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Τ
α είπε όλα για τους εμβολιασμούς, με μόλις
πενήντα πέντε λέξεις, ο σπουδαίος πρωτα-
γωνιστής Γρηγόρης Βαλτινός: «Η κοινωνία

μας έχει διχαστεί, όμως κάτι πρέπει να κάνουμε.
Είναι πολύ άσχημο να απομονώνεις ορισμένες
ομάδες. Και είναι πολύ άσχημο αυτές οι ομάδες
να θέλουν να μπουν σε κάποιους χώρους και να
μολύνουν και τους υπόλοιπους. Όπως είναι δη-
μοκρατικό να μη θες να εμβολιαστείς, έτσι είναι
δημοκρατικό και το να μη θες να μολυνθείς».

Τόσο απλά, τόσο καθαρά, τόσο ήρεμα, αποδό-
μησε κάθε επιχείρημα που τζογάρει στις δημο-
κρατικές ευαισθησίες των αντιεμβολιαστών, παί-
ζοντας κορόνα γράμματα με τη δημόσια υγεία.

Το ίδιο συγκλονιστική ήταν και η Ελληνίδα δια-
νοούμενη, η πρώτη γυναίκα πρύτανης της Σορβό-
νης και διάσημη ιστορικός του Βυζαντίου Ελένη
Γλύκατζη-Αρβελέρ. Με λιγότερες από πενήντα
λέξεις έδωσε το ανθρωποκεντρικό στίγμα του εμ-
βολιασμού: «Αν δεν ενδιαφέρεσαι για μία λέξη
που είναι μόνο ελληνική, τη λέξη συνάνθρωπος…
Όταν δεν μπολιάζεσαι σήμερα δεν κινδυνεύεις
εσύ, η γιαγιά σου, ο παππούς σου ή ο πατέρας
σου, κινδυνεύει και ο διπλανός σου. Ο διπλανός
σου είναι ακριβώς το μέτρο της ανθρωπιάς. Πόσο
ενδιαφέρεσαι για τον συνάνθρωπο».

Λοιπόν, την επόμενη φορά που η κυβέρνηση
θα επιχειρήσει να «τρέξει» μια καμπάνια ευαι-

σθητοποίησης της κοινής γνώμης ή μια εκστρα-
τεία ενημέρωσης, καλό θα ήταν να αναζητήσει
τέτοιες φωτεινές προσωπικότητες με νηφάλιο
και παράλληλα στέρεο λόγο. Δεν είναι λίγες. Αν-
τιθέτως μάλιστα. Απλώς δεν «πουλάνε». Δεν
συγκινούν τα μηχανάκια που μετρούν την τηλε-
θέαση. Δεν κάνουν τόσο θόρυβο, ώστε να αντέ-
ξουν στις κοκορομαχίες των τηλεπαραθύρων.
Ωστόσο, αυτές οι φωνές, αν και μειλίχιες, έχουν
εσωτερική δύναμη. Είναι ισχυρές και συνάμα
ψύχραιμες. Για αυτό φθάνουν κατευθείαν στην
ψυχή των ανθρώπων… εκείνων που θέλουν να
ακούσουν. Για τους άλλους, θα υπάρχουν πάντα
οι Πολάκηδες.   
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Όλες οι αλήθειες σε πενήντα λέξεις 
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Τ
ην ώρα που η μετάλλαξη «Δ»
κυριαρχεί στον κόσμο και απει-
λεί για άλλη μία φορά τις κοινω-
νίες και τις οικονομίες του πλα-

νήτη και της χώρας μας, ο διευθύνων
σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά
έριξε μια «βόμβα» αφήνοντας ανοιχτό το
ενδεχόμενο εμφάνισης μιας νέας παραλ-
λαγής του κορονοϊού, η οποία θα είναι αν-
θεκτική στα εμβόλια που για την ώρα
υπάρχουν. 

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής
φαρμακοβιομηχανίας δήλωσε: «Κάθε
φορά που εμφανίζεται μια νέα μετάλλαξη
στον κόσμο, οι επιστήμονες εξετάζουν την
επικινδυνότητά της και ερευνούν αν αυτή
η παραλλαγή μπορεί να ξεφύγει από την
προστασία του εμβολίου μας. Δεν έχουμε
εντοπίσει ακόμη καμία, αλλά πιστεύουμε
ότι είναι πιθανό μια μέρα να εμφανιστεί
μία από αυτές».

«Χρειαζόμαστε τρεις μήνες για τη δημι-
ουργία εμβολίου προσαρμοσμένου σε μια
νέα παραλλαγή».

Ο Μπουρλά πρόσθεσε επίσης ότι η Pfi-
zer θα μπορούσε να παραγάγει νέες εκ-
δόσεις του εμβολίου της για την καταπο-
λέμηση μιας παραλλαγής εντός τριών μη-
νών από την ανακάλυψή της. «Έχουμε δη-
μιουργήσει μια διαδικασία σύμφωνα με
την οποία μέσα σε ενενήντα πέντε ημέρες
από τη στιγμή που θα προσδιορίσουμε μια
παραλλαγή ως ανησυχητική, θα είμαστε
σε θέση να παραγάγουμε ένα εμβόλιο
προσαρμοσμένο σε αυτή», δήλωσε.

Aνησυχία
Πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά

που διατυπώνεται η συγκεκριμένη ανη-
συχία για την αποτελεσματικότητα των εμ-
βολίων, αλλά οι απόψεις των ειδικών διί-
στανται. «Αυτά τα εμβόλια λειτουργούν
πολύ καλά για να μας προστατεύσουν από
σοβαρές ασθένειες και θάνατο, αλλά η με-
γάλη ανησυχία είναι πως η νέα παραλλαγή
που μπορεί να εμφανιστεί -απέχει ενδε-
χομένως μόλις λίγες μεταλλάξεις- θα
μπορούσε δυνητικά να “κοροϊδέψει” τα
εμβόλιά μας», είχε δηλώσει σε ενημέρω-

ση Τύπου στις 27 Ιουλίου η επικεφαλής
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σημάτων Ροσέλ Βαλένσκι. 

Από τη μεριά του ο καθηγητής Φαρμα-
κολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μι-
λώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, χαρα-
κτήρισε ως μικρή την πιθανότητα να δημι-
ουργηθεί μια νέα μετάλλαξη κορονοϊού η
οποία θα είναι ανθεκτική στα εμβόλια.
Ωστόσο, ο καθηγητής Μανωλόπουλος
επισήμανε πως κανείς δεν μπορεί να απο-
κλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς οι
μεταλλάξεις αποτελούν μια φυσική διαδι-
κασία του ιού «που δεν την ελέγχουμε ού-
τε μπορούμε να την προβλέψουμε».

«Όσο υπάρχει ο ιός μέσα σε οργανι-
σμούς, συνεχώς αναπαράγεται σε δισεκα-
τομμύρια αντίγραφα και κάθε φορά που
αναπαράγεται ένα στέλεχος ιού μπορεί να
γίνει κάποια μετάλλαξη. Γίνονται πολλές
μεταλλάξεις συνεχώς. Οι περισσότερες
δεν έχουν καμία σημασία, αλλά μπορεί να
προκύψει κάποια μετάλλαξη που να του
δώσει κάποια ευνοϊκά χαρακτηριστικά,
όπως αυτό που έχουμε στην περίπτωση

της μετάλλαξης Δέλτα», τόνισε.
Τέλος, σημείωσε ότι ο Άλμπερτ Μπουρ-

λά μίλησε για μια τέτοια πιθανότητα θέ-
λοντας να υποστηρίξει τη δυνατότητα που
έχουν τα mRNA εμβόλια να τροποποι-
ηθούν άμεσα, ώστε να καλύπτουν τις με-
ταλλάξεις. «Και αυτό είναι μια δυνατότητα
που μας δίνει το mRNA εμβόλιο και ήταν
πολύ πιο δύσκολο με τις προηγούμενες
τεχνολογίες», σημείωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος 
της Pfizer αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόμενο μιας νέας
μετάλλαξης που δεν θα
πιάνουν τα εμβόλια 
που υπάρχουν!

Νέα «βόμβα» από τον Μπουρλά
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Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, μιλώντας για τις πυρκαγιές που
έπληξαν τη χώρα και τις δράσεις αποκατάστασης των καταστροφών. Χα-

ρακτηρίζοντας θέμα εθνικών διαστάσεων αυτό των δασικών πυρκα-
γιών, ζήτησε τη συναίνεση της αντιπολίτευσης. Κάθε καλό-

πιστη κριτική, «κάθε καλή ιδέα» θα αξιοποιηθεί και
τόνισε πως θα είναι «κατάκτηση αν συμμετείχαν
όλες οι πολιτικές δυνάμεις» στην προσπάθεια του

Σταύρου Μπένου, στον οποίο ανατέθηκε ο σχε-
διασμός της μεθεπόμενης μέρας. Ωστόσο,
απαιτείται συναντίληψη στις προτεραιότητες και
θα πρέπει να αναγνωριστεί η αλήθεια, υπο-
γράμμισε, διότι διαστρεβλώθηκαν τα δεδομένα
εσκεμμένα, κατ’ αρχάς με την εκκένωση των οι-
κισμών. Προτεραιότητα ήταν και παραμένει η
προστασία της ανθρώπινης ζωής: «Γιατί υπήρξε

συνειδητή προσπάθεια αμφισβήτησης που
προσβάλλει τη μνήμη θυμάτων από προηγού-
μενες τραγωδίες;».

«Το 112 αποτελεί παρακαταθήκη για τη χώ-
ρα», υπογράμμισε, «δεν υπάρχει σε Γερμα-
νία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία». 

«Να απομονώσουμε την καλόπιστη κριτική
από εύκολους αφορισμούς, οι οποίοι απευ-
θύνονται στο θυμικό οργισμένων πολιτών, οι
οποίοι είναι λογικό τη στιγμή της έντασης να
είναι θυμωμένοι», ανέφερε ο πρωθυπουργός

και απευθυνόμενος στους κ. Τσίπρα και κα
Γεννηματά είπε: «Το επιτελικό κράτος υπήρχε,

δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Μόνο που, άλλοτε, είχε
άλλες επιδόσεις και άλλους εκπροσώπους.

Σήμερα το εκπροσωπεί ο κ. Γεραπε-
τρίτης, ο κ. Σκέρτσος, ο κ.

Πιερρακάκης. Παλαιότερα το αντιπροσώπευαν ο κ. Φλαμπουράρης, ο κ.
Παππάς, ο κ. Βερναρδάκης».

«Δεν μπορούν ορισμένοι να θολώνουν την αλήθεια για τις καμένες πε-
ριοχές όταν το Σύνταγμα και ειδική πράξη νομοθετικού περιεχομένου
αυτής της κυβέρνησης κηρύσσει όλες τις εκτάσεις αναδασωτέες», τόνι-
σε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ απαντώντας στις συζητήσεις περί εγκατάστασης
ανεμογεννητριών, σημείωσε: «Ανεμογεννήτριες γνωρίζετε ότι μπορούν
να συνυπάρχουν με τα δάση». Και εμφαντικά συμπλήρωσε: «Η λεωφό-
ρος της επιστήμης είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχήσει, όχι ο παράδρο-
μος της παραπληροφόρησης και των φημών». 

Στον τομέα της πρόληψης, είπε πως, αν και διατέθηκαν φέτος 51 εκατ.
ευρώ, τα αποτελέσματα δεν ήταν δυστυχώς αυτά που έπρεπε. Μεταξύ άλ-
λων ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Κληθήκαμε να διαχειριστούμε 1.279
πυρκαγιές τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά. Αυτές οι φωτιές όταν ξεφεύγουν από τη δυνατότητα παρέμβασης της
πρώτης προσβολής, γίνονται εξαιρετικά δύσκολες στη διαχείρισή τους.

Είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα από άλλες χρονιές. Η αυτοθυσία πυ-
ροσβεστών και εθελοντών υπήρξε ανεπανάληπτη.

Ενεργοποιήθηκε το 112, κάτι που αποτελούσε προσωπική μου δέ-
σμευση. Η Πυροσβεστική ενισχύθηκε με άτομα, οχήματα και με 74 εναέ-
ρια μέσα. Είχαμε προνοήσει να καθαρίσουμε σε 21 επικίνδυνες περιοχές
που προσομοίαζαν με την περίπτωση του Ματιού. Πετύχαμε να προστα-
τεύσουμε ανθρώπινη ζωή, τους οικισμούς, τις κρίσιμες υποδομές. 

Τώρα η ευθύνη από την αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση περνά στην Πο-
λιτική Προστασία, με 300 εκατ. για καθαρισμό και πρόληψη τον χειμώνα.
Δασαρχεία και δασικές υπηρεσίες υποβάλλονται σε δομική αλλαγή και
υπάγονται στο υπουργείο Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Δασών, στην
Κεντρική Διοίκηση. Επίσης, συστήνεται ειδική μονάδα από δασολόγους
και δασοπυροσβέστες, που θα εκπαιδευτεί και θα επιχειρεί πιο αποτελε-
σματικά μέσα στα δάση. Θα επενδύσουμε σε καινούργια αεροσκάφη. Θα
κινηθούμε ταχύτατα για απόκτηση και ενοικίασή τους. Τα εύφλεκτα πεύ-
κα γύρω από τα σπίτια θα αντικατασταθούν με άλλα δένδρα, ώστε να
υπάρχει ζώνη μεταξύ πευκοδάσους και αστικής ζώνης, τα σπίτια θα πρέ-
πει να έχουν πυρίμαχες προδιαγραφές όταν βρίσκονται στο δάσος και να
ασφαλίζονται έναντι φυσικών καταστροφών». 

«Η δημόσια συγγνώμη μου ήταν προσωπική ηθική στάση, αλλά πριν
από όλα μια πολιτική πράξη με μήνυμα», τόνισε ο πρωθυπουργός

στην ομιλία του στη Βουλή. «Δεν είναι μόνο αναγνώριση ευθύνης
αλλά και κάλεσμα για δράση. Το υπουργείο Υποδομών προέβη σε

2.413 αυτοψίες, στην πλατφόρμα arogi.gov.gr κατατέθηκαν 1.735
αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 10,5 εκατ. ευρώ αποζημιώσεων.
Ποτέ το ελληνικό κράτος δεν έχει κινηθεί ταχύτερα. Έχουν αρ-
χίσει αντιπλημμυρικά έργα στην Εύβοια. Μεγάλη σημασία
αποδίδεται στις ιδιωτικές δωρεές που για πρώτη φορά μέσα
από διαφανή διαδικασία ο κάθε δωρητής θα μπορεί να παρα-
κολουθεί πού κατευθύνονται τα χρήματά του».

Ενταση επικράτησε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν σε υψηλούς τό-
νους δόθηκαν εκατέρωθεν απαντήσεις κατά τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτι-
κών αρχηγών για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα. Αν και

ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του επανέλαβε ότι έγιναν λάθη και η συγγνώμη
του είναι η αρχή της δράσης, δέχθηκε τα πυρά της αντιπολίτευσης. «Δεν είχατε το
θάρρος να ζητήσετε συγγνώμη για το Μάτι», είπε απαντώντας στην κριτική του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι δεν έχει ενσυναί-

σθηση της κατάστασης. «Στήνατε σόου, ενώ ξέρατε ότι υπήρχαν νεκροί. Δεν είχατε
το θάρρος. Ποτέ δεν ζητήσατε συγγνώμη. Για να κλείσει αυτή η πληγή. Να προσέχε-
τε όταν κρίνετε τους χαρακτήρες άλλων, ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει και τους
δύο. Και θα θυμάται ότι στη μία τραγωδία μετρούσαμε στρέμματα και στην άλλη φέ-
ρετρα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και απέφυγε να αναφερθεί
στο τι έκανε ο κ. Τσίπρας «ως πρωθυπουργός, που είχε ενσυναίσθηση» τρεις εβδο-
μάδες μετά το Μάτι. 

«Στη μία τραγωδία μετρούσαμε στρέμματα και στην άλλη φέρετρα»

Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση
Γράφει η
Σοφία Στεφάνου
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Δημήτρης Κουτσούμπας 
«Τίποτε λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό

από τη γρήγορη, άμεση και καθολική, 100% απο-
ζημίωση για όλους τους πυρόπληκτους», υπο-
γράμμισε ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμ-
πας. Ακόμη, υποστήριξε ότι θα πρέπει να προ-
χωρήσει και η πλήρης διαγραφή χρεών προς το
Δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά τα-
μεία, όλων των κατοίκων των περιοχών που
επλήγησαν. Ως προς τη διαχείριση των κατα-
στροφικών πυρκαγιών, ο γενικός γραμματέας
του ΚΚΕ ανέφερε πως «όσο κρίσιμο είναι να
αποκατασταθούν οι πληγέντες και να αποκατα-
σταθεί πλήρως ό,τι κατέστρεψε η φωτιά, άλλο
τόσο κρίσιμο είναι να μην ξεχαστούν οι εγκλημα-
τικές ευθύνες και να αναδειχθούν οι αιτίες για το
πώς φτάσαμε ως εδώ».

Φώφη Γεννηματά 
Με τον κορονοϊό ξεκίνησε την ομιλία της η πρόεδρος

του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννηματά: «Έχετε αποτύχει σε όλα τα
επίπεδα. Το επιτελικό κράτος δεν λειτουργεί. Η πανδημία
είναι εδώ και χθες είχαμε ρεκόρ κρουσμάτων».  Η κα Γεν-
νηματά είπε ότι «η καταστροφή από τις πυρκαγιές είναι
πρωτοφανής» και «αποδείχτηκε η ανικανότητα του δήθεν
επιτελικού κράτους. Το σύστημα πολιτικής προστασίας
δοκιμάστηκε και απέτυχε», υποστηρίζοντας ότι «οι πυρ-
καγιές δεν σβήνονται με επικοινωνιακά σόου. Η συγγνώ-
μη σας ήταν προσχηματική», ανέφερε στον πρωθυπουρ-
γό, «οι ευθύνες πρέπει να καταλογιστούν, με απομάκρυν-
ση από τις θέσεις τους των υπευθύνων υπουργών. Από τό-
τε που ανακαλύφθηκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο»,
συμπλήρωσε. Ανάλογη αδιαφορία καταλόγισε και στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και υπογράμμισε ότι
και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί ενδιαφέρονται πρωτίστως
για τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Και θύμισε ότι «το 2007 έφταιγε ο στρατηγός άνεμος»,
παρατηρώντας πως το 2021, με άπνοια, η ΝΔ θυμήθηκε
την κλιματική κρίση, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η
Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε καμένες εκτάσεις. 

Κυριάκος Βελόπουλος 
«Πρέπει όλη η Βουλή και οι πολιτικοί αρχηγοί να ευχαριστήσουν

όλες τις χώρες που βοήθησαν στις δύσκολες ώρες που πέρασε η Ελ-
λάδα», τόνισε ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος υποστή-
ριξε ότι λένε ψέματα στον πρωθυπουργό οι σύμβουλοί του και αυτό
γιατί ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πετούσαν 74 πτητικά μέσα.
Όμως από τα 9 καναντέρ πετούσαν τα 4. Από τα 25 Σινούκ πετούσαν
τα 4. «Ή σας κρύβουν την αλήθεια οι σύμβουλοί σας, ή δεν λέτε την
αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη», ανέφερε. Ωστόσο, παρατήρησε ότι έγι-
νε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακούστηκε η πρόταση της
Ελληνικής Λύσης για έναν ενιαίο φορέα που θα έχει τον έλεγχο και
την επιστασία. «Αποφάσισε σωστά η Ν.Δ., γιατί άκουσε εμάς. Πρέπει
να ακούτε. Δεν ισχύει το κάλλιο αργά παρά ποτέ», είπε ο κ. Βελόπου-
λος. Πάντως, όσον αφορά την καταστροφή από τις πυρκαγιές, παρα-
τήρησε ότι κάηκε το μέλλον των συγκεκριμένων περιοχών, διότι
«ζωή στα καμένα δεν θα υπάρχει για τα επόμενα δέκα χρόνια».

Γιάνης Βαρουφάκης  
Φυσική αναδάσωση των καμένων εκτάσε-

ων, καμία αλλαγή στη χρήση γης για 30 χρόνια
και καμία ανεμογεννήτρια στη στεριά, με ανά-
λογο προσανατολισμό της κυβερνητικής πο-
λιτικής στις θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, ήταν
οι προτάσεις του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιά-
νη Βαρουφάκη, κατά την πρωτολογία του στη
Βουλή. Ο κ. Βαρουφάκης πρόσθεσε ότι το να
χειροκροτούμε τους πυροσβέστες, όπως κά-
ναμε για τους γιατρούς, δεν τους βοηθάει.
Εκείνοι νιώθουν παρατημένοι. Ακόμη διαφώ-
νησε με τη διαδικασία της οργανωμένης συ-
ζήτησης στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι πρό-
κειται για σειρά μονολόγων που καθιστά τη
Βουλή μη αντάξια των περιστάσεων και δεν
προσθέτει κάτι. 

Τσίπρας: «Πείτε μας πού κάνατε λάθος»
«Με τυμβωρυχία αναδείχ-

θηκε πρωθυπουργός, με τυμ-
βωρυχία απαντάει σήμερα»,
είπε για τον Κ. Μητσοτάκη, που
έκανε λόγο για την τραγωδία
στο Μάτι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Αλέξης Τσίπρας. « Ήταν
προκλητικό σε αυτό το βήμα ο
κ. Μητσοτάκης με τη στάση, την
τοποθέτηση και το ύφος του να
δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει
τίποτα. Προκαλεί θλίψη για μια
ακόμη φορά, μπροστά σε μια
τραγωδία που όλους μας έχει συνταράξει, έχει
επιλέξει την πεπατημένη της επικοινωνίας, της συγ-
κάλυψης, της υποκρισίας, της απόσεισης και της μετάθεσης των
βαρύτατων ευθυνών του», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λαμ-
βάνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Και συνέ-
χισε: «Μας ζήτησε να του υποδείξουμε πού έγινε το λάθος και
έτσι πήρε πίσω την ψεύτικη συγγνώμη που είπε στον ελληνικό
λαό τις ώρες της καταστροφής. Αν ο πρωθυπουργός της χώρας
μετά από 15 μέρες έρχεται στο βήμα της Βουλής και αναρωτιέται
αν έγινε κάποιο λάθος και μας ζητά να του το υποδείξουμε, τότε
γιατί ζήτησε συγγνώμη;».

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό του
στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, αλλά και στους εκατον-
τάδες νέους και νέες που πάλεψαν άοπλοι για να σώσουν τον τό-
πο τους.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι το ερώτημα που δεν απάντησε ο κύριος

Μητσοτάκης είναι «ποιος φταί-
ει;»: «Σε αυτό πρέπει να απαντή-
σουμε με ειλικρίνεια και θάρ-
ρος. Αλλά να δούμε τους υπεύ-
θυνους. Γιατί χωρίς αυτό, το πο-
λιτικό μας σύστημα θα προετοι-
μάζει τις επόμενες τραγωδίες».
Επιπλέον κατηγόρησε τον πρω-
θυπουργό για αλαζονικό ύφος,
αναφέροντας ότι στη Βουλή βρί-
σκεται ως απολογούμενος και
όχι ως κατήγορος. 

Ο ίδιος είπε ότι ανέλαβε την
πολιτική ευθύνη μετά το Μάτι και υποστήριξε ότι η
κυβέρνηση πάγωσε τις προσλήψεις δασοπυροσβε-

στών και ακύρωσε τους δασικούς χάρτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε
πρόταση επτά σημείων αντί για κραυγές και παραιτήσεις. Αντί αυ-
τών η κυβέρνηση συνέχισε την πεπατημένη της προπαγάνδας και
της ωραιοποίησης, ανέφερε.

«Ερχόμαστε σήμερα εδώ με μια πρόταση. Να θεσμοθετήσετε
άμεσα για τους πληγέντες το εισόδημα έκτακτης ανάγκης που εί-
χαμε προτείνει και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά αρνη-
θήκατε». Υποστήριξε ότι την ώρα της κρίσης οι πολίτες αντί για
πυροσβεστικά έβλεπαν περιπολικά και μηχανάκια της ομάδας
ΔΙΑΣ.  Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ανέφερε: «Ήσασταν
ανίκανοι να σβήσετε μια πυρκαγιά, αλλά εξαιρετικά ικανοί να δι-
ευρύνετε τις κοινωνικές ανισότητες. Κανένας πρωθυπουργός
δεν έκανε τόσο μεγάλη ζημιά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα». 
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Μ
πορεί χθες η προσοχή να ήταν
εστιασμένη στη συζήτηση για τη
διαχείριση των πυρκαγιών του
Αυγούστου, τους μηχανισμούς

της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και το σχέδιο
για την επόμενη μέρα, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, όμως, φρόντισε να στείλει εκ νέου μηνύ-
ματα στους πολίτες και ειδικά σε όσους δεν
έχουν ακόμα εμβολιαστεί, με το βλέμμα στο
επόμενο φθινόπωρο.

Απαντώντας στις μομφές περί διχασμού
της κοινωνίας με τα μέτρα που ανακοίνωσε
προχθές η κυβέρνηση για την ομαλή άσκηση
των κοινωνικών δραστηριοτήτων για όσους
έχουν εμβολιαστεί και τους περιορισμούς για
όσους δεν έχουν, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνι-
σε ότι η αντιμετώπιση της πραγματικότητας
και η διασφάλιση όρων ομαλότητας για τους
εμβολιασμένους δεν συνιστούν διάκριση.

«Δεν διχάζουμε κανέναν. Αντιμετωπίζουμε
μια πραγματικότητα, η οποία λέει ότι, παρά
τους φιλότιμους κόπους μας, είμαστε λίγο κά-
τω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς το
ποσοστό εμβολιασμού και του συνολικού
πληθυσμού και των ενηλίκων. Σήμερα το
90%+ των συμπολιτών μας που είναι διασωλη-
νωμένοι, είναι ανεμβολίαστοι», είπε με νόημα
ο πρωθυπουργός. Κατηγόρησε, μάλιστα, την
αντιπολίτευση ότι δεν βάζει πλάτη στην επι-
χείρηση εμβολιασμού και, κάπου εκεί, φρόν-
τισε να προειδοποιήσει όσους δεν έχουν εμ-
βολιαστεί ότι οι δυσκολίες θα πολλαπλασια-
στούν. «Όλες οι χώρες θα οδηγηθούν σε αντί-
στοιχους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τους
ανεμβολίαστους. Ας αφήσουμε λοιπόν κατά
μέρους τα περί διχασμού. Υπάρχει μια μεγάλη
πλειοψηφία ορθολογικών πολιτών με κοινω-
νική ευθύνη και μια μειοψηφία… Αυτό δεν εί-
ναι διχασμός. Καθιστούμε σαφές ότι όσοι
φέρθηκαν υπεύθυνα δεν θα πληρώσουν τη
νύφη», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

Ώρα αποφάσεων
Αυτό που πρακτικά εννοεί ο κ. Μητσοτάκης

είναι ότι τις επόμενες μέρες πρόκειται να λη-
φθούν αποφάσεις για την επέκταση της υπο-
χρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλες
επαγγελματικές ομάδες, όταν παρέλθει η 1η
Σεπτεμβρίου και περάσει η προθεσμία των
υγειονομικών και των εργαζόμενων σε δομές
υγείας να εμβολιαστούν - αλλιώς θα βγουν σε
άδεια άνευ αποδοχών.

«Κλειδί» για τη διεύρυνση της υποχρεωτι-
κότητας είναι και η απόφαση του αμερικανι-
κού FDA να αδειοδοτήσει οριστικά το εμβόλιο
της Pfizer, κάτι που τελειώνει την παραφιλο-

λογία για τα εμβόλια σε «πειραματικό» στάδιο.
Ούτως ή άλλως, από το φθινόπωρο και μετά οι
εμβολιασμοί θα γίνονται κυρίως με εμβόλια
mRNA, μιας και οι νέες συμφωνίες της Ε.Ε.
αφορούν μόνο τα συμβόλαια με τη Pfizer και
τη Moderna. Με το εμβόλιο της Pfizer, άλλω-
στε, θα τρέξει από Σεπτέμβριο και η τρίτη
«αναμνηστική» δόση για τις ευπαθείς ομάδες.

Στο τραπέζι είναι η επέκταση της υποχρεω-

τικότητας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνά-
μεων, για ενστόλους, αλλά για εργαζόμενους
σε τομείς αιχμής, που έχουν επαφή με πολύ
κόσμο. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και το εν-
δεχόμενο μιας πιο… οριζόντιας προσέγγισης,
αν και αυτό θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Η
απόφαση, δε, δεν είναι απλή: θα πρέπει να δια-
πιστωθεί ότι δεν θα προκύψουν ουσιαστικά κε-
νά εκεί όπου θα απαιτηθεί υποχρεωτικότητα

και ότι τα όποια κενά δεν θα πλήξουν θεμελιώ-
δεις λειτουργίες του κράτους και της χώρας. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε
χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον επίτροπο
της Ε.Ε., αρμόδιο για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέ-
ναρτσιτς.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο
υφυπουργός στον πρωθυπουργό αρμόδιος για Θέματα
Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Κα-
ταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, ο επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής
για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας Σταύρος
Μπένος, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Παπαγεωργίου και η αναπληρώτρια κυβερνη-
τική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.
Κατά την έναρξη της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης και ο κ.
Λέναρτσιτς είχαν τον ακόλουθο διάλογο:
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χαίρομαι που σας βλέπω και
σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Μόλις επέστρεψα
από τη Βουλή. Είχαμε μια συζήτηση προσπαθώντας να
κάνουμε μία κατά το δυνατόν πιο αντικειμενική αξιολό-
γηση για τη φυσική καταστροφή που μας έπληξε αυτό το
καλοκαίρι.
Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τον μηχανισμό rescEU, όλες τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες που συνέβαλαν, αλλά και όλες τις χώρες που συνέ-
βαλαν διμερώς. Είκοσι τρία κράτη ήταν παρόντα στην Ελ-
λάδα κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης.
Πρόκειται για μία αληθινή έκφραση αλληλεγγύης. Αλλά
αποτελεί και απόδειξη ότι το να μοιραζόμαστε δυνατότη-

τες και μέσα -δεν αναφέρομαι μόνο σε αεροπλάνα αλλά
και σε πυροσβέστες, σε οχήματα κ.λπ.- αποφέρει αποτε-
λέσματα σε τέτοιες περιόδους κρίσης.
Πιστεύω ότι αντλήσαμε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες για
το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το επίπεδο συν-
τονισμού. Αλλά βεβαίως τώρα αρχίζει το δύσκολο έργο
της ανοικοδόμησης. Μαζί μας βρίσκεται ο κ. Μπένος,
ένας ιδιαίτερα έμπειρος πολιτικός, ο οποίος ηγήθηκε της
προσπάθειας ανοικοδόμησης της Καλαμάτας μετά τον
σεισμό του 1986. Η ελπίδα μας και το όραμά μας είναι να
ανασυγκροτήσουμε τη Βόρεια Εύβοια, η οποία επλήγη
ιδιαίτερα, ώστε να γίνει καλύτερη από ό,τι ήταν πριν».
Γιάνες Λέναρτσιτς: «Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ.
Σας ευχαριστούμε για την υποδοχή. Καταλαβαίνω ότι εί-
χατε μια ακόμα πολύ απαιτητική ημέρα. Για τον λόγο αυτό
εκτιμώ ακόμα περισσότερο την ευκαιρία που μου δίνετε.
Πράγματι, με την επίσκεψή μου αυτή, πρόθεσή μου είναι
να εκφράσω την προσωπική μου αλληλεγγύη, αλλά και
την αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ενώπιον των δύσκολων προκλήσεων που αντιμετώπισε
η Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, μας ζητήθηκε να κινητοποι-
ήσουμε βοήθεια. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Μας
ενθάρρυνε η ανταπόκριση των μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έντεκα εξ αυτών, έντεκα κράτη-μέλη παρείχαν
αεροπλάνα, ελικόπτερα, περισσότερους από 1.000 πυρο-
σβέστες, περισσότερα από 200 πυροσβεστικά οχήματα.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πυρόσβεσης
που συντόνισε ποτέ ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας
της Ε.Ε.».

Νέο «καμπανάκι» για
τους ανεμβολίαστους

Τις επόμενες ημέρες
«κλειδώνει» η νέα
υποχρεωτικότητα

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον επίτροπο  για τη Διαχείριση Κρίσεων

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Το Ισραήλ    
Το τελευταίο διάστημα στο Ισραήλ νόσησαν και νοσηλεύτηκαν πολλοί
άνθρωποι: Από τους νοσηλευόμενους ασθενείς με μέτρια ή βαριά
συμπτώματα, το 58% είχε εμβολιαστεί, το 39% δεν ήταν εμβολιασμένο
και το 3% είχε εμβολιαστεί μερικώς. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο
από τους νεκρούς τον Ιούλιο 2021 από Covid-19, στο Ισραήλ το 75%
αυτών ήταν εμβολιασμένοι και μόνο το 25% αυτών που πέθαναν ήταν
ανεμβολίαστοι.

Αιολικά πάρκα
Μια δανέζικη «απόβαση» στον
ακριτικό Έβρο σηματοδοτούν οι
19 νέες βεβαιώσεις παραγωγού
που εξασφάλισε η European
Wind Farms Greece ApS, λαμ-
βάνοντας το «πράσινο φως» της
ΡΑΕ για την ανάπτυξη αιολικών
πάρκων συνολικής ισχύος
652,65 MW. Τα αιολικά πάρκα,
σύμφωνα με τις άδειες, θα ανα-
πτυχθούν στην ευρύτερη περιο-
χή του Έβρου και ειδικότερα τα
δεκατέσσερα σε διάφορα ση-
μεία της Αλεξανδρούπολης και
τα υπόλοιπα πέντε στο Σουφλί.

Η Εθνική 
Σε πλήρη ανατροπή οδηγείται ο υφιστάμενος σχεδια-
σμός για την Εθνική Τράπεζα, όσον αφορά την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου από το ΤΧΣ προς ξένους επενδυ-
τές. Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν ότι τα
δεδομένα γύρω από το ζήτημα επάρκειας κεφαλαίων
έχουν αλλάξει μετά την αλλαγή ηγεσίας από τον Γκίκα
Χαρδούβελη, ενώ η κυβέρνηση αλλάζει πλεύση όσον
αφορά την πώληση μέρους των μετοχών από το 40,3%
που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας στην Εθνική. Θα δείξει…

Τ
ο γεγονός ότι η πανδημία λειτούργησε ως επι-
ταχυντής για τη διείσδυση των ψηφιακών υπη-
ρεσιών που παρέχει το ελληνικό Δημόσιο

προς τους πολίτες επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες
έρευνες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Ήδη, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 οι
καθημερινές ηλεκτρονικές επαφές των πολιτών με
το Δημόσιο δείχνουν να αυξάνονται με εντεινόμε-

νους ρυθμούς, καθώς καταγράφηκε νέα μεγάλη αύ-
ξηση αναφορικά με τον όγκο των ηλεκτρονικών συ-
ναλλαγών. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του έτους έγιναν περί τα 150 εκατ. online συναλλα-
γές. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου
τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν
μεταξύ τους» αθροιστικά περισσότερες από
150.000.000 φορές. 
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Η
σφυριχτή γλώσσα της Αντιάς, γνωστή και

ως Σφυριά, είναι μια σφυριχτή γλώσσα που

ομιλείται από τους κατοίκους του ορεινού

χωριού Αντιάς Εύβοιας.

Εκτός από την Αντιά, διάλογοι μέσω σφυριγμάτων

έχουν καταγραφεί και στα χωριά Σιμικούκι και

Ευαγγελισμός. Πρέπει να σημειωθεί ο σαφής δια-

χωρισμός μεταξύ σφυριγμάτων στα ελληνικά και τα

αρβανίτικα. Κάθε σφύριγμα αντιστοιχεί σε ένα

γράμμα της αλφαβήτου και η σύνθεσή τους οδηγεί

στη δημιουργία των σφυριχτών λέξεων.

Πιθανολογείται ότι οι κάτοικοι της Αντιάς ήταν από-

γονοι Περσών στρατιωτών, οι οποίοι φρουρούσαν

Έλληνες αιχμαλώτους στην περιοχή της Καρύστου.

Ύστερα από την ήττα στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο

περσικός στρατός εγκατέλειψε τους φρουρούς της

Καρύστου, οι οποίοι κατέφυγαν στις ορεινές περιο-

χές γύρω από την Αντιά. Αναμείχθηκαν με τους το-

πικούς πληθυσμούς και στη συνέχεια αφομοιώθη-

καν από αυτούς.

Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, οι κάτοικοι της Αντιάς

είναι δωρικής καταγωγής, αφού σε αντίθεση με

τους γύρω πληθυσμούς δεν μιλούν αρβανίτικα. Μια

λιγότερο γνωστή εκδοχή παρουσιάζει ως «πατέ-

ρες» της σφυριάς μια ομάδα από κατοίκους της Αί-

νου στη Θράκη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην περιο-

χή το 1469 ως αιχμάλωτοι των Βενετών.

Η «ανακάλυψη» της γλώσσας από τα μέσα ενημέ-

ρωσης έγινε τον Μάρτιο του 1969 από σωστικά συ-

νεργεία, που σκοπό τους είχαν την ανεύρεση της

σορού ενός πιλότου, το αεροπλάνο του οποίου προ-

σέκρουσε στην περιοχή του όρους Όχη.

Η πλειοψηφία των παιδιών μαθαίνει τη γλώσσα σε

ηλικία 8 με 9 ετών. Κατά την εκμάθηση της γλώσσας

δεν παρατηρούνται φυλετικοί περιορισμοί ή περιο-

ρισμοί που σχετίζονται με το επάγγελμα. Οι βοσκοί

της Αντιάς σφυρίζουν προκειμένου να καλέσουν τα

ζώα τους, η επικοινωνία αυτή όμως δεν έχει σχέση

με τη σφυριά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Αντιά είναι

το μόνο χωριό της περιοχής οι κάτοικοι του οποίου

δεν ομιλούν αρβανίτικα, στην περιοχή του Καφη-

ρέα. Πρόσφατα η UNESCO ενέταξε στην περιοχή

της Εύβοιας εκδηλώσεις για τη σφυριχτή γλώσσα.

Επειδή συνήθως αυτά τα προγράμματα συνοδεύον-

ται και από χρηματοδοτήσεις, το υπουργείο Πολιτι-

σμού ας τα παρακολουθεί με μέγιστη προσοχή.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η σφυριχτή γλώσσα 
και οι χρηματοδοτήσεις

anetnews24@gmail.com 

Το όφελος του ψηφιακού
μετασχηματισμού



Το «Κυπριακό»
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Τ
ο Κυπριακό Σύνταγμα (1960) προέβλεπε την
κατανομή κατά συγκεκριμένη ποσόστωση των
εξουσιών στις δύο εθνικές κοινότητες. Το 1963,

ο Μακάριος διαπίστωσε ότι τούτο προκαλεί σοβαρή
δυσλειτουργία του πολιτεύματος και πρότεινε μεταρ-
ρυθμίσεις. Οι Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από την
κυβέρνηση, η απόφαση 186/1964 όμως του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την ενιαία κυ-
ριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τη
νομιμότητα της κυβέρνησης.

Η ουσιαστικότερη προσπάθεια επίλυσης μετά την
τουρκική εισβολή και την κατοχή του 37% του εδά-
φους (1974) ήταν το «Σχέδιο Ανάν», το οποίο πρότεινε
μια διζωνική ομόσπονδη «Ενωμένη Κυπριακή Δημο-
κρατία», όπου η τουρκοκυπριακή μειονότητα πρακτι-
κώς διατηρούσε δικαίωμα veto σε οποιαδήποτε πολι-
τική απόφαση. Η απόρριψή του από το 75% της ελλη-
νοκυπριακής κοινότητας στο δημοψήφισμα της
24/6/2004 έδειξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κράτος
όπου οι μειονότητες έχουν δικαιώματα ηγεσίας και
αρνησικυρίας. Η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ την
1/5/2004 δημιούργησε εν τω άμα δύο νέες πραγματι-
κότητες: 1. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, ως αυτή συγκροτείται βάσει του «Νόμου της
αναγκαιότητας», είναι η μόνη νόμιμη εκπρόσωπος
μιας χώρας-μέλους, και 2. οιοδήποτε σχέδιο λύσης
προβλέπει υποχρεωτική κατανομή και εκ περιτροπής
άσκηση εξουσιών, παραχωρεί πλέον στην Τουρκία
μέσω των Τουρκοκύπριων ενεργουμένων της veto
στα fora αποφάσεων της ΕΕ.

Οι πραγματικότητες αυτές αναδεικνύουν την ορθό-
τητα 1. της εξαιρετικά δραστήριας και αποτελεσματι-
κής ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής ανάδειξης
της νομιμότητας και 2. της απόρριψης των σχεδίων

τύπου Crans Montana από την ελληνοκυπριακή ηγε-
σία, προκρινομένης της «μη λύσεως» ως μόνης διε-
ξόδου σε διπλωματικό επίπεδο.

Τούτα όμως δεν αίρουν την από μισού αιώνος
άσκηση πλήρους κυριαρχίας της Τουρκίας στα κατε-
χόμενα. Προς αντιρρόπηση αυτού και δεδομένου ότι
η πιθανότητα αποτελεσματικών κυρώσεων εις βάρος
της Τουρκίας είναι μηδαμινή, θα είχε έννοια να ελλι-
μενίσουμε και σταθμεύσουμε μονίμως στην Κύπρο
μοίρες του ΠΝ και της ΠΑ. Παρά τις δυσχέρειες, τον
χρόνο που θα χρειασθεί και το κόστος, τα οφέλη για

τον Ελληνισμό θα είναι εμφανή: Η Κύπρος γίνεται
προωθημένο φυλάκιο των συνόρων της Ευρώπης
στην Ανατολική Μεσόγειο, η επιτυχημένη αναβάθμι-
ση των σχέσεών μας με Αίγυπτο, Ιορδανία, Ισραήλ και
ΗΑΕ αποκτά και πρακτική διάσταση. Έννοια θα είχε
εν προκειμένω και μια προγραμματική συμφωνία της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθρά-
κων με την αντίστοιχη κυπριακή, που θα μας επιτρέ-
πει να εγγυηθούμε την ασφάλεια των σχετικών εται-
ρικών συμβολαίων και την αξιοπιστία των διακρατι-
κών συμφωνιών.

του
Δημήτρη 
Βαρτζόπουλου

Βουλευτής Νέας
Δημοκρατίας 
Β’ Θεσσαλονίκης

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Ο
αρχηγός της αντιπολίτευσης επέλεξε, τελικά,
την ένταση, τη μονοδιάστατη αντιπαράθεση,
την αντιπολίτευση έναντι της εθνικής συνεν-

νόησης. Δικαίωμά του, βέβαια, αλλά και λάθος του.
Διότι μπορεί η πολιτική ορθότητα που ευτυχώς επι-
κρατεί σχεδόν πλήρως (σχεδόν…) στις συζητήσεις
μεταξύ των αρχηγών στο Κοινοβούλιο να μην κάνει
συμψηφισμούς καταστροφών, αλλά, καλώς ή κακώς,
οι πολίτες κάνουν. Θυμούνται το τεράστιο κόστος της
πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν μέσα σε μόλις μισή μέρα
κάηκαν 102 άνθρωποι. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ -και οι πά-
λαι ποτέ ΑΝΕΛ που συγκυβερνούσαν- να ενοχλούν-
ται από αυτό, αλλά έτσι είναι! 

Άκουσαν χθες τον αρχηγό της αντιπολίτευσης να
επιτίθεται με σφοδρότητα στον κ. Μητσοτάκη διότι,
λέει, ο πρωθυπουργός ζήτησε λίγο νωρίτερα από την
αντιπολίτευση να υποδείξει τα λάθη που έγιναν. Και
θυμήθηκαν -ακόμα και όσοι το είχαν ωθήσει στα βά-
θη της μνήμης τους- το αμίμητο του υπεύθυνου για
την εκατόμβη στο Μάτι, Νίκου Τόσκα, «ψάχνω να βρω

λάθη και δεν βρίσκω».  Οι πολίτες άκουσαν τον αρχη-
γό της αντιπολίτευσης χθες να λέει ότι η συγγνώμη
του πρωθυπουργού ήταν «ψεύτικη» και θυμήθηκαν,
δυστυχώς για τον πρώην πρωθυπουργό, το αισχρό
θέατρο μπροστά στις κάμερες λίγο μετά τα μεσάνυχτα
της τραγωδίας του Ιουλίου 2018 όταν οι πραιτοριανοί
του καθεστώτος έκαναν οn camera δηλώσεις πως
δεν υπάρχουν απώλειες… Με μια φράση, η ομιλία
Τσίπρα ξαναξύπνησε τις εφιαλτικές μνήμες από το
Μάτι, γιατί η ανυστερόβουλη κρίση του πολίτη που
δεν έχει παρωπίδες, δεν υπακούει στην κομψεπίκομ-
ψη πολιτική ορθότητα.  Κατά τα λοιπά, ο κ. Τσίπρας
επετέθη στον κ. Μητσοτάκη με… στρακαστρούκες
τύπου «αφήστε το αλαζονικό ύφος» και κραδαίνοντας
την έκθεση Γκολντάμερ, για την οποία όμως νωρίτερα
είχε μιλήσει εκτενώς ο πρωθυπουργός. 

Είχε και καλές στιγμές η ομιλία Τσίπρα. Ναι, πράγ-
ματι, η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει πει καθαρά και ξά-
στερα «ποιος φταίει». Σε αυτό έχει δίκιο ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πράγματι, διατύπωσε επτά προτά-

σεις, όχι όλες υλοποιήσιμες, αλλά πάντως υπήρξε
μια κάποια αντιπρόταση. 

Το τραγικό στοιχείο στην παρουσία Τσίπρα, όχι μό-
νο χθες στη Βουλή αλλά όλο αυτό το διάστημα, είναι
ότι, ενώ είναι φανερό πως έχει αφομοιώσει την απο-
στολή του να πάψει να είναι ένας ριζοσπάστης αρι-
στερός και να εμφανίζεται πλέον ως ο δυνητικός
ηγέτης ολόκληρου του αντιδεξιού τμήματος της κοι-
νωνίας, η πραγματικότητα δεν του προσπορίζει πολι-
τικά-εκλογικά-δημοσκοπικά οφέλη. Και η πίεση από
το αριστερό «ιερατείο» του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει, με μοχλό
τη δημοσκοπική στασιμότητα. Και η κριτική «τύπου
3%» απειλεί να επανέλθει ως κύρια στάση της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας
θεωρώ ότι είναι σταθερά προσανατολισμένος στη δι-
εύρυνση της κοινωνικής, πολιτικής και εκλογικής
βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οι πιέσεις από όσους εντός
των κομματικών τειχών «βδελύσσονται» με τον ρεβι-
ζιονισμό, αυξάνονται. Και το αποτέλεσμα φάνηκε
χθες στη Βουλή. 

Άλλο ένα λάθος…
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Η
έννοια της δημόσιας υγείας αποτελεί, σε
μια δημοκρατική, σύγχρονη κοινωνία, την
επιτομή του γενικού συμφέροντος. Πρό-

κειται για κομβική έννοια της δημόσιας ζωής μας,
η οποία χρειάζεται επιτακτική αποσαφήνιση, κα-
θώς λόγω ενδεχόμενων και ασυνείδητων παρα-
χαράξεων τείνει να χάνει την καίρια σημασία της. 

Στο αριστερό παραλήρημα περί νεοδιχασμού
και αυτοκαθορισμού του καθενός, δεν αποσαφη-
νίζεται πουθενά η έννοια αυτής καθαυτήν της δη-
μόσιας υγείας. 

Είναι κατανοητή, βέβαια, κάθε συνειδητή και
ασυνείδητη απροθυμία, επιφυλακτικότητα και
σκεπτικισμός περί τον εμβολιασμό. Είναι η εγγε-
νής ηθική της αμφισβήτησης. Δεν υπήρχε ως σή-
μερα πολιτική κουλτούρα στην αντιμετώπιση θε-
μάτων φάσματος δημόσιας υγείας. Αυτή είναι η
βάση η οποία δικαιολογεί εν μέρει ή εν όλω την
αντιρρητική και ενδεχομένως την απορριπτική
στάση μερίδας του κόσμου. Πέραν αυτού, όμως,
είναι τραγικό να ρίχνουμε νερό στον μύλο των ζη-
λωτιστών και των αρνητών και να μην μπορούμε
να άρουμε τις όποιες αμφιβολίες και τους εύλο-
γους φόβους συνανθρώπων μας. 

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομι-
κών που νομοθετήθηκε πρόσφατα, είναι πράξη
ευθύνης. Η υποχρεωτικότητα συνιστά πράξη εύ-
λογης δικαιοπραξίας. Στις ακροβαρείς εποχές

που ζούμε, ο σεβασμός στην ιερότητα του προ-
σώπου είναι σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια. Είναι κρίσιμο να καταδειχθεί και να αποκα-
τασταθεί το κύρος της επιστημονικής κοινότητας
και είναι επιεικώς απαράδεκτο το κύρος αυτό να
καταδολιεύεται από εμάς τους ίδιους. Δεν πρέπει

να εργαλειοποιείται απριορικά ούτε να χειραγω-
γείται η σύγχρονη επιστήμη. 

Σε μια συντεταγμένη πολιτεία υφίστανται υπο-
χρεώσεις και υποχρεωτικότητες ζωτικές για την
εύρυθμη λειτουργία της και τη διασφάλιση του
γενικού συμφέροντος. Εναρμονίζονται όλοι σε
αυτό; Προφανώς η πλειοψηφία. Για αυτό υπάρ-
χουμε με τους όρους που συνυπάρχουμε. 

Πού υπάρχει διχασμός εδώ; Διχασμός εμφανί-
ζεται σε αυτούς που καταβάλλουν κάθε προσπά-
θεια, ενδεχομένως κοινωνικά ανήθικη, να πολ-
λαπλασιάσουν τη μονοσήμαντη προβληματική
του λόγου τους, χωρίς φυσικά να εγκύπτουν σε
κανέναν προβληματισμό σχετικά με τη δημόσια
υγεία. Είναι διχαστική η προσέγγιση όσων δημο-
σιολογούν να επενδύουν στη συλλογιστική και τα
επιχειρήματα της αμφισβήτησης. Είναι διχαστική
η προσέγγιση όσων θαμπώνουν το μήνυμα της
ελευθερίας μας από τον κίνδυνο.

Η καθαρότητα του μηνύματος είναι το πρώτο
ζητούμενο. Η εμπιστοσύνη στην παγκόσμια επι-
στημονική κοινότητα και κατ’ επέκτασιν και στην
ελληνική, το δεύτερο ζητούμενο. Η εμπιστοσύνη
στη συντεταγμένη Πολιτεία, το τρίτο. Ελληνική
Πολιτεία δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είμαστε
όλοι. Κάθε προβληματισμός πλέον πρέπει να
αφορά την οχύρωσή μας από έναν εχθρό. Τον κο-
ρονοϊό.

Δημόσια υγεία και κοινωνικό συμφέρον

του
Κωνσταντίνου 
Μπλούχου

Βουλευτής Νέας
Δημοκρατίας
Δράμας
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Πυρόπληκτοι, ανεμβολίαστοι, οι παροχές της
ΔΕΘ και η διαχείριση της καθημερινότητας
των πολιτών, σε συνδυασμό με την ασφυ-

κτική εκτέλεση του προγράμματος του Ταμείου
Ανάκαμψης, είναι στις άμεσες πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης. Κάθε συζήτηση για ανασχηματισμό,
που προωθείται από συγκεκριμένους κύκλους,
προσθέτει περισσότερα προβλήματα.

Το ποσό των 6,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να πι-
στωθεί στους λογαριασμούς 1.214 πληγέντων από
τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές σε εφαρ-
μογή του μέτρου της πρώτης αρωγής για τις ζημιές
που υπέστησαν οικίες και επιχειρήσεις.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊ-
κούρας, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη πάρει την
προκαταβολή αποζημίωσης ύψους 3,7 εκατ. ευρώ
από την περασμένη Παρασκευή οι πρώτοι 528 πυ-
ρόπληκτοι. Είπε ακόμη ότι από τις προκαταβολές
που θα δοθούν, 640 αφορούν την καταστροφή κα-
τοικίας, 481 καταστροφή οικοσκευής και 620 ζη-
μιές σε επιχειρήσεις. Οι κατά περίπτωση αποζη-
μιώσεις δεν αθροίζονται με τα μοναδικά ΑΦΜ των
αιτήσεων που έκαναν οι πυρόπληκτοι, καθώς κα-
θένας από αυτούς μπορεί να υπέβαλε παραπάνω
από μία δηλώσεις (π.χ. δήλωση για καταστροφή
και οικίας και επιχείρησης).

Ο υπουργός επισήμανε ότι θα υπογραφεί και ο
συμπληρωματικός προϋπολογισμός των 500 εκατ.

ευρώ που αποφασίστηκε πριν από δύο εβδομάδες,
για να υπάρχει το περιθώριο να αποζημιωθούν
σχετικά με ζημιές από τις πυρκαγιές.

Σε ό,τι αφορά τις παροχές που θα εξαγγείλει η
κυβέρνηση στη ΔΕΘ, ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι
στα σίγουρα μέτρα είναι η επανάληψη της αναστο-
λής της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα
του ιδιωτικού τομέα καθώς και της μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3%. Επιβεβαίωσε
επίσης ότι θα μειωθεί η φορολόγηση των επιχειρή-
σεων, εννοώντας τον μειωμένο συντελεστή για τις
επιχειρήσεις (22% αντί 24%), και τη μείωση της
προκαταβολής φόρου για τις νομικές οντότητες
από το 100% στο 80% και για τους υπόλοιπους που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο 55%.

Η δυνατότητα «νέου δημοσιονομικού χώρου» θα
οδηγήσει ίσως σε νέες μειώσεις φόρων στο μέλ-
λον. Η πανδημία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το οι-
κονομικό πακέτο της κυβέρνησης.

Οι πολίτες και ειδικότερα οι μικρομεσαίοι επι-
χειρηματίες έχουν υψηλές απαιτήσεις. Τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία να αξιοποιηθούν σωστά και να
ενισχυθούν οι κοινωνικές ομάδες που έχουν με-
γαλύτερη ανάγκη.

Κεντρικοί τραπεζίτες θα συγκεντρωθούν για το -
διαδικτυακό- συνέδριο στο Jackson Hole εντός
των επομένων ημερών. Η ατζέντα τους θα είναι ευ-
ρεία. Το μέλλον της ποσοτικής χαλάρωσης, της

υγείας της αγοράς εργασίας και άλλων κρίσιμων
νομισματικών και κανονιστικών ζητημάτων θα
βρεθεί στο επίκεντρο. 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και τα
επακόλουθά της διεύρυναν σημαντικά τον ρόλο
των κεντρικών τραπεζών. Οι αξιωματούχοι των
κεντρικών τραπεζών ασχολούνται τώρα με ένα ευ-
ρύ φάσμα θεμάτων πολιτικής, από την κλιματική
αλλαγή και τη δημιουργία του δικτύου για την Πρά-
σινη Στροφή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
(NGFS), τη φυλετική δικαιοσύνη έως την ανισότητα
και από την εκπαίδευση έως τη δημόσια υγεία.

Πολλά από τα προβλήματα της κοινωνίας απαι-
τούν μια απάντηση στο πεδίο της νομισματικής πο-
λιτικής.

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι πολιτικοί πιέ-
ζουν. Αν υποχωρήσουν οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι
πιέσεις θα αυξηθούν.

Οι οικονομίες και οι κοινωνίες είναι πιθανότερο
να ευημερήσουν όταν οι κεντρικές τράπεζες είναι
ελεύθερες να ενεργούν ανεξάρτητα, με γνώμονα
τη στέρεη οικονομική τους κρίση και όχι τη βραχυ-
πρόθεσμη πολιτική σκοπιμότητα.

Το άμεσο μέλλον θα δείξει πού θα οδηγηθούμε.
Το σίγουρο είναι ότι οι ρόλοι πολιτικών και τραπε-
ζιτών έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το πα-
ρελθόν.

Πολιτικοί και κεντρικοί τραπεζίτες αναζητούν τους νέους ρόλους

 του
Κωνσταντίνου

Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



O
ριστικά ματαιώθηκε η παρουσίαση της
πολιτικής πλατφόρμας για την υποψη-
φιότητα της Φώφης Γεννηματά την 3η

του Σεπτέμβρη. Έκανε ένα βήμα πίσω η Φώ-
φη, για να κατευναστούν οι έτεροι υποψήφιοι
αρχηγοί για την ηγεσία του Κινήματος Αλλα-
γής, Ανδρέας Λοβέρδος και Νίκος Ανδρουλά-
κης, που αντέδρασαν. Η εκδήλωση θα γίνει λί-
γες ημέρες μετά και στο επιτελείο της αναζη-
τείται κάποιο λαμπερό πρόσωπο της Κεντροα-
ριστεράς που θα μπορούσε να βοηθήσει τη
δυναμική της. Ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως
κυκλοφορεί, δεν δέχεται να εκτεθεί δημόσια
υπέρ της. Για να δούμε αν θα εκτεθεί ο Σημί-
της… Άλλος δεν μου έρχεται στον νου.

Είμαστε σε
αχαρτογράφητα νερά

Δεν αποκλείεται στο μέλλον να εμφανιστεί πα-
ραλλαγή του κορονοϊού, η οποία θα είναι «αν-
θεκτική» στα εμβόλια. Αυτό δήλωσε στο Fox
News ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.
«Κάθε φορά που εμφανίζεται μια παραλλαγή
παγκοσμίως, οι επιστήμονές μας εξετάζουν
προσεκτικά την επικινδυνότητά της και ερευ-
νούν για να δουν αν αυτή η παραλλαγή μπορεί
να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου
μας», δήλωσε ο Μπουρλά. Όταν ακούτε να λέει

τέτοια πράγματα ο Νο 1 της Pfizer,
φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε

πόσο δύσκολη είναι η κατά-
σταση…

Ο Βαγγέλης
παρακολουθεί και το σπίτι
του Μητσοτάκη; 
Σας έγραφα χθες για τα τηλεφωνήματα που
δέχεται ο Αντώναρος από συνταξιούχους
πρώην βουλευτές. Ο Ευάγγελος ξαναχτύ-
πησε με ανάρτησή του στα social media, με
την οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λέει ότι
παρακολουθεί το σπίτι του πρωθυπουργού!
Σε νέα του ανάρτηση, ο Αντώναρος, ο οποίος
συνεχίζει να παρέχει τις επικοινωνιακές
του υπηρεσίες στον ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτει
ότι, διερχόμενος από την οικία του πρωθυ-
πουργού, «ανακάλυψε» ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης λείπει, καθώς ο δαιμόνιος πρώην
κυβερνητικός εκπρόσωπος εντόπισε μόλις
4-5 άνδρες της ασφάλειάς του πέριξ της
πρωθυπουργικής οικίας. Μα ποιος είναι
επιτέλους; Ο Ηρακλής Πουαρό;

Αγώνας δρόμου σε
Εύβοια και Βαρυμπόμπη
Άρχισε η διαδικασία καθαρισμού των
καμένων σε Εύβοια και Βαρυμπόμπη,
περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις
φωτιές του καλοκαιριού. Σε εξέλιξη
βρίσκονται τα έργα υλοτομίας, προκει-
μένου να καθαριστούν τα επικίνδυνα
σημεία, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση
και να προχωρήσουν οι αντιπλημμυρι-
κές και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις
εν όψει του χειμώνα. Οι υλοτόμοι έχουν
πιάσει δουλειά, ενώ για τον σκοπό αυτόν
έγινε σύσκεψη Δευτέρα απόγευμα στο
Δημαρχείο Ιστιαίας Αιδηψού, στην
οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο δή-
μαρχος Γιάννης Κοντζιάς, στελέχη του
Δασαρχείου και της Αυτοδιοίκησης, εκ-
πρόσωποι της εταιρείας ΜΕΤΚΑ, που
στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης
χρηματοδοτεί τα έργα, εκπρόσωποι των
συνεταιρισμών υλοτόμων της Εύβοιας
(οι οποίοι ανέλαβαν την εκτέλεση των
έργων υπό την επίβλεψη του Δασαρχεί-
ου) και ομάδα ειδικών επιστημόνων με
επικεφαλής τον δασολόγο - περιβαλ-
λοντολόγο, σύμβουλο του πρωθυπουρ-
γού, Γρηγόρη Βάρρα.

Εμβολιασμοί και 
μέσα σε Εκκλησία 
Είναι απίστευτο, αλλά αληθινό. Μια δράση
με ιδιαίτερο συμβολισμό θα λάβει χώρα τις
επόμενες μέρες στην Κρήτη, καθώς αφορά
στη διενέργεια εμβολιασμών μέσα σε
εκκλησία. Ειδικότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου
θα πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί πολιτών
εντός του Ιερού Ναού της Παναγίας
Αρχανών, με το μονοδοσικό εμβόλιο της
Johnson & Johnson. «Να πειστούν όσοι
έχουν μπερδέψει τη θεολογία με την
επιστήμη», τόνισε ο εφημέριος της
ενορίας, πατέρας Ανδρέας Καλιοντζάκης,
που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Όπως είπε,
υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετά άτομα που
επιθυμούν να εμβολιαστούν. Ο εθελοντικός
αυτός εμβολιασμός, που αποτελεί μια
πρωτοποριακή ενέργεια, θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6
Σεπτεμβρίου 2021. Μικτό κλιμάκιο της 7ης
ΥΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο
Αρχανών - Αστερουσίων, θα
πραγματοποιήσει τους εμβολιασμούς με το
μονοδοσικό εμβόλιο από τις 9 το πρωί της
6ης Σεπτεμβρίου έως τις 2 το μεσημέρι σε
όποιον επιθυμεί.
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Ένα βήμα πίσω
από τη Φώφη,
για να πέσουν
οι τόνοι

Για να ξέρετε: Η ΕΥΠ έχει «ανοίξει κεραίες» από νω-
ρίς και, σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική, τις
περιφερειακές διευθύνσεις και τις υπηρεσίες κρα-
τικής ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., παρακολουθεί και τις
δραστηριότητες Αφγανών που διαβιούν σε καταυλι-
σμούς της Λέσβου και της Χίου, ενώ στην Αθήνα -
στην Ομόνοια, στον Άγιο Παντελεήμονα, στα Κάτω
Πατήσια και στα Σεπόλια- ξεκίνησαν οι «ανιχνευτι-
κές συζητήσεις».
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«Έφυγε» από τη ζωή
η Λητώ Ιωαννίδου
Δεν πρόλαβε, δυστυχώς, να βοηθήσει το Ταμείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο-
σίου η Λητώ Ιωαννίδου, που έχασε τη μάχη με την
επάρατο νόσο. Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταμείου, αλλά και εκπρόσωπος του Δημοσίου
στον Οργανισμό Λιμένος
Πειραιώς και μάλιστα
στην Επιτροπή Ελέγχου
του, ήταν τραπεζίτης με
μεγάλη εμπειρία στη δια-
χείριση ρίσκου, διετέλεσε
αντιπρόεδρος του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών, ενώ
κατείχε θέση και σε δε-
κάδες διοικητικά συμ-
βούλια επιχειρήσεων ανά
τη σταδιοδρομία της. Στο
ΤΑΙΠΕΔ τοποθετήθηκε
μόλις πριν από δύο μήνες και για την ώρα η θέση
της χηρεύει. Έμπειρο στέλεχος στα χρηματοοικο-
νομικά, διετέλεσε εκτελεστική αντιπρόεδρος και
γενική διευθύντρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(2001-2005) όπως και πρόεδρος της Audit Com-
mittee (Ελεγκτικής Επιτροπής) και μέλος της
Working Committee (Ανώτατης Επιτροπής, αρμό-
διας για τη χάραξη και την τήρηση ενιαίας στρατη-
γικής των μελών της) της Ομοσπονδίας των Ευρω-
παϊκών Χρηματιστηρίων (FESE) κατά τη διάρκεια
της θητείας της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.



Εκατοντάδες στρέμματα στην κοίτη του ποταμού θυμίζουν έρημο, καθώς το ποτάμι έχει στερέψει από νε-
ρό. «Το νερό δεν έχει ιδιοκτησία. Ανήκει σε όσους το έχουν ανάγκη. Η Θεσσαλία ερημοποιείται, αργοπε-
θαίνει. Σε μήκος 25 χιλιομέτρων από τις πηγές έως τη γέφυρα του Διαλεχτού στα Τρίκαλα δεν υπάρχει
σταγόνα νερού στον Πηνειό. Η φύση μάς προειδοποιεί, η φύση μάς καλεί, η φύση μάς λέει “ενεργήστε
τώρα”. Είναι η ώρα για ορθολογική διαχείριση του νερού. Είναι η ώρα για να μπει μπροστά το μεγαλύτερο
περιβαλλοντικό έργο στην Ελλάδα, ο Αχελώος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη, σε όλο το μήκος του Πηνειού, από την Καλαμπάκα έως την πόλη των Τρικάλων. Βαράει
καμπανάκι κινδύνου ο Αγοραστός. Ελπίζουμε να ακούει το κράτος των Αθηνών.

Συναγερμός 
για τον ΔΕΔΔΗΕ 

Τα στελέχη που εμπλέκονται στο έργο
για την πώληση του ποσοστού 49% του
ΔΕΔΔΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ είναι σε
αναμμένα κάρβουνα. Το διεθνές ενδια-
φέρον είναι μεγάλο και, καθώς κινού-
μαστε προς την καταληκτική ημερομη-
νία της 4ης Σεπτεμβρίου, όλοι προετοι-
μάζονται για τη «μητέρα των μαχών».
Λογικό, όταν στο παιχνίδι της διεκδίκη-
σης βρίσκονται μεγαθήρια όπως το
CVC, η KKR και τα αυστραλιανά funds
Macquarie και First Sentier. Ο Γιώργος
Στάσσης, ο ισχυρός άνδρας της ΔΕΗ,
γνωρίζει πολύ καλά πως όσο μεγαλύτε-
ρος ο ανταγωνισμός τόσο υψηλότερο το
τίμημα.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Στο υπουργείο
Ναυτιλίας ψάχνουν
49 εκατ. ευρώ 
Το υπουργείο Ναυτιλίας κάνει κάθε
αναγκαία προσπάθεια προκειμένου
να τακτοποιηθούν οι οφειλές προς
τους ακτοπλόους, οι οποίες ανέρχον-
ται, σύμφωνα με πηγές του υπουργεί-
ου, στα 49 εκατ. ευρώ και όχι στα 60
εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, από τα 49
εκατ. ευρώ τα 37 εκατ. αφορούν σε
μισθώματα άγονων γραμμών και τα 12
εκατ. ευρώ υπόλοιπα από τις ενισχύ-
σεις Covid. Αυτήν τη στιγμή το υπουρ-
γείο έχει συγκεντρώσει 11,2 εκατ.
ευρώ για να διατεθούν στους ακτο-
πλόους, εκ των οποίων τα 3,5 εκατ.
ευρώ είναι μέρος της ενίσχυσης
Cοvid και τα 7,7 εκατ. ευρώ αφορούν
σε μισθώματα για άγονες γραμμές.
Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν
ότι οι καθυστερήσεις παρουσιάζονται
λόγω του ότι οι δαπάνες για τις άγονες
γραμμές είναι μέρος του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων και δεν
βρίσκονται σε λογαριασμό του
υπουργείου, όπως στο παρελθόν. Δύ-
σκολες καταστάσεις, αλλά το παλεύει
ο Γιάννης Πλακιωτάκης. 

E
υτυχώς, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, έσπευσε να διευκρι-
νίσει ότι δεν παίζει τα παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου επιχείρησε να εμ-
φανίσει ότι ο Σπανός κατήγγειλε πως η κυβέρνηση άφησε την Εύβοια να καεί. Ο

εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, με ανάρτησή του στο Facebook,
αναφερόμενος στις δηλώσεις του Φάνη Σπανού, ρωτά την κυβέρνηση αν «υπήρχε εντολή
μη κατάσβεσης στην Εύβοια». Άμεση ήταν η αντίδραση του Φάνη Σπανού, ο οποίος, απευ-
θυνόμενος στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε κάθε αποδέκτη, σημειώνει:
«Επειδή ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε σε τοποθέτησή μου
στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, του παραθέτω, λοιπόν, αυτά
που είπα στο Συμβούλιο και θα παρακαλούσα να μην επιχειρείται η διαστρέβλωσή τους:
Ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι δεν ήθελαν να σβήσουν τη φωτιά ή ότι συνειδητά την άφηναν να
επεκταθεί. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξωφρενικό για οποιαδήποτε κυβέρνηση και για οποιαδή-
ποτε διοίκηση της Πυροσβεστικής». Τα συμπεράσματα, δικά σας…

Το
... 
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Αυτοψία Αγοραστού στον Πηνειό 

Ο Ανέστης Βλάχος 
και η πρώτη Τοπική του ΠΑΣΟΚ 

Για την απώλεια του ηθοποιού Ανέστη Βλάχου δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. Κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι ο
Ανέστης Βλάχος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έστησε την πρώτη Τοπική του
ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και τα πρώτα χρόνια, πριν από το 1980, ήταν δίπλα στον Αντρέα Παπαν-
δρέου. Το 1977, μάλιστα, κατέβηκε ως υποψήφιος βουλευτής του κόμματος στη Β’ Αθηνών,
ενώ έναν χρόνο αργότερα εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων με την παρά-
ταξη του Δημήτρη Μπέη. Ποιοι ήταν οι λόγοι που τον έσπρωξαν στην ενεργό ενασχόληση με
την πολιτική; Ο ίδιος είχε απαντήσει ξεκάθαρα στο παραπάνω ερώτημα: «Δεν πήγα στο ΠΑ-
ΣΟΚ για να βγάλω λεφτά. Πήγα για να βάλω το λιθαράκι μου και να αλλάξει η Ελλάδα. Ήθελα
την ανατροπή, που την έφερε ο Αντρέας Παπανδρέου. Ο λαός με τον Αντρέα έφαγε ψωμάκι».

Ο «φίλος» μας ο Ζόραν Ζάεφ
συνεχίζει ακάθεκτος τις
προκλήσεις. Στο διαφημιστικό
σποτ, λοιπόν, για την προώθηση
του εμβολιασμού στα Σκόπια, το
οποίο χρηματοδοτήθηκε από την
κυβέρνηση της χώρας,
εμφανίζεται ξεκάθαρα το
διαβατήριο των Σκοπίων που
αναγράφει «Δημοκρατία της
Μακεδονίας». Φαντάσου να ήταν
εχθρός μας… 

LOCK
Στον ΣΥΡΙΖΑ «χρησιμοποίησαν»
μέχρι και τον Σπανό
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Βουλευτής Ν.Δ. Κέρκυρας

«Δεν αποκλείω να δεχτούμε 
νέο προσφυγικό κύμα 
στα σύνορά μας»

«Δεν αποκλείω νέο προσφυγικό
κύμα αιτούντων ασύλου, με την
Ελλάδα που αποτελεί το σύνο-
ρο της ΕΕ να δέχεται ιδιαίτερη

πίεση». Αυτό τονίζει μιλώντας στην εφημερί-
δα μας ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας 
Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας. Παράλληλα 
ο κ. Γκίκας μιλά για την αντιμετώπιση των
πυρκαγιών από την κυβέρνηση, τα σχέδια 
της Τουρκίας στην περιοχή, αλλά και για το
πώς έχει πάει μέχρι σήμερα ο τουρισμός.
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Είστε ικανοποιημένος από την αντίδραση
του κρατικού μηχανισμού στις πρόσφατες
πυρκαγιές; Έγιναν λάθη κατά την άποψή
σας; Και αν ναι, σε ποιο τομέα και επίπεδο;
Ο κρατικός μηχανισμός κλήθηκε να δια-

χειριστεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση, αφού
εντός οκτώ ημέρων προκλήθηκαν 586 πυρ-
καγιές, εν μέσω ενός πολυήμερου καύσωνα
με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 43
βαθμούς και μετά από μια μακρά περίοδο ξη-
ρασίας. Παρότι η κυβέρνηση είχε προετοιμα-
στεί για την αντιπυρική περίοδο, το αποτέλε-
σμα δεν ήταν αυτό που όλοι ελπίζαμε. Και
λέω ότι προετοιμάστηκε, γιατί φέτος έχουμε
στη διάθεσή μας 74 εναέρια μέσα πυρόσβε-
σης έναντι 62 το 2020 και 51 το 2018. Παράλ-
ληλα αυξήθηκε ο αριθμός των πυροσβεστών
μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σήμε-
ρα υπηρετούν 11.243 μόνιμοι πυροσβέστες,
έναντι 11.089 το 2018, 2.524 πυροσβέστες
πενταετούς υποχρέωσης, έναντι 1.723 το
2018, ενώ οι εποχικοί πυροσβέστες έφτασαν
τους 2.308, από 1.251 το 2018. Τώρα, απολογι-
σμός θα γίνει, αλλά όχι την ώρα της μάχης.
Όπως είπε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, ευθύνες θα αποδοθούν, εφό-
σον τεκμηριωμένα διαπιστωθούν λάθη ή πα-
ραλείψεις, αλλά όταν τελειώσει ο «πόλεμος»,
γιατί όπως βλέπετε οι φωτιές δεν σταμάτη-
σαν… Αξίζει ωστόσο ειδική αναφορά στις
επιτυχείς εκκενώσεις 150 κατοικημένων πε-
ριοχών, ένα διόλου αυτονόητο εγχείρημα. Το
σύστημα του «112» λειτούργησε χάρη στην
υποδειγματική συνεργασία όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων και για αυτό δεν είχαμε κα-
μία ανθρώπινη απώλεια λόγω εγκλωβισμού.

Αναλογιστείτε ότι η αποστολή των γραπτών
μηνυμάτων του «112» στην Ελλάδα και οι επι-
τυχείς εκκενώσεις αποτέλεσαν θέμα συζή-
τησης στη Γερμανία. Εκεί, σε περίπτωση κιν-
δύνου, ηχούν σειρήνες οι οποίες συνήθως
προκαλούν πανικό στους πολίτες. Η αποτελε-
σματικότητα των μηνυμάτων του «112» στην
Ελλάδα ήταν αφορμή και η Γερμανία να συ-
ζητά πλέον την εφαρμογή αυτού του συστή-
ματος.

Πιστεύετε ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει
να αλλάξει η αντίληψή μας για την πολιτι-
κή προστασία ένεκα της κλιματικής κρί-
σης και τι πρέπει να γίνει;
Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πια σενά-

ριο, είναι πραγματικότητα. Είναι πλέον εδώ
και τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι συνέ-
πειές τους δυστυχώς θα ενταθούν. Συνεπώς,
η Πολιτική Προστασία πρέπει να εξελιχθεί
και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, με τα
κατάλληλα εργαλεία, τον κατάλληλο σχεδια-
σμό και με την κατάλληλη οργάνωση.

Η κυβέρνηση εργάζεται ήδη προς αυτή την
κατεύθυνση. Έχουμε ψηφίσει τον ν.
4662/2020 για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχεί-
ρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,

ενώ η Πολιτική Προστασία αποκτά ένα ανε-
ξάρτητο πρόγραμμα ύψους 714 εκατ. ευρώ.
Έχει επίσης εξασφαλιστεί δάνειο ύψους πε-
ρίπου 600 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και επιπλέον 408 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Η Πολιτική Προστασία αναλαμβάνει ήδη
αναβαθμισμένο κεντρικό ρόλο στη διαχείρι-
ση κρίσεων και συμβάντων όπως στον σει-
σμό της Σάμου, στις πλημμύρες της Θεσσα-
λίας και στο Ιόνιο, στη διαχείριση της πανδη-
μίας και φυσικά στις πυρκαγιές. Ο ρόλος αυ-
τός θα επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να γίνει
ακόμα πιο αποτελεσματικός.

Να αλλάξουμε θέμα. Εκλέγεστε στην Κέρ-
κυρα, που το 2019 είχε ρεκόρ αφίξεων
τουριστών. Πώς είναι φέτος η κατάσταση; 
Η τουριστική περίοδος ξεκίνησε με προ-

σμονή και ανησυχία εξαιτίας της ταξιδιωτι-
κής πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας που
επέδρασε αρνητικά. Ωστόσο, τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι η τουριστική περίοδος στην Κέρκυ-
ρα πάει καλά, αφού τον Ιούλιο φτάσαμε περί-
που στο 75% του 2019 και ο Αύγουστος φαίνε-
ται να διαμορφώνεται ακόμα καλύτερα. Σύμ-
φωνα μάλιστα με τη Fraport, το αεροδρόμιο
της Κέρκυρας καταγράφει αύξηση κίνησης
κατά 194% σε σχέση με το 2020. Θετικά είναι
τα μηνύματα και σε επίπεδο χώρας, αφού
φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε τον στόχο του
50% του 2019.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Τουρισμού
κατέβαλαν μια καλή και συντονισμένη προ-
σπάθεια, διαφημίζοντας διεθνώς την Ελλάδα
ως υγειονομικά ασφαλή τουριστικό προορι-

σμό, ενώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα εγκρί-
θηκαν έγκαιρα, που σε συνδυασμό με το Ευ-
ρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού –μια
πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη– βοήθη-
σε πολύ. Η προσπάθεια, λοιπόν, καρποφορεί
και αυτό είναι πολύ θετικό.

Πόσο ανησυχείτε για την παραβατική
συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο,
στην Κύπρο και στη Νοτιοανατολική Με-
σόγειο; Είναι πιθανό ένα θερμό επεισόδιο;
Η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας

πρέπει πάντα να παρακολουθείται στενά και
να μας κρατά σε εγρήγορση.  Η Τουρκία αντι-
μετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Η
οικονομία κλυδωνίζεται, ο πληθωρισμός συ-
νεχώς αυξάνεται, η μεσαία τάξη φτωχαίνει,
με συνέπεια το κυβερνών AKP και ο Ερντο-
γάν να παρουσιάζουν μειωμένα ποσοστά στις
δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τούρ-
κος πρόεδρος ακολουθεί την προσφιλή τα-
κτική της «εξαγωγής» της κρίσης προς τα δυ-
τικά, με σκοπό να αποπροσανατολίσει την
τουρκική κοινή γνώμη. Οι προκλητικές συμ-
περιφορές στο πεδίο, δηλαδή, π.χ., κατά τις
αερομαχίες στο Αιγαίο, ή ακόμα και σε συμ-
βάντα στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας,
εμπεριέχουν πάντα τον κίνδυνο ενός ατυχή-
ματος το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε θερμό
επεισόδιο.

Κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα
υπάρξουν; Μήπως τελικά είναι ο μόνος
τρόπος για να συνετιστούν οι Τούρκοι;
Η κυβέρνησή μας κατέστησε σαφές στους

Ευρωπαίους εταίρους πως δεν πρόκειται για
μια ελληνοτουρκική διαφορά, αλλά ένα πρό-
βλημα που αφορά ολόκληρη την ΕΕ. 

Αυτή η αλλαγή αντίληψης αντανακλάται
μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα των Συνό-
δων Κορυφής. Διατυπώνονται πλέον σαφείς
προϋποθέσεις για την πρόσθετη χρηματοδό-

τηση της Τουρκίας για το Μεταναστευτικό,
όπως είναι η αποδοχή επιστροφών μετανα-
στών από την Ελλάδα. Παράλληλα δεν προ-
χωρεί το εγχείρημα της τελωνειακής ένωσης
της Τουρκίας με την ΕΕ, αν η πρώτη δεν αλλά-
ξει συμπεριφορά.

Συνεπώς, η ΕΕ αφήνει ανοιχτό το ενδεχό-
μενο επιβολής κυρώσεων και θέτει προϋπο-
θέσεις που, αν δεν τις ικανοποιήσει η Τουρ-
κία, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και δυ-
σκολίες, κυρίως οικονομικής υφής. 

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν σας ανη-
συχεί;
Είναι πράγματι συγκλονιστική για όλους

εμάς, που παρακολουθούμε τα γεγονότα από
κοντά, η τελευταία εξέλιξη, της παράδοσης
δηλαδή της χώρας αμαχητί στους Ταλιμπάν.
Έχουν ξοδευτεί ασύλληπτα ποσά –δεκάδων
δισ. δολαρίων– για την εκπαίδευση και τον
άρτιο εξοπλισμό των Αφγανών, ώστε να αντι-
μετωπίσουν τους Ταλιμπάν. 

Όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ –και η Ελλάδα–
βοήθησαν στην ανοικοδόμηση της χώρας
αυτής και στην εκπαίδευση των Ενόπλων
τους Δυνάμεων. Σε όλες τις συνόδους του
ΝΑΤΟ, το Αφγανιστάν ήταν πάντα κύριο θέμα.
Συχνά ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ζητούσαν αύξηση της
συνδρομής των κρατών-μελών σε προσωπι-
κό και μέσα για το Αφγανιστάν. Μάλιστα κά-
ποια εποχή η Ελλάδα είχε αναλάβει και τη δι-
οίκηση του αεροδρομίου της Καμπούλ! Και
όλα αυτά κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος. 

Ξεκάθαρα μια λανθασμένη αποτίμηση και
εκτίμηση της κατάστασης από τη Δύση, το
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ – που κατανοώ την απόφα-
σή τους να φύγουν, αλλά που δεν κατάφεραν
να συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά συμ-
βαίνει στο Αφγανιστάν, να αποκρυπτογραφή-
σουν τη βούληση του αφγανικού λαού και να
λάβουν εγκαίρως μέτρα, τουλάχιστον για μια
συντεταγμένη αποχώρηση των ξένων υπη-
κόων και των πολιτών που συνεργάστηκαν με
τη Δύση. Δεν αποκλείω, δε, νέο προσφυγικό
κύμα αιτούντων ασύλου, με την Ελλάδα που
αποτελεί το σύνορο της ΕΕ να δέχεται ιδιαίτε-
ρη πίεση.«
Οι ευθύνες θα αποδοθούν
όταν τελειώσει 
ο «πόλεμος» 
με τις φωτιές

neleftheroglou@gmail.com 

στον
Νίκου Ελευθερόγλου



Ν
έα μελέτη του King’s Colle-
ge του Λονδίνου προσδιορί-
ζει το ποσοστό μείωσης της
προστασίας από την προ-

σβολή από τον κορονοϊό που παρέχουν
τα εμβόλια της Pfizer και της AstraZene-
ca μετά την παρέλευση μηνών.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου μελέ-
τησαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια περι-
πτώσεις εμβολιασμένων πολιτών στο
διάστημα 26 Μαΐου με 31 Ιουλίου. Κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα πως η προστασία
κατά της λοίμωξης για όσους κάνουν το
εμβόλιο της Pfizer μειώνεται από 88%
στον έναν μήνα μετά τον πλήρη εμβολια-
σμό σε 74% στο εξάμηνο. 

Αντιστοίχως, η αποτελεσματικότητα
του εμβολίου της AstraZeneca μειώνεται
από 77% σε 67% τέσσερις με πέντε μήνες
μετά τη δεύτερη δόση.

Δεν προσδιορίζεται κατά πόσο η φθί-
νουσα ανοσία συνεπάγεται περισσότερες
πιθανότητες σοβαρής νόσησης, νοσηλεί-
ας ή θανάτου. Πάντως, ο επικεφαλής της
μελέτης, καθηγητής Τιμ Σπέκτορ, δήλω-
σε στον ΣΚΑΪ ότι τα υψηλότερα επίπεδα
λοίμωξης εντέλει οδηγούν σε περισσότε-
ρους θανάτους από τον κορονοϊό.

Προειδοποίησε, επίσης, ότι η αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων πιθανώς μει-
ώνεται περισσότερο με το πέρασμα του
χρόνου. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά, τον προσε-
χή χειμώνα η αποτελεσματικότητα των
δύο δόσεων θα μπορούσε να πέσει κάτω
από το 50%. Κάλεσε, λοιπόν, τις αρμόδιες
βρετανικές Αρχές να λάβουν «επειγόν-
τως» τις τελικές αποφάσεις για τη χορή-
γηση τρίτης, αναμνηστικής δόσης.

Η Ενιαία Επιτροπή Εμβολιασμών και
Ανοσοποίησης στη Βρετανία αναμένεται
να προβεί σε ανακοινώσεις για τις λεπτο-
μέρειες του προγράμματος χορήγησης

τρίτης δόσης εντός των προσεχών εβδο-
μάδων.

Το μέλος της Επιτροπής καθηγητής Άν-
ταμ Φιν άφησε να εννοηθεί με πρωινές
δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του BBC
πως θεωρεί ότι η τρίτη δόση θα πρέπει να
χορηγηθεί στους πιο ηλικιωμένους, τόσο
επειδή έχουν πιο εξασθενημένο οργανι-
σμό όσο και επειδή έχει περάσει μεγαλύ-
τερο διάστημα από τότε που έλαβαν τη

δεύτερη δόση. Εξάλλου, έρευνα των Πα-
νεπιστημίων Γλασκόβης και Μπέρμιγχαμ
δείχνει πως τέσσερις στους δέκα πολίτες
με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύ-
στημα εμφανίζουν «χαμηλά ή μη ανι-
χνεύσιμα» επίπεδα ανοσίας κατά του κο-
ρονοϊού μετά τον πλήρη εμβολιασμό
τους. Το πόρισμα αυτό εντείνει την πίεση
για χορήγηση τρίτης δόσης στους πιο
ευάλωτους πολίτες.

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer και της Mo-
derna κατά του κορονοϊού μειώθηκε από 91% σε 66% από τότε
που η παραλλαγή Δέλτα έγινε κυρίαρχη στις ΗΠΑ, σύμφωνα
με στοιχεία τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τις
αμερικανικές υγειονομικές Αρχές. Αυτά τα δεδομένα προέρ-
χονται από μελέτη στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες εργαζό-
μενοι στον τομέα Υγείας και εργαζόμενοι σε νοσοκομεία σε έξι
πολιτείες και η οποία διεξήχθη με σκοπό να εξεταστεί η από-
δοση των εμβολίων σε πραγματικές συνθήκες. Οι συμμετέ-
χοντες εξετάζονταν εβδομαδιαίως για συμπτωματικές και
ασυμπτωματικές λοιμώξεις. Σχεδόν όλοι οι εμβολιασμένοι
εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας είχαν εμβολιαστεί με τα
εμβόλια της Pfizer ή της Moderna.

Μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Απριλίου 2021, η αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων στην πρόληψη της μόλυνσης ήταν

91%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τα αμε-
ρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC),
τον κύριο ομοσπονδιακό οργανισμό δημόσιας υγείας της χώ-
ρας. Όμως, κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που η παραλλα-
γή Δέλτα έγινε κυρίαρχη, δηλαδή όταν ήταν υπεύθυνη για πε-
ρισσότερο από το 50% των κρουσμάτων, σύμφωνα με την αλλη-
λουχία, η αποτελεσματικότητα έπεσε στο 66%.

Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν, ωστόσο, ότι αυτή η
μείωση μπορεί να μην προκλήθηκε μόνο από την παραλλαγή
Δέλτα, αλλά και από μια αποτελεσματικότητα που φθίνει με την
πάροδο του χρόνου. Τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δη-
μοσιότητα δεν διέφεραν μεταξύ της αποτελεσματικότητας του
εμβολίου της Moderna και αυτού της Pfizer.

«Ενώ αυτά τα ενδιάμεσα δεδομένα υποδηλώνουν μια μέτρια
μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων για την Covid-

19 στην πρόληψη της μόλυνσης, το γεγονός ότι η μείωση των
λοιμώξεων παραμένει σε ποσοστό 66% υπογραμμίζει τη συνε-
χιζόμενη σημασία και το όφελος του εμβολιασμού», υπογραμ-
μίζουν οι συντάκτες αυτής της μελέτης. Αυτή η μείωση της
αποτελεσματικότητας έναντι της παραλλαγής Δέλτα έχει επι-
σημανθεί από διάφορες μελέτες, ακόμη κι αν το ακριβές μέγε-
θος διαφέρει από τη μία στην άλλη.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πρότειναν την περα-
σμένη εβδομάδα οι υγειονομικές Αρχές να ανακοινώσουν εκ-
στρατεία αναμνηστικού εμβολιασμού από τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου, η οποία θα αφορά σε όλους τους Αμερικανούς ενήλικες
που έλαβαν τη δεύτερη δόση τους οκτώ μήνες νωρίτερα. Η
προστασία των εμβολίων έναντι σοβαρών περιπτώσεων της
νόσου, νοσηλείας και θανάτων, ωστόσο, παραμένει υψηλή,
επιμένουν οι Αρχές. 

Pfizer - Moderna: Μειώθηκε στο 66% η αποτελεσματικότητά τους έναντι της «Δ»

Βρετανική μελέτη έδειξε πως 
το εμβόλιο της Pfizer μειώνεται
από 88% στον έναν μήνα μετά
τον πλήρη εμβολιασμό σε 74%
στο εξάμηνο, ενώ το AstraZeneca
μειώνεται από 77% σε 67% 
σε τέσσερις με πέντε μήνες...

Ε Μ Β Ο Λ Ι Α  P F I Z E R  -  A S T R A Z E N E C A

Πόσο φθίνει η προστασία
έξι μήνες μετά τη β’ δόση
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Σ
ημαντικές διαφορές στις καταναλωτι-
κές συνήθειες μεταξύ εμβολιασμέ-
νων και μη καταδεικνύει έρευνα που
πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο

Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγα-
θών). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, η μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα
στις δύο ομάδες καταγράφεται στο αίσθημα
ασφάλειας σε σχέση με την κυκλοφορία. 

Το 66% των μη εμβολιασμένων θεωρούν ότι
είναι ασφαλές να κυκλοφορούν έξω όπως πριν,
ενώ μόλις το 23% των εμβολιασμένων πιστεύει
το ίδιο. Πρακτικά, στο κοινό των εμβολιασμένων
εξακολουθεί να κυριαρχεί η ανησυχία σε σχέση
με την εξάπλωση του ιού σε πολύ μεγάλο ποσο-
στό. Στο κοινό των μη εμβολιασμένων η πλει-
ονότητα φαίνεται να υιοθετεί συμπεριφορές κυ-
κλοφορίας σαν να μην υπάρχει η πανδημία, αλ-
λά μία σημαντική μειονότητα (1 στους 3) ανησυ-
χεί, κάτι το οποίο ενδεχομένως σημαίνει ότι
έχουν μεγαλύτερες φοβίες για τον εμβολιασμό,
παρά για την πανδημία.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε σχέση
με τα μέτρα προστασίας στα σουπερμάρκετ, με 1
στους 2 εμβολιασμένους να θεωρεί τα μέτρα
υπερβολικά και μόλις 1 στους 8 μη εμβολιασμέ-
νους να έχει την ίδια άποψη. Σημειώνεται ότι
εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός πρόσβα-

σης του 1 ατόμου ανά 16 τ.μ., κάτι που μειώνει τη
μέγιστη δυνατότητα εξυπηρέτησης των κατα-
στημάτων και προκαλεί ουρές τις ώρες αιχμής.

Η μεγαλύτερη ανησυχία του εμβολιασμένου
κοινού αποτυπώνεται και στο ότι το 47% από αυ-
τούς προσπαθεί να κάνει γρήγορα τις αγορές
του στο σουπερμάρκετ, έναντι μόλις 19% του μη
εμβολιασμένου. Το 33% του εμβολιασμένου κοι-
νού δηλώνει, επίσης, ότι απολυμαίνει τα προϊόν-
τα προτού τα βάλει στο σπίτι, έναντι 13% του μη
εμβολιασμένου. Αντίστοιχα, το 32% του εμβο-
λιασμένου κοινού δηλώνει ότι αποφεύγει τα χύ-
μα προϊόντα, έναντι 17% των μη εμβολιασμένων.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η επιστροφή στην κα-
νονικότητα σε σχέση με τις αγοραστικές συνή-
θειες είναι δεδομένο ότι θα διαρκέσει αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, μια
σειρά συνηθειών που υιοθετήθηκαν λόγω της
εμφάνισης του Covid-19 αναμένεται να διατηρη-
θεί από μεγάλες ομάδες των καταναλωτών (το
2022 ή και να μη σταματήσουν ποτέ). Ειδικότε-
ρα, 2 στους 3 εμβολιασμένους (ποσοστό 67%) θα
συνεχίσουν να προσπαθούν να επισκεφθούν το
κατάστημα ημέρες και ώρες χωρίς κίνηση,
έναντι του 38% των μη εμβολιασμένων. Ένας
στους πέντε εμβολιασμένους δηλώνει ότι θα
συνεχίσει να φοράει μάσκα στα καταστήματα
τροφίμων, ακόμα και με την επιστροφή στην κα-

νονικότητα. Ποσοστό 8% των μη εμβολιασμένων
δηλώνει το ίδιο.Αναφορικά με την επίδραση που
έχει η επιδημιολογική εικόνα των καταστημά-
των στην απόφαση των καταναλωτών να αγορά-
σουν από αυτά, φαίνεται ότι είναι σημαντικά εν-
τονότερη η επιθυμία του εμβολιασμένου κοινού
(το οποίο σημειώνεται και πάλι ότι αποτελεί το
68% του συνόλου) να είναι εμβολιασμένο και το
προσωπικό του καταστήματος, με το 71% να δη-
λώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ σημαντικός παρά-
γοντας για να επισκεφθούν ένα κατάστημα τρο-
φίμων. Ίδιο ποσοστό 71% δηλώνει ότι επιθυμεί το
προσωπικό των καταστημάτων τροφίμων να
υποβάλλεται σε self test. Τα αντίστοιχα ποσοστά
στο κοινό των μη εμβολιασμένων είναι μόλις 14%
για τον εμβολιασμό του προσωπικού και 44% για
την υποβολή σε self test.

Συναγερμός σήμανε στο υπουργείο Υγείας εν όψει της
αύξησης των κρουσμάτων και με τις εκατοντάδες αναστο-
λές εργασίας υγειονομικών που θα προκύψουν από την 1η
Σεπτεμβρίου, εξαιτίας του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Για
τον λόγο αυτόν, με κατεπείγουσα οδηγία προς όλες τις δο-
μές Υγείας διακόπτονται οι κανονικές άδειες των εργαζο-
μένων, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους την
1η Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται οι κανονικές άδειες του

προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟ-
ΔΥ, των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Κέντρα
Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά
Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία) καθώς και Τοπικών Ομάδων
Υγείας. Στο ίδιο έγγραφο του υπουργείου Υγείας, με την
υπογραφή του υπουργού Βασίλη Κικίλια και του αναπλη-
ρωτή υπουργού Βασίλη Κοντοζαμάνη, σημειώνεται ότι από
την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι νεωτέρας οι εργαζόμενοι δεν
θα μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθούν τα κενά
που θα προκύψουν λόγω των αναστολών από τον υποχρεω-
τικό εμβολιασμό, καθώς εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική
μπορεί να φθάσουν και τα 3.000. Η ΠΟΕΔΗΝ, από την πλευ-
ρά της, μιλά για 10.000 εργαζομένους σε όλη τη χώρα. Την
απόφαση ενίσχυσε και το γεγονός ότι ορισμένοι ανεμβο-
λίαστοι εργαζόμενοι που δεν ήθελαν να μπουν σε αναστολή
εργασίας είχαν δηλώσει κανονική άδεια για να μη χάσουν
τον μισθό τους. 

Αναστέλλονται όλες οι άδειες των υγειονομικών από 1η Σεπτέμβρη

ΜΜαύρο ρεκόρ 
με 42 νεκρούς
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες ότι
τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα κορο-
νοϊού που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι
3.273, εκ των οποίων 28 εν-
τοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι διασωληνωμένοι
έφτασαν τους 332 και οι θά-
νατοι τους 42.
Στην Αττική καταγράφονται
770 νέα κρούσματα και στη
Θεσσαλονίκη 319. Στο «κόκ-
κινο» παραμένει και η Κρή-
τη, με 250 κρούσματα, η
Αχαΐα με 122 και η Μεσση-
νία με 106.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων
επτά ημερών, 192 θεωρούν-
ται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 1.912
με ήδη γνωστό κρούσμα. Το
𝑅𝑡 για την επικράτεια, βάσει
των κρουσμάτων, εκτιμάται
σε 1.05 (95% ΔΕ: 0.67 - 1.42)
Στις 259 φτάνουν οι εισαγω-
γές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία, ενώ στο
3,51% ανέβηκε το ποσοστό
θετικότητας. Στη Νάξο βρέ-
θηκε το μεγαλύτερο ποσο-
στό (7,70%). Ακολουθούν
Ικαρία (6,90%) και Ηλεία
(6,51%).

Tο 47% των εμβολιασμένων
προσπαθεί να κάνει γρήγορα 
τις αγορές του στο σουπερμάρκετ,
έναντι μόλις 19% των μη 
εμβολιασμένων, σύμφωνα 
με το ΙΕΛΚΑ...
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Το 66% των μη εμβολιασμένων
κυκλοφορεί σαν να μην υπάρχει ιός



ΟΤΑ

Κονδύλι 2,15 εκατ. ευρώ σε 
4 δήμους για πυρκαγιές, σεισμούς

Με τέσσερις αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ. χρηματοδοτούνται τέσ-
σερις δήμοι, με συνολικά 2.150.000 ευρώ, «για την πρόληψη
και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκα-
λούνται από θεομηνίες». Η χρηματοδότηση προέρχεται από τη
ΣΑΕ-055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
του υπουργείου και συγκεκριμένα από το «Πρόγραμμα πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκα-
λούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώ-
ρας». Σημειώνεται ότι η εκταμίευση γίνεται απολογιστικά,
σύμφωνα με την πρόοδο των έργων και με παραστατικά των
δαπανών που θα υποβάλλονται στο υπουργείο. Οι επωφελού-
μενοι δήμοι είναι οι Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Αρχαί-
ας Ολυμπίας, και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΕΝΠΕ

Σύσκεψη Λέναρτσιτς 
με τους 13 περιφερειάρχες

Στη χώρα μας βρίσκεται από χθες ο Ευρωπαίος επίτροπος
Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς, μετά από πρόσκληση
του προέδρου της ΕΝΠΕ Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο Ευρωπαί-
ος επίτροπος συμμετείχε σε σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος με τους 13 περιφερειάρχες
της χώρας και με κεντρικό θέμα την πολιτική προστασία και τη
διαχείριση κρίσεων, υπό το πρίσμα των πρόσφατων πυρκαγιών
που έπληξαν τη χώρα μας.

Στην αναγκαιότητα να διατηρηθεί η «αρχή της ισονομίας» στα προγράμματα χρημα-
τοδότησης και αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες πυρ-
καγιές, ώστε να μην αδικηθεί για άλλη μια φορά η Ηλεία, επιμένει ο δήμαρχος Πύρ-
γου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος. Στη έκτακτη σύσκεψη που συμμετείχαν ο υφυ-
πουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύ-
σεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης Γρηγόρης Σκάλκος και ο πρόεδρος του
ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, παρουσία του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νε-
κτάριου Φαρμάκη, ο κ. Αντωνακόπουλος τόνισε ότι δεν πρέπει να «εργαλειοποι-
ηθεί» πολιτικά αυτή η πρόσφατη συμφορά, ούτε από την κυβέρνηση ούτε από άλλες
δυνάμεις, και ότι η αρχή τήρησης της ισονομίας στο πρόγραμμα αποκατάστασης
κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία για την πολύπαθη Ηλεία.

Δικαστικές προσφυγές κατά των αποφά-
σεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ), για εγκατάσταση ανεμογεννητριών
στις περιοχές που κάηκαν πρόσφατα, ξεκι-
νούν οι πυρόπληκτοι της Εύβοιας. Την αρ-
χή έκανε ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης -
Αγίας Άννας, ο οποίος κατέθεσε τρεις προ-
σφυγές κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ, που
δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια στις
22/7/2021 και αδειοδοτούν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννή-
τριες στην εδαφική αρμοδιότητα του δή-
μου. Ο δήμος είχε τοποθετηθεί εξαρχής
αρνητικά στην εγκατάσταση αιολικών πάρ-
κων στην περιοχή, με ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε ανακοίνω-
σή του, ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης -
Αγίας Άννας αναφέρει: «Οι τρεις ανωτέρω
αδειοδοτημένες επενδύσεις αποτελούν
μέρος ενός ενιαίου έργου που αφορά την
εγκατάσταση αιολικών σταθμών συνολι-
κής ισχύος 208 MW στην Εύβοια. Ο δήμος
ζητά την αναστολή λήψης αποφάσεων για
αδειοδότηση ανεμογεννητριών, μέχρι την
εκπόνηση σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης
της περιοχής, μετά την καταστροφική πυρ-
καγιά που έπληξε τον δήμο και ευρύτερα
τη Βόρεια Εύβοια».

! Μαντούδι - Λίμνη - Αγία Άννα 

Δικαστική 
προσφυγή κατά των
ανεμογεννητριών
στα καμένα

Συνταγματική κρίνει δικαστήριο
την υποχρεωτικότητα εμβολίων
Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η υποχρεωτικότητα των
εμβολίων κατά της Covid-19, σύμφωνα με απόφαση
δικαστηρίου στο Κιλκίς. Το δικαστήριο απέρριψε αί-
τημα ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε εργαζόμε-
νη στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου
Παιονίας. Η εργαζόμενη προσέφυγε κατά της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης του δήμου στο Μονομελές Πρω-
τοδικείο Κιλκίς, ζητώντας την προσωρινή αναστολή
της εφαρμογής του νόμου για την υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού.

Μίτινγκ για το σχέδιο αποκατάστασης
των πυρόπληκτων περιοχών

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ηλεία

Μαλεβίζι

Στηρίζει τις διεκδικήσεις 
ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

«Αρωγός και συμ-
παραστάτης» στις
διεκδικήσεις του Δή-
μου Μαλεβιζίου δή-
λωσε ο ευρωβουλευ-
τής της Νέας Δημο-
κρατίας Μανώλης Κε-
φαλογιάννης, μετά
από συνάντηση και
ευρεία συζήτηση που είχε με τον δήμαρχο Μενέλαο Μπο-
κέα. Ο δήμαρχος παρουσίασε στον ευρωβουλευτή τον
αναπτυξιακό σχεδιασμό και επανέλαβε το αίτημα του δή-
μου για την εξαίρεση της Ζώνης των Λινοπεραμάτων από
τον διαγωνισμό για την παραχώρηση του Οργανισμού Λι-
μένος Ηρακλείου, τονίζοντας πως αποτελεί κυρίαρχο ζη-
τούμενο για τον δήμο στον σχεδιασμό που κάνει για την
επόμενη μέρα στην περιοχή. Παράλληλα ο δήμαρχος Μα-
λεβιζίου αναφέρθηκε στις διεκδικήσεις του δήμου για
την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής με προϋπο-
λογισμό τα 22 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα
«Αντ. Τρίτσης», το ΕΣΠΑ καθώς και από άλλα χρηματοδο-
τικά εργαλεία.
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Π
αρά τις διάφορες γκρίνιες οι οποίες
έχουν ακουστεί από κάποιους
υπαλλήλους σε δήμους αλλά και το

γεγονός ότι στελέχη που συμμετέχουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο προτρέπουν εδώ και
μέρες να ληφθεί απόφαση για κινητοποί-
ηση κατά της υποχρεωτικότητας του εμβο-
λιασμού των εργαζομένων, η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ τάσσεται υπέρ του
καθολικού εμβολιασμού ως άμεσου και ρι-
ζικού μέτρου δημόσιας υγείας, με σκοπό
την αναχαίτιση του επερχόμενου τέταρτου
κύματος της πανδημίας του κορονοϊού.
Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει την αντίθεσή της
«για τον τρόπο που επιδιώκει να επιβάλει
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό η κυβέρνη-
ση, καταπατώντας συνταγματικές αρχές
και παραβιάζοντας θεμελιώδη ατομικά,
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα».
Όπως έχει αναφέρει σε αρκετές περιπτώ-
σεις ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νίκος
Τράκας, θέση της ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι ότι «η κυ-
βέρνηση όλο αυτό το διάστημα σπατάλησε

πολύτιμο χρόνο σε επικοινωνιακά παιχνί-
δια, με περιστασιακές και σπασμωδικές
αντιδράσεις, αδυνατώντας να αντιμετωπί-
σει την πανδημία αποτελεσματικά, αξιο-
ποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία της Δημό-
σιας Υγείας, ακολουθώντας την ίδια φιλο-
σοφία και στο θέμα των εμβολιασμών».
Ωστόσο, πέρα από την «γκρίνια» και όσον
αφορά την ουσία του πράγματος, υπογραμ-
μίζει ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να
δίνουν στην πρώτη γραμμή την καθημερινή
μάχη έναντι της πανδημίας του κορονοϊού,
προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στους
πολίτες υπό αντίξοες συνθήκες, με ελάχι-
στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), με
ελλείψεις προσωπικού αλλά και αναγκαίου
μηχανολογικού εξοπλισμού. Τέλος, όσον
αφορά στην εφαρμογή του μέτρου, καλεί
τους δημάρχους «να μη μεταφέρουν την
ευθύνη εφαρμογής στους προϊσταμένους
και να ενεργήσουν ως υπεύθυνοι για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Στο επίκεντρο τα έργα  
Τα υπό εξέλιξη έργα της Περιφέρειας Αττικής για

την υπογειοποίηση της Πατριάρχου Κωνσταντίνου,
το γήπεδο της ΑΕΚ αλλά και γενικότερα στον Δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον δήμαρχο της πό-
λης Γιάννη Βούρο. Σε ό,τι αφορά τα έργα της υπο-
γειοποίησης τμήματος της οδού Πατριάρχου Κων-
σταντίνου καθώς και της κατασκευής τμήματος γη-
πέδου της ΑΕΚ, τα οποία χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας, επισημάνθηκε πως προχωρούν ομαλά, με γρήγορους ρυθμούς. Παράλληλα, υπογραμμίστη-
κε η σημασία να προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας αλλά και ΚΑΠΗ στον
δήμο, ενώ ο κ. Βούρος επισήμανε και την ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης αθλητικών χώ-
ρων αλλά και δημιουργίας νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στην πόλη. 

Με εντατικούς ρυθμούς
οι καθαρισμοί ρεμάτων 

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζουν
τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττι-
κής, σε καθημερινή βάση, τους κα-
θαρισμούς των ρεμάτων, με έμφαση
σε περιοχές υψηλής επικινδυνότη-
τας, κατόπιν απόφασης του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.
Ήδη ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός
σε τμήματα ρεμάτων στους Δήμους
Αγίας Παρασκευής, Χαϊδαρίου,
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Πα-
πάγου - Χολαργού, Χαλανδρίου και
του Ιλισού. Παράλληλα, ο κ. Πατού-
λης, στο πλαίσιο συνεχών συσκέψε-
ων που πραγματοποιεί με τα στελέχη
των τεχνικών υπηρεσιών της Περι-
φέρειας, με αφορμή τα νέα έκτακτα
δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφω-
θεί, εξαιτίας των καταστροφικών
πυρκαγιών, έχει ζητήσει να εντατι-
κοποιηθούν η εκτέλεση των απαι-
τούμενων αντιπλημμυρικών έργων
και η ολοκλήρωση των σχετικών με-
λετών, για την αποτελεσματικότερη
προστασία των πολιτών.

Νέα έκτακτη 
χρηματοδότηση
σε πληγέντες 
δήμους  
Σε συνέχεια της διαρκούς επικοι-
νωνίας με την Αυτοδιοίκηση κα-
θώς και επισκέψεων κυβερνητι-
κού κλιμακίου σε πυρόπληκτες
περιοχές υπό τον υφυπουργό στον
πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέμα-
τα κρατικής αρωγής και αποκατά-
στασης από φυσικές καταστρο-
φές, Χρήστο Τριαντόπουλο, με
απόφαση του αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα,
παρέχεται νέα έκτακτη χρηματο-
δότηση συνολικού ύψους 2,15
εκατ. ευρώ σε πληγέντες δήμους.
Η χρηματοδότηση αφορά στη δεύ-
τερη φάση άμεσης στήριξης πλη-
γέντων δήμων για την αποκατά-
σταση των ζημιών από τις πρό-
σφατες πυρκαγιές, καθώς και σε
πρόσθετα κονδύλια για τη στήριξη
και την αποκατάσταση των πλη-
γεισών περιοχών από τον σεισμό
στη Σάμο.

Οι καλοκαιρινές κινηματο-
γραφικές βραδιές του Δήμου
Πεντέλης ξεκίνησαν και πάλι,
μετά τη διακοπή του Δεκα-
πενταύγουστου. Στο Θεατράκι
Μαγγίνα στην Πλατεία Εθνι-
κής Αντιστάσεως, στα Μελίσ-
σια, που έχει διαμορφωθεί
ειδικά για να φιλοξενήσει τις
βραδιές κινηματογράφου,
συνεχίζεται το αφιέρωμα στο
ευρωπαϊκό, κυρίως, σινεμά,
τηρώντας πάντα όλα τα πρω-
τόκολλα ατομικής υγιεινής
και πρόληψης μετάδοσης του
κορονοϊού. Κράτηση θέσεων
γίνεται μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου Πεντέλης:
https://penteli.intelliserv.gr. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στη Βουλή τα vouchers
Ερώτηση με θέμα τη συμπληρωμα-
τική χρηματοδότηση και τη δεύτερη
κατανομή vouchers στο πλαίσιο του
προγράμματος «Εναρμόνιση οικο-
γενειακής και επαγγελματικής
ζωής», για να ενταχθούν τα 70.000
και πλέον παιδιά που τα δικαιούνται,
κατέθεσαν βουλευτές του ΚΙΝ.ΑΛ.
προς τους υπουργούς Εσωτερικών
και Εργασίας. Συγκεκριμένα οι Βα-
σίλης Κεγκέρογλου, Γιώργος Μουλ-
κιώτης και Ευαγγελία Λιακούλη ζη-
τούν άμεση παρέμβαση της κυβέρ-
νησης για την επιπλέον χρηματοδό-
τηση του προγράμματος που υλο-
ποιεί η ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να εν-
ταχθούν σε βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς, σε ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠΜΕΑ τα 70.000 και πλέον παι-
διά που έχουν μείνει εκτός.

Υπέρ του καθολικού 
εμβολιασμού η ΠΟΕ-ΟΤΑ Ξεκίνησαν 

οι βραδιές με 
δωρεάν σινεμά
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Πήγαν να λιντσάρουν τον δολοφόνο του κτηνοτρόφου στη Μεσαρά
Ένταση και λιποθυμίες σημειώθηκαν στα δικαστήρια κα-

τά τη μεταφορά του 27χρονου Ρουμάνου που ομολόγησε
ότι δολοφόνησε τον 39χρονο κτηνοτρόφο στη Μεσαρά
Κρήτης. Συγγενείς του θύματος από νωρίς χθες το πρωί εί-
χαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλεί-
ου και περίμεναν τον κατηγορούμενο, κρατώντας φωτο-
γραφίες του άτυχου κτηνοτρόφου στα χέρια τους, σύμφω-
να με το cretapost.gr.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές δυνάμεις της
Αστυνομίας. Όταν το αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ. που μετέφερε
τον 27χρονο έφτασε στον χώρο των δικαστηρίων, συγγενείς
και φίλοι έτρεξαν προς το μέρος του φωνάζοντας. Οι αστυ-
νομικοί δεν τους επέτρεψαν να τον πλησιάσουν, ενώ, μόλις ο
δράστης πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου, η μά-
να του θύματος δεν άντεξε και λιποθύμησε στα σκαλοπάτια.

Μαζί με τον 27χρονο στον εισαγγελέα μεταφέρθηκε και ο
30χρονος ομοεθνής του που, σύμφωνα με την κατάθεση του
καθ’ ομολογίαν δράστη, ήταν εκείνος ο οποίος του προμή-

θευσε την καραμπίνα με την οποία σκότωσε τον άτυχο κτη-
νοτρόφο.

Πήρε προθεσμία 
Σε βάρος του 27χρονου βασικού κατηγορούμενου, ο ει-

σαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επίσης, για παράνομη οπλο-

φορία και οπλοχρησία αλλά και για ψευδή κατάθεση, με
αφορμή τα όσα είπε στους αστυνομικούς το βράδυ του εγ-
κλήματος.

Στον 30χρονο ομοεθνή του ασκήθηκε δίωξη για άμεση
συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοκατοχή και
παραχώρηση της καραμπίνας σε τρίτο πρόσωπο που δεν εί-
χε σχετική άδεια. Όπως έγινε γνωστό, και στους δύο θα ορι-
στούν δικηγόροι, ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν
στις 13.00 σήμερα.

Οι δύο συλληφθέντες απομακρύνθηκαν από το Δικαστικό
Μέγαρο από την πίσω πόρτα, προκειμένου να μην υπάρξουν
νέα επεισόδια με τους συγγενείς του θύματος.

Υπενθυμίζεται πως ο αλλοδαπός ομολόγησε χθες την
πράξη του, ύστερα από πολύωρη ανάκριση. Αρχικά είχε
προσπαθήσει να στρέψει τις έρευνες των αστυνομικών
προς άλλη κατεύθυνση, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκε-
κριμένο πρόσωπο ως τον δράστη της δολοφονίας του
αφεντικού του.

Ο
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος βρί-
σκεται στις Φυλακές Κορυδαλλού,
μετά την ομολογία του ότι δολοφόνη-
σε τη σύζυγό του. Βέβαια, αυτό δεν

σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει - το αντί-
θετο μάλιστα. Οι Αρχές δεν έχουν σταματήσει
να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν νέα
στοιχεία που έρχονται στα χέρια τους.

Η κατάθεση της ψυχολόγου της Καρολάιν
έφερε πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες
στην επιφάνεια. Σύμφωνα με όσες είδαν το
φως της δημοσιότητας, η Ελένη Μυλωνοπού-
λου δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα και
εκτιμάται ότι πίσω από αυτά κρύβεται ο πιλότος
ή κάποιος συνεργός του.

Οι άνδρες της Αστυνομίας ψάχνουν τον άν-
θρωπο που έκανε τα τηλεφωνήματα και δεν
μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να
υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Το ρεπορτάζ αναφέρει
ότι τα τηλεφωνήματα έγιναν την περίοδο κατά
την οποία έγινε γνωστό ότι η ψυχολόγος έχει
κληθεί από την Ασφάλεια για να καταθέσει. Οι
κλήσεις αυτές έγιναν από άγνωστο αριθμό. Πί-
σω από τη γραμμή βρισκόταν έναν άνδρας, που
την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει, χωρίς να
δίνει περαιτέρω εξηγήσεις.

Θυμίζουμε ότι λίγες ημέρες μετά τη δολοφο-
νία ο πιλότος είχε επισκεφθεί την ψυχολόγο
και έπαιζε τον ρόλο του θλιμμένου συζύγου.
Τότε η κυρία Μυλωνοπούλου είχε καταλάβει
ότι κάτι κρύβει, καθώς γνώριζε από καιρό πως
το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα. Η ψυχο-
λόγος υποστηρίζει ότι από την πρώτη συνεδρία

που είχε με το ζευγάρι η Καρολάιν τής εκμυ-
στηρεύτηκε τα προβλήματα τα οποία υπάρ-
χουν. Μάλιστα, μόλις έμειναν μόνες τους, η
20χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Είχε υποστηρί-
ξει ότι ζει απομονωμένη και υπό πλήρη έλεγχο.

«Η Καρολάιν μού έλεγε πως ένιωθε εγκλω-
βισμένη σε αυτήν τη σχέση, ότι ασχολείται συ-
νεχώς με το παιδί χωρίς να έχει κάποια βοή-
θεια, πως δεν μπορούσε να πάει κάπου μόνη
της, αφού, ακόμη κι αν έβγαινε με κάποια φίλη
της, ύστερα από λίγο πήγαινε και ο Χαράλαμ-
πος. Ακόμα, ότι οι μετακινήσεις της γίνονταν με
συγκεκριμένο ταξιτζή φίλο του Χαράλαμπου
και πως δεν είχε καθόλου χρήματα πάνω της,
αφού την οικονομική διαχείριση είχε αναλάβει
αποκλειστικά ο Χαράλαμπος», αναφέρει η
σύμβουλος ψυχικής υγείας. Οι ίδιες πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι το θύμα έδειχνε φοβισμένο
και κατά τη διάρκεια της κουβέντας ρωτούσε
συνέχεια αν οι πόρτες είναι κλειστές και αν αυ-
τά που λένε μπορούν να ακουστούν έξω, όπου
καθόταν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. 

Ποιος βοήθησε
τον Μπάμπη;

Σύμφωνα με την Αστυνομία,
ενισχύεται το ενδεχόμενο 
ο δολοφόνος της Καρολάιν 
να είχε συνεργό - Ο ρόλος 
της ψυχολόγου
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«Το επικοινωνιακό πεδίο αλλάζει
τόσο ως προς το προσφερόμενο

περιεχόμενο, όσο και ως προς τους τρόπους με
τους οποίους οι άνθρωποι ανακαλύπτουν, χρησι-
μοποιούν, καταναλώνουν και αλληλοεπιδρούν
με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Δεν βλέπου-
με πια τηλεόραση με προσήλωση, όπως παλιότε-
ρα. Δεν διαβάζουμε εφημερίδες, ούτε ακούμε
ραδιόφωνο πέραν του αυτοκινήτου. Αντίθετα,
ενημερωνόμαστε και ψυχαγωγούμαστε όλο και
περισσότερο από το διαδίκτυο και τις ιστοσελί-
δες του». 

Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, στο νέο του βιβλίο
«Ανάμεσα σε 4 οθόνες» (Εκδόσεις Καστανιώτη)
ο καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων
Ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Στέλιος Παπαθανασόπου-
λος. Ο ίδιος, που είναι και διευθυντής του Εργα-
στηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοι-
νωνιακών Εφαρμογών του Τμήματος ΜΜΕ του
ΕΚΠΑ, με την εμπειρία του τόσο σε πρακτικό όσο
και σε θεωρητικό επίπεδο, προσεγγίζει τη νέα
εποχή στα media, αλλά και γενικότερα στην επι-
κοινωνία, με κριτικό βλέμμα αλλά και σκιαγρα-
φώντας την επόμενη μέρα στον χώρο. Καταγρά-
φει τη νέα επικοινωνιακή συνθήκη, καθώς η κα-
τανάλωση του σύγχρονου περιεχομένου των μέ-
σων επικοινωνίας επιτελείται πλέον «ανάμεσα
σε 4 οθόνες», όπως πετυχημένα τιτλοφορείται το
νέο βιβλίο του. Ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος
έχει εκδώσει 19 βιβλία στο εξωτερικό και στην
Ελλάδα, και αποτελεί έναν από τους βασικούς
συνομιλητές των κορυφαίων ακαδημαϊκών πολ-
λών χωρών, αλλά και των επαγγελματιών του χώ-

ρου των ΜΜΕ. Ο συγγραφέας εξετάζει σε ενδια-
φέρουσες επιμέρους αναλύσεις ορισμένες πτυ-
χές της λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας που
απασχολούν το σύνολο της επιστημονικής κοινό-
τητας, π.χ. τη χρήση του τηλεκοντρόλ ως εξουσία
του τηλεθεατή αλλά και ως παγίδα που έχει στη-
θεί από τα media· την έννοια της παράλληλης κα-
τανάλωσης media, που θολώνει τη μελέτη της
καταναλωτικής συμπεριφοράς πολιτών σε σχέση
με τα media· την έρευνα κατανάλωσης μέσων,
που αλλάζει περιεχόμενο στην εποχή των αλγο-
ρίθμων και των big data κ.ά. Γι’ αυτό άλλωστε στις
μέρες μας –όσο ποτέ στο παρελθόν– τα μέσα
επικοινωνίας αναπτύσσονται και παρακμάζουν
μαζί με το κοινό τους. 

Ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος είναι καθηγη-
τής Οργάνωσης και Πολιτικής των ΜΜΕ. Διετέ-
λεσε πρόεδρος (2007-2011) και αναπληρωτής
πρόεδρος (2003-2007) του Τμήματος Επικοινω-
νίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει αναπληρω-
τής διευθυντής (1996-2006) του Πανεπιστημια-
κού Ερευνητικού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης
Επικοινωνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, υπήρξε μέλος του ΔΣ
του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων
(2006-2011) και είναι επισκέπτης καθηγητής του
Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. Διετέλεσε επί-
σης επισκέπτης καθηγητής στο Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, ενώ έχει διδάξει στα Πανε-
πιστήμια του Ελσίνκι και του Σέφιλντ. Είναι μέλος
του ευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου «Euro-
media Research Group» και διετέλεσε μέλος
του ευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου «Network
of European Political Communication Scholars»
(2008-2018), μέλος των Ευρωπαϊκών Ερευνητι-
κών Προγραμμάτων «Changing Media - Chan-
ging Europe» του European Science Foundation
και τακτικό μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής
στο πρόγραμμα COST «IS1308 - Populist Political
Communication in Europe: Comprehending the
Challenge of Mediated Political Populism for

Democratic Politics». Από το ακαδημαϊκό έτος
2018-19, διευθύνει το νέο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα σπουδών «Δημοσιογραφία και Νέα Μέ-
σα» και από το 2015 είναι διευθυντής του Εργα-
στηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοι-
νωνιακών Εφαρμογών του Τμήματος Επικοινω-
νίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημοσιεύσεις
Έχει κάνει πτυχιακές και μεταπτυχιακές

σπουδές στα μέσα επικοινωνίας στην Ελλάδα, τη
Γαλλία και την Αγγλία. Είναι διδάκτωρ του Πανε-
πιστημίου City του Λονδίνου και έχει γράψει μια
σειρά από βιβλία στο εξωτερικό και την Ελλάδα.
Στο εξωτερικό έχει γράψει και επιμεληθεί τα βι-
βλία: (με τον Raplh Negrine) European Media:
Structures, Policies and identities (Cambridge:
Polity and Blackwell Publishers, 2011), Media
Perspectives for the 21st century (London: Rout-
ledge, 2011), (με τον Ralph Negrine) Communi-
cations Policy: Theories and Issues (London:
Palgrave Macmillan, 2010), The Professionali-
zation of Political Communication (με τους R.
Negrine, C. Holz-Bacha, P. Mancini), (London: In-
tellect Publishers, 2007), Εuropean Television in
the Digital Age (Cambridge: Polity and Blackwell
Publishers, 2002), (με τον Raplh Negrine) The
Internationalisation of Television (UK: Pinter,
1990), (σε συνεργασία με την Jill Hills) The De-
mocracy Gap: The Politics of information and
Communication Technologies in the United Sta-
tes and Europe (US: Greenwood Press, 1991).

Στην Ελλάδα έχει εκδώσει τα βιβλία: Απελευ-
θερώνοντας την Τηλεόραση (Αθήνα: Καστανιώ-
της 1993), Η Τηλεόραση στον Κόσμο (Αθήνα: Πα-
παζήσης, 1994), Η Δύναμη της Τηλεόρασης
(Αθήνα: Καστανιώτης 1997), Η Βία στην Ελληνική
Τηλεόραση (Αθήνα: Καστανιώτης 1999), Η Τηλε-
όραση και το Κοινό της (Αθήνα: Καστανιώτης
2000), Η Ευρώπη των Επικοινωνιών (Αθήνα: Κα-
στανιώτης 2002), Πολιτική και ΜΜΕ (Αθήνα: Κα-

στανιώτης 2004), Η τηλεόραση στον 21ο Αιώνα
(Αθήνα: Καστανιώτης, 2005). Έχει επιμεληθεί
και έχει γράψει στην έκδοση των βιβλίων: Τα Μέ-
σα Επικοινωνίας στον 21ο αιώνα (Αθήνα: Καστα-
νιώτης, 2011), Επικοινωνία και Κοινωνία από τον
Εικοστό στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα (Αθήνα: Κα-
στανιώτης, 2001) και (με τη Μαρία Κομνηνού) Ζη-
τήματα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (Αθήνα:
Καστανιώτης 1999), Ανάλεκτα 2008 και Ανάλεκτα
2007 (Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων,
Αθήνα: Παπαζήσης, 2009 & 2008).

Έχει παράλληλα δημοσιεύσει μια σειρά δοκι-
μίων και μελετών σε ξενόγλωσσα ακαδημαϊκά
περιοδικά, όπως είναι τα European Journal of
Communication, Media Culture and Society, Me-
dia International Australia, The International Jo-
urnal of Harvard in Press and Politics, Political
Communication, Journalism Studies, Interme-
dia, International Journal of Digital television,
Javnost/the Public, Annals of the International
Communication Association, Journalism, Jour-
nal of Computer-Mediated Communication, So-
cial Media and Society, Eurozine, καθώς και σε
εξειδικευμένα περιοδικά των ΜΜΕ, όπως τα
Broadcast, Television Business International,
European Television Analyst και Cable and Sa-
tellite Europe.

Έχει τη διεύθυνση σύνταξης του πρώτου ελλη-
νικού επιστημονικού περιοδικού για την επικοι-
νωνία Ζητήματα Επικοινωνίας και είναι μέλος
της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών
περιοδικών για την επικοινωνία Global Media
and Communication, European Journal of Com-
munication, Digital Media & Policy, Social Media
and Society και Journalism Practice. Το 2010 δη-
μιούργησε την ερευνητική ομάδα, SMG έχοντας
ως στόχο την εκπόνηση ερευνών και μελετών
στο πεδίο της επικοινωνίας στις διάφορες εκ-
φάνσεις του. Η ομάδα SMG παρέχει έρευνες
σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάλυσης πάνω σε
θέματα επικαιρότητας και σε ad hoc βάση για
εξειδικευμένες έρευνες.

Για τη νέα εποχή στα media, 
και όχι μόνο  το καινούργιο βιβλίο 

του Στέλιου Παπαθανασόπουλου

neleftheroglou@gmail.com 
του Nίκου Ελευθερόγλου

Μια ζωή σε… τέσσερις οθόνες
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Προβάρει κουστούμι καγκελάριου 
ο υποψήφιος του SPD

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

«Ε
ίμαι πολύ συγκινημένος που τόσο πολλοί πολίτες με
εμπιστεύονται για το αξίωμα του καγκελαρίου. Οι
δημοσκοπήσεις πάνε πολύ καλά». Με αυτή τη φράση
σχολίασε προχθές ο Όλαφ Σολτς την υποψηφιότητά

του με τους Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες για την καγκελαρία, δη-
λαδή για τη διαδοχή της Άνγκελα Μέρκελ στην ηγεσία της ισχυρότε-
ρης χώρας της Ευρώπης.

Πράγματι, φαίνεται ότι ο υποψήφιος του SPD είναι κοντύτερα από
κάθε άλλον προηγούμενο υποψήφιο του κόμματος στην εκλογική νί-
κη. Η υποψήφια των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ μετά από ένα εν-
τυπωσιακό ξεκίνημα, που αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις, έκανε
απανωτά λάθη και τώρα είναι πίσω από τους δυο «μεγάλους» της
γερμανικής πολιτικής σκηνής. Όσο για τον υποψήφιο της Κεντροδε-
ξιάς (CDU-CSU) Άρμιν Λάσετ, παραμένει χαμηλά στη δυνατότητα να
διαδεχθεί τη Μέρκελ. Έτσι, η προσωπικότητα του Σολτς και η αδυνα-
μία των βασικών αντιπάλων του τού επιτρέπουν να προσδοκά βάσιμα
τη νίκη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Σήμερα ο Όλαφ Σολτς είναι αντικαγκελάριος της Γερμανίας, ομο-
σπονδιακός υπουργός Οικονομικών και στενός συνεργάτης της
Άνγκελα Μέρκελ, κάτι που κάθε άλλο παρά άσχετο είναι με την πολύ
καλή προεκλογική του πορεία. Θεωρείται συνδιαμορφωτής της οι-
κονομικής πολιτικής της μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας και αυτό ση-
μαίνει ότι αποτελεί εγγύηση πως τα βασικά προγράμματα της οικο-
νομικής πολιτικής δεν θα αλλάξουν, δηλαδή δεν θα δούμε ριζικές
αλλαγές στη διαχείριση της γερμανικής οικονομίας σε περίπτωση
που γίνει καγκελάριος. Στη θέση αυτή ο Σολτς διαδέχθηκε τον Ζίγκ-
μαρ Γκάμπριελ τον Μάρτιο του 2018. Ωστόσο, ο Σολτς θέλει να δείξει
ότι κάτι θα αλλάξει στη Γερμανία εάν αυτός νικήσει, κι έτσι προτάσ-
σει την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την κλιματική κρίση, δια-
τυπώνοντας την κριτική του προς τους Συντηρητικούς ότι έκαναν πο-
λύ λίγα, πολύ αργά.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η άνοδος του Όλαφ Σολτς στο πολι-
τικό σκηνικό της Γερμανίας ήταν σταθερή: Από το 2007 ως το 2009
διατέλεσε ομοσπονδιακός υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και από τις 7 Μαρτίου 2011 μέχρι τις 13 Μαρτίου 2018 ήταν
εκλεγμένος δήμαρχος του Αμβούργου. Από το 2009 είναι ένας από
τους αναπληρωτές προέδρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του
SPD στη γερμανική Βουλή, καθώς και πρόεδρος στην κοινοβουλευ-
τική ομάδα του SPD στο Αμβούργο. Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018 εί-
ναι ο μεταβατικός πρόεδρος του SPD. 

Γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1958 στην περιοχή της Κάτω Σαξονίας
και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Όπως σημειώνει η
Deutsche Welle, εάν οι Γερμανοί ψήφιζαν απευθείας καγκελάριο και
όχι κόμματα, ο Όλαφ Σολτς θα σημείωνε σημαντικό προβάδισμα. Με
ένα ποσοστό του 35% θα προηγούνταν από τον αντίπαλό του Άρμιν Λά-
σετ (29%), με τρίτη την Αναλένα Μπέρμποκ (16%). Πιο σαφές καταγρά-
φεται το προβάδισμα Σολτς στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένοι είναι
οι πολίτες από το πολιτικό αποτύπωμα της τριάδας». Ο Σολτς συγκεν-
τρώνει 48% των προτιμήσεων, η Μπέρμποκ 27% και ο Λάσετ 24%.



Υποψίες για «σύνδρομο
Αβάνας» στο ταξίδι 
της Χάρις στο Βιετνάμ

Το «σύνδρομο της Αβάνας» έπληξε
και την Κάμαλα Χάρις. Η αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ έφτασε με τρίωρη καθυστέρη-
ση στο Ανόι, προκειμένου να πραγματο-
ποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βιετνάμ,
ύστερα από ένα «αφύσικο περιστατικό
υγείας» - διατύπωση που χρησιμοποιεί-
ται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ για να
περιγραφεί το λεγόμενο «σύνδρομο της
Αβάνας» (το οποίο πήρε αυτό το όνομα
επειδή αναφέρθηκε για πρώτη φορά
από Αμερικανούς αξιωματούχους στην
πρωτεύουσα της Κούβας). Τα συμπτώ-
ματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν
ζάλη, ναυτία, ημικρανίες και προβλήμα-
τα μνήμης. «Το γραφείο της αντιπρο-
έδρου ενημερώθηκε για μια αναφορά
περί ενός πρόσφατου πιθανού αφύσι-
κου περιστατικού υγείας στο Ανόι του
Βιετνάμ», αναφέρεται στην ανακοίνωση
της αμερικανικής πρεσβείας. «Ύστερα
από προσεκτική αξιολόγηση, ελήφθη η
απόφαση να συνεχιστεί το ταξίδι της αν-
τιπροέδρου».

Αρχιμαφιόζος» της 
Γιακούζα σε θάνατο 
διά απαγχονισμού!
Σε θάνατο δι’
απαγχονισμού
καταδικάστηκε
από δικαστήριο
της Νοτιοδυτι-
κής Ιαπωνίας ο
επικεφαλής της
εγκληματ ικής
οργάνωσης Για-
κούζα. Ο ηλικίας
74 ετών Σατόρου Νομούρα κρίθηκε
ένοχος για το ότι είχε δώσει την εντο-
λή να πραγματοποιηθούν τέσσερις
επιθέσεις, μία εκ των οποίων είχε νε-
κρούς. Το ηγετικό στέλεχος της Για-
κούζα, όπως αναφέρει η «Daily Mail»,
αρνείτο έως την τελευταία στιγμή την
εμπλοκή του στις επιθέσεις. Η καταδί-
κη του Νομούρα είναι γεγονός, παρά
το ότι δεν υπήρχαν άμεσα αποδεικτικά
στοιχεία που να τον συνδέουν με τα
εγκλήματα. Το σκεπτικό της απόφα-
σης που έλαβε το ιαπωνικό δικαστήριο
ήταν πως, εφόσον ο επικεφαλής της
Γιακούζα είχε τον απόλυτο έλεγχο της
εγκληματικής οργάνωσης για χρόνια,
φέρει και την πλήρη ευθύνη για τις
ενέργειές της και όλων των μελών της.
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Τ
ο πραγματικό τους πρόσωπο
δείχνουν οι Ταλιμπάν, ήδη από
τις πρώτες ημέρες της κατά-
κτησης της εξουσίας στο Αφ-

γανιστάν, καθώς πληθαίνουν οι μαρτυ-
ρίες για απάνθρωπη συμπεριφορά, κυ-
ρίως σε γυναίκες και παιδιά.

Ο Μασούντ Ανταραμπί, πρώην συνερ-
γάτης του μέχρι πριν από λίγες ημέρες
προέδρου του Αφγανιστάν, Ασράφ Γάνι,
ανάρτησε σοκαριστικές φωτογραφίες
θυμάτων των Ταλιμπάν - ανάμεσά τους
και ένα μικρό παιδί. Ο Ανταραμπί υπο-
στηρίζει ότι οι παλαιοί αντάρτες που τώ-
ρα ετοιμάζονται να σχηματίσουν κυβέρ-
νηση στο Αφγανιστάν επί ολόκληρες
ημέρες «προσπαθούν να κυβερνήσουν
τρομοκρατώντας και σκοτώνοντας μι-
κρά παιδιά και ηλικιωμένους πολίτες».

Άλλες πηγές στην πολύπαθη χώρα
αναφέρουν ότι πολλοί Ταλιμπάν σαρώ-
νουν τις πόλεις σε όλο το Αφγανιστάν,
αναζητώντας γυναίκες και κορίτσια.
Μάλιστα, διατάζουν ντόπιους ιμάμηδες
να τους παραδώσουν καταλόγους με
ανύπαντρα κορίτσια και γυναίκες ηλι-
κίας από 12 έως 45 ετών, για να τις παν-
τρέψουν με μέλη τους, με δεδομένο ότι
τις θεωρούν «χανιμάτ», δηλαδή λάφυρα
πολέμου που θα μοιραστούν μεταξύ
τους οι νικητές. Ένας εκπρόσωπος των
Ταλιμπάν, μάλιστα, ο Σουάιλ Σαχίν, που

μίλησε στο Mega, ανέφερε μεταξύ άλ-
λων: «Οι γυναίκες συνεχίζουν την εκ-
παίδευσή τους, τα κορίτσια πηγαίνουν
στο σχολείο και βέβαια συνεχίζουν να
εργάζονται. Όταν αναφέρομαι σε μαθη-
τές, αναφέρομαι στις μαθήτριες, οι
οποίες πηγαίνουν στα σχολεία τους. Θα
έχουν όλα τα δικαιώματα πρόσβασης
στην εκπαίδευση, στην εργασία. Η μόνη
αλλαγή που θα προκύψει θα είναι η
χρήση του χιτζάμπ» (μαντίλα που αφή-
νει ακάλυπτο το πρόσωπο της γυναί-
κας). Ο Σαχίν, επίσης, άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο ακόμα και ένοπλης αντί-
δρασης, αν τα αμερικανικά στρατεύμα-
τα δεν αποχωρήσουν από τη χώρα έως
τις 31 Αυγούστου, ενώ πρόσθεσε ότι
σκοπός του νέου καθεστώτος είναι να
φτιάξουν ένα έθνος ελευθερίας, ανε-
ξαρτησίας και ειρήνης για τον λαό του
Αφγανιστάν.

Μετά το ΔΝΤ και τις ΗΠΑ, χθες η Παγ-
κόσμια Τράπεζα ανέστειλε τις εκταμιεύ-
σεις κονδυλίων στο Αφγανιστάν, μετά
την κατάληψη της εξουσίας από τους
Ταλιμπάν. «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για

την κατάσταση στο Αφγανιστάν και τον
αντίκτυπό της στις αναπτυξιακές προ-
οπτικές της χώρας», ανέφερε στέλεχος
της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Απτόητοι, οι Ταλιμπάν ετοιμάζονται να
στήσουν το δικό τους καθεστώς, αφού
τοποθέτησαν σε θέση υπηρεσιακού
υπουργού Άμυνας έναν πρώην φυλακι-
σμένο στο Γκουαντάναμο. Ο μουλάς Αμ-
πντούλ Καγιούμ Ζακίρ είχε συλληφθεί
μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Αφγανι-
στάν το 2001 και αφέθηκε ελεύθερος
αφότου διαβεβαίωσε ότι δεν είχε σκοπό
να επιστρέψει στα «παλιά». Ωστόσο, αρ-
γότερα ανέλαβε τη θέση του γενικού
στρατιωτικού διοικητή των Ταλιμπάν!

Από την πλευρά της, η Ευρώπη ανη-
συχεί για την πιθανή έλευση στα εδάφη
της «επικίνδυνων» προσώπων από το
Αφγανιστάν, ενώ στο «G7» κατεγράφη
διάσταση απόψεων Ε.Ε. - ΗΠΑ για το
χρονοδιάγραμμα της απόσυρσης των
στρατευμάτων τους. 

Από τις πρώτες ημέρες 
της κατάκτησης της εξουσίας
στο Αφγανιστάν, 
οι Ταλιμπάν δείχνουν 
το πραγματικό τους πρόσωπο

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Σκοτώνουν παιδιά, θεωρούν 
τις γυναίκες λάφυρα πολέμου



Τ
ην ηλεκτρονική πλατφόρμα για
τα αδήλωτα τετραγωνικά σχεδιά-
ζει να ανοίξει και πάλι τον Σε-
πτέμβριο η κυβέρνηση, δίνοντας

δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες να εμφα-
νίσουν στους δήμους την πραγματική επι-
φάνεια των ακινήτων τους με την επιβολή
μικρότερου πέναλτι προσαυξήσεων.

Την προηγούμενη φορά, είχαν υποβλη-
θεί 2.754.563 δηλώσεις για επιφάνειες
συνολικού εμβαδού περίπου 70 εκατ. τε-
τραγωνικών μέτρων, ενισχύοντας έτσι τα
έσοδα των δήμων με περισσότερα από 150
εκατ. ευρώ ετησίως. Παρ’ όλα αυτά, ένα
σημαντικό μέρος επιφάνειας ακινήτων
εξακολουθεί να παραμένει αδήλωτο. Για
τον σκοπό αυτό, η σχετική πλατφόρμα δή-
λωσης εμβαδών ακινήτων της ΚΕΔΕ ανα-
μένεται να ανοίξει εκ νέου, ώστε οι ιδιο-
κτήτες να διορθώσουν τα στοιχεία των
επιφανειών των ακινήτων τους στους δή-
μους.

Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα
αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νο-
μοθετική διάταξη που θα δίνει τη δυνατό-
τητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώ-
σουν τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά με επι-
βολή μικρότερων προσαυξήσεων επί των
οφειλών με όριο το 50% αντί το 100% και
200% που ισχύει σήμερα.

Η νέα αυτή ρύθμιση θα δίνει τη δυνατό-
τητα σε όσους υποβάλουν δήλωση με τον
πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέ-
τρων των ακινήτων τους να καταβάλουν τα
ποσά των δημοτικών φόρων και των δη-
μοτικών τελών που αναλογούν στα επι-
πλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για
την περίοδο από 1/1/2020 και μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προ-
σαυξημένα κατά:

• 20%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει
εντός εξαμήνου από την έναρξη επανα-
λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας.

• 25%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει
μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου
από την έναρξη επαναλειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από
τη συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη
αυτής,

• 30%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει
μετά την πάροδο δύο εξαμήνων (ή 12 μη-
νών) από την έναρξη επαναλειτουργίας
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν
από τη συμπλήρωση 18 μηνών από την
έναρξη αυτής.

• 35%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει
μετά την πάροδο τριών εξαμήνων (ή 18
μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν
από τη συμπλήρωση 24 μηνών από την
έναρξη αυτής.

• 40%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει
μετά την πάροδο τεσσάρων εξαμήνων (ή
24 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουρ-
γίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και
πριν από τη συμπλήρωση 30 μηνών από
την έναρξη αυτής.

• 45%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει
μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων (ή 30
μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν

από τη συμπλήρωση 36 μηνών από την
έναρξη αυτής.

• 50%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει
μετά την πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36 μη-
νών) από την έναρξη επαναλειτουργίας
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες οχημάτων 
Πριν από τέσσερα χρόνια, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-

σίων Εσόδων είχε προχωρήσει σε εκτενή έλεγχο των
οχημάτων που είχαν ταξινομηθεί από το 2010 έως και το
2016 και μετά από διασταυρώσεις είχε εντοπίσει οφει-
λέτες, που δεν είχαν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας για
τις χρονιές από το 2013 έως το 2017.  Από φέτος η διαδι-
κασία αυτή θα γίνεται ακόμη πιο συστηματοποιημένα,
καθώς έχουν αναπτυχθεί δύο νέες ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες, οι οποίες θα παρέχουν -τόσο στον οδηγό όσοι
και στο κράτος- σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε βα-
σικές πληροφορίες όσον αφορά τα οχήματα, όπως στα

βασικά στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, στην εξόφλη-
ση των τελών κυκλοφορίας, στον τεχνικό έλεγχο και
στην ασφάλιση του οχήματος. Συγκεκριμένα, έχει ξεκι-
νήσει η δημιουργία των ψηφιακών υπηρεσιών «myAu-
to» και «Audit-Car». Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
«myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν πρόσβαση,
σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν το
όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδει-
ας κυκλοφορίας 

β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας 

γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης 
δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος
στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,
ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος
η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων

της Ελληνικής Αστυνομίας και
θ) την επίταξη του οχήματος.
Στις ίδιες πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση και οι

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της ψηφιακής υπη-
ρεσίας «Audit-Car».

Α Δ H Λ Ω Τ Α  Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ι Κ A

Νέα ρύθμιση τον Σεπτέμβριο

Ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική
πλατφόρμα - Πέναλτι 
προσαυξήσεων, 
κλιμακωτές χρεώσεις
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ΙΙntralot: Την αναβάθμισε
τέσσερις βαθμίδες η Fitch 

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch με
ανακοίνωση που εξέδωσε στις 24/8/2021
αναβάθμισε το Μακροπρόθεσμο IDR της
Intralot σε CCC+, αναγνωρίζοντας την
επαρκή κάλυψη της εξυπηρέτησης του
χρέους επί τη βάσει της πρόσφατης επι-
τυχημένης συμφωνίας με τους ομολογι-
ούχους.
Στην έκθεσή της μάλιστα η Fitch τονίζει
μεταξύ άλλων ότι, μετά την αναδιάρθρω-
σή της, η Intralot έχει χαρακτηριστικά
επιχειρηματικού προφίλ (B- / Stable).
Αναγνωρίζει επίσης την επαρκή κάλυψη
των δανειακών υποχρεώσεων της μητρι-
κής και αναβαθμίζει και το παλαιό ομό-
λογο λήξης 2024 σε CCC+, ενώ παράλλη-
λα λαμβάνει υπόψη τη συνεισφορά της
αμερικανικής θυγατρικής στον λόγο ανά-
καμψης (recovery ratio) του ομολόγου
του 2024 με τη βαθμίδα RR4 (λαμβάνον-
τας υπόψη και περιορισμούς λόγω βαθ-
μολογίας της χώρας έδρας που είναι η
Ελλάδα).
Τέλος, η Fitch αναγνωρίζει τη μεγάλη (δι-
ψήφια) ανάκαμψη του Ebidta το 2021 από
την κρίση της πανδημίας και υπολογίζει
ότι το ενοποιημένο Ebidta του ομίλου θα
κυμανθεί στην περιοχή των 85-90 εκατ.
ευρώ τα ερχόμενα χρόνια.

Πρόβλεψη ΕΤΕ για 
ανάπτυξη άνω του 5,7%

Με ρυθμό 5,7% αναμένεται να αναπτυχ-
θεί το ΑΕΠ της Ελλάδας για το σύνολο του
2021, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση
της Εθνικής Τράπεζας, με τους αναλυτές
της ΕΤΕ να τονίζουν τη σημασία που έχουν
η κατανάλωση και ο τουρισμός στην ανά-
καμψη των οικονομικών μεγεθών της χώ-
ρας μας. 

Η τράπεζα σημειώνει ότι «το ΑΕΠ του
2ου τριμήνου εκτιμάται πλέον ότι θα αυξη-
θεί με ρυθμό άνω του 13% ετησίως (0,7% σε
εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση) από
προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση 10%
ετησίως, λαμβάνοντας μεγάλη ώθηση από
την ιδιωτική κατανάλωση». Ακόμα, οι συν-
τάκτες της έκθεσης υπογραμμίζουν πως
«η πρόοδος στο εμβολιαστικό πρόγραμμα
στο υπόλοιπο του έτους θα καθορίσει αν η
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θα προσεγγίσει ή
θα υπερβεί το 5,7% το 2021». 

Μ
είωση του ΕΝΦΙΑ κατά
οκτώ ποσοστιαίες μο-
νάδες εξετάζει η κυ-
βέρνηση, όπως ανέφε-

ρε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, επαναλαμβάνοντας ταυ-
τόχρονα πως υπάρχει ενδεχόμενο νέ-
ων μειώσεων φόρων και εισφορών
από το 2022, αν και αυτό θα εξαρτηθεί
από την πορεία των εσόδων. Σε κάθε
περίπτωση, είπε πως ξεκάθαρη εικόνα
θα υπάρχει τον Οκτώβριο, όταν και θα
κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπο-
λογισμού.

« Έχουμε καλή εικόνα στα έσοδα,
συν 2 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
Είναι καλή η πορεία της βιομηχανικής
παραγωγής και του τουρισμού. Αν συ-
νεχιστεί αυτή η πορεία, λόγω και των
αναταράξεων στο υγειονομικό πεδίο
παγκοσμίως, θα έχουμε μια καλύτερη
εικόνα για την ανάπτυξη της χώρας το
2021. Όταν θα έχουμε όλα αυτά τα δε-
δομένα, θα τα σταθμίσουμε και θα κα-
ταθέσουμε το προσχέδιο του προϋπο-
λογισμού για το 2022, στις αρχές
Οκτωβρίου. Τότε θα έχουμε εικόνα για

τον δημοσιονομικό χώρο του 2022,
άρα θα έχουμε και μια εικόνα - που
προφανώς θα προϊδεάσουμε και στη
ΔΕΘ για το τι δυνατότητες θα έχουμε
να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μει-
ώσεις φόρων και εισφορών». Σημεί-
ωσε δε πως υπάρχουν οι πόροι για τη
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων σε περίπτωση νέου πανδημικού
κύματος. «Έχουμε δημοσιονομική χα-
λαρότητα, θα έχουμε και το 2022, αλλά
οι κινήσεις μας θα πρέπει να είναι λε-
λογισμένες για να έχουμε δημοσιονο-
μική ισορροπία», είπε.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως ο νέος
ΕΝΦΙΑ θα καθοριστεί τον Νοέμβριο.
«Τότε θα έχουμε εικόνα της άσκησης
που τρέχει και ενσωματώνει τις νέες
αντικειμενικές αξίες. Έχουμε δεσμευ-
θεί ότι δεν θα υπάρχει συνολικά επι-

βάρυνση του ΕΝΦΙΑ. Είναι γεγονός
όμως ότι έχουν υπάρξει στρεβλώσεις
τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ αντι-
κειμενικών και εμπορικών αξιών. Και
αυτές οι στρεβλώσεις πρέπει να αντι-
μετωπιστούν. Ταυτόχρονα έχουμε μια
εκκρεμότητα για περαιτέρω μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Όπως είχαμε υπο-
σχεθεί προεκλογικά, η πρώτη μας
ενέργεια ήταν η μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά 22%. Αυτή η εκκρεμότητα υπάρ-
χει και είναι ανάμεσα σε αυτά που εξε-
τάζουμε για το 2022».

Αναφορικά με τον φετινό ΕΝΦΙΑ, τα
«ραβασάκια» σε περισσότερους από 7
εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένον-
ται μέσα στον Σεπτέμβριο. Η πληρωμή
του θα γίνει σε έξι δόσεις, με την πρώ-
τη να καταβάλλεται στα τέλη Σεπτεμ-
βρίου και η τελευταία στα τέλη Φε-
βρουαρίου.

Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις -
Παράθυρο για ελάττωση
φόρων και εισφορών το 2022
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Εξετάζεται νέα μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 8%
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Μ
ε πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και του προέδρου και δι-
ευθύνοντος συμβούλου του ομίλου ΔΕΗ Γιώργου

Στάσση, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση έργων απο-
κατάστασης και αναδάσωσης στις περιοχές της Βόρειας Εύ-
βοιας, οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφι-
κές πυρκαγιές. Σε συνάντηση που πραγματοποίησαν στο
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 24 Αυγούστου,
οι κ.κ. Σκρέκας και Στάσσης συμφώνησαν η ΔΕΗ να υποστη-
ρίξει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για την άμεση ανα-
συγκρότηση και αποκατάσταση του νησιού. Στο πλαίσιο αυ-
τό, η επιχείρηση θα χορηγήσει ποσό ύψους 3 εκατομμυρίων
ευρώ για την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρι-
κών παρεμβάσεων, αλλά και έργων αναδάσωσης στις πυρό-
πληκτες περιοχές. Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργα-
σιών, η χορηγία θα διατεθεί απευθείας από τη ΔΕΗ στους το-
πικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς. Οι εργασίες αποκατάστα-
σης θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές που χρήζουν άμε-
σης προστασίας από τη συνολική έκταση των περίπου
380.000 στρεμμάτων που υπάγεται στο Δασαρχείο Λίμνης

και θα πιστοποιηθούν από το υπάρχον μόνιμο αλλά και το
εποχικό προσωπικό που θα προσληφθεί στις Δασικές Υπη-
ρεσίες για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αυξη-
μένων αναγκών. 

Ικανοποίηση του εμπορικού
κόσμου για τα μέτρα

Την ικανοποίηση του εμπορικού κόσμου για
τη μη αλλαγή στη λειτουργία της αγοράς εξέ-
φρασε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών Σταύρος Καφούνης, με αφορμή τις
ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα, και δήλωσε ότι
η εξαίρεση αυτή αποτελεί επιβράβευση της
έως σήμερα συνεπούς λειτουργίας του λιανεμ-
πορίου. Πρόσθεσε, όμως, ότι διεκδικεί τη συ-
νεχόμενη και αδιάλειπτη λειτουργία της αγο-
ράς, χωρίς εξαιρέσεις και νέους περιορισμούς
για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

ACT: Έως 29/8 οι συμμετοχές 
για διαγωνισμό υποτροφιών 
Έως τις 29 Αυγούστου 2021 γίνονται δεκτές οι
συμμετοχές για τον διαγωνισμό υποτροφιών
που διοργανώνει το ACT (American College
of Thessaloniki) και συγκεκριμένα το τμήμα
πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του
Κολλεγίου Ανατόλια. Ο μη κερδοσκοπικός
οργανισμός δίνει τη δυνατότητα σε νέους και
νέες από όλη την Ελλάδα να διεκδικήσουν
πλήρεις (100%) ή μερικές υποτροφίες (από
20% έως 70%), παίρνοντας μέρος στις εξετά-
σεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσα-
λονίκη, στη Βιβλιοθήκη Bissell του ACT, την
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Ideal: Αύξηση των 
pro forma εσόδων κατά 42% 

Με σημαντική αύξηση των εσόδων (42%) και
παράλληλη αύξηση της λειτουργικής κερδο-
φορίας, αύξηση των κερδών προ φόρων, αλλά
και των κερδών μετά από φόρους, ολοκλήρωσε
το πρώτο εξάμηνο του έτους ο όμιλος Ideal, με-
τά και την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχι-
κού Κεφαλαίου του Ιουνίου 2021. Όπως επιση-
μαίνει η Ideal, η αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου με την εισφορά σε είδος των μετοχών
των εταιρειών SICC Limited και ESM Limited
εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. της εταιρείας τη 17η Ιου-
νίου 2021, επομένως τα αποτελέσματα του ομί-
λου συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές επιδό-
σεις των εισφερόμενων εταιρειών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Με ανακοίνωσή του, ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια επιση-
μαίνει ότι σταματά τις εργασίες για έρευνα και εξόρυξη
υδρογονανθράκων στις χερσαίες παραχωρήσεις «Άρτα-
Πρέβεζα» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησο». Την από-
φασή του κάνει γνωστή μέσω επιστολών στην Ελληνική
Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων. Ταυτόχρονα
αναφέρει ότι τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής που
είχαν παραχωρηθεί στις θυγατρικές εταιρείες του ομί-
λου, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, επιστρέφουν εκ νέ-
ου στο ελληνικό Δημόσιο. Τονίζει επιπλέον ότι «εστιάζει
τις προσπάθειές του στον εντοπισμό βιώσιμων κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές που έχει
εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του».

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ως πρώτη
ενέργεια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του,
ξεκινά περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές,
προκειμένου να ενημερωθεί για τις ανάγκες των
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές. Σε κάθε περιοχή θα πραγματο-
ποιείται διευρυμένη κοινή συνεδρίαση της Διοι-
κητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ υπό τον πρόεδρό της
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και των Δ.Ε. των κατά τό-
πους επιμελητηρίων, με στόχο τον καθορισμό των
επόμενων κινήσεων για τη στήριξη των πυρόπλη-
κτων επιχειρήσεων.

Η ΚΕΕΕ στις πυρόπληκτες περιοχές

ΕΛ.ΠΕ.: Σταματούν τις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Άρτα, Πρέβεζα

H ΔΕΗ ανάδοχος αποκατάστασης 
και αναδάσωσης στην Εύβοια



Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικού
ρεύματος από τη Watt+Volt

H
Watt+Volt προνοεί για όσους έχουν σταθερά τις
μετακινήσεις στο πρόγραμμά τους λόγω επαγ-
γέλματος ή ιδιότητας και φέρνει το zerO on the

move. Όπως αναφέρει η εταιρεία, το νέο πρόγραμμα
ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί την ιδανική λύση για δα-
σκάλους, φοιτητές, στρατιωτικούς, γιατρούς και όλες τις
κατηγορίες που αλλάζουν βάση συχνά, διότι καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες τους και κυρίως τους προσφέρει
ελευθερία αποχώρησης στους εννιά μήνες. Το zerO on
the move «έρχεται» με 0 ρήτρα αναπροσαρμογής κό-
στους, 0 πάγια, 0 εκπλήξεις και ο καταναλωτής που το
επιλέγει πληρώνει μόνο για το κόστος της ενέργειας που
καταναλώνει συν ένα ελάχιστο ποσό τον μήνα για τη
Watt+Volt, τη χρέωση zerO, που βασίζεται αποκλειστικά
στο καταναλωτικό προφίλ του. Επίσης, το zerO on the
move είναι η πιο συμφέρουσα λύση για αυτούς που θέ-
λουν και φυσικό αέριο, αφού αν το συνδυάσουν θα βγαί-
νουν διπλά κερδισμένοι.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα ράλι της FIA μετά από οχτώ χρόνια
και η Betsson είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει ότι είναι χορηγός και ο Επίσημος Στοιχηματι-
κός Συνεργάτης της διοργάνωσης. 

Από τις 9 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου η καρδιά του
παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού θα χτυπά
στην Ελλάδα με τη Betsson παρούσα και αρωγό στις
προσπάθειες των οδηγών.

Δράσεις για αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος από την IKEA

H ΙΚΕΑ του ομίλου Fourlis «και σε αυτήν την εξαιρετι-
κά δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας στηρίζει
την ελληνική κοινωνία. Στέκεται δίπλα στους συμπο-
λίτες μας που είδαν την καθημερινότητά τους, την πε-
ριουσία τους και τον τόπο τους να καταστρέφονται από
την πύρινη λαίλαπα», σημειώνει σε σχετική ανακοί-
νωση. Παράλληλα, συμπορεύεται με την Πολιτεία
στην προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού περι-
βάλλοντος αλλά και της οικονομικής ζωής στις πυρό-
πληκτες περιοχές. Η ΙΚΕΑ προχώρησε στην κατάθε-
ση 100.000 ευρώ στον ειδικό Λογαριασμό Κρατικής
Αρωγής (Τράπεζα της Ελλάδος) για την ενίσχυση
προγραμμάτων και δράσεων στήριξης. Δεσμεύεται να
στηρίξει την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του
φυσικού περιβάλλοντος μέσω της Ελληνικής Εται-
ρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού στις πληγείσες
περιοχές. Ενισχύει ομάδες εθελοντών δασοπυρό-
σβεσης και δασοπροστασίας στην Εύβοια, για την
προμήθεια ειδικού εξοπλισμού.

Aegean: Όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό
με έκπτωση 20%, 40% ή 50%

Μεγάλες εκ-
πτώσεις από 20%
έως 50% προσφέ-
ρει η Aegean για
ταξίδια στο εξω-
τερικό σε όσους
κάνουν κράτηση
τις αμέσως επό-
μενες ημέρες. Η
προσφορά αφορά
όλες τις απευθεί-
ας και με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις προς όλους τους
προορισμούς εξωτερικού από/προς την Ελλάδα. Η έκ-
πτωση φτάνει σε: 20% για πτήσεις 13/09/2021-
31/10/2021, 40% για πτήσεις 01/11/2021-09/01/2022 και
50% για πτήσεις 10/01/2022-27/03/2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Θυγατρική στη Βουλγαρία 
συστήνει η B&F Ενδυμάτων

Η εταιρεία «B&F Ανώνυμη Βιομηχανική kαι Εμπο-
ρική Εταιρεία Ενδυμάτων» ενημερώνει το επενδυτι-
κό κοινό ότι την 24/08/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αποφάσι-
σε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία
με επωνυμία «B&F BULGARIA LIMITED», με αρχικό
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των εξήντα
χιλιάδων (60.000) λέβα Βουλγαρίας (BGN) ή το ισο-
δύναμό του σε ευρώ, το οποίο θα καλύψει ολοσχε-
ρώς η εταιρεία, αποκτώντας συμμετοχή σε ποσοστό
100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, των μεριδίων και
των δικαιωμάτων ψήφου. Κύρια δραστηριότητα της
νέας θυγατρικής θα είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο
και ό,τι άλλο επιτρέπει ο νόμος.

Τριάντα χρόνια εμπειρίας 
γιορτάζει η Intersolar
Τα τριάντα χρόνια από την πρώτη διοργάνωση γιορτά-
ζει φέτος η Intersolar, η κορυφαία έκθεση στον κό-
σμο για την ηλιακή βιομηχανία, που προσβλέπει σε
ένα βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό για το μέλλον.
Την έκθεση στην Ελλάδα και την Κύπρο αντιπροσω-
πεύει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο. Έχοντας ξεκινήσει ως μια τοπική
έκθεση το 1991, η Intersolar εξελίχθηκε στην πιο
σημαντική πλατφόρμα της ηλιακής βιομηχανίας διε-
θνώς, συγκεντρώνοντας πρωτοπόρους και leaders
της καινοτομίας στον τομέα, ενώ από το 2018 διεξά-
γεται κάτω από την ομπρέλα της σύγχρονης πλατ-
φόρμας The smarter E Europe. Η φετινή διοργάνω-
ση, η Intersolar Europe Restart 2021, παρά τα προ-
βλήματα που προκαλεί η πανδημία, και προκειμένου
να ανταποκριθεί στο διεθνές ενδιαφέρον για συμμε-
τοχές εκθετών και επισκεπτών, θα λάβει χώρα στο
Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου από τις 6 έως τις 8
Οκτωβρίου 2021, σε μικρότερη ωστόσο κλίμακα.

Στα 13,9 εκατ. το μετοχικό 
κεφάλαιο της Ελλάκτωρ

Η Ελλάκτωρ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
μετά: (α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της
αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβο-
λή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία
αποφασίσθηκε από την από 22/04/2021 Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, και
το από 07/07/2021 Διοικητικό Συμβούλιο της εται-
ρείας, (β) την από 13/08/2021 έναρξη διαπραγμά-
τευσης των νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών
μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την ως
άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το ολο-
σχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 13.927.680,20 ευρώ
και διαιρείται σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η καθεμία, ο
δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοι-
νών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ανέρχεται
σε 348.192.005.

Betsson: Χορηγός 
στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Νίκος Γκάλης αποδέχτηκε την πρόταση του
άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική Πανα-
γιώτη Φασούλα, σε περίπτωση που εκλεγεί

πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ (EOK), να εί-
ναι αυτός ο επίτιμος. Ο Γκάλης βγαίνει για πρώτη
φορά στο διοικητικό προσκήνιο του μπάσκετ, έχον-
τας έναν και μοναδικό στόχο: να επηρεάσει τα σω-
ματεία για να ψηφίσουν τον Φασούλα και όχι τον
Λιόλιο, «εκλεκτό» του απερχομένου προέδρου
Γιώργου Βασιλακόπουλου.

Η ιστορία του μπάσκετ είναι ένα… Βαλκανιζατέρ
που τραγούδησε ο Πορτοκάλογλου, τα έχει όλα, αλ-
λά αυτή τη φορά θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτη-
μα: Ποιος είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα; Ο Νίκος
Γκάλης ή ο Γιώργος Βασιλακόπουλος; Ο Γκάλης εί-
ναι ένας θρύλος. Ο Βασιλακόπουλος ένας ισόβιος
πρόεδρος που εκλέγεται με ποσοστά… Μπρέζνιεφ
από το 1987, όταν η εθνική κατέκτησε το Ευρωμπά-
σκετ στο ΣΕΦ, και εντεύθεν. 

Ο Βασιλακόπουλος είχε έναν άτυπο διαγκωνισμό

με τον Γκάλη για την πρωτοκαθεδρία του μπάσκετ
στην Ελλάδα. Διότι τόσο ο Γκάλης όσο και ο Πανα-
γιώτης Γιαννάκης είναι δυο αυτόφωτοι και αρνητές
της υποταγής στον Βασιλακόπουλο. Ούτε κάποιο
μέλος της ομοσπονδίας («κατόπιν οδηγιών») πα-
ρευρέθηκε στο «αντίο» του Γκάλη στο Αλεξάν-
δρειο, όταν όλη η Ευρώπη ήταν εκεί. Ο δε Βασιλα-
κόπουλος, σε μια προσπάθεια αποδόμησης του
Γκάλη, διέδιδε στον φιλικό του Τύπο ότι ο μεγαλύ-
τερος όλων των εποχών είναι ο Δημήτρης Διαμαν-
τίδης και όχι ο Νίκος Γκάλης, κάτι που εξόργισε τον
γνωστό για την ταπεινότητά του πρώην άσο του Πα-
ναθηναϊκού. 

Όταν το σωματείο Ευρώτας της Λακωνίας θέλησε
να μετονομάσει το γήπεδό του σε «Νίκος Γκάλης»,
ο Βασιλακόπουλος αρνήθηκε: «Κανένας δεν το δι-
καιούται ενώ είναι εν ζωή». Δεν αρνήθηκε, ωστό-
σο, να μετονομαστεί το κλειστό του Πύργου σε…
«Γιώργος Βασιλακόπουλος»! Επιπλέον, είχε και
μια ενδοΠΑΣΟΚική κόντρα με τον Γιώργο Λιάνη,

όταν αποφάσισε να μετονομάσει το ΟΑΚΑ σε γήπε-
δο «Νίκος Γκάλης». 

«Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα», συντάχθη-
κε ο προπονητής της εθνικής του ’87, αείμνηστος
Κώστας Πολίτης. Και το ποδόσφαιρο ομαδικό
άθλημα είναι, αλλά το στάδιο της Νάπολι μετονομά-
στηκε σε «Ντιέγκο Μαραντόνα» και αυτό του Άγιαξ
σε «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα». Όταν το 2017 η ΕΟΚ έκα-
νε εκδήλωση για τα τριάντα χρόνια από την κατά-
κτηση του Ευρωμπάσκετ ’87, αναμενόμενοι απόν-
τες ήταν ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Ο Γκάλης δεν θα
νομιμοποιούσε στη συνείδησή του τον Βασιλακό-
πουλο και ο Γιαννάκης, πιστοποιώντας την ηθική
κατάπτωση του ελληνικού μπάσκετ, ήταν απασχο-
λημένος με το να διαφημίζει… φυσικό αέριο! «Με-
τά το Ευρωμπάσκετ ’87, δεν ήμασταν ποτέ ενωμέ-
νοι, ρε γαμώτο», οι δηλώσεις του Νίκου Φιλίππου.
«Αν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, θα κυβερνούσαν
τον κόσμο, παντού. Ακόμα και σήμερα», έκλεισε το
ρεπορτάζ του για την Ελλάδα το BBC…

Νίκος Γκάλης, Γιώργος Βασιλακόπουλος

Ποιος είναι το μπάσκετ;
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Δ
υο χάλκινα μετάλλια κέρδισε η Ελλάδα την
πρώτη ημέρα των Παραολυμπιακών Αγώ-
νων που γίνονται στο Τόκιο. Με τον Πανα-

γιώτη Τριανταφύλλου στην ξιφασκία και τον Δημο-
σθένη Μιχαλεντζάκη στην κολύμβηση. Ο Τριαντα-
φύλλου έφερε το πρώτο μετάλλιο στη δεύτερη κα-
τηγορία σπάθης. Κέρδισε τον Γάλλο Μαξίμ Βαλέ με
15-6 στον μικρό τελικό. Ήταν και ασημένιος Ολυμ-
πιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το
2016 και ο μόνος Έλληνας αθλητής που έχει πάρει
μετάλλιο σε παραολυμπιακά τουρνουά. Ο Βασίλης
Ντούνης έφτασε μέχρι τους «16», όπου ηττήθηκε
από τον Ναγκάεφ με 15-13. Στην κολύμβηση, ο Δη-
μοσθένης Μιχαλεντζάκης έκανε τιτάνια προσπά-
θεια στα 100μ. ελεύθερο S8 για να διατηρήσει τη
θέση του και τελικά τα κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου με χρόνο 58:73. Ο Αριστείδης Μακροδη-
μήτρης τερμάτισε 5ος στον τελικό των 100μ. ύπτιο S2 με χρόνο 2:17.68 και ο Δημήτρης Καρυπίδης 4ος στον τε-
λικό των 100μ. ύπτιο S1 με χρόνο 2:58.07. Στα 100μ. πεταλούδα S3 ο Γεράσιμος Λιγνός δεν κατάφερε να προκρι-
θεί στον τελικό. 

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας απόψε (21.45 Mega, NOVA) στην πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας, στον επαναληπτικό των play offs του Europa League. Στο πρώτο ματς οι «ερυθρόλευκοι»
είχαν νικήσει 3-0. Ο ΠΑΟΚ (21.00, Open TV) αντιμετωπίζει τη Ριέκα στην Κροατία, 
στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας στα play offs του Conference League. 

Δυο χάλκινα στους Παραολυμπιακούς Προνόμια για τους Ενωσίτες
Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια διαρκείας

έχει πουλήσει η ΑΕΚ σε λιγότερο από μία εβδο-
μάδα, παρότι αγωνιστικά δεν τα έχει πάει καλά:
αποκλείστηκε από τη Βελέζ στο Conference Lea-
gue, έχασε 1-0 και στο φιλικό με τον Αστέρα Τρί-
πολης στο ΟΑΚΑ. Οι οπαδοί της Ένωσης είναι
εκεί, στηρίζουν και όσοι αγοράζουν τώρα διαρ-
κείας, αποκτούν προνόμια και του χρόνου που η
ΑΕΚ θα παίζει στην ΟΠΑΠ Arena - «Αγιά Σοφιά». 

Στην Αθήνα ο Λούντγκβιστ
Στην Αθήνα έφτασε
χθες και σήμερα περ-
νάει από ιατρικές
εξετάσεις το νέο από-
κτημα του Παναθη-
ναϊκού, ο Σουηδός
μέσος Ραμόν
Λούντγκβιστ, που
αποκτήθηκε δανει-
κός από την ολλανδική Χρόνιγκεν. Υποσχέθηκε
ποιότητα και φαντασία. Σήμερα αναμένεται και
ο Βραζιλιάνος Ματέους Βιτάλ, που επίσης απο-
κτήθηκε δανεικός, από την Κορίνθιανς. 

Νέα κατρακύλα, στην 21η θέση
Η σουηδική Μάλμε κατάφερε να προκριθεί

στους ομίλους του Champions League, μετά την
ήττα της 2-1 από τη Λουντογκόρετς, η οποία είχε
αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό.

Οι Σουηδοί, που είχαν νικήσει 2-0 στο
πρώτο ματς, βύθισαν την Ελλάδα στην
21η θέση της UEFA. Που σημαίνει ότι
την επόμενη σεζόν πάλι θα παίζουμε με

τέσσερις, και όχι πέντε, ομάδες στην Ευ-
ρώπη.

Ο οπαδός 
Τσάρλι Γουάτς

Ο ντράμερ των Ρόλινγκ Στόουνς Τσάρλι Γουάτς,
που έφυγε προχθές από τη ζωή στα 80 του χρό-
νια, ήταν φανατικός οπαδός του κρίκετ πρώτα
και μετά του ποδοσφαίρου. Κρίκετ έπαιζε στα
νιάτα του. Στο πρόσφατο Euro πήρε το ιδιωτικό
αεροπλάνο του συγκροτήματος και από την
Αμερική όπου ήταν, πήγε στο Λονδίνο για να δει
το παιχνίδι Αγγλία - Σκωτία 0-0 και ξαναγύρισε
στη Νέα Υόρκη.

Μεταγραφές-σοκ!
Τρεις από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές

του κόσμου ετοιμάζονται να αλλάξουν φανέλα. Ο
Πολωνός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αφήνει την Μπά-
γερν και με 117 εκατ. ευρώ μετακομίζει στην Παρί
Σεν Ζερμέν του Μέσι και του Νεϊμάρ. Η Παρί που-
λάει με το ίδιο ποσό στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Κι-
λιάν Εμπαπέ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Γιου-
βέντους δήλωσε ότι θέλει να κλείσει την καριέρα
του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Αγγλία παραμιλάει με Τζόλη
Ο Χρήστος Τζόλης, πρώην του ΠΑΟΚ, τρέλανε τον
κόσμο στο ντεμπούτο του με τη Νόριτς. Πέτυχε δυο
γκολ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ στο επιβλητικό 6-
0 επί της Μπόρνμουθ για το Λιγκ Καπ. «Θα γίνει ο
καλύτερος εξτρέμ του αγγλικού πρωταθλήματος»,
τα λόγια του προπονητή του Ντάνιελ Φάρκε. Στοίχι-
σε στη Νόριτς 13 εκατ. ευρώ. 

Σλόβαν - Ολυμπιακός,
Ριέκα - ΠΑΟΚ
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• Αποκλειστικό: Ο Νίκος Ράπτης

αναλαμβάνει την παρουσίαση του

φετινού σόου «Ελλάδα έχεις ταλέν-

το» στον ΑΝΤ1.

• Πρώτη σύσκεψη την περασμέ-

νη Δευτέρα για τη νέα ομάδα της

Ελένης Μενεγάκη στο Mega χω-

ρίς την παρουσιάστρια. Ήταν μί-

τινγκ γνωριμίας των συντελε-

στών.

• Η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή φη-

μολογείται πως αποχαιρέτησε τη Μά-

ρα Ζαχαρέα και το Star για το κεντρικό

δελτίο του ΑΝΤ1 δίπλα στον Νίκο Χα-

τζηνικολάου.

• Πρώτη σύσκεψη και για την

ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου στο

μεγάλο κανάλι, με νέα αρχισυν-

τάκτρια τη Βένια Καραγιάννη.

• Την Παρασκευή θα γίνει με δημοτική

δαπάνη η κηδεία του Ανέστη Βλάχου

στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

• Έφυγε για διακοπές η Μάριον

Μιχελιδάκη και επιστρέφοντας

στην ΕΡΤ έμαθε πως δεν έχει

εκπομπή!

• Ξεκαρδιστικό βίντεο με τίτλο «Μιλάς

μεσολογγίτικα;» κυκλοφορεί στο δια-

δίκτυο, με πρωταγωνιστές τον Νίκο

Αλιάγα και τη Μαρία Μπαλοδήμου.

• Baby boom: Η τραγουδίστρια

Ρένα Μόρφη έγινε μαμά φέρ-

νοντας στον κόσμο ένα υγιέστα-

το κοριτσάκι.

• Πνευμονική εμβολή ήταν η αιτία θα-

νάτου του 43χρονου μοντέλου Νανάς

Ταπάσκου.

• Στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου

μεταφέρθηκε η Σάσα Μπάστα με

υπερκόπωση.

• Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δη-

μοσίευσε φωτογραφία από τα γυρί-

σματα της σειράς «Ο Δάσκαλος» στο

πλευρό της Μαρίας Καβογιάννη: «Ξα-

νά μαζί λοιπόν, Μαράκι. Από το Λ.Α.

στους Παξούς και πίσω».

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Η
θρυλική θαλαμηγός «Christina O», που πή-
ρε το όνομά της από την κόρη του Αριστοτέ-
λη Ωνάση, Χριστίνα, «κόβει βόλτες» στον
Κόλπο της Σούδας. Μάλιστα, το απόγευμα

της Τρίτης βρέθηκε σχετικά κοντά στο Μαράθι, όπου
δεν πέρασε απαρατήρητη από τους λουόμενους -και
όχι μόνο- στην περιοχή.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό σκαρί με μήκος
99,13 μέτρα. Το 2018 ήταν η 45η μεγαλύτερη θαλαμη-
γός στον κόσμο. Από το 1998 ανήκει στον εφοπλιστή
και ναυτιλιακό φίλο της οικογένειας Ωνάση, Τζον Πα-
πανικολάου.

Κατασκευάστηκε το 1943 ως η φρεγάτα «Stormont»
(GRT 1602). Ανήκε στο καναδικό Πολεμικό Ναυτικό
και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
χρησιμοποιήθηκε ως συνοδευτικό σκάφος των νηο-
πομπών για τη μεταφορά πολεμικού υλικού στις συμ-
μαχικές δυνάμεις, παίρνοντας μέρος στη Μάχη του
Ατλαντικού και στην Απόβαση της Νορμανδίας. Μετά
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ένα από τα
πολλά πλεονάζοντα ναυτικά πλοία.

Ο Ωνάσης αγόρασε τη φρεγάτα στην τιμή των 34.000
δολαρίων και μετά ξόδεψε 4 εκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ για να τη μετατρέψει σε πολυτελές υπερσύγχρο-
νο γιοτ. Της έδωσε το όνομά της κόρης του, Χριστίνας,
στην οποία την κληροδότησε με διαθήκη του. Ωστόσο,
υπήρχε σημείωση που προέβλεπε ότι, αν για κάποιον

λόγο εκείνη δεν ήθελε τη θαλαμηγό, το σκάφος θα
περνούσε στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου,
υπό την προϋπόθεση ότι θα τη συντηρούσε και θα την
παραχωρούσε αποκλειστικά για χρήση στον εκάστοτε
αρχηγό του κράτους.

Το 1978 η Χριστίνα Ωνάση δώρισε τη θαλαμηγό στο
ελληνικό Δημόσιο, για να τη χρησιμοποιεί ο εκάστοτε
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Δημόσιο
μετονόμασε τη θαλαμηγό σε «Αργώ», ενώ τη συντή-
ρησή της ανέλαβε το Πολεμικό Ναυτικό και οι υπεύ-
θυνοι φρόντιζαν ώστε το σκάφος να είναι ανά πάσα
στιγμή έτοιμο να σαλπάρει, στην άμεση διάθεση του
Προέδρου της Δημοκρατίας και των υψηλών καλε-
σμένων του. Η θαλαμηγός χρησιμοποιήθηκε μόνο μία
φορά από τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής αρνήθηκε να τη χρησιμοποιήσει.

Το 1998, ο ναυτιλιακός επιχειρηματίας και φίλος της
οικογένειας Ωνάση, Τζον Παπανικολάου, αγόρασε την
«Αργώ» από το ελληνικό κράτος έναντι 50 εκατ. δολα-
ρίων, για να τη μετασκευάσει, αποκαθιστώντας το πα-
λιό όνομα του γιοτ, προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση, η
οποία υπήρξε φίλη του. Σήμερα η «Christina O» δια-
θέτει μια κύρια σουίτα, 18 καταλύματα επιβατών και
πολυάριθμους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
καθιστικού, οι οποίοι συνδέονται με μια σπειροειδή
σκάλα. Στο πάνω κατάστρωμα υπάρχει και πλατφόρμα
προσγείωσης ελικοπτέρου.

Στα Χανιά η θαλαμηγός 
του Αριστοτέλη Ωνάση

« C h r i s t i n a  O »



Περήφανος μπαμπάς

Ο Βασίλης, ο πρωτότοκος γιος του Γιώργου
Τσαλίκη, έγινε 18 χρονών. Ενθουσιασμένος και
συνάμα συγκινημένος, ο δημοφιλής τραγουδι-
στής τού ευχήθηκε δημόσια στο διαδίκτυο, με
μια τρυφερή φωτογραφία. «Έγινες 18 χρονών.
Έχω γιο ενήλικα! Το λέω με το ίδιο καμάρι που
φώναζα πριν 18 χρόνια στους διαδρόμους του
μαιευτηρίου, κλαίγοντας ότι γεννήθηκες γερός.
Σε λατρεύω, αγόρι μου. Είμαι περήφανος για σέ-
να και θα είμαι για πάντα δίπλα σου να σε καμα-
ρώνω και να σε στηρίζω!», έγραψε.

Την τιμητική του είχε ο Δημήτρης Πυργίδης. Ο
γόης του «Μεγάλου Αδελφού» ή αλλιώς «Χάος»
πόζαρε στον προσωπικό του λογαριασμό παρέα
με τη Θεσσαλονικιά τραγουδίστρια Πάολα να
απολαμβάνουν με τους φίλους τους καλοκαιρι-
νά εδέσματα, αστακομακαρονάδες, ψάρια και
θαλασσινά σε beach bar της Κατερίνης. Ο επι-
χειρηματίας φωτογραφήθηκε γυμνός από τη μέ-
ση και πάνω, δείχνοντας για άλλη μια φορά το
καλογυμνασμένο του κορμί, με σήμα κατατεθέν
το καουμπόικο καπέλο που λάνσαρε και στο ριά-
λιτι εγκλεισμού.

Sexy lady
Ρούπι δεν το κούνησε η Άντζελα Δημητρίου
από την Αθήνα λόγω των sold out εμφανίσε-
ών της στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου στο
θέατρο «Άλσος». H «λαίδη» του λαϊκού τρα-
γουδιού τη δουλειά δεν τη φοβάται, ωστόσο,
μόλις πήρε τα αυγουστιάτικα ρεπό, έτρεξε
στην κοντινότερη παραλία για τις πρώτες
βουτιές. Η τραγουδίστρια ανάρτησε φωτο-
γραφία της με trendy γυαλιά-καθρέφτες,
στράπλες μαγιό και «περιδέραιο» τα χαλικά-
κια της θάλασσας.

Θύμα χάκερ 
η Ψυχαράκη
Άγνωστος κατάφερε να σπάσει
τους κωδικούς του προφίλ της
Άννας-Μαρίας Ψυχαράκη στο
Instagram, αναγκάζοντας τη νι-
κήτρια του «Big Brother» να δη-
μιουργήσει νέο λογαριασμό.
«Αυτός εδώ είναι ο καινούργιος
μου λογαριασμός. Διότι τον προ-
ηγούμενο μου τον έχουν κλέ-
ψει», ενημέρωσε η Κρητικιά δι-
κηγόρος, χάνοντας σχεδόν
44.000 followers. Ωστόσο δεν το
πήρε βαριά, αφού βρίσκεται για
διακοπές στην Ύδρα, με τον κό-
σμο να την αποθεώνει.
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Η ερωτευμένη Μαλέσκου
Νέα τηλεοπτική σεζόν, νέο σπίτι, νέα αγάπη! Στα καλύτερά της
είναι η Ιωάννα Μαλέσκου που ετοιμάζεται πυρετωδώς για την
τηλεοπτική της πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ με νέα ομάδα μπροστά και
πίσω από τις κάμερες. Η παρουσιάστρια μετακόμισε πρόσφατα
σε ένα εκπληκτικό διαμέρισμα στα Μελίσσια, με τις φήμες να τη
θέλουν στην αγκαλιά γοητευτικού εκπαιδευτή σκύλων, μετά το
σύντομο φλερτ με τον μπασκετμπολίστα Μάριο Χεζόνια.  

Α
νάκριση πρώτου βαθμού από την Ελεονώρα Μελέτη στον
στενό συγγενικό της κύκλο με πρωταγωνιστές τους γονείς
της, τη νονά της, την κόρη αλλά και τον σύζυγό της, σε ένα

απίθανο χιουμοριστικό βίντεο. Όλοι μίλησαν μπροστά στην κάμερα
αποκαλύπτοντας τις εκπομπές που θα βλέπουν από τη νέα σεζόν
στο Mega. «Η οικογένειά μου είναι κυριολεκτικά κάτι σαν την οικο-
γένεια “πάστα Φλώρα”. Με το που τους είπα πως θέλω να φτιάξω
ένα βιντεάκι, δεν είχα ιδιαίτερες αντιρρήσεις. Τα μόνα “προβλήμα-
τα” που αντιμετωπίσαμε στο “γύρισμα” ήταν η Αλεξάνδρα (σ.σ. κόρη
της), που δεν μπορούσε με τίποτα να πει “Νίκος Ευαγγελάτος”, για
αυτό περιορίστηκε στο… live news, ενώ ο Θοδωρής Μαροσούλης
ψηνόταν στον πυρετό από τη β’ δόση εμβολίου. Παρ’ όλα αυτά…
“κούκλος”! Οι λοιποί συγγενείς έβγαλαν το κομμάτι τους με την
“πρώτη”!» αποκάλυψε η δημοσιογράφος.

Μελέτη: Οικογενειακό
γκάλοπ για την εκπομπή

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η Πάολα και το «Χάος»



Ο
καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια που
παράγονται από τις πυρκαγιές των δασών
έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό
τον λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθε-

σής μας σε αυτά. «Τα μικροσωματίδια καπνού μπο-
ρούν να διεισδύουν βαθιά μέσα στο αναπνευστικό
σύστημα και να προσβάλλουν όλα τα όργανα, αρχί-
ζοντας πρώτα από το αναπνευστικό», επισημαίνει η
πνευμονολόγος κα Παναγιώτα Καρύδη. Οι κάτοικοι
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της
φωτιάς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις παρα-
κάτω βασικές οδηγίες για τη σωστή προστασία τους
από τον καπνό: Απομακρυνθείτε άμεσα από την
εστία της φωτιάς. Αναζητήστε μάσκες υψηλής προ-
στασίας που φιλτράρουν το 95% των αερομεταφερό-
μενων επιβλαβών σωματιδίων. Το ύφασμα, βρεγμέ-
νο ή στεγνό, τα χαρτομάντιλα ή οι χάρτινες μάσκες
προστασίας δεν φιλτράρουν επαρκώς τον καπνό και
προσφέρουν περιορισμένη προστασία. Παραμείνετε
όσο γίνεται στο σπίτι, με κλειστές τις πόρτες και τα
παράθυρα. Λειτουργήστε το κλιματιστικό με ανακύ-
κλωση αέρα μόνο ή τον καθαριστή αέρα. Άτομα με
χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα,
παιδιά, έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένοι θα πρέπει
να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και ιδανικά να μέ-
νουν σπίτι, ώστε να μην εισπνεύσουν τον καπνό.
Ασθενείς με άσθμα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευ-
μονοπάθεια (ΧΑΠ) θα πρέπει να συνεχίσουν κανονι-
κά τη φαρμακευτική αγωγή τους.

Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την ει-
σπνοή σωματιδίων εξαρτάται από διάφορους παρά-
γοντες, όπως η απόσταση από την εστία της φωτιάς,

το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρ-
κεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων
καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Σε
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το ανα-
πνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα που μπορεί να
σχετίζονται με υπερβολική έκθεση σε καπνό, όπως
επίμονος βήχας, δυσκολία ή/και συριγμός στην ανα-
πνοή, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυ-
τία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε αμέσως ια-
τρική βοήθεια. 

Οι τραυματισμοί που προκαλούνται από φωτιές

εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των
εγκαυμάτων. Το 37% αυτών είναι σοβαρά και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις σε βαθμό που απειλούν την ίδια
τη ζωή. Οι πρώτες βοήθειες είναι σημαντικές για την
έκβαση του εγκαύματος, καθώς βοηθούν στην
επούλωσή του, προστατεύοντας από πιθανότητες
επιπλοκών. «Πρόκειται για έναν από τους πιο επώ-
δυνους τραυματισμούς που μπορεί να βιώσει κα-
νείς. Όταν το κάψιμο είναι αρκετά σοβαρό, κατα-
στρέφονται οι νευρικές απολήξεις. Επίσης, βλάπτε-
ται η φυσιολογική ισορροπία υγρών/ηλεκτρολυτών
του σώματος και η θερμοκρασία του. Εκτός από τον
ίδιο τον τραυματισμό του δέρματος, μπορεί να επη-
ρεαστούν και άλλα όργανα του σώματος, όπως μύες,
νεύρα, αιμοφόρα αγγεία και η καρδιά, αλλά και συ-
στήματα, όπως το αναπνευστικό. Σοβαρές μπορεί να
είναι και οι αισθητικές συνέπειες του εγκαύματος,
όπως και τα συναισθηματικά και ψυχολογικά προ-
βλήματα που προκύπτουν», επισημαίνει ο δερματο-
λόγος-αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Τι πρέπει να κάνουμε για να μην
έχουμε προβλήματα από 
τα αιωρούμενα σωματίδια, αλλά 
και για τα εγκαύματα τα οποία 
προκαλούνται από τις πυρκαγιές

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 

Παναγιώτα Καρύδη, 
πνευμονολόγος

Κάθε τραύμα έχει τη
δική του αντιμετώπιση
Τα εγκαύματα στο πρόσωπο είναι πιο
σοβαρά, επειδή μπορεί να επηρεάσουν
τις αναπνευστικές οδούς και τα μάτια.
Τα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, επειδή
θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις
στην κίνηση των δακτύλων και των πο-
διών. Καθοριστικής σημασίας για την
έκβαση του εγκαύματος είναι επίσης η
έκταση της επιφάνειας του δέρματος
που έχει καεί, καθώς και η ηλικία του
τραυματία, επειδή τα μικρά παιδιά και
οι ηλικιωμένοι συνήθως έχουν πιο σο-
βαρές αντιδράσεις και διαφορετικές
διαδικασίες επούλωσης. 

Α Ν Α Π Ν Ε Υ Σ Τ Ι Κ Ο

Προστασία μετά τις φωτιές
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Είναι μια υπέροχη γενέθλια χρονιά για
τους Παρθένους! Η ερωτική σας ζωή

θα είναι αρμονική και γεμάτη χαρά, ειδικά από
τον νέο χρόνο! Εάν είστε σε μια σχέση, θα πρέ-
πει να γνωρίζετε ότι οι καμπάνες της εκκλησίας
θα χτυπήσουν για εσάς. Εάν είστε ελεύθεροι,
έχετε όλες τις πιθανότητες να συναντήσετε το
ταίρι που θέλετε. Το γενέθλιο έτος της Παρθέ-
νου έχει όλα τα κοσμικά συστατικά για να είναι
αυτή μια ξεχωριστή χρονιά, τόσο από την άποψη
της προσωπικής ανάπτυξης όσο και στις συνερ-
γασίες και τις σχέσεις. Αυτή είναι μια εξαιρετική
χρονιά για γάμο ή για να ζήσετε έναν σφοδρό
έρωτα! 

Κάτι νέο που μπορεί να φέρει αυτή η γενέθλια
χρονιά σας αφορά σε μια αλλαγή από τον συνη-
θισμένο, σχολαστικό χειρισμό των οικονομικών
σας υποθέσεων, κάτι το οποίο θα αποτελέσει ρί-
σκο για εσάς. Είναι μια καλή στιγμή στη ζωή σας

για να βγάλετε χρήματα και να προβείτε σε αγο-
ρές και πωλήσεις ή να κληρονομήσετε περιου-
σιακά στοιχεία. Θα πάρετε, όμως, τα ρίσκα σας
για να έρθουν τα χρήματα! Μπορεί να αποδειχ-
θεί ότι είναι μια στιγμή που τα χρήματα θα έρ-
χονται σε εσάς από εκεί που δεν τα περιμένατε.
Έως το τέλος της γενέθλιας χρονιάς θα επιδιώ-
κετε και θα κάνετε πραγματικότητα τη σταθερή
οικονομική βάση στην οποία στοχεύατε! 

Ο αγχωτικός φόρτος στην εργασία σας θα ξε-
κινήσει αυτό το γενέθλιο έτος και θα πρέπει να
αναδιαμορφώσετε το πρόγραμμά σας, προκει-
μένου να μην επηρεαστεί η υγεία σας. Από την
άλλη, φέτος θα είστε ενθουσιώδεις και ψυχολο-
γικά χαρούμενοι. Θα έχετε, ωστόσο, την τάση να
ανησυχείτε για την υγεία σας, αν και αυτό δεν
αποτελεί νέο! Το αίσθημα αισιοδοξίας θα είναι η
ανταμοιβή σας για τα τελευταία χρόνια πειθαρ-
χίας. Ωστόσο, η στάση σας θα καθορίσει την ορ-
γανική σας κατάσταση. Επιδιώξτε να αποφύγετε
τις αναταραχές. 

Κριός
(21/3-20/4)
Οι σχέσεις με τους συναδέλφους
είναι ζεστές και έχετε υποστηρι-
κτικές σήμερα. Είστε δημοφιλείς
στους άλλους, αλλά και ανταγω-
νιστικοί, οπότε έχετε το πάνω χέ-
ρι. Μην τσακώνετε με άτομα του
φιλικού περιβάλλοντός σας ή με
τις παρέες σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια εμπιστευτική συζήτηση με ένα
φιλικό ή οικείο πρόσωπο είναι ση-
μαντική σήμερα. Μπορεί να αφορά
την οικογένεια ή την ακίνητη περι-
ουσία σας, επειδή θα αναγκαστείτε
να εστιάσετε στην ιδιωτική σας
ζωή. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα, θα συμβεί κάτι που θα κά-
νει τους ανθρώπους γύρω σας να
μιλάνε για σας. Ίσως, μάλιστα, να
συζητήσουν προσωπικές λεπτο-
μέρειες για την ιδιωτική σας ζωή
και να σας κουτσομπολέψουν.
Αγνοήστε τους. Δεν αξίζει τον κό-
πο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα είναι μια ονειρική μέρα,
αφού κάποιες επιθυμίες σας
ίσως να ικανοποιούνται… από το
σύμπαν, το οποίο «ακούει».
Αδράξτε κάθε στιγμή. Μην επη-
ρεάζεστε από επιχειρήματα σχε-
τικά με την πολιτική, τη θρησκεία
και άλλα ζητήματα.

Λέων
(23/7-22/8)
Στις συζητήσεις σας με τους άλ-
λους, θα είστε συμπαθητικοί σή-
μερα, επειδή θα ακούτε την καρδιά
σας περισσότερο από τη λογική
σας! Στην πραγματικότητα, αυτή
είναι μια πνευματική, δημιουργική
ημέρα για σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η ειλικρίνεια είναι μονόδρομος.
Κάποιο μέλος της οικογένειάς
σας χρειάζεται τη βοήθειά σας, σε
οικονομικό επίπεδο. Εσείς μένει
να αποφασίσετε αν θα τη δώσετε
ή όχι, με κίνδυνο βέβαια να δεχ-
θείτε και την αντίστοιχη απογοή-
τευση. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό
σας, «χορεύοντας» με τον Κρό-
νο και με τον Δία. Η ενέργειά
σας είναι μεγάλη, είστε πιο ώρι-
μοι και οι άλλοι θα χαρούν να
σας δουν και να απολαύσουν
την παρέα σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι σχέσεις με τους συναδέλ-
φους είναι ζεστές και έχετε
υποστηρικτικές σήμερα. Είναι
αρκετά πιθανό κάποιος να ζητή-
σει τη δημιουργική σας συμβο-
λή σε ένα σχέδιο, ειδικά για το
πώς θα το λειτουργήσει καλύ-
τερα ή πώς θα φανεί πιο ελκυ-
στικό. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα προσπαθήσετε… να γλιστρή-
σετε μακριά, να πάτε ένα ταξίδι ή
να ξεφύγετε από κάποια άτομα.
Αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι
από αυτά, τουλάχιστον απολαύ-
στε ένα ωραίο γεύμα και διασκε-
δάστε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μερικοί χειρίζεστε τον πλούτο…
των άλλων σήμερα ή ασχολείστε
με ένα χρέος ή με μια κοινή ιδιο-
κτησία. Κάποια σχέδια για ένα τα-
ξίδι φαίνονται συναρπαστικά, αλ-
λά πρέπει να οδηγείτε προσεκτικά,
αν βρίσκεστε εσείς στο τιμόνι. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι μια καλή μέρα, κατά την
οποία μπορείτε να διασκεδάσετε
λίγο και να φροντίσετε τον εαυτό
σας. Μπορεί, επίσης, να δώσετε
χρήματα σε κάποιον που είναι λι-
γότερο τυχερός από σας. Η καλο-
σύνη είναι σημαντική!

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Συνεργαστείτε με άλλους σήμε-
ρα. Παρόλο που ο κυβερνήτης
σας, ο Ποσειδώνας βρίσκεται στο
ζώδιό σας και ο Ήλιος είναι απέ-
ναντί σας, έχετε ευθύνες, κάτι
που σημαίνει ότι ίσως πρέπει να
φιλοξενήσετε κάποια άτομα. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

email: geovrad@hotmail.com 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGOiqGkWzXJmoAp6SqefJnQ

Οι σχέσεις, τα οικονομικά και
η υγεία των Παρθένων αυτήν
τη γενέθλια χρονιά τους
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ΟΚυριάκος Μητσοτάκης, ακόμη και αν δεν είχε αντίπαλο τον
Αλέξη Τσίπρα, θα έπρεπε να τον εφεύρει. Με τη χθεσινή του
εμφάνιση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε ότι ο μεγα-

λύτερος χορηγός της κυβέρνησης είναι ένας. Ούτε οι λίστες Πέτσα ούτε
κανείς άλλος από αυτούς που φαντασιώνεται η Κουμουνδούρου.

Ένας και έχει ονοματεπώνυμο: Αλέξης Τσίπρας. Τα όσα είπε με αφορμή
τις καταστροφικές πυρκαγιές ήταν η επιτομή τού πώς μια αντιπολίτευση
μπορεί να παραμείνει για πάντα αντιπολίτευση. Ο πολιτικός που ως πρω-
θυπουργός έκρυβε τους… νεκρούς στο Μάτι ενώ ήξερε, εμφανίστηκε να
παραδίδει μαθήματα προστασίας των πολιτών από τις φωτιές. Να κατηγο-
ρεί άλλους, αντί να σιωπά και να διδάσκεται από τα λάθη του.

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε λες και δεν είχε κυβερνήσει ποτέ τη χώρα.
Λες και τα 5,5 χρόνια που ήταν στο Μαξίμου, όλα λειτουργούσαν τέλεια. 

Λες και η επιτελική του παρέα μάς είχε μετατρέψει σε «σοσιαλιστικό
παράδεισο». Έναν παράδεισο στον οποίο είχαν καταργηθεί οι ανισότητες,
λες και είχε κάνει αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των φτωχών, λες και εί-
χε επιστρέψει το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, λες και είχε σταματήσει την
άγρια φορολογία της μεσαίας τάξης, λες και είχε αυξήσει τον βασικό μι-
σθό σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωνε, λες και δεν υπήρχε εγκληματικότη-
τα, λες και δεν είχε ψηφίσει μνημόνια, λες και η Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν η
Γη της Επαγγελίας. Και αυτόν τον παράδεισο τον έκανε… κόλαση ο Μη-
τσοτάκης σε δυο χρόνια.

Το μόνο που δεν είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι το Μάτι έγινε επί
Ν.Δ., όπως και η Μάνδρα. Και ότι για τους δεκάδες νεκρούς και στις δυο
περιπτώσεις έφταιγε η Ν.Δ. 

Ούτε, φυσικά, εξήγησε γιατί ο ελληνικός λαός ήταν τόσο αχάριστος, που
δεν εκτίμησε την κυβέρνηση των κυρίων Τσίπρα, Καμμένου και την τιμώ-
ρησε όχι σε μία αλλά σε τέσσερις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις.

Πραγματικά με τη χθεσινή του εμφάνιση επιβεβαίωσε ότι λειτουργεί ως
άτυπος χορηγός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Διότι, με τα όσα λέει, υπεν-
θυμίζει στους Έλληνες τα όσα δεν έκανε και τα όσα έκανε ως κυβέρνηση.

Ούτε μια συγγνώμη δεν είχε την ευαισθησία να πει ο Αλέξης Τσίπρας,
έστω και για τα μάτια του κόσμου. Αντίθετα, αφού υποσχέθηκε ότι θα βά-
λει όσους δεν πέρασαν φέτος στα ΑΕΙ, αφού μοίρασε τις αργίες του καύ-
σωνα, είπε να δώσει και σε κάθε οικογένεια που επλήγη από τις φωτιές,
από 400-1.000 ευρώ. Τόσο large ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και εάν αυτά που είπε πρόσφεραν υπηρεσίες στην κυβέρνηση, έκανε
και ένα μεγάλο κακό. 

Και το μεγάλο κακό για την κοινωνία και για τον τόπο είναι ότι επαναφέ-
ρει τον διχασμό στην πολιτική ζωή του τόπου. 

Να χωρίσει τους Έλληνες σε δημοκράτες και μη. Προσθέτοντας βέβαια
ότι τη δημοκρατική παράταξη την εκφράζει εκείνος.

Ποιος; Ο πολιτικός που συντάχθηκε και συγκυβέρνησε με ό,τι πιο… δε-
ξιό υπήρχε και ο… προοδευτικός πολιτικός που εξακολουθεί να χρησιμο-
ποιεί και να αξιοποιεί ψεκασμένες μιντιακές, βρόμικες υπηρεσίες.

Ο κ. Τσίπρας, με τη χθεσινή του εμφάνιση, δυο χρόνια μετά τις απανω-
τές ήττες του, δείχνει σαν να μη διδάχτηκε τίποτε. 

Συνεχίζει να πιστεύει ότι με τσιτάτα και ανδρεοπαπανδρεϊκά «copy
past» θα μπορέσει να πάρει και πάλι την εξουσία.

Μιλά για… πολιτικά ζόμπι αντιπάλων του, όταν δεν τολμά να πετάξει τα
βαρίδια που κρατούν αιχμάλωτο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από την άλλη, η χορηγία του κ. Τσίπρα στην κυβέρνηση δεν πρέπει να
κάνει το Μαξίμου να εφησυχάζει. Όλα κάποια στιγμή έχουν ένα τέλος. Η
φύση καλύπτει τα κενά και το ίδιο αργά ή γρήγορα θα πράξει και στην πε-
ρίπτωση του χώρου της Κεντροαριστεράς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπρε-
πε ήδη να έχει απομακρύνει τους υπευθύνους των όσων ζήσαμε. Όχι αύ-
ριο, αλλά χθες. Όχι για να ικανοποιήσει την αρένα. Αλλά για να πάρουν το
μήνυμα και οι υπόλοιποι. Ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται με νέους όρους.
Ότι όπου υπάρχει «έγκλημα» θα υπάρχει και τιμωρία. Διαφορετικά, στην
κοινωνία θα περάσει πάλι η λογική ότι όλοι ίδιοι είναι. Και αυτό θα είναι
καταστροφικό. Περισσότερο και από τις φωτιές. Και εν κατακλείδι, για τα
όσα ζούμε σήμερα, στο περιβάλλον, διαχρονικά φταίνε όλες οι κυβερνή-
σεις. Και για αυτό από κοινού πρέπει να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα
πρόληψης και προστασίας του οικοσυστήματος.

Ο …  χ ο ρ η γ ό ς  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  

Τα όσα είπε ο
Αλέξης Τσίπρας,
με αφορμή τις
καταστροφικές
πυρκαγιές, ήταν
η επιτομή 
τού πώς μια
αντιπολίτευση
μπορεί να
παραμείνει 
για πάντα
αντιπολίτευση...

της κυβέρνησης Μητσοτάκη


