παραλλαγής Δέλτα, που
αποδίδονται με το όνομα Δέλτα+ και περιλαμβάνουν μια πρόσθετη μετάλ-
λαξη της πρωτεΐνης-ακίδας, που εντοπίζεται και στις παραλλαγές Βήτα και
Γάμα. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να πει κανείς πόσο επικίνδυνη είναι η πα-
ραλλαγή αυτή του κορονοϊού, αλλά όπως σημειώνει στο Twitter η μαθημα-
τικός του University College London Κριστίνα Πέιτζελ, «η AY.3 κυριαρχεί
στην πραγματικότητα στις ΗΠΑ, αλλά μαζί με την παραλλαγή Δέλτα, για αυ-
τό και είναι δύσκολο να πει κανείς αν επιβάλλεται στη Δέλτα ή σε άλλες πα-
ραλλαγές που κυριαρχούσαν προηγουμένως».

Έντονη ανησυχία για την ΑΥ.3 δείχνουν και οι αρμόδιοι στο Ισραήλ. Ο
Άσερ Σάλμον, επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Κνεσέτ,
επισήμανε σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» ότι η υπομε-
τάλλαξη αυτή του κορονοϊού «δείχνει πολύ λοιμογόνος όσον αφορά τα πο-
σοστά των κρουσμάτων και φαίνεται ότι αναπτύσσει μια σχετική άμυνα κα-
τά των εμβολίων». 

Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
Είναι δική μας ευθύνη να τηρήσουμε τα μέτρα και να πείσουμε όσο πε-

ρισσότερους μπορούμε να κάνουν το εμβόλιο. Και εάν δεν καταλαβαίνουν
αυτά που τους λέμε, ας διαβάσουν τι είπε η σπουδαία Ελληνίδα διανοού-
μενη Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Αναφερόμενη σε πρόσφατη συνομιλία
που είχε με φίλο της γιατρό, είπε πως της τόνισε ότι «αν υπήρχαν τα social
media στην αρχή του 19ου αιώνα, θα είχαμε ακόμη να κάνουμε με την ευ-
λογιά». Αναφορικά με τον εμβολιασμό, η κυρία Αρβελέρ σημείωσε ότι εί-
ναι «πρώτα πράξη αυτοπροστασίας και μετά μεγάλη πράξη αλτρουισμού
και αλληλεγγύης. Είναι βλακεία το να μη χρησιμοποιούμε το μόνο όπλο το
αποτελεσματικό που έχουμε εναντίον της - το εμβόλιο».

Κάλεσε τους αρνητές να μη φοβούνται για τον εαυτό τους, αλλά για
τους διπλανούς τους. «Έχεις υποχρέωση να υπερασπιστείς τον διπλανό
σου», επισήμανε και κατέληξε λέγοντας: «Αν δεν ενδιαφέρεσαι για μία
λέξη που είναι μόνο ελληνική, τη λέξη συνάνθρωπος… Όταν δεν μπο-
λιάζεσαι σήμερα, δεν κινδυνεύεις εσύ, η γιαγιά σου, ο παππούς σου ή ο
πατέρας σου, κινδυνεύει και ο διπλανός σου. Ο διπλανός σου είναι ακρι-
βώς το μέτρο της ανθρωπιάς. Πόσο ενδιαφέρεσαι για τον συνάνθρωπο.
Και ένας μόνο να με ακούσει και να πάει να εμβολιαστεί, θα είναι επιτυ-
χία». Για να δούμε…

Η  Α ρ β ε λ έ ρ ,  
ο ι  α ν τ ι ε μ β ο λ ι α σ τ έ ς  κ α ι

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

οι τάχα μου δήθεν… φοβισμένοι


