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Ο
ποιος παρακολούθησε την προχθεσινή
συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σε
επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τις κατα-

στροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα και
άκουσε την πύρινη ομιλία του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ένα πράγμα θα πρέπει να του έκανε εντύ-
πωση στο τέλος της ημέρας: Γιατί ο Τσίπρας δεν
ζήτησε προσφυγή στις κάλπες;

Αφού, σύμφωνα με τον Αλέξη, η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν κατάφερε να σβή-
σει εγκαίρως τις φωτιές, απέτυχε να ελέγξει τα
απανωτά κύματα της πανδημίας, κατέστρεψε τη
δημόσια υγεία, βούλιαξε την οικονομία, διέλυσε
την παιδεία και τον τουρισμό, τότε γιατί δεν τόλ-

μησε να ξεστομίσει τις λέξεις «πρόωρες εκλο-
γές»;

Ίσως γιατί κατά βάθος γνωρίζει ότι η επιτυχη-
μένη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει μείνει
ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη του ελληνικού
λαού… Ίσως γιατί κάποια βράδια θυμάται το Μά-
τι και τη Μάνδρα. Ίσως γιατί κατά βάθος να γνω-
ρίζει ότι ούτε η οικονομία βούλιαξε ούτε η παι-
δεία και ο τουρισμός διαλύθηκαν ούτε η δημόσια
υγεία καταστράφηκε. Παράλληλα, ίσως να γνω-
ρίζει και τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων…

Αυτό, όμως, που ξέρουν πολύ καλά ο ίδιος και
οι «σύντροφοί» του είναι η τέχνη της γκρίνιας και
της οργής. Εκεί όπου θριαμβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι

στο πρωτάθλημα… της φασαρίας. Φασαρία για
τα εμβόλια, για τις μάσκες, για την απαγόρευση
κυκλοφορίας, για την τηλεργασία. Οργή για την
Αστυνομία στα Πανεπιστήμια, για τις εκκενώσεις
περιοχών στα πύρινα μέτωπα, για τα ΜΜΕ και
τους δημοσιογράφους. Και την ίδια ώρα βρίσκει
πάντα να καταγγείλει ένα ύπουλο σχέδιο και
έναν αόρατο εχθρό. Από το real estate έως τις
ανεμογεννήτριες στα καμένα. 

Για όλα αυτά δεν ζήτησε εκλογές ο Αλέξης Τσί-
πρας. Και απλώς θα αρκεστεί για πολύ καιρό
ακόμα στις καταγγελίες γενικώς, στις διαμαρτυ-
ρίες, στις θορυβώδεις αντιδράσεις και στις
ύβρεις. Α, και στα fake news!
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Γιατί δεν ζήτησε εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας;
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Φαίνεται ότι το μέτρο έχει χαθεί για τα καλά.
Και, για να γίνω συγκεκριμένος, αναφέρομαι
στα όσα γίνονται γνωστά, τις τελευταίες ημέ-

ρες, με αφορμή τις απόψεις που εκφράζουν όλον αυτόν
τον καιρό επιστήμονες για τα μέτρα που πρέπει να λη-
φθούν για την προστασία των πολιτών απέναντι στον
κορονοϊό. 

Ο ένας μετά τον άλλον δέχονται απειλές και στοχο-
ποιούνται, είτε από… ψεκασμένους «Ταλιμπανο-χρι-
στιανούς», όπως ευστόχως τους αποκάλεσε ο καθηγη-
τής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, είτε από ψεκα-
σμένους «μιντιάρχες» που τους στοχοποιούν ή από
διάφορα συμφέροντα που τους χαλούν δουλειές, προ-
φανώς, από τα μέτρα.

Στο στόχαστρό τους έχουν βρεθεί κατά καιρούς επι-
στήμονες όπως οι Σωτήρης Τσιόδρας και ο Νίκος Σύ-
ψας, μέχρι εσχάτως ο Νίκος Τζανάκης και Θόδωρος
Βασιλακόπουλος!

Τα όσα καταμαρτυρούν για τις απειλές που δέχον-
ται οφείλουν να απασχολήσουν τη Δικαιοσύνη. Για
να εντοπιστούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της
«επιχείρησης τρόμου» που στήνουν κάποιοι, οι
οποίοι θεωρούν ότι ο κορονοϊός είναι γρίπη και
πως όλα γίνονται για να μας βάλει… τσιπάκι ο
Γκέιτς. Θα τους χαρακτηρίζαμε απλώς γραφικούς
όλους αυτούς, εάν δεν έδιναν καύσιμη ύλη σε κά-
ποιους επικίνδυνους που ξεπερνούν κάθε όριο,

στοχοποιώντας και απειλώντας τους γιατρούς. 
Την αποκάλυψη ότι δέχεται απειλές και υβριστικά

μηνύματα από αγνώστους για όσα λέει σχετικά με την
πανδημία και τον κορονοϊό έκανε πρώτος ο καθηγητής
Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στο Ράδιο
Κρήτη. Τους χαρακτήρισε μάλιστα «Ταλιμπανοχριστια-
νούς» και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν φοβάμαι και δεν
τρομοκρατούμαι».

Ο κ. Τζανάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και
στις απειλές που δέχεται από αντιεμβολιαστές, τόνισε
ότι από την πλευρά του θεωρεί αμελητέες τις οργανω-
μένες προσπάθειες απειλών που έχουν υπάρξει αυτές
τις μέρες. 

Αναφορικά με τη σχέση των ανθρώπων που κρύβον-
ται πίσω από αυτές τις απειλές με την Εκκλησία, σημεί-
ωσε: «Παρότι αυτοί οι άνθρωποι επικαλούνται την Εκ-
κλησία μας και τη θρησκεία μας, στην ουσία είναι εκτός
της Εκκλησίας». Και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι
μορφώματα τα οποία επικαλούνται την Εκκλησία και το
κύρος της και την κοινωνική της αξία στη συνείδηση
του κόσμου, προκειμένου, τρόπον τινά, να διεκπεραι-
ώσουν δικούς τους ιδιοτελείς σκοπούς. Είναι αμελη-
τέοι - δεν τους εκλαμβάνουμε καν υπ’ όψιν μας».

Στη θεωρία συνωμοσίας ότι «ο Μπιλ Γκέιτς θέλει να
περάσει τσιπάκι μέσα από το εμβόλιο κατά του κορονοϊ-
ού» απάντησε από τη μεριά του ο καθηγητής Πνευμονο-
λογίας - Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πα-

νεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
Ο κ. Βασιλακόπουλος μίλησε χθες στην πρωινή εκ-

πομπή του MEGA και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις
θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν για τον κορο-
νοϊό και το εμβόλιο, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και
υγειονομικοί υιοθετούν αυτούς τους αδιανόητους
ισχυρισμούς.

«Έκαναν μια διαμαρτυρία έξω από το Μαμάτσειο κά-
ποιοι εργαζόμενοι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν.
Και υπήρχε πλακάτ που έλεγε: “Δεν θα περάσει ο Μπιλ
Γκέιτς το τσιπάκι του”», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ.
Βασιλακόπουλος, ο οποίος ακολούθως απάντησε
στους αρνητές του εμβολίου και ειδικά σε αυτούς που
κρατούσαν το πλακάτ στο Μαμάτσειο: «Θέλω να πω σε
αυτούς που το έλεγαν ότι στα σίγουρα ο Μπιλ Γκέιτς
δεν ασχολείται με το Μαμάτσειο. Με πήρε τηλέφωνο
και μου είπε: “Δεν ασχολούμαι με το Μαμάτσειο”». 

Σημειώνεται, επίσης, πως ο καθηγητής Πνευμονο-
λογίας - Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πα-
νεπιστημίου Αθηνών αποκάλυψε και αυτός ότι δέχεται
απειλές με φράσεις όπως: «θα σε βρουν σε χαντάκι»!

Φαίνεται πως οι Έλληνες «Ταλιμπανοχριστιανοί»
και «πατριώτες» που εμφανίστηκαν στη ζωή μας τα
χρόνια του μνημονίου άλλαξαν ατζέντα και πέρασαν
στα της πανδημίας, εφαρμόζοντας την ίδια ρητορική
του μίσους. Και αυτό είναι επικίνδυνο για την κοι-
νωνία…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Απειλούν (τώρα) και τους επιστήμονες 
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Μενέντεζ, ένας φίλος στην Αθήνα

Τ
ην ευκαιρία να συναντήσει και να συ-
ζητήσει εκτενώς με έναν δεδηλωμέ-
νο φίλο της Ελλάδας και βασικό υπο-
στηρικτή των ελληνικών θέσεων

στην Ουάσιγκτον, τον γερουσιαστή και πρό-
εδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της
Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, είχε
χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την
επίσκεψη του κ. Μενέντεζ στη χώρα μας. 

Όπως είναι αναμενόμενο -και στη σκιά των
γεγονότων στο Αφγανιστάν- στο επίκεντρο
της συζήτησης βρέθηκαν περιφερειακά και
διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με
έμφαση στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιο-
χή, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια
Αφρική και τα Βαλκάνια, αλλά και τη Μέση
Ανατολή. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαί-
τερα θερμό κλίμα, σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, και ο πρωθυπουργός τόνισε ότι υποδέ-
χεται «έναν πολύ πολύ καλό φίλο της Ελλά-
δας, αλλά και έναν άνθρωπο που έχει θέσει τη
στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσο-
γείου στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής
των ΗΠΑ».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «ανυπο-
μονούμε πραγματικά για την ολοκλήρωση του
Νόμου περί Άμυνας και Διακοινοβουλευτι-
κής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ - Ελλάδας 2021, ο
οποίος πιστεύω ότι θα αποτελέσει νομοθεσία-
ορόσημο που θα ενισχύσει περαιτέρω την
πρόοδο που έχουμε κάνει στο επίπεδο των δι-
μερών μας σχέσεων». 

Μένει, δε, να φανεί αν το επόμενο διάστημα
θα έρθει και στη χώρα μας για την επισφράγι-

ση αυτού του γεγονότος και ο υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, με δεδο-
μένο ότι ο προκάτοχός του Μάικ Πομπέο είχε
επισκεφθεί την Ελλάδα, όταν ανανεώθηκε η
συμφωνία το φθινόπωρο του 2019, επισφρα-
γίζοντας έτσι τη σημαντική εταιρική σχέση
των δύο χωρών. 

Στήριξη για τις πυρκαγιές
Από την πλευρά του ο Αμερικανός γερου-

σιαστής εξήρε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας
στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής, καθώς και στην πρόσφατη «πρό-
κληση των πυρκαγιών», τονίζοντας ότι προ-
έχουν οι ανθρώπινες ζωές και έπονται οι
υλικές ζημιές.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ηγετικό ρόλο της
Ελλάδας σε αυτό το πεδίο και, τέλος, θα ήθελα
να τονίσω ότι διανύουμε μια ιδιαίτερα σημαν-

τική περίοδο για τις χώρες μας, που αποτελεί
και μια ευκαιρία για την Ελλάδα να συνεχίζει
να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διεθνώς
και αναφέρομαι και στα ζητήματα δημοκρα-
τίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία», είπε ακό-
μα με νόημα ο κ. Μενέντεζ, ο οποίος παγίως
αναφέρεται στις δημοκρατικές αξίες, προκει-
μένου να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή
με την Τουρκία, στην οποία ο ίδιος έχει πολλά-
κις επιτεθεί σε υψηλούς τόνους, με αιχμή την
καταστρατήγηση των δημοκρατικών αξιών. 

Επίσης κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε το
υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων Αθήνας -
Ουάσιγκτον, όπως επίσης και περί των ακόμα
μεγαλύτερων δυνατοτήτων για συνεχή επέ-
κταση και εμβάθυνσή τους. Ο πρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερου-
σίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, διαχρονι-

κός φίλος της Ελλάδας, όπως επισήμαναν κυ-
βερνητικές πηγές, πραγματοποιεί επίσκεψη
στη χώρα μας για επαφές με την πολιτειακή
και πολιτική ηγεσία επ’ ευκαιρία του εορτα-
σμού της 200ής επετείου από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης. Ο κ. Μενέντεζ βρί-
σκεται στην Αθήνα προσκεκλημένος της επι-
τροπής «Ελλάδα 2021», ενώ χθες το βράδυ μί-
λησε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η επιτρο-
πή «Ελλάδα 2021», στο πλαίσιο του forum «Η
Ελλάδα το 2040». 

Ο Μπακογιάννης
Την ύψιστη διάκριση της ελληνικής πρω-

τεύουσας, το Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των
Αθηνών, απένειμε χθες στον πρόεδρο της
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερου-
σίας των ΗΠΑ, γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέν-
τεζ, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης (φωτογραφία).

Σε ειδική τελετή στο δημαρχιακό μέγαρο,
παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Ρ.
Πάιατ και της πρέσβεως της Ελλάδας στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αλεξάνδρας
Παπαδοπούλου, ο δήμαρχος Αθηναίων υπο-
δέχθηκε «μια σπάνια προσωπικότητα, έναν
από τους πιο δραστήριους, δυναμικούς και
σεβαστούς ηγέτες της αμερικανικής Γερου-
σίας», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακο-
γιάννης.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων
μίλησε για τις κοινές αρχές και αξίες που συν-
δέουν τις δύο χώρες, αναφέρθηκε στον γνή-
σιο και επίμονο δημοκράτη, τον αταλάντευτο
φίλο της Ελλάδας και της Κύπρου, τον υπερα-
σπιστή των δικαίων του ελληνισμού και έναν
από τους ισχυρότερους κρίκους που ενδυνα-
μώνει τη διαχρονική ιστορική σχέση με τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ απηύθυ-
νε θερμό καλωσόρισμα στον κ. Μενέντεζ εκ
μέρους όλων των Αθηναίων. 

Την προοπτική επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβο-
λιασμού και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες επιβεβαίωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Ό,τι έχουμε
πει έως τώρα για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
ισχύει. Το ενδεχόμενο επέκτασής της και σε άλλες κατηγορίες
εργαζομένων είναι πάντοτε μια επιλογή που υπάρχει στο τρα-
πέζι, στην εργαλειοθήκη μας, υπάρχει η αντίστοιχη νομική βά-
ση για αυτό», δήλωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συν-
τακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιάννης Οικονόμου
εξήγησε πως ανάλογα με τον ρυθμό εξέλιξης των εμβολια-
σμών θα αξιολογηθεί από το ποιες επαγγελματικές κατηγορίες

θα ξεκινήσει και τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τις συνέπειες
που θα υπάρξουν. 

Όπως έχει γράψει η «Political», σε αυτή τη φάση, το κεντρικό
σενάριο που εξετάζεται είναι η επέκταση της υποχρεωτικότη-
τας σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, αλλά η από-
φαση θα ληφθεί τις επόμενες εβδομάδες και με δεδομένο ότι
δεν θα δημιουργηθούν κρίσιμα επιχειρησιακά κενά για τη λει-
τουργία του κράτους.

Όπως σημείωσε ο κ. Οικονόμου, από τις 16 Αυγούστου περί-
που 165.000 νέα ραντεβού έχουν κλειστεί, ο ρυθμός είναι ικα-
νοποιητικός, πολύ καλύτερος από όταν έγινε η «κοιλιά», ενδε-

χομένως και λόγω καλοκαιριού. «Θα επιδιώξουμε κι ακόμα
περισσότερους εμβολιασμούς», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης (ΣΚΑΪ) άφησε χθες
ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας και
στον δημόσιο τομέα. «Και στο Δημόσιο πρέπει και θέλουμε να
γυρίσουμε σε κανονικότητα λειτουργίας, αξιοποιώντας την τη-
λεργασία όπου χρειάζεται, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η
παροχή υπηρεσίας να επανέλθει σε επίπεδα κανονικής λει-
τουργίας. Είναι κάτι που προφανώς θα αξιολογηθεί», εξήγησε
ο υπουργός. 

Γιώργος Ευγενίδης

Τον Σεπτέμβριο αποφάσεις για νέα υποχρεωτικότητα

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Ο
ι οξείς τόνοι που χαρακτήρισαν την
ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, κατά
την προχθεσινή, σε επίπεδο αρχηγών

κομμάτων, συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκα-
γιές, απέναντι στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ήταν απλώς και μόνον μια «τροχιοδει-
κτική βολή» για την αντιπολιτευτική γραμμή που
προτίθεται να ακολουθήσει από τούδε και στο
εξής ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. 

«Limit up χυδαιότητας άγγιξε χθες ο κ. Μη-
τσοτάκης στη Βουλή», είπε ο εκπρόσωπος Τύ-
που του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος, μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν ντρά-
πηκε να κουνήσει το δάχτυλο στους ανθρώπους
που έχασαν τους κόπους μιας ζωής στην πυρ-
καγιά, λέγοντας προκλητικά ότι δεν γίνεται να
ζητάνε όλοι να έχουν ένα ελικόπτερο πάνω από
το σπίτι τους». 

Αναφερθείς στην πανδημία, τόνισε ότι «η εί-
δηση που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι ότι
χθες το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην ανά-
κληση των αδειών όλων των εργαζομένων στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας». «Αν το δημόσιο σύστη-
μα υγείας ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει το νέο
κύμα της πανδημίας που έρχεται, προφανώς η
κυβέρνηση δεν θα προχωρούσε σε αυτή την
απόφαση», σημείωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση, μετά την έν-
τονη αντιπαράθεση στη Βουλή με αντικείμενο
τις καταστροφικές πυρκαγιές, που ο πρωθυ-
πουργός εμφανίστηκε «κυνικός και χωρίς εν-
συναίσθηση της πραγματικότητας για το μέγε-
θος της καταστροφής», περνούν στο επόμενο

πεδίο αντιπαράθεσης, αυτό της πανδημίας.
Χθες, στα κεντρικά γραφεία της Κουμουν-

δούρου, στο «Πολιτικό Κέντρο», συζήτησαν τα
μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους
ανεμβολίαστους πολίτες και ευθέως επέρριψαν
τις «ευθύνες για τη νέα έξαρση στην κυβέρνη-
ση» που, όπως λένε, «καλλιέργησε εφησυχα-
σμό και χαλάρωση», και τονίζουν πως «τα νέα
μέτρα προκαλούν τον διχασμό» στην ελληνική
κοινωνία.

Είναι σαφές πως οι επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
επιχειρούν να διευρύνουν την ατζέντα της αντι-
παράθεσης με την κυβέρνηση σε θέματα που
θεωρούνται προνομιακά, όπως η «διαχείριση
της πανδημίας και η Παιδεία».

Για τα σχολεία
Με κοινή επιστολή τους προς τον πρόεδρο της

Βουλής Κώστα Τασούλα, ο τομεάρχης Παιδείας
Νίκος Φίλης, ο τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Ξαν-
θός και η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Όλγα Γεροβασίλη ζητούν την άμεση σύγκληση
σε κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών
Κοινωνικών και Μορφωτικών Υποθέσεων με τη
συμμετοχή των μελών των Επιτροπών Εμπειρο-
γνωμόνων του υπουργείου Υγείας και της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών με αποκλειστικό

θέμα το υγειονομικά ασφαλές άνοιγμα της εκ-
παίδευσης. 

Με αυτό τον τρόπο «θα υπάρξει πλήρης γνώ-
ση της κατάστασης και ουσιαστική συζήτηση
των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για το
ασφαλές άνοιγμα σχολείων και πανεπιστη-
μίων», υποστηρίζουν οι τρεις υπογράφοντες
βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Επί του θέματος, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
Νάσος Ηλιόπουλος επισήμανε: «Ετοιμαζόμαστε
για ένα νέο κύμα της πανδημίας, χωρίς η κυβέρ-
νηση να ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγείας».
Καταλογίζοντας επιπλέον ευθύνη στην κυβέρ-
νηση, μίλησε για «ξεκάθαρη αποτυχία και στο
πεδίο του εμβολιασμού». «Με βάση στοιχεία, το
25% των πολιτών άνω των 80 ετών στη χώρα μας
είναι ανεμβολίαστοι, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες το ποσοστό αυτό κινείται μόλις στο 5%»,
ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Είπε, δε, ότι «ο κ. Κικίλιας αντί να ανακοινώσει
μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας,
ανακοίνωσε μέτρα για τους ανεμβολίαστους»,
σημειώνοντας πως «όταν δυσκολεύεις την πρό-
σβαση στο τεστ για έναν συμπολίτη μας που δεν
έχει εμβολιαστεί, στην πραγματικότητα τιμωρείς
το σύνολο της κοινωνίας, γιατί ουσιαστικά κάνεις
πιο εύκολη τη μετάδοση στην κοινότητα».

Ο δικός μας Γιώργος Ευγενίδης κάνει μια ακόμη
κίνηση στην αξιόλογη επαγγελματική του πορεία
και εντάσσεται στο Star, που συνεχίζει να ενισχύει
το δημοσιογραφικό δυναμικό των ειδήσεων. Ο
Γιώργος Ευγενίδης γεννήθηκε το 1995, αποφοίτη-
σε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 2013 και
ξεκίνησε τις σπουδές του στις Πολιτικές Επιστή-
μες στο Βερολίνο, ενώ έκανε ταυτόχρονα μετα-
πτυχιακό στην Επικοινωνία στις Βρυξέλλες. Πα-
ράλληλα με τις σπουδές του, ξεκίνησε την επαγ-

γελματική του πορεία στον απαιτητικό στίβο της
δημοσιογραφίας και συνεργάστηκε ως πολιτικός
συντάκτης με σάιτ και εφημερίδες.

Το 2019 μπήκαν στη ζωή του η τηλεόραση και το
ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας ενημερωτικές εκ-
πομπές, όπου, παρά το νεαρό της ηλικίας του, κέρ-
δισε τις εντυπώσεις και καταξιώθηκε. Ξεχώρισε
για το καλά πληροφορημένο, έγκυρο και αποκλει-
στικό του ρεπορτάζ αλλά και το δυναμικό, καυστι-
κό και πάντα αντικειμενικό του σχόλιο.

Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο Γιώργος Ευγενί-
δης αναλαμβάνει καθημερινά την παρουσίαση του
μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star (Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή στις 15.00), το κυβερνητικό ρε-
πορτάζ και -όταν η επικαιρότητα το απαιτεί- θα
βρίσκεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ως σχο-
λιαστής, στο πλευρό της Μάρας Ζαχαρέα.

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής και οι συνάδελ-
φοί του στην «P» και στο «Π» του ευχόμαστε καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Ο δικός μας Γιώργος Ευγενίδης στο μεσημεριανό δελτίο του STAR

ΦΦίλης 
αδειάζει 
Πολάκη!
Με ανάρτησή του στην προ-

σωπική σελίδα του στο

Facebook, ο τομεάρχης

Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.,

σαφώς διαφοροποιούμε-

νος από τον Παύλο Πολάκη

(αμφισβητεί δημόσια την

αποτελεσματικότητα των

εμβολίων), προτρέπει τους

πολίτες, και ειδικά την εκ-

παιδευτική κοινότητα, να

σπεύσουν να εμβολια-

στούν ενόψει της έναρξης

της νέας σχολικής χρο-

νιάς. «Σήμερα καλούμε ξα-

νά όλους τους Έλληνες πο-

λίτες να εμβολιαστούν. Το

εμβόλιο είναι όπλο! Και αν

αρχικώς κάποιες επιφυλά-

ξεις ήταν κατά περίπτωση

εύλογες, σήμερα, πολλούς

μήνες μετά την έναρξη του

εμβολιασμού και με πλή-

θος δεδομένων να έχουν

συλλεχθεί διεθνώς, μπο-

ρούν και εκείνοι που αμ-

φέβαλλαν να είναι πλέον

βέβαιοι: ο εμβολιασμός εί-

ναι ασφαλής, αποτελεσμα-

τικός και αποδεικνύεται

καθημερινά σωτήριος! Πα-

ραμένει λοιπόν απαραίτη-

τος, ειδικά με την απειλή

της νέας επιθετικής μετάλ-

λαξης. Εμπρός, λοιπόν. Ας

βαδίσουμε συλλογικά στον

δρόμο της έγνοιας για την

κοινότητα», γράφει ο Νί-

κος Φίλης.

Σε ρυθμό σκληρού ροκ 
θα συνεχίσει η Κουμουνδούρου
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Ανεβάζει… στροφές ο ΣΥΡΙΖΑ

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός



Θα απαλλαγούν από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
για τρία έτη όχι μόνο τα κτίρια, αλλά και τα αγροτεμάχια που
βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες
πυρκαγιές, αρκεί να δηλωθούν στην ειδική διαδικτυακή πύλη
που λειτουργεί για την αρωγή των πυρόπληκτων. Ο υφυπουρ-
γός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατά την κοινή
συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών για τις Πράξεις Νομο-
θετικού Περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα στήριξης των πυ-
ρόπληκτων, αναφέρθηκε στο πλαίσιο απαλλαγής από τον ΕΝ-
ΦΙΑ. 

«Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2021, 2022 και 2023
αφορά όλα τα ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές,
όπως ορίζεται στο 16ο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου. Η απαλλαγή αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται
σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώ-
θηκαν μετά την 27η Ιουλίου. Η απαλλαγή επεκτείνεται και στα
αγροτεμάχια που οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι βεβαίωσης
καταστροφής, από τα κατά τόπους αρμόδια τμήματα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και ελέγχου του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων». Ο κ. Βεσυρόπουλος ξεκαθάρισε ποια
ακριβώς ακίνητα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, μετά από
τοποθετήσεις βουλευτών της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζη-
τούσαν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των ακινήτων όχι μό-
νον των άμεσα πληττόμενων, αλλά και των έμμεσων. Ο υφυ-
πουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η απαλλαγή από τον ΕΝ-
ΦΙΑ χορηγείται με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην

ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στη διαδικτυακή πύλη aro-
gi.gov.gr. Ωστόσο, ειδικά για τη Βόρεια Εύβοια, επειδή οι κα-
ταστροφές είναι εκτεταμένες, διευκρίνισε ότι «η κυβέρνηση
θέσπισε και την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, για το έτος 2021,
στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στον Δήμο Μαντου-
δίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και στον δήμο Ιστιαίας - Αιδη-
ψού».

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνεδρίασης των Επιτρο-
πών, επαναλήφθηκε το προχθεσινό σκηνικό της συζήτησης
στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών
για τις πυρκαγιές, αλλά μεταξύ των βουλευτών των κομμά-
των, οι οποίοι επαναδιατύπωσαν τα επιχειρήματα των προ-
έδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων τους. 

Ε
ντονο προβληματισμό και εύλογα
ερωτηματικά προκαλούν τα στοι-
χεία για την αξιοποίηση και το πο-
σοστό απορρόφησης κονδυλίων

του Πράσινου Ταμείου που αφορούν την
αντιπυρική προστασία της χώρας κατά τη
διάρκεια της τελευταίας πενταετίας και πα-
ρουσιάζει σήμερα η «Political». Ενδεικτικό
είναι το γεγονός ότι το 2015 η απορρόφηση
των κονδυλίων άγγιξε το 1,9%! Το συνολικό
ποσό των διαθεσίμων του Πράσινου Ταμεί-
ου ανέρχεται περίπου στα 4 δισ. ευρώ και
συγκεκριμένα στα 3.943.505.126 ευρώ,
σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή.
Ένα τμήμα αυτών των κονδυλίων κατευθύ-
νεται σε αντιπυρικές δράσεις. Σύμφωνα με
τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνον-
ται στο έγγραφο, αυτή τη χρονιά είχαμε το
μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης. Στις
δαπάνες αντιπυρικής προστασίας, όπως
αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που υπο-
γράφει η διευθύντρια του Ταμείου Κ. Φου-
σκοκολάκη, «αυτές περιέχονται στο Πρό-
γραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης και
Προστασίας Δασών της περιόδου 2015-
2021. Το πρόγραμμα διαθέτει πόρους
ύψους 10 εκατ. ευρώ ετησίως, που δε-
σμεύονται και αναμένουν την εκτέλεση των
σχετικών έργων που προτείνουν και εκτε-
λούν, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών του ΥΠΕΝ, οι 213 δασικές
υπηρεσίες της χώρας».

Οι σχετικές δαπάνες έχουν σημειώσει
αύξηση κατά 30% σε σχέση με τον μέσο όρο
της προηγούμενης πενταετίας. 

Ειδικότερα, η απορρόφηση κονδυλίων
για αντιπυρική προστασία από το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα έχουν κυμανθεί ως εξής:
2015: 1,9%
2016: 62,28%
2017: 35,40%
2018-Ιούλιος 2019: 62,3%
Οκτώβριος 2019-Φεβρουάριος 2021: 77,3%.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Ταμείου,
«για το τρέχον έτος, στον προϋπολογισμό
που εκτελείται έχει διατεθεί το μεγαλύτερο
ποσό στα χρονικά, 2,9 εκατ. ευρώ». Ωστόσο
τα ακριβή στοιχεία των απορροφήσεων για
το 2021 θα είναι διαθέσιμα στο τέλος της οι-
κονομικής χρήσης, διότι το πρόγραμμα εί-
ναι ετήσιο και εξελίσσεται για έξι μήνες
ακόμη.

Από τον Νοέμβριο 2019 ως τις αρχές Φε-
βρουαρίου 2021 (15 μήνες) το πρόγραμμα
είχε ήδη καταβάλει σε δικαιούχους του 30%
περισσότερα χρήματα από όσα είχαν διατε-
θεί σε μεγαλύτερο διάστημα (21 μηνών)
προηγουμένως, 7,9 εκατ. έναντι 6,1 εκατ.
ευρώ. Αν, δε, σε αυτά προστεθούν και επι-
πλέον πόροι 1,5 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν
από τον Φεβρουάριο ως σήμερα, προκύπτει
ότι το Πράσινο Ταμείο σε 21 μήνες έχει κα-
ταβάλει 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευ-
ρώ τους προηγούμενους, δηλαδή 50% πε-

ρισσότερα χρήματα. Σύμφωνα με την κα
Φουσκοκολάκη: «Το 2020 επετεύχθη η με-
γαλύτερη απορρόφηση του εν λόγω προ-
γράμματος στα χρονικά του Ταμείου, 5-10
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα προ-
ηγούμενα 8 χρόνια».

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι «ού-
τε ανατίθενται έργα, καθώς το Πράσινο Τα-
μείο είναι χρηματοδοτικός φορέας και μό-
νο, ούτε κόβονται πόροι που ζητήθηκαν. Αν-
τίθετα, έχουν δεσμευτεί περισσότεροι πό-
ροι από όσα ως την έναρξη της κρίσης αυ-
τής είναι εφικτό να απορροφηθούν, αλλά
και περισσότεροι από όσα εισρέουν από τις
πηγές του Ειδικού Φορέα Δασών, στα έσο-
δα του φορέα, 4 εκατ. ευρώ περίπου». Υπο-
γραμμίζεται ότι αυτό είναι το ένα και μονα-
δικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για
τα δάση και «ουδεμία σχέση έχει με άλλες
χρηματοδοτήσεις από εθνικούς ευρωπαϊ-
κούς πόρους άλλων εθνικών δομών (υπ.
Εσωτερικών, ΕΣΠΑ, Πολιτική Προστασία
κ.ά.)».

Όπως γίνεται σαφές, «από το 2010 έως
και σήμερα, για ποσά πέραν του 2,5% των
διαθεσίμων του το Πράσινο Ταμείο δεν έχει
καμία αρμοδιότητα διάθεσης, πρόσβασης ή
διαχείρισης». Στο εν λόγω έγγραφο επιση-

μαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-
μικής στρατηγικής, η διάθεση των πόρων
του Πράσινου Ταμείου κάθε χρόνο, για τις
λειτουργικές του δαπάνες και την επίτευξη
των σκοπών του «δεν επιτρέπεται να υπερ-
βαίνει το 2,5% επί του συνόλου των διαθεσί-
μων του κατά το τέλος του προηγούμενου
χρόνου. Τα επιπλέον του ανώτερου ποσο-
στού διαθέσιμα επιτρέπεται να περιέρχον-
ται στον κρατικό προϋπολογισμό με κοινές
αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής». Ο φετινός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε περίπου 133 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων το ποσό των 30,4 εκατ. ευρώ
κατευθύνεται υποχρεωτικά σε δράσεις
απολιγνιτοποίησης.

«Περίσσευαν» για πέντε
χρόνια τα κονδύλια των
αντιπυρικών δράσεων

Καμένα: Δεν θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια και τα αγροτεμάχια
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aantonopoulos10@gmail.com 

Αποκάλυψη-
«βόμβα» για το 
Πράσινο Ταμείο!



Οι Τούρκοι βλέπουν, αλλά…   
Με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης, 12 σχο-
λεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Έβρο
αναστέλλουν τη λειτουργία τους από το επόμενο σχολικό έτος.
Αναστολή δεν σημαίνει επ’ αόριστον λουκέτο, καθώς, εάν αυξη-
θούν οι μαθητές, μελλοντικά δύναται να τεθούν ξανά σε λειτουργία.
Η απόφαση ελήφθη με βάση πληθυσμιακά κριτήρια και μικρή ζή-
τηση φοίτησης.

Κατεύθυνση 
πολιτικής
Με τις μεταλλάξεις του ιού να
παρατείνουν τον συναγερμό
στην κυβέρνηση και τη διασπο-
ρά στην κοινότητα λόγω των με-
τακινήσεων του Αυγούστου να
παραμένει ο μεγάλος πονοκέ-
φαλος, το μήνυμα της κυβέρνη-
σης κατ’ αρχάς προς άπαντες εί-
ναι να εμβολιαστούν όλοι τώρα,
χωρίς κωλυσιεργίες και αναβο-
λές. Το πώς θα βρει επιδημιολο-
γικά τη χώρα το φθινόπωρο εί-
ναι το κρίσιμο ζητούμενο από
την ερχόμενη εβδομάδα. 

Νούμερα για βελτίωση  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 28%
των πολιτών της Ε.Ε. δεν μπορεί να αντέξει οι-
κονομικά διακοπές μίας εβδομάδας εκτός
σπιτιού. Η χειρότερη κατάσταση καταγράφεται
στην Ελλάδα, με το 88,9% (ή 1,38 εκατομμύρια)
των ανθρώπων που ζει σε κίνδυνο φτώχειας να
μην μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα διά-
λειμμα. Ακολουθούν η Ρουμανία (86,8%), η
Κροατία (84,7%), η Κύπρος (79,2%) και η Σλοβα-
κία (76,1%).

Ανδρουλάκης από Κρήτη
Στην Κρήτη βρέθηκε ο ευρωβουλευτής του Κινήμα-

τος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, συνδυάζοντας «το

τερπνόν μετά του ωφελίμου», προωθώντας την υπο-

ψηφιότητά του για την ηγεσία του Κινήματος Αλλα-

γής. Με κάθε ευκαιρία λέει: «Δεν με ενδιαφέρει να γί-

νει το 8% ένα 10% και να βγουν κάποιοι περισσότεροι

βουλευτές. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει αυτή η πα-

ράταξη ξανά πρωταγωνιστής». Καλό ως πρόθεση...

Τ
ο ότι τα εμβόλια επηρεάζουν τη γονιμότητα είναι
μια λανθασμένη άποψη. Η Εθνική Επιτροπή Εμ-
βολιασμών και η Ελληνική Μαιευτική και Γυναι-

κολογική Εταιρεία συστήνουν τον εμβολιασμό των έγ-
κυων γυναικών, ανεξαρτήτως τριμήνου κύησης, κατά
προτίμηση με mRNA εμβόλιο. Μάλιστα, δεν συστήνε-
ται τροποποίηση του προγραμματισμού εγκυμοσύνης
με βάση τον εμβολιασμό και, φυσικά, ούτε διακοπή

της κύησης λόγω εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός όχι
απλώς επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται και για τις θηλά-
ζουσες. Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι το γε-
νετικό υλικό του εμβολίου δεν ανιχνεύεται στο μητρι-
κό γάλα. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι ο
εμβολιασμός δεν επηρεάζει οποιαδήποτε παράμετρο
που αφορά στην υγεία του σπέρματος. Αυτά θα πρέπει
να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό. 
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Μ
ε τον όρο «φανατισμό» δηλώνουμε συνή-

θως την άκριτη αφοσίωση και την προ-

σκόλληση σε δόγματα και ιδεοληψίες. Ο

φανατισμός εκδηλώνεται με τον δογματισμό, την

αδιαλλαξία, τη μισαλλοδοξία, την έχθρα προς τους

διαφωνούντες, την επιβολή ιδεών και τη βία.

Ιστορικά παραδείγματα ιδεολογικού φανατισμού, πο-

λιτικής αδιαλλαξίας και εχθρότητας μεταξύ πολιτι-

κών κομμάτων αλλά και μεταξύ Πολιτείας και κάποι-

ων κοινωνικών ομάδων έχουμε άπειρα. 

Ο δογματισμός, οι εμπάθειες, η μονομέρεια, οι προ-

καταλήψεις και τα στερεότυπα υποβαθμίζουν την

κριτική ικανότητα και τον ορθολογικό έλεγχο, απομα-

κρύνουν από την αλήθεια και καθιστούν τους πάντες

ανίκανους να παρακολουθήσουν τις πολιτικές και τις

κοινωνικές εξελίξεις.

Δεν μπορεί να είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός

κάποιος, όταν είναι δέσμιος των ιδεών και των θέσε-

ών του. Γίνεται ασυνείδητος, δύσκαμπτος και αδιά-

φορος. Χειραγωγείται εύκολα και σε οποιαδήποτε

κατεύθυνση ετεροκαθορίζεται.

Τους μήνες του καλοκαιριού στη Βουλή παρατηρήσα-

με ότι ο πολιτικός φανατισμός υπονομεύει το δημο-

κρατικό πολίτευμα και καλλιέργησε ανελεύθερη, αυ-

ταρχική αντίληψη και νοοτροπία.

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι καταργούν-

ται ο διάλογος, το μέτρο και η ισορροπία, ανακόπτεται

η δυνατότητα ομαλής συμμετοχής στις δημοκρατικές

διαδικασίες και επικρατεί η στείρα πόλωση.

Το φθινόπωρο που έρχεται προδιαθέτει για ένταση

απροσδιόριστων διαστάσεων.

Καμιά φορά η ένταση στο πολιτικό πεδίο δείχνει τον

δρόμο.

Πρέπει να υπάρξει σύνεση απ’ όλες τις πλευρές, με

γνώμονα την κοινωνική ηρεμία.

Η Πολιτεία πρέπει να τηρήσει στο ακέραιο τον νόμο

απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές. Όλα, όμως,

πρέπει να γίνουν με χαμηλούς τόνους, όπως επιτάσ-

σει μια δημοκρατική κοινωνία. 

Άλλωστε, οι υψηλοί τόνοι ακούγονται δυνατά, αλλά

σβήνουν γρήγορα, ενώ οι χαμηλοί ακούγονται λιγότε-

ρο, αλλά διαρκούν περισσότερο.

Για εκείνους τους πολιτικούς κύκλους που επεν-

δύουν στην πόλωση και στον διχασμό, το αλάνθαστο

αισθητήριο της κοινωνίας των πολιτών θα τους κρίνει

και θα τους αποδοκιμάσει στο ακέραιο, όπως έκανε

και στο πρόσφατο παρελθόν.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Έρχεται φθινόπωρο
φανατισμού 

anetnews24@gmail.com 

Οι ανησυχίες για τη γονιμότητα
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Ο
Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, προπονητής της Μπάγερν
Μονάχου, φέρεται να σχολίασε ειρωνικά την
αντιποδοσφαιρική σωματοδομή του Γκερντ

Μίλερ, όταν του τον πρωτοπαρουσίασαν στην ομάδα,
το 1964, λέγοντας: «Τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτόν
τον αρσιβαρίστα!». Δέκα χρόνια αργότερα, όμως, στον
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ολ-
λανδία, αυτός ο «αρσιβαρίστας», μέσα στο «σπίτι του»,
το Μόναχο, με μια χορευτική κίνηση που θα ζήλευε
και ο Νουρέγιεφ, στον ρόλο του Ζίγκφριντ της «Λί-
μνης των Κύκνων» του «κανονικού» Τσαϊκόφσκι, της
μουσικής και όχι της προπονητικής, θα σημειώσει το
νικητήριο γκολ για την εθνική ομάδα της Δυτικής Γερ-
μανίας. Μια δύσκολη υποδοχή στο γύρισμα του Μπό-
νοφ που αντισταθμίζεται από μια προσποίηση προδια-
γραφών μπαλέτου, όπου το σώμα του ακολουθεί αρχι-
κώς την εμπροσθοβαρή αδρανειακή κίνηση της φά-
σης και εν συνεχεία, με μια απρόσμενη μυϊκή ανά-
κρουση, οπισθοδρομεί και με την μπάλα κολλημένη
στα πόδια του εκτελεί ημιστροφή, στέλνοντάς τη στο
τέρμα, κάτω από τα έκπληκτα πόδια του Ολλανδού
αμυντικού Ρούντι Κρολ και δίπλα από τον τερματοφύ-
λακα Γιαν Γιόνγκμπλουντ, που ως «αρσιβαρίστας» εί-
χε το βάρος του στο λάθος πόδι και μάζεψε, τελικά,
την μπάλα από τα δίχτυα. Αυτά τα δίχτυα που, όπως
λέει ο Εντουάρντο Γκαλεάνο, για τον «κακό λύκο»
Γκερντ Μίλερ «ήταν το νυφικό πέπλο ενός λαχταρι-
στού κοριτσιού». 

Στο ίδιο βιβλίο του, το εξαιρετικό «Το ποδόσφαιρο
στη σκιά και στο φως», ο Ουρουγουανός λογοτέχνης
συμπληρώνει για «εκείνον τον κοντοπόδαρο, στρουμ-
πουλό παίκτη που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής»,

παρότι ένας άλλος προπονητής τού είχε πει νωρίτερα:
«Στο ποδόσφαιρο δεν έχεις μέλλον, καλύτερα να
ασχοληθείς με κάτι άλλο». Ευτυχώς, ο Μίλερ δεν τον
άκουσε και «κανένας άλλος δεν πέτυχε περισσότερα
γκολ στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος
και της εθνικής ομάδας». Ο Γκαλεάνο συμπληρώνει,
λοιπόν: «Ο κακός λύκος δεν φαινόταν στο γήπεδο.
Μεταμφιεσμένος σε γιαγιά, με τους κυνόδοντες και τα
νύχια καλά κρυμμένα, περιφερόταν κάνοντας αθώες
πάσες και άλλες καλές πράξεις. Συγχρόνως, χωρίς να
τον πάρει κανένας είδηση, γλιστρούσε προς την πε-
ριοχή. Ξερογλειφόταν μπροστά στην απροστάτευτη
εστία… και τότε, πέταγε τη μεταμφίεση και άνοιγε το
στόμα του να δαγκώσει». 

Ο μεγάλος, όμως, αυτός επιθετικός της ποδοσφαι-
ρικής ομάδας της Δυτικής Γερμανίας των αρχών της
δεκαετίας του ’70 υπέκυψε πρόσφατα στη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Μια ύπουλη νόσο που προσβάλλει όλο
και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, συχνά χω-
ρίς να την παίρνει κανείς είδηση στα αρχικά στάδια
εκδήλωσής της, όπου οι πρώτες «αθώες» διαταραχές
μνήμης αποδίδονται απλώς στο φυσιολογικό γήρας,
την ίδια στιγμή που το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται
και οι κοινωνίες μας, ιδιαίτερα στον δυτικό, ανεπτυγ-
μένο, κόσμο, γηράσκουν. Μια νόσος που δεν κάνει
διακρίσεις. Έτσι χτύπησε και το «Εθνικό Βομβαρδι-
στικό» της Γερμανίας.  Τον «Der Bomber», όπως ήταν
το προσωνύμιό του. Τον άνθρωπο που με τα γκολ του
αποκατέστησε ένα κομμάτι από τη συλλογική εθνική
υπερηφάνεια της ισοπεδωμένης από τα βομβαρδιστι-
κά των Συμμάχων Δυτικής Γερμανίας, σε τέτοιο βαθ-
μό, μάλιστα, ώστε το συλλογικό ποδοσφαιρικό και

εθνικό ασυνείδητο των Δυτικογερμανών να ενδώσει
στον ψυχοδυναμικό αμυντικό μηχανισμό της «ταύτι-
σης με τον επιτιθέμενο» και να ονοματίσει τον επιθετι-
κό, πρώτο σκόρερ της εθνικής τους ομάδας, «Το βομ-
βαρδιστικό», παρότι οι μνήμες από την καταστροφή
της Δρέσδης ήταν ακόμη νωπές. 

Σε αντίθεση με τις μνήμες του Γκερντ Μίλερ που ξε-
θώριασαν λίγο λίγο από τη νευροεκφυλιστική νόσο, η
οποία έχει χτυπήσει και άλλους μεγάλους βετεράνους
ποδοσφαιριστές, όπως τον, επίσης προσφάτως απο-
βιώσαντα, αρχηγό της εθνικής Αγγλίας σερ Μπόμπι
Τσάρλτον και τον Σκωτσέζο Ντένις Λόου που στα 81
του ανακοίνωσε ότι πάσχει από άνοια μεικτού τύπου,
δηλαδή από νόσο του Αλτσχάιμερ και αγγειακή άνοια,
ανοίγοντας ξανά τον επιστημονικό και αθλητικό διά-
λογο και προβληματισμό ως προς τις εγκεφαλικές κα-
κώσεις και τις κρανιακές καταπονήσεις που συνο-
δεύουν την ενεργό δράση πολλών παικτών τόσο του
«δικού» μας όσο και του αμερικανικού ποδοσφαίρου,
όπως και της πυγμαχίας. Όσο όμως κρατά η συζήτηση
για την προστασία των «κεφαλοσφαιριστών» και των
υπολοίπων αθλητών που εκτίθενται σε χτυπήματα της
κεφαλής και σε πιθανούς κινδύνους μεταδιασεισικών
συνδρόμων και μελλοντικής μικροαγγειοπάθειας,
όσο οι νευροεπιστήμες θα αναζητούν αποτελεσματι-
κές θεραπευτικές παρεμβάσεις και θα επισημαίνουν
πιθανούς παράγοντες κινδύνου, ο μοχθηρός λύκος
της άνοιας, μεταμφιεσμένος με τον αθώο μανδύα του
γήρατος, θα κατακρεουργεί με την άσπλαχνη δαγκω-
ματιά της λήθης τις όμορφες ζωές και αναμνήσεις
των, όλο και μικρότερων σε ηλικία έναρξης της νόσου,
πρεσβύτερων συνανθρώπων μας. 

Ο Τσαϊκόφσκι και ο κακός λύκος της άνοιας

Τ
ο χιούμορ παρατηρείται σε όλους τους πολιτι-
σμούς του πλανήτη και σε όλες τις ηλικίες. Τις
τελευταίες δεκαετίες μάλιστα, αναγνωρίζεται

από την πειραματική Ψυχολογία ως ουσιαστική, θε-
μελιώδης ανθρώπινη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με έρευνες, το χιούμορ θεωρείται πλέον
ως δύναμη χαρακτήρα. Η θετική ψυχολογία, ένα πε-
δίο που εξετάζει τι κάνουν καλά οι άνθρωποι, σημει-
ώνει ότι το χιούμορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
κάνει τους άλλους να αισθάνονται καλά, να αποκτή-
σουν οικειότητα ή να βοηθηθούν σε αρνητικές κατα-
στάσεις. 

Μαζί με την ευγνωμοσύνη, την ελπίδα και την
πνευματικότητα, η αίσθηση του χιούμορ ανήκει στο
σύνολο των δυνατοτήτων που οι θετικοί ψυχολόγοι
αποκαλούν υπέρβαση. Μας βοηθά να δημιουργή-
σουμε συνδέσεις με τον κόσμο και να δώσουμε νόη-
μα στη ζωή. Και οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν
χιούμορ, έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένα συναισθή-
ματα συναισθηματικής ευεξίας και αισιοδοξίας.

Πώς όμως κατανοούμε, εκτιμούμε και παράγου-
με χιούμορ;

Η κατανόηση και η δημιουργία χιούμορ απαιτούν
μια ακολουθία νοητικών λειτουργιών. Οι γνωστικοί
ψυχολόγοι προτιμούν μια θεωρία του χιούμορ τριών
σταδίων. Για να ασχοληθείτε με το αστείο πρέπει να
είστε σε θέση:

* να αντιπροσωπεύσετε νοητικά τη δομή του αστεί-
ου

* να εντοπίσετε μια ασυμφωνία στις πολλαπλές ερ-
μηνείες της

* να λύσετε την ασυμφωνία εμποδίζοντας τις κυ-
ριολεκτικές, μη αστείες ερμηνείες υποστηρίζοντας
το νόημα του αστείου.

Τι δεν είναι αστείο
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο λόγοι για τους οποίους

μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ένα αστείο. 
Πρώτον, μπορεί να δημιουργηθεί μια διαφορετική

νοητική αναπαράσταση που έρχεται σε σύγκρουση
με αυτήν που έχει δημιουργηθεί από το αστείο. Τα

κομμάτια χρονισμού του γέλιου βοηθούν να σηματο-
δοτηθεί ο ακροατής ότι είναι δυνατή μια διαφορετική
αναπαράσταση. 

Δεύτερον, πρέπει να είστε σε θέση να εμποδίσετε
την αρχική νοητική αναπαράσταση.

Εκτιμώντας το χιούμορ
Το χιούμορ σχετίζεται με σημαντικές ψυχικές

διεργασίες και δυνάμεις του χαρακτήρα. Η μελέτη
του μας επιτρέπει να διερευνήσουμε τις θεωρητι-
κές διαδικασίες που εμπλέκονται σε πολλούς το-
μείς. Και είναι μια συμπεριφορά που ενδιαφέρει
από μόνη της, καθώς εργαζόμαστε για να περιγρά-
ψουμε, να εξηγήσουμε, να ελέγξουμε και να προ-
βλέψουμε το χιούμορ ανά ηλικία, φύλο και πολιτι-
σμό.

Ενώ μπορεί να μη συμφωνούμε στο τι είναι αστείο
και τι όχι, υπάρχει περισσότερη συναίνεση από ποτέ
μεταξύ των πειραματικών ψυχολόγων ότι το χιούμορ
είναι σοβαρό και σχετικό με την επιστήμη της συμπε-
ριφοράς. Και αυτό δεν είναι θέμα γέλιου. 

Χιούμορ: Τι σημαίνει σύμφωνα με την επιστήμη της Ψυχολογίας;

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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POLITICAL

Α
νέκαθεν οι εκπρόσωποι του πολιτικού
μας συστήματος αποτελούσαν τον χρή-
σιμο κυματοθραύστη των επιλογών μας.

Οι «βολεμένοι» εξυμνούν τους δικούς τους και
«καταχεριάζουν» τους αντίπαλους. Πάγια τακτι-
κή και δοκιμασμένη μέθοδος κολακείας! Υπάρ-
χουν όμως και αυτοί που πάνε κόντρα στο «σύ-
στημα» και πορεύονται με τα δικά τους μέσα.
Βασίζονται στις ικανότητές τους, παλεύουν με
τις αντιξοότητες της ελληνικής παραδοξότητας
και δικαίως «γυρίζουν την πλάτη στο σύστημα».
Είναι και κάποιοι άλλοι που λένε «άι σιχτίρ» και
ψάχνουν αλλού να βρουν τη δική τους «άνοιξη».
Από τη στιγμή που ο καθένας βρίσκει διέξοδο
από το προσωπικό του τούνελ, όλα είναι θεμιτά.
Με μια λεπτομέρεια… να μην είναι εις βάρος
κάποιου άλλου.

Στο δικό μας «γαλατικό χωριό» για όλα φταίνε
οι άλλοι και κυρίως οι πολιτικοί που επιλέγει η
πλειοψηφία. Για παράδειγμα, στον 21ο αιώνα
έπρεπε να ανοίξει μια από τις «σφραγίδες της
Αποκάλυψης» και ο εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμε-
νος Πιερρακάκης να ανοίξει τον δρόμο για την
ψηφιακή ελληνική επανάσταση και να σταματή-
σει σε έναν μεγάλο βαθμό η απίστευτη ταλαιπω-
ρία του κόσμου σε ουρές και ρουσφέτια, ακόμη
και για ένα πιστοποιητικό γέννησης!

Ως λαός, μας αρέσει η εύκολη κριτική και τα
μεγάλα λόγια. Είναι και μια μέθοδος κοινωνικής
αποσυμπίεσης. Όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν
μικρό πρωθυπουργό ή έναν πανεπιστήμονα.

Από τη «μικρή Βουλή» στα παρτέρια του Ζαπ-
πείου και τα μπλε και πράσινα καφενεία, έως τη

σημερινή αντιπαράθεση από τον καναπέ μας,
έχουμε ρίξει τα χίλια μύρια «καντήλια», αλλά
όταν πάμε στην κάλπη κάνουμε «μόκο» και τρο-
φοδοτούμε το σύστημα.

Φέτος κάηκε το σύμπαν. Ευθύνες στην πα-
ρούσα κυβέρνηση είναι αυτονόητο ότι αναλο-
γούν και είναι μεγάλες. Ανήκουν όμως αποκλει-
στικά σε αυτή; Χωρίς καμία διάθεση «ξεπλύμα-
τος» -και το γνωρίζουμε όλοι- οι ευθύνες είναι
διαχρονικές. Ποιος φταίει που τόσα χρόνια δεν
έχουμε ανανεώσει τον στόλο αεροπυρόσβεσης;
Ποιος φταίει που δεν έχει εκσυγχρονισθεί το
πυροσβεστικό σώμα;

Στο θέμα του εμβολιασμού, ένα μεγάλο ποσο-
στό πολιτών βγάζει τη γλώσσα απέναντι στην
επιστήμη και τους διπλανούς του. Και σε αυτή
την περίπτωση η κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη
ευθυνών, αφού δεν βρήκε το σωστό κανάλι επι-
κοινωνίας με τους πολίτες, προκειμένου να αν-
τιστρέψει το αρνητικό κλίμα και να περιορίσει το
αντιεμβολιαστικό ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση,
είναι σεβαστός ο φόβος μπροστά στο άγνωστο.
Η επιστήμη, όμως, είναι το μόνο όπλο που έχου-
με και αναγκαστικά πρέπει να πορευτούμε μαζί
της, προκειμένου να προστατεύσουμε τη ζωή
μας.

Από τον «μικρό πρωθυπουργό» που κρύβου-
με μέσα μας τα βλέμματα πλέον στρέφονται
στον κανονικό πρωθυπουργό που κρατά το πη-
δάλιο της χώρας και εν πολλοίς καθορίζει τις τύ-
χες μας. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια τεράστια ευ-
καιρία να αποδείξει ότι ξεχωρίζει μέσα από το
«σύστημα». Ο ανασχηματισμός που έχει προ-

αναγγείλει είναι ένα εξαιρετικό όχημα για να
«φύγει μπροστά». Είναι στο χέρι του να βρει το
σωστό πολιτικό μείγμα που θα δώσει ώθηση
στον κυβερνητικό μηχανισμό, στην οικονομία
αλλά και αυτοπεποίθηση στην κοινωνία. Όπως
έλεγε ένας σπουδαίος Αμερικανός προπονητής
του ράγκμπι: «Η αυτοπεποίθηση είναι μεταδοτι-
κή… το ίδιο και η έλλειψή της». Ούτως ή άλλως,
την κριτική για τις επιλογές του δεν θα την απο-
φύγει. Κανείς δεν τρέφει αυταπάτες ότι μπορεί
να γκρεμιστεί το λεγόμενο σύστημα. Αυτό που
μπορεί να γίνει, όμως, είναι να αντικατασταθούν
κάποια από τα γρανάζια του. Ουτοπικό; Μπο-
ρεί… Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ανέφικτο…
Διαφορετικά, τα τραγούδια μας έχουν φροντίσει
να δίνουν απαντήσεις για τα δεινά μας. Όπως
εκείνα τα διαχρονικά στιχάκια του Νικόλα Άσι-
μου:

Ω εποχή μού θυμίζεις τον Καίσαρα
κι οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν
κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα
τα τροχοφόρα με προσπερνούν
φεύγω να πάω να βρω στο Μπανκόγκ
τον σύντροφό μου τον Κινκ Κονκ
μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκογκ
μοιάζω με μπάλα του πιγκ πογκ.
Μας εκτελούνε με σφαίρες ντουμ ντουμ
σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ
κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ
ταρατατατζούμ για ένα κουστούμ

 του
Aντώνη Ι. 

Αντωνόπουλου

Δημοσιογράφος

Τ
η δουλειά τους έκαναν προχθές στη Βουλή και ο
Αλέξης Τσίπρας και η Φώφη Γεννηματά και οι
άλλοι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευ-

σης. Για αυτό τους έστειλε ο λαός στη Βουλή με τη συγ-
κεκριμένη σύνθεση: για να είναι μειοψηφία και να κά-
νουν αντιπολίτευση. Να ασκούν κριτική. Να προβάλ-
λουν τις δικές τους λύσεις. Από θεσμική σκοπιά, μια
χαρά τα πήγαν όλοι τους.

Από πολιτική, όμως, σκοπιά, κάθε αρχηγός αντιπο-
λιτευόμενου κόμματος επανέλαβε τον παλαιότερο
εαυτό του. Τίποτα καινούργιο δεν είδαμε ως πολιτική
στάση, ως αυτό που λέμε «positioning», δηλαδή τη φυ-
σιογνωμία ενός πολιτικού αρχηγού που θέλει να εν-
σταλάξει στους πολίτες. Για να αρχίσουμε αντίστροφα,
ο Βαρουφάκης επανέλαβε τις υπερβολές περί «δου-
λοπαροικίας», ο Βελόπουλος έκανε και πάλι γενικόλο-
γες αναφορές και σχοινοτενείς παρενθέσεις, όχι πάντα
σχετικές με το αντικείμενο, ενώ ο Κουτσούμπας χρη-
σιμοποίησε το μόνιμο ρεφρέν πως για όλα φταίει το
κέρδος και ο καπιταλισμός, ενώ η Γεννηματά επανέλα-

βε τον εαυτό της με τις οξείες αναφορές και το «σκλη-
ρό ροκ». Κατάφερε, μάλιστα, μέσα στην ίδια ομιλία, η
πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. να πει τις φράσεις «από τότε
που βρέθηκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο» και λί-
γο αργότερα «οφείλετε να ζητήσετε μια συγγνώμη». Ο
δε Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυ-
βέρνηση επιλέγοντας τα επιχειρήματα με τα οποία θα
τεκμηριώσει τις επιθέσεις του, ενώ παράλληλα επανέ-
λαβε και τις επτά προτάσεις που είχε καταθέσει πριν
από λίγες μέρες.

Εν ολίγοις, οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευ-
σης επανέλαβαν εαυτούς. Έτσι, όμως, δεν κερδί-
ζουν τίποτα παραπάνω από αυτά που ήδη έχουν. Τα
μικρά κόμματα παραμένουν μικρά -σε κάποιους αρ-
κεί, αλλά σε κάποιους άλλους δεν θα έπρεπε…- κι η
αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει αξιωματική
αντιπολίτευση.

Αυτό, όμως, θέλει ο κ. Τσίπρας; Να παραμείνει αξιω-
ματική αντιπολίτευση; Δεν νομίζω. Πώς, όμως, κάνο-
ντας τα ίδια πράγματα, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά

τον εαυτό του, μπορεί να περιμένει διαφορετικά απο-
τελέσματα; Πολλές φορές οι πολιτικοί μας, ακόμα κι
αυτοί που βρίσκονται σε ηγετικά κλιμάκια, βλέπουν το
δέντρο και χάνουν το δάσος. Διότι η επιδίωξη του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι μόνο η θεσμική
του υποχρέωση, δηλαδή να ασκεί κριτική στην κυβέρ-
νηση, αντίθετα πρέπει να διαμορφώσει τις συνθήκες
που θα ξανακάνουν πλειοψηφικό ρεύμα τον ΣΥΡΙΖΑ
και θα φέρουν τον ίδιο και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου
ως ένοικο κι όχι ως επισκέπτη.

Ο κ. Τσίπρας δεν έχει βρει ακόμα το μείγμα πολιτι-
κής που θα του επιτρέψει να αφαιρέσει την πολιτική
ηγεμονία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κι αυτό σίγου-
ρα δεν είναι οι φωνές, η μονοδιάστατη κριτική, ακόμα
και με επιχειρήματα, ακόμα και με τεκμηρίωση. Μέχρι
να το καταφέρει, οι πολίτες θα τον κρίνουν μόνο ως αρ-
χηγό της αντιπολίτευσης, που αν πετύχει θα παραμεί-
νει σε αυτή τη θέση, αλλά αν αποτύχει θα αντικαταστα-
θεί. Το μεγάλο πρόβλημά του είναι ότι οι πολίτες δεν
τον κρίνουν ως δυνητικό πρωθυπουργό.

«Η αυτοπεποίθηση είναι μεταδοτική, το ίδιο και... η έλλειψή της»

Οι φωνές δεν αρκούν

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος



T
ελικά κάποιοι το έχουν κάψει εντελώς.
Ενέπλεξαν τον Θόδωρο Σκυλακάκη σε
βίντεο με κρυπτονομίσματα. Πρόκειται

για ένα δημοσίευμα τύπου «διαφήμισης» που
διακινείται τις τελευταίες μέρες στο Διαδίκτυο
και όπου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών εμφανίζεται να «ανακοινώνει» νέα τεχνική
πλουτισμού μέσω γνωστής κωδικοποιημένης
πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.
Για τέτοια απάτη μιλάμε. Βεβαίως διευκρινίζε-
ται αρμοδίως ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών δεν έχει ουδεμία σχέση με το εν λό-
γω δημοσίευμα, το οποίο είναι παντελώς ανυ-
πόστατο και παραπλανητικό. Ήδη, ο κ. Σκυλα-
κάκης έχει καταθέσει μήνυση και απευθύνθη-
κε άμεσα στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος. Παράλληλα έχουν κινηθεί οι νο-
μικές διαδικασίες, ώστε να εντοπιστεί η πηγή
του δημοσιεύματος και να επιβληθούν οι νόμι-
μες κυρώσεις στους υπεύθυνους.

Οι ψεκασμένοι 
απειλούν γιατρούς; 
Η κατάσταση με ορισμένους «ψεκ» στην Ελ-
λάδα δείχνει να έχει ξεφύγει, καθώς απει-
λούν με ξυλοδαρμό επιστήμονες. Ο καθηγη-
τής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακό-
πουλος έκανε γνωστό ότι δέχεται απειλές
από αντιεμβολιαστές. «Εγώ δέχομαι άπειρες
απειλές. Παίρνουν τηλέφωνο συνέχεια και
βρίζουν την γραμματέα μου. Απειλούν, λένε
ότι θα με σπάσουν στο ξύλο, θα με βρουν στα
χαντάκια. Η πανδημία έχει τρελάνει τον κό-
σμο». Θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες, αν-
τίστοιχη καταγγελία έκανε και ο καθηγητής
Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης. Αποκάλυ-
ψε ότι δέχεται υβριστικά μηνύματα και απει-
λές από αγνώστους, τους οποίους χαρακτή-

ρισε «Ταλιμπανοχριστιανούς»,
αλλά όπως είπε: «Δεν φοβά-

μαι και δεν τρομοκρατού-
μαι».

Οι ΗΠΑ επενδύουν στην
Ελλάδα
Ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, όπου
βρεθεί κι όπου σταθεί, μιλά για επενδύσεις
στην Ελλάδα. Σε συνέντευξή του σε αγγλό-
φωνο οικονομικό σάιτ (Greecein-
vestorguide.com), αποκαλύπτει ότι αμερι-
κανικές εταιρείες του ενεργειακού αλλά
και του τεχνολογικού τομέα έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον για το πρότζεκτ της (γερμα-
νικής) VW στην Αστυπάλαια, επιχειρώντας
να αποκωδικοποιήσουν πώς οι νέες τεχνο-
λογίες θα επιδράσουν στα οικονομικά της
ενέργειας (energy economy) και μάλιστα
σε μια χώρα-μέλος της Ε.Ε. Ταυτόχρονα,
δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να εμπλακούν
πιο ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση της
Ελλάδας και αναφέρεται χαρακτηριστικά
στη νέα επένδυση σε ΑΠΕ που σχεδιάζει η
εταιρεία 547 από το Τέξας στη Δυτική Μακε-
δονία (πάρκα ανεμογεννητριών) καθώς και
στις συζητήσεις της μεγαλύτερης ιδιωτικής
εταιρείας πράσινης ενέργειας των ΗΠΑ In-
venergy από το Σικάγο για συνεργασία με
ελληνικές εταιρείες όπως ο Μυτιληναίος
και η ΔΕΗ. Άντε να δούμε και πράξεις, αξιό-
τιμε κύριε πρέσβη…

Λαχτάρισαν Μενέντεζ 
και Πάιατ από πτώση
δέντρου

Αναστάτωση προκάλεσε η πτώση δέν-
τρου σε αυλή εστιατορίου στο κέντρο
της Αθήνας, το βράδυ της Τετάρτης. Το
δέντρο έπεσε λόγω του βάρους του σε
εστιατόριο κοντά στη Μητρόπολη, στο
οποίο δειπνούσαν την ώρα εκείνη ο πρέ-
σβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ και ο γε-
ρουσιαστής και πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερου-
σίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος βρί-
σκεται στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε τι
πανικός επικράτησε αρχικά στην ασφά-
λεια των δυο ανδρών, μέχρι να καταλά-
βουν ότι επρόκειτο για τυχαίο γεγονός.

Επιστολή στον Κάρολο
της Ουαλίας 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
απέστειλε επιστολή στον πρίγκιπα Κάρολο
της Ουαλίας, με την οποία εξέφρασε τις θερ-
μές ευχαριστίες του ελληνικού λαού και του
ίδιου για την έμπρακτη στήριξη του διαδό-
χου του βρετανικού θρόνου προς την Ελλάδα
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των
καταστροφικών πυρκαγιών. Ο πρίγκιπας
Κάρολος, αναφέρει, βαθιά ευαισθητοποι-
ημένος σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος,
αλλά και ως έκφραση των γνωστών φιλελλη-
νικών αισθημάτων του, προέβη σε σημαντι-
κή προσωπική δωρεά προς τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό για τη στήριξη των πληγέν-
των από τις πυρκαγιές.
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Ο Σκυλακάκης
καταθέτει
μηνύσεις 

Για να ξέρετε: Το εργοστάσιο των νέων ταυτοτήτων
θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνι-
κής Αστυνομίας στη Λεωφόρο Συγγρού, όπου
προφανώς θα ληφθούν τα απαιτούμενα δρακόν-
τεια μέτρα ασφαλείας, ενώ μια δεύτερη μονάδα
υποστήριξης λειτουργιών (back-up) θα δημιουρ-
γηθεί σε επιλεγμένη ασφαλή περιοχή εντός της
Περιφέρειας Αττικής.
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ΟΤΕ και ΝΟΚΙΑ
ανέλαβαν 
τον ΑΔΜΗΕ 
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλή-
ρωση του πρώτου τμήματος ανοιχτού διαγωνι-
σμού για τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνια-
κών υποδομών (τεχνολογίας IP/MPLS) για την κά-
λυψη των λειτουργικών του αναγκών διαχείρισης
ενέργειας, συνολικού ύψους 16 εκατ. ευρώ, με τον
όμιλο ΟΤΕ να αναδεικνύεται ανάδοχος του έργου.
Η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και των
υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τη ΝΟΚΙΑ. Ο
ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει ένα σύγχρονο δίκτυο κορμού
πολλαπλών υπηρεσιών για τις ανάγκες επικοινω-
νίας των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς
Ενέργειας. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης
έξι έτη και εντάσσεται στη στρατηγική του διαχει-
ριστή για εκσυγχρονισμό και ψηφιακοποίηση των
υποδομών του με στόχο τη διασφάλιση ενός σύγ-
χρονου, λειτουργικού και ανθεκτικού συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας.



Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ δεν είναι κάποιος τυχαίος Αμερικανός. Είναι ο άνθρωπος που ο Ερντογάν έχει αποκαλέσει εχ-
θρό της Τουρκίας. Και μόνο αυτός ο λόγος είναι επαρκής για να καταλάβουμε το μέγεθος της σημασίας που έχει η
επίσκεψή του στην Ελλάδα σε αυτό το κρίσιμο τάιμινγκ. Διαχρονικός υποστηρικτής της Ελλάδας και των ελληνικών
θέσεων, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, πρωτοστάτησε το
2019 μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο στην πρωτοβουλία για τον East Med Act, η οποία αποτελεί πλέον νόμο του αμερι-
κανικού κράτους. Η πρωτοβουλία αυτή εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας των ΗΠΑ με αξιόπι-
στους εταίρους στην περιοχή, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Είναι ο άνθρωπος που στις 22 Ιουλίου 2020
είχε γράψει στον λογαριασμό του στο Twitter: «Ας είμαστε ξεκάθαροι, η μόνη χώρα που αμφισβητεί αυτά τα ύδατα
είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα, και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει κατηγορηματικά και δημόσια
να αναγνωρίσει ότι η Τουρκία είναι η μόνη υπεύθυνη για την ένταση σχετικά με αυτά».

Πρόστιμο 5.300 
σε αρνητή  

Έχετε αναλογιστεί πόσα εκατομμύ-
ρια είναι τα πρόστιμα που έχουν «πέ-
σει» στους αρνητές μάσκας το 2020
και το 2021; Από την έναρξη εφαρμο-
γής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου
2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά
65.229 παραβάσεις και επιβλήθηκαν
62.861 διοικητικά πρόστιμα των 300
ευρώ και 2.368 των 150 ευρώ. Συνολι-
κά το ύψος των προστίμων αγγίζει το
διάστημα αυτό τα 19 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Και τα πρόστιμα είναι ιδιαιτέρως
τσουχτερά. Προχθές επιβλήθηκε πρό-
στιμο ύψους 5.300 ευρώ σε άτομο που
αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο,
στο πλαίσιο των μέτρων για την Covid-
19, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» στην Αθήνα.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Αστυνομικός 
διδάσκει 
τους πολίτες 
πώς να «πολεμούν
τα ΜΑΤ»
Το βίντεο είναι πράγματι πρωτόγνωρο
και μεταξύ άλλων προτρέπει τους δια-
δηλωτές αντί να έρθουν σε σύγκρουση
με τους άνδρες των ΜΑΤ κατά τη διάρ-
κεια μιας πορείας, να κάνουν καθιστι-
κή διαμαρτυρία και να καταγράφουν με
τα κινητά τους τηλέφωνα τα «φαινόμε-
να αστυνομικής βίας», ενώ αναφέρει
επίσης πως «τα βοθροκάναλα δεν θα
έχουν σκηνές βίας από ταραξίες για να
βγάλουν λάδι την κυβέρνηση». Το βίν-
τεο του αστυνομικού, το μικρό όνομα
του οποίου είναι Τηλέμαχος και το έχει
αναρτήσει και στην προσωπική του σε-
λίδα στο Facebook, αποτελεί το πρώτο
μέρος και του δίνει γενικό τίτλο «Πώς
πολεμάω το σύστημα». Στο τέλος του
βίντεο προτρέπει τους ακολούθους του
να «σπάσουν την τηλεόραση», δεί-
χνοντας απόσπασμα από βίντεο που
άγνωστος ανοίγει πυρ κατά τηλεορά-
σεων. Το βίντεο αναρτήθηκε στις 21
Αυγούστου και περιμένουμε να δούμε
τι θα κάνει η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. 

M
ε ρωτούν αρκετοί φίλοι τι είναι το mansplaining που πέταξε η Φώφη Γεννηματά
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ένας συνδυασμός των λέξεων
man (άνδρας) και explaining (εξήγηση). Να εξηγείς κάτι σε κάποιον δηλαδή. Συ-

νήθως αναφέρεται όταν ένας άνδρας απευθύνεται σε μια γυναίκα με τρόπο περιφρονητι-
κό. Έτσι, λοιπόν, η κυρία Γεννηματά κατηγόρησε τον Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής
για mansplaining. Όπως είπε η κυρία Γεννηματά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «υπέπεσε σε
ένα πραγματικό ατόπημα στη δευτερολογία του εναντίον μου. Προσπαθώντας να υποτιμή-
σει τα όσα έλεγα. Προσπαθώντας να πει ότι δεν καταλαβαίνω και ότι ως άνδρας οφείλει να
εξηγήσει στη γυναίκα αυτά που δεν καταλαβαίνει». Και συνέχισε προσθέτοντας πως «εί-
ναι προφανές ότι κάθε φορά που στριμώχνεται χάνει την αστική του ευγένεια. Αυτό που
έκανε ο κ. Μητσοτάκης λέγεται mansplaining και θα πρέπει να το κατανοήσει και με την
πρώτη ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη. Είναι προφανές ότι αυτό που ρώτησα για τα αερο-
πλάνα ήταν πόσα επιχειρούσαν, πόσα σε κάθε πυρκαγιά και ποιος έπαιρνε την απόφαση
για το πώς θα κατανεμηθούν. Και είναι προφανές ότι είναι δύσκολες οι απαντήσεις που
πρέπει να δώσει ο κ. Μητσοτάκης».
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Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου…

Το σοκ της παγκόσμιας οικονομίας 
Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν θα είναι προσωρινή, όπως εκτιμούσαν κάποιοι

στην αρχή. Πλέον φαίνεται ότι θα διαρκέσει και την επόμενη χρονιά, καθώς τα αυξημένα
κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα δημιουργούν διαταραχές στην παραγωγή των εργοστα-
σίων στην Ασία, προκαλώντας περισσότερα σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Το κόστος
αποστολής ενός εμπορευματοκιβωτίου από την Ασία στην Ευρώπη είναι περίπου 10 φο-
ρές υψηλότερο από ό,τι τον Μάιο του 2020, ενώ το κόστος από τη Σαγκάη στο Λος Άντζελες
έχει εξαπλασιαστεί, σύμφωνα με τον δείκτη Drewry World Container Index. Τα υψηλότε-
ρα ναύλα και οι τιμές των ημιαγωγών θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό,
δήλωσε ο Chua Hak Bin, οικονομολόγος της Maybank Kim Eng Research Pte στη Σιγκα-
πούρη. Η εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ασία, καθιστά δύ-
σκολη τη λειτουργία πολλών εργοστασίων. Στο Βιετνάμ, τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγω-
γό υποδημάτων και ενδυμάτων στον κόσμο, η κυβέρνηση έδωσε εντολή στους ιδιοκτήτες
εργοστασίων να επιτρέψουν στους εργαζόμενους να κοιμούνται στα εργοστάσιά τους, για
να προσπαθήσουν να συνεχίσουν τις εξαγωγές.

Χαμόγελα στο Μέγαρο Μαξίμου
έχει προκαλέσει η μελέτη της
Εθνικής Τράπεζας για την
ελληνική οικονομία, από την
οποία προκύπτει ότι το ΑΕΠ
κατέγραψε θετικό ρυθμό ανόδου
13% στο δεύτερο τρίμηνο
(Απρίλιος-Ιούνιος) της φετινής
χρονιάς, εξαιτίας της
μεγαλύτερης εγχώριας
κατανάλωσης και των εσόδων από
την τουριστική κίνηση. Με
δεδομένο ότι ο Ιούλιος και ο
Αύγουστος κινήθηκαν στον τομέα
του τουρισμού στα επίπεδα του
2019, όταν σημειώθηκε ρεκόρ
25ετίας σε όλους τους δείκτες του
συγκεκριμένου κλάδου, οι
εκτιμήσεις θέλουν το τρίτο
τρίμηνο να… απογειώνει το
ελληνικό ΑΕΠ.

LOCK

Τι είναι το mansplaining;



Σ
ε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται
τις τελευταίες ημέρες η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας, καθώς
το τέταρτο επιδημικό κύμα, που

έκανε την εμφάνισή του εν μέσω καλοκαι-
ριού, απειλεί και πάλι την οικονομική και
την κοινωνική ζωή των πολιτών, αυτήν τη
φορά, όμως, με τη μορφή των τοπικών
lockdowns. 

Η αρχή έγινε στη Μύκονο στις 17 Ιουλί-
ου και έκτοτε ακολούθησαν αρκετοί ακό-
μη -κυρίως νησιωτικοί- προορισμοί. Στη
σχετική λίστα μπήκε χθες και η Μεσσηνία,
η πρώτη Περιφερειακή Ενότητα της ηπει-
ρωτικής χώρας που τίθεται σε καθεστώς
mini lockdown, στο οποίο οδήγησε ο στα-
θερά υψηλός αριθμός κρουσμάτων των
τελευταίων ημερών. Η συνέχεια, όμως, ει-
δικά εν όψει φθινοπώρου, προβλέπεται
εξίσου δύσκολη για αρκετές περιοχές.

Την ίδια ώρα, η εφιαλτική πρόβλεψη
του καθηγητή Αναλυτικής Χημείας στο
ΕΚΠΑ Νίκου Θωμαΐδη για 10.000 κρού-
σματα ημερησίως από τον Σεπτέμβριο δεν
αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. 

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολό-
γησε χθες και τον επιδημιολογικό χάρτη
της χώρας. Ήδη, σε Μεσσηνία, Χανιά,
Ηράκλειο και Ρέθυμνο ισχύουν περιορι-
στικά μέτρα έως και την  1η
Σεπτεμβρίου, λόγω τόσο του σταθερά με-
γάλου αριθμού κρουσμάτων των τελευ-
ταίων ημερών όσο και των υψηλότατων
επιπέδων θετικότητας.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, ση-
μαντική αύξηση της διασποράς του κο-
ρονοϊού παρατηρείται σε τουλάχιστον 10
ακόμη περιοχές, όπως: η Αχαΐα (χθες
122 κρούσματα - 3,57% θετικότητα), η
Ηλεία (χθες 97 - 6,51), η Καβάλα (χθες 72
νέα κρούσματα - 4,89%), η Κοζάνη (χθες

54 - 3,71% θετικότητα), ο Έβρος (χθες εν-
τοπίστηκαν 75 νέα κρούσματα - 2,56%
θετικότητα) και η Λάρισα (82 - 1,97%), η
Νάξος (23 - 7,70%), η Κάλυμνος (14 -
4,12%), η Ρόδος (93 - 3,88%), η Κέρκυρα
(53 - 2,85%) αλλά και η Ικαρία, η Άνδρος,
η Ιθάκη και τα νησιά του Αργοσαρωνι-
κού, λόγω των υψηλών ποσοστών τις τε-
λευταίες δύο εβδομάδες (6,90%, 5,36%,
4,78% και 4,19% αντίστοιχα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό θε-

τικότητας στην πλειονότητα των περιοχών
αυτών ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο
της επικράτειας, που αυτήν την εβδομάδα
έπεσε στο 3,51% (από 3,64%). 

Πτωτική είναι το τελευταίο επταήμερο
και η τάση του δείκτη μεταδοτικότητας
της νόσου (Rt), που περιορίζεται στο 1,05
(από 1,09), με μεγαλύτερη, ωστόσο, δια-
κύμανση ανά περιοχή (0,67 - 1,42 αυτήν
την εβδομάδα, έναντι 0,89 - 1,36 την προ-
ηγούμενη).

Στην επιδημιολογική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τα
τελευταία 24ωρα αναφέρθηκαν χθες η καθηγήτρια Βάνα Πα-
παευαγγέλου και ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, στην κα-
θιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης. Στην ενημέρωση
συμμετείχε και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που
αφορούν στο σύστημα Υγείας.

Κρίσιμες για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας της
χώρας χαρακτήρισε η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας και μέλος
της Επιτροπής των Ειδικών Βάνα Παπαευαγγέλου τις επόμε-
νες δύο εβδομάδες, κατά την ενημέρωση στο υπουργείο Υγεί-
ας. Η κυρία Παπαευαγγέλου ανέφερε ότι το επιδημιολογικό
φορτίο της χώρας αυξήθηκε σημαντικά τους δύο τελευταίους
μήνες και εμφανίζει σταθεροποίηση τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες - σε υψηλά, όμως, επίπεδα.

Ο δείκτης θετικότητας παρέμεινε σταθερός, αλλά παρατη-
ρείται ιδιαίτερα υψηλός ρυθμός σε νησιά και κάποιες ηπειρω-

τικές περιοχές, πρόσθεσε. Τα βασικά χαρακτηριστικά της παν-
δημίας, εξήγησε, είναι το αυξημένο «νησιωτικό φορτίο», με
ενδείξεις μεταφοράς στην ηπειρωτική χώρας και επέκτασης
στις μεγαλύτερες ηλικίες. «Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα εί-
ναι κρίσιμες. Αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες σημαντικό
κίνδυνο μεταφοράς στην ηπειρωτική Ελλάδα», είπε ακόμη η
κυρία Παπαευαγγέλου και έκανε έκκληση για αυτοδιαγνωστι-
κό έλεγχο και προσοχή στις πρώτες 7 με 10 μέρες μετά την επι-
στροφή, σε εργασία, σπίτι και συναναστροφές. Εξήγησε ότι
από την 1η έως την 25η Αυγούστου το ποσοστό κρουσμάτων
στους άνω των 65 υπερδιπλασιάστηκε, γεγονός το οποίο θα
οδηγήσει σε αύξηση νοσηλειών και εισαγωγών σε ΜΕΘ. Επί-
σης, ο αριθμός των εισαγωγών έχει αυξηθεί 25% τις τελευταίες
δύο εβδομάδες. Περίπου 2.500 άτομα νοσηλεύονται σε όλη
την Ελλάδα. Ο μαζικός εμβολιασμός όλων είναι το πιο σημαν-
τικό μέσο.  Ο επιδημιολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την
ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, απηύθυνε

έκκληση στους νέους να εμβολιαστούν σήμερα. 

Κρούσματα
Τα νέα από το μέτωπο της πανδημίας είναι τα εξής: 3.538

επιπλέον κρούσματα, 336 διασωληνωμένοι και 28 θάνατοι. Ο
χάρτης του κορονοϊού στην Ελλάδα δείχνει πως η Αττική παρέ-
μεινε και χθες στο «κόκκινο», καθώς από τα 3.538 νέα κρού-
σματα, οι 843 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Στη
Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 365 νέες μολύνσεις, ενώ στην
Κρήτη εντοπίστηκαν 235 κρούσματα. 

Εν τω μεταξύ, ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά-
ριος Θεμιστοκλέους τόνισε πως τις επόμενες μέρες ιδιώτες
γιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού στους
ασθενείς τους αλλά και να προμηθευτούν εμβόλια, ώστε να
προχωρούν σε εμβολιασμούς στα ιατρεία τους, τόνισε στο
ΣΚΑΪ 100,3. Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα συμ-
μετέχουν 1.000 γιατροί. 

Β. Παπαευαγγέλου: 25% αυξήθηκαν οι εισαγωγές σε δύο εβδομάδες

Συναγερμός στο υπουργείο
Υγείας - Μία ανάσα 
από μίνι lockdown 
σε περισσότερες 
από 10 περιοχές

Κοκκινίζει επικίνδυνα
ο χάρτης της χώρας
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Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυ-
σμού κατά της πανδημίας, αναλαμβάνουν από κοινού η
τοπική εκκλησία, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
και ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο.
Έτσι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμματίζεται
να πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί σε ιερό ναό. Όπως
δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας Εμμανουήλ Σαμαριτάκης, «η πρωτοβουλία
ανήκει στην Ενορία Αγίου Νικολάου Αρχανών και έρχε-
ται σε συνέχεια ανάλογων δράσεων του δήμου για τον

εμβολιασμό του πληθυσμού». Σύμφωνα με τον ίδιο,
«από την αρχή της πανδημίας ως δήμος έχουμε σκύψει
πάνω στο θέμα. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε ο εμβολια-
σμός δημοτών μας με τη δεύτερη δόση του εμβολίου
της Pfizer και, σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική
Περιφέρεια Κρήτης, εμβολιάστηκαν 400 δημότες μας.
Οι εμβολιασμοί έγιναν σε δομές της Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί ακό-
μα και στο δημαρχείο».

Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, «σε αυτές

τις πρωτοβουλίες που πήραμε είχαμε αρωγό και την το-
πική εκκλησία και εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά να
γίνει εμβολιασμός με το μονοδοσικό εμβόλιο της John-
son & Johnson σε ιερό ναό της περιοχής μας».

Ο εμβολιασμός θα γίνει στον Ιερό Ναό της Παναγίας
Αρχανών από προσωπικό της ΥΠΕ Κρήτης, τη Δευτέρα
6 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από
τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ όσοι πολί-
τες επιθυμούν να εμβολιαστούν μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή μέχρι και τις 31 Αυγούστου, επικοινωνών-
τας με τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων. 

T
η διενέργεια πιλοτικού προ-
γράμματος εμβολιασμού σε
πλατείες, έξω από ιερούς να-
ούς, ανακοίνωσε ο υπουργός

Υγείας Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ. Οι εμβολιασμοί θα γίνον-
ται από Κινητές Ομάδες του υπουργεί-
ου Υγείας και θα ξεκινήσουν από αυτήν
την Κυριακή στην Κρήτη και έπειτα σε
μεγάλες πόλεις της χώρας. 

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι το πρό-
γραμμα θα επεκταθεί και στους χώρους
έξω από τις εκκλησίες, με τη συνεργα-
σία των ιερέων και της Ιεράς Συνόδου,
υπενθυμίζοντας την έμπρακτη στήριξη
που έδωσαν στο πρόγραμμα εμβολια-
σμού ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος και τα μέλη της Ιεράς Συνό-
δου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης
που είχαν τον περασμένο Ιούλιο. 

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας εξέφρασε
την ανάγκη να κινητοποιηθούν οι συ-
ναρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε
να εφαρμοστούν τα μέτρα που ανακοι-
νώθηκαν για τους ανεμβολίαστους.
Αναφερόμενος στην υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού για τους υγειονομι-
κούς, είπε ότι η Επιτροπή Βιοηθικής

έχει ήδη καταλήξει ότι θα πρέπει να εί-
ναι εμβολιασμένοι όλοι οι υγειονομικοί.
Όπως εξήγησε, «η συντριπτική πλει-
ονότητα των γιατρών -πάνω από 95%-
έχει εμβολιαστεί και θα συνεχίσουν να
εμβολιάζονται και οι νοσηλευτές».

«Αυτοί που αντιδρούν είναι κάποιοι
συνδικαλιστές, μια ισχνή μειοψηφία»,
είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι
και στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ
υψηλό το ποσοστό των γιατρών αλλά
και των νοσηλευτών που έχουν εμβο-
λιαστεί. «Είναι η μεγάλη πλειονότητα
αυτοί που έχουν εμβολιαστεί στον ιδιω-
τικό τομέα», εξήγησε. 

Και, απαντώντας σε σχετική ερώτηση
για το αν η οργανωμένη Πολιτεία μπο-
ρεί να εντοπίσει ποιοι δεν έχουν εμβο-
λιαστεί στον ιδιωτικό τομέα και να τους
επιβάλει κυρώσεις, σημείωσε: «Πάντα
μπορεί η Πολιτεία να εντοπίσει όσους
δεν έχουν εμβολιαστεί και να τους επι-
βάλει πρόστιμα αλλά και κυρώσεις που
θα ανακοινωθούν σε προσεχή ΚΥΑ».

Σχετικά με το πόσο είναι έτοιμο το
σύστημα Υγείας να αντιμετωπίσει την
κατάσταση που ενδεχομένως προκύ-
ψει το φθινόπωρο, είπε ότι αυτό βρί-
σκεται σε ετοιμότητα. «Το ΕΣΥ είναι

εδώ, έτοιμο για να δώσει ξανά τη μάχη,
αν χρειαστεί», είπε ο κ. Κικίλιας. Και
επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός είναι
μονόδρομος. 

«Οι εμβολιασμένοι άνω των 60 ετών
έχουν 20 φορές μειωμένο κίνδυνο να
νοσήσουν βαριά», τόνισε, επισημαίνον-
τας για μία ακόμα φορά πως 9 στους 10
που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ σήμερα εί-
ναι ανεμβολίαστοι.

Πιλοτικό πρόγραμμα
εμβολιασμού έξω 
από εκκλησίες - Β. Κικίλιας:
Να κινητοποιηθούν 
οι ελεγκτικοί μηχανισμοί,
ώστε να εφαρμοστούν 
τα μέτρα 

Πρωτοβουλία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αρχανών
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Όσοι πιστοί 
προσέλθετε
για εμβόλιο 



Σε αναστολή όσοι 
εκπαιδευτικοί 
δεν ακολουθήσουν
τους κανόνες

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα
προσέρχονται στα σχολεία με δύο self
tests, εβδομαδιαίως, κάθε Κυριακή και
Τετάρτη, ενώ θα υποχρεούνται να δη-
λώνουν το αρνητικό αποτέλεσμα της
εξέτασης είτε χειρόγραφα στη σχολική
κάρτα είτε ηλεκτρονικά στην πλατφόρ-
μα self-testing.gov.gr. 

Υπενθυμίζεται ότι το κουδούνι θα
χτυπήσει στις σχολικές μονάδες με φυ-
σική παρουσία έπειτα από εισήγηση
του υπουργείου Παιδείας προς την επι-
τροπή των Ειδικών, στις 13 Σεπτεμβρί-
ου. Μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαι-
δευτικοί θα πρέπει να επιδεικνύουν
στον διευθυντή του σχολείου βεβαίωση
εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού
rapid test (δύο φορές την εβδομάδα).
Εφόσον αρνηθούν να προσκομίσουν
κάποιο από τα ανωτέρω, δεν θα τους
επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές
μονάδες. 

Επιπλέον, στους μόνιμους εκπαιδευ-
τικούς θα επιβάλλεται το διοικητικό μέ-
τρο της αναστολής καθηκόντων για επι-
τακτικούς λόγους προστασίας της δη-
μόσιας υγείας και για το διάστημα που
διαρκεί αυτό δεν θα τους καταβάλλεται
μισθός. 

Εφόσον πρόκειται για αναπληρωτές ή
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, θα πρέ-
πει να προσκομίσουν ένα από τα παρα-
πάνω έγγραφα κατά την ημέρα ανάλη-
ψης της υπηρεσίας τους, αλλιώς θα αν-
τικαθίστανται. Σε αντίθεση με την προ-
ηγούμενη χρονιά, τα self tests θα δίνον-
ται δωρεάν μόνο στους μαθητές, ενώ οι
εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εμβολια-
στεί θα καλύπτουν με δικά τους έξοδα
τα δύο rapid tests, στα οποία πρέπει να
υποβάλλονται κάθε εβδομάδα.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Μ
όνο με πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού θα εισέρχονται στα
αμφιθέατρα οι φοιτητές του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Κύπρου, με απόφαση της Συγκλήτου του
Ιδρύματος, ανοίγοντας τον δρόμο τόσο για τα
υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας όσο και για τα ελλη-
νικά ιδρύματα να κινηθούν στην ίδια κατεύ-
θυνση. Σύμφωνα με την απόφαση της Συγ-
κλήτου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, στους χώρους του πανεπιστήμιου
θα μπορούν να εισέρχονται μόνο φοιτητές
που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει με
κορονοϊό και οι υπόλοιποι θα συμμετέχουν
διαδικτυακά στα μαθήματα. 

Μετά την εξέλιξη αυτήν, τόσο το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου όσο και τα ιδιωτικά ιδρύματα
τηρούν στάση αναμονής έως ότου ληφθούν
οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις, εν μέ-
σω έντονων αντιδράσεων από τη φοιτητική
κοινότητα. Πάντως, η κυβέρνηση δεν φαίνε-
ται να προκρίνει ως λύση τον αποκλεισμό
από τα αμφιθέατρα όσων φοιτητών δεν
έχουν εμβολιαστεί. Αντιθέτως, προσανατο-
λίζεται στη φυσική παρουσία τους με υπο-
χρεωτικά διαγνωστικά τεστ, ωστόσο δεν έχει
αποφασιστεί αν θα πρόκειται για μοριακό ή
rapid test και με ποια συχνότητα θα υποβάλ-
λονται σε αυτό οι φοιτητές.

Την ίδια ώρα, στη χώρα μας, ο υφυπουρ-
γός Παιδείας Άγγελος Συρίγος έχει ήδη ανα-
κοινώσει τη διά ζώσης λειτουργία των πανε-
πιστημίων από την 1η Οκτωβρίου. Καθηγητές
και φοιτητές θα εισέρχονται στα ιδρύματα με
την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test δύο φο-
ρές εβδομαδιαίως, που θα καλύπτουν με δι-

κά τους έξοδα. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση
φαίνεται να προχωρά στο σχέδιο δημιουρ-
γίας εμβολιαστικών κέντρων στις πανεπιστη-
μιουπόλεις για τον εμβολιασμό καθηγητών
και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με όσα ανέφε-
ρε στην «Political» ο πρύτανης του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του
προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων
Σπύρος Κίντζιος, το υπουργείο Παιδείας ζή-
τησε από τα ιδρύματα να προτείνουν διαθέσι-
μους χώρους στους οποίους θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν εμβολιαστικά κέντρα. 

«Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας κα-
θώς και κατά πόσο σε κάθε ίδρυμα υπάρχει
προσωπικό (γιατροί, νοσηλευτές) που θα
μπορούσε να συμβάλει στη διαδικασία εμ-
βολιασμού», εξηγεί ο κ. Κίντζιος. Και συνε-
χίζει: «Εμείς, ως Σύνοδος των Πρυτάνεων,
θεωρούμε ότι ο μοναδικός τρόπος για να
διασφαλιστεί η διά ζώσης λειτουργία των
πανεπιστημίων είναι ο εμβολιασμός και στην
κατεύθυνση αυτήν η ύπαρξη εμβολιαστικών
κέντρων στα ιδρύματα θα μας διευκόλυνε».
Ο ίδιος, ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι θα
εξαρτηθεί από τον αριθμό των κρουσμάτων,
των διασωληνωμένων ασθενών και των θα-
νάτων το κατά πόσο θα λειτουργήσουν, τελι-
κά, με φυσική παρουσία τα ΑΕΙ. 

STEM και βιωματική
ανάπτυξη στα ΙΕΚ

Πέντε δημόσια Πειραματικά ΙΕΚ και πέντε
ακόμα Θεματικά, με ειδικότητες που αντα-
ποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της σύγ-
χρονης αγοράς εργασίας, θα λειτουργή-
σουν από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Τα Πει-
ραματικά ΙΕΚ, με στόχο την υποστήριξη
του πειραματισμού και την πιλοτική εφαρ-
μογή καινοτομιών, θα λειτουργήσουν σε
Καρδίτσα, Πάτρα, Γλυφάδα, Θέρμη και Λα-
μία. 
Παράλληλα, θα ιδρυθεί Θεματικό ΙΕΚ
STEM Αιγάλεω (Φυσικών Επιστημών, Τε-
χνολογίας, Μηχανικής, Τεχνών και Μαθη-
ματικών), Θεματικό ΙΕΚ Θεσσαλονίκης
Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Υπηρε-
σιών Ευεξίας, Θεματικό ΙΕΚ Αχαρνών Φυ-
σικού Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και
Αναψυχής, Θεματικό Παράρτημα ΙΕΚ
Ιωαννίνων Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποί-
ησης Προϊόντων και Βιώσιμης Ανάπτυξης
με έδρα την Ιερά Μονή Βελλά και Θεματικό
Παράρτημα ΙΕΚ Διδυμότειχου Πρωτογε-
νούς Τομέα, Μεταποίησης Προϊόντων και
Βιώσιμης Ανάπτυξης με έδρα το Σουφλί. 
Υπενθυμίζεται ότι φέτος θα λειτουργήσουν
και έξι Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια,
ενώ η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέ-
ως, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι «τα
Πειραματικά και Θεματικά ΙΕΚ θα συμβάλ-
λουν με καινοτόμες μεθόδους και καλές
πρακτικές στην αναβάθμιση της Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης. Πρόθεσή μας είναι να
παρέχουμε ποιοτική επαγγελματική κα-
τάρτιση με εύρος που θα καλλιεργεί επαγ-
γελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε
πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριό-
τητας και επαγγελμάτων. 

Ανοίγει τον δρόμο τόσο 
για τα υπόλοιπα ΑΕΙ 
της χώρας όσο και για τα 
ελληνικά ιδρύματα να κινηθούν
στην ίδια κατεύθυνση…

Είσοδος μόνο σε 
εμβολιασμένους
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Στη «στενή» ο Ρουμάνος για τη δολοφονία του κτηνοτρόφου στη Μεσαρά
Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής θα οδηγηθεί ο 27χρο-

νος Ρουμάνος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 39χρονο κτηνο-
τρόφο στο χωριό Πετροκεφάλι Μεσαράς, στην Κρήτη.

Ο δράστης μεταφέρθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι της
Πέμπτης υπό άκρα μυστικότητα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρα-
κλείου, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα προχθεσινά
επεισόδια. Ενώπιον της ανακρίτριας ομολόγησε ότι αυτός
ήταν που σκότωσε τον κτηνοτρόφο. Έτσι, με τη σύμφωνη
γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σημειώνεται ότι προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 30χρονος

ομοεθνής του δολοφόνου, για άμεση συνέργεια στον φόνο,
καθώς ήταν αυτός που έδωσε στον 27χρονο την καραμπίνα,
την οποία χρησιμοποίησε για το έγκλημα.

Θυμίζουμε ότι σε βάρος του καθ’ ομολογίαν δράστη ο ει-
σαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επίσης, για παράνομη οπλοφο-
ρία και οπλοχρησία, αλλά και για ψευδή κατάθεση, με αφορ-
μή τα όσα είπε στους αστυνομικούς το βράδυ του εγκλήμα-
τος. Στον 30χρονο ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε
ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοκατοχή και παραχώρηση

της καραμπίνας σε τρίτο πρόσωπο που δεν είχε σχετική
άδεια.

Οργή από την οικογένεια
Στο άκουσμα της απόφασης της προφυλάκισης, η μητέρα

του θύματος ξέσπασε. «Δεν νιώθω δικαιωμένη. Θέλω το παι-
δί μου πίσω», φώναζε, σύμφωνα με το Cretapost.gr. Δύσκο-
λες είναι οι ώρες και για τη χήρα του 39χρονου. «Φονιά, σκύ-
λε!», έλεγε χαρακτηριστικά, αδυνατώντας να πιστέψει ότι
έχει χάσει τον σύζυγό της από τα χέρια του 27χρονου.

Σ
τη φυλακή οδηγήθηκε χθες,
μετά την ολοκλήρωση της απο-
λογίας της ενώπιον της ανακρί-
τριας, η 31χρονη που συνελή-

φθη το περασμένο Σάββατο στη Γλυφά-
δα για διακίνηση ναρκωτικών.

Αν και η κατηγορούμενη ενέμεινε και
στην απολογία της στον αρχικό ισχυρι-
σμό της ότι δεν γνώριζε για τα 35 φιξά-
κια κοκαΐνης που βρήκαν οι αστυνομι-
κοί κάτω από τα καθίσματα του πολυτε-
λούς αυτοκινήτου της, αφού όπως υπο-
στηρίζει «της την είχαν στημένη», δεν
κατάφερε τελικά να πείσει ανακρίτρια
και εισαγγελέα ότι δεν έχει καμία σχέ-
ση με τις ουσίες, με αποτέλεσμα με
σύμφωνη γνώμη να την κρίνουν προ-
φυλακιστέα. 

Ειδικότερα, η νεαρή καλλονή κατά
την απολογία της, η οποία διήρκεσε πε-
ρίπου 2,5 ώρες, έδωσε εξηγήσεις για το
κακούργημα της προμήθειας, κατοχής
και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών,
ισχυριζόμενη πως είναι αθώα και πως η
κοκαΐνη τοποθετήθηκε εν αγνοία της
στο όχημά της από τρίτα εχθρικά προς
αυτήν πρόσωπα.

Πάντως χθες στα δικαστήρια της
πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκαν
στο πλευρό της -εκτός από τους δικη-
γόρους της που τη συνόδευαν στην ανά-
κριση- μέλη της οικογένειάς της καθώς
και μια ακόμη κοπέλα από τον χώρο του
μόντελινγκ που κατέθεσε στην ανακρί-

τρια ως μάρτυρας υπεράσπισής της.
Η μητέρα της κατηγορούμενης που

όλη την ώρα περίμενε έξω από τα δικα-
στήρια, όταν έμαθε την απόφαση ανα-
κρίτριας και εισαγγελέα για προφυλά-
κιση της κόρης της, ξέσπασε λέγοντας
τα εξής: «Η κόρη μου είναι αθώα, ο αλή-
της που της την έστησε την κλείνει μέσα
με ένα παιδί, να το βρει από τον Θεό». Η
31χρονη συνοδευόμενη από αστυνομι-
κούς αποχώρησε αμίλητη από την
Ευελπίδων χωρίς να κάνει καμία δήλω-
ση στους δημοσιογράφους, ενώ δέχθη-
κε το φιλί της μητέρας της.

Υπενθυμίζεται ότι η 31χρονη, η οποία
είναι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού,
έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή
της στο ριάλιτι σόου μόδας «GNTM» και
στην εκπομπή «My Style Rocks». Ο εκ

των δικηγόρων της Ανδρέας Θεοδωρό-
πουλος από την πρώτη στιγμή της σύλ-

ληψής της δήλωνε ότι η εντολέας του
είναι αθώα και ότι η κατηγορούμενη τον
«τελευταίο ενάμιση μήνα δεχόταν προ-
ειδοποιητικά μηνύματα εναντίον της ότι
θα καταστραφεί η ζωή της, ότι θα κατα-
στραφεί το παιδί της και η ίδια». 

Στη φυλακή
το μοντέλο 
για την κόκα

Κρεμάστηκε ο Γεωργιανός γυναικοκτόνος 
Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 48χρονος άντρας που κρατείτο στα κρατητήρια του
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, για την άγρια δολοφονία της 56χρο-
νης συντρόφου του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άντρας, που δολοφό-
νησε τη σύντροφό του το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στην περιοχή
Ανάληψη Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε το πρωί νεκρός στο κελί όπου βρισκό-
ταν μόνος του. Κατά τις ίδιες πηγές, κρεμάστηκε με αυτοσχέδιο βρόχο, τον
οποίο είχε φτιάξει χρησιμοποιώντας επίδεσμο με τον οποίο είχε δεμένο το
χέρι του. Ο 48χρονος Γεωργιανός επρόκειτο να απολογηθεί αύριο στην ανα-
κρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία είχε πάρει προθεσμία. Εις βάρος του εί-
χε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχι-
κή κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αντίσταση, φθορά σε
πράγματα με τη χρήση φωτιάς και δήλωση ψευδών στοιχείων.

Δεν κατάφερε να πείσει
ανακρίτρια και εισαγγελέα 
ότι δεν έχει καμία σχέση 
με τις ουσίες



Το Μετάλλιο της Πόλεως των 
Αθηνών στον γερουσιαστή Μενέντεζ

Σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο της πρωτεύουσας τιμή-
θηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της
Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ. Στον κ. Μενέντεζ
απονεμήθηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάν-
νη το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών.

Διαχρονικός υποστηρικτής της Ελλάδας και των ελληνικών
θέσεων, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ έχει πρωτοστατήσει στο αμερι-
κανικό Κογκρέσο για την ανάδειξη της τουρκικής παραβατικό-
τητας έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ηγουμενίτσα

Διαμάχη με την Κτηματική 
Υπηρεσία Θεσπρωτίας

«Απαράδεκτη στάση της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Θε-
σπρωτίας και των κεκρυμμένων υποδαυλιστών των πράξεών
της για τον σφετερισμό περιουσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας,
της τοπικής κοινωνίας αλλά και ιδιωτών», καταγγέλλει ο οι-
κείος δήμος. Ο δήμος επιμένει πως η Κτηματική Υπηρεσία Θε-
σπρωτίας ζητά τη μεταγραφή ακινήτου, έκτασης 126.000 τ.μ.,
στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας. Ωστόσο η πράξη αυτή καθαυτή εί-
ναι παράνομη εφόσον το ακίνητο «ανήκει στην κυριότητα, νο-
μή και κατοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας, δυνάμει της με αριθμ.
8504/05-05-1969 απόφασης νομάρχη Θεσπρωτίας».

Την ενίσχυση των περιφερειών με αρμοδιότητες για τα δάση και την πυρο-
προστασία, ώστε να συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο, κυρίως στον τομέα
της πρόληψης, ζήτησε ο πρόεδρος των Περιφερειών Ευρώπης, πρόεδρος
της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας, στη σύσκεψη που είχαν προχθές οι περιφερειάρχες της χώρας
με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς. Ο
Ευρωπαίος επίτροπος ανέφερε πως η τρέχουσα περίοδος ήταν η χειρότε-
ρη σε επίπεδο πυρκαγιών για όλη την Ευρώπη από το 2007 και υπογράμμι-
σε πως «το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να ενισχύσει την πολιτική προστα-
σία». Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ ευχαρίστησε τον κ. Λέναρτσιτς για την έγκαι-
ρη ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας,
σημειώνοντας ότι «και πολλά κράτη-μέλη έσπευσαν να βρεθούν στο πλευ-
ρό της Ελλάδας για την κατάσβεση των πυρκαγιών». Πρόσθεσε ότι η ευρω-
παϊκή βοήθεια έδειξε «πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε
περιόδους κρίσης».

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις δημάρχων για
τη διακοπή χρηματοδότησης του προγράμ-
ματος «Άθληση για όλους». Ο δήμαρχος
Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρί-
ζογλου σε επιστολή του προς τον υφυπουρ-
γό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τονίζει
ότι η διακοπή της χρηματοδότησης δεν συ-
νιστά ανασχεδιασμό και αναδιαμόρφωσή
τους, αλλά ουσιαστικά κατάργησή τους για
την περίοδο 2021-2022, αφού η ΓΓΑ δεν θα
συμμετέχει οικονομικά. Σημειώνει, επίσης,
ότι «το Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων
και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους ανα-
σχεδιάστηκε και αναδιαμορφώθηκε κατά
τη δική σας θητεία ΦΕΚ 461/Β’/14.02.2020
και περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω κατη-
γοριοποιήσεις». Και προτείνει: «Τα προ-
γράμματα να εφαρμοστούν με το ισχύον ορ-
γανωτικό πλαίσιο για τη φετινή περίοδο…
Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε
το “όραμά” σας για τα ΠΑγΟ».

! Αμπελόκηποι-Μενεμένη 

Διαμαρτυρία για 
τη διακοπή 
χρηματοδότησης του
«Άθληση για όλους»

Στερεά Ελλάδα

Απολογισμός, αποζημιώσεις 
και αντιπλημμυρικά έργα
Ομόφωνη απόφαση για άμεσα έργα προϋπολογισμού
40 εκατ. ευρώ έλαβε το προχθεσινό Περιφερειακό
Συμβούλιο, που συνήλθε εκτάκτως στα Λουτρά Αιδη-
ψού με θέμα την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε
τους δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και
Ιστιαίας - Αιδηψού. Ακόμη, υπήρξε απόλυτη συμφω-
νία στα κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στα ρέμα-
τα των πληγεισών περιοχών, αλλά και στα έργα που θα
πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο δάσος την επόμενη
περίοδο από τις δασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, κα-
τατέθηκαν προτάσεις για τις αποζημιώσεις κατοικιών,
επιχειρήσεων, αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμε-
ταλλεύσεων και πρωτίστως των ρητινοσυλλεκτών, οι
οποίοι υπέστησαν τη μεγαλύτερη καταστροφή.

Σύσκεψη περιφερειαρχών με Λέναρτσιτς
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΕΝΠΕ

Θήβα

Το Ταμείο Αλληλεγγύης
αναβαθμίζει σχολεία

Εγκρίθηκε η
«Ενεργειακή, αισθη-
τική και λειτουργική
αναβάθμιση του 7ου
και 8ου Δημοτικού
Σχολείου του Δήμου
Θηβαίων» από το Τα-
μείο Αλληλεγγύης,
συνολικού προϋπο-
λογισμού 433.791 ευρώ, μετά από σχετική απόφαση του
υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη.
«Ο Δήμος Θηβαίων διεκδικεί κάθε δυνατή πηγή χρηματο-
δότησης για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Είναι
θετικό γεγονός η χρηματοδότηση για πρώτη φορά έργου
του δήμου από το Ταμείο Αλληλεγγύης και το υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου», δήλωσε ο δήμαρχος Θη-
βαίων Γιώργος Αναστασίου.
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Ο
σχεδιασμός της επόμενης μέρας, με
αφορμή τα νέα δεδομένα που διαμορ-
φώθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών, με

έμφαση στις παρεμβάσεις που απαιτούνται
για την καλύτερη αντιπλημμυρική θωράκιση
της Αττικής, απασχόλησε τη συνάντηση του
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα. Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκε και
από τις δύο πλευρές η ανάγκη να υπάρχει
ένας συντονισμός δράσεων μεταξύ των αρ-
μόδιων υπουργείων με τους δύο βαθμούς
Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αποφευχθεί
και η παραμικρή χρονοτριβή στην υλοποίηση
των απαραίτητων για την προστασία των πολι-
τών αντιπλημμυρικών έργων, με δεδομένο το
έκτακτο των συνθηκών. 

Μάλιστα ο κ. Πατούλης επισήμανε στον
υπουργό πως η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη
εντατικοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες

καθαρισμού των ρεμάτων ιδιαίτερα σε περιο-
χές υψηλής επικινδυνότητας αλλά και ολο-
κλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ωστόσο υπο-
γράμμισε πως, με δεδομένο ότι διαθέτει τε-
χνογνωσία και έμπειρα στελέχη, αλλά και τις
σημαντικές συνέργειες με επιστημονικούς
φορείς υψηλού κύρους σε ζητήματα πολιτι-
κής προστασίας, έχει τη διάθεση να συμβάλει
στην εθνική προσπάθεια, με την προϋπόθεση
να διαθέτει τα κατάλληλα νομοθετικά και
χρηματοδοτικά εργαλεία. Από την πλευρά του
ο κ. Πέτσας συμφώνησε στην ανάγκη συνε-
χούς συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση για τη
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των
σχετικών δράσεων που απαιτούνται και υπο-
γράμμισε ότι θα υπάρχει ανοιχτή γραμμή επι-
κοινωνίας, με στόχο τον καλύτερο συντονι-
σμό των παρεμβάσεων που θα δρομολογη-
θούν. 

Στήριξη στα Παιδικά Χωριά SOS
Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε το Διοικη-

τικό Συμβούλιο των Παιδικών Χωριών SOS
προς τον δήμαρχο Βριλησσίων Ξένο Μανιατο-
γιάννη για την πρωτοβουλία να διατεθούν όλα
τα έξοδα των παιδικών κινηματογραφικών
προβολών στα Παιδικά Χωριά SOS. Όπως τόνι-
σε ο δήμαρχος, «με υψηλό το αίσθημα της κοι-
νωνικής ευθύνης προχωρήσαμε στην ενίσχυ-
ση των Παιδικών Χωριών SOS με την πολύτιμη
συνδρομή των συμπολιτών μας, οι οποίοι και φέτος τίμησαν με την παρουσία τους το 32ο Φεστι-
βάλ των Βριλησσίων». Υπενθυμίζουμε ότι τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τις παιδικές κινη-
ματογραφικές βραδιές στο θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη», στο πλαίσιο του 32ου Φεστιβάλ Βρι-
λησσίων, παραδόθηκαν για την κάλυψη αναγκών διατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών που
φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη.

«Αδιανόητη η αποφυγή
εμβολιασμού»

Αδιανόητο χαρακτήρισε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου το ότι ορι-
σμένοι συνεχίζουν να βρίσκουν προ-
φάσεις για να μην εμβολιάζονται.
Όπως επισήμανε σε συνέντευξή του
στη Ραδιοφωνική Λέσχη Τρικάλων
97,6: «Όταν οι εννέα στους δέκα νο-
σηλευόμενοι στις ΜΕΘ είναι ανεμβο-
λίαστοι, είναι αδιανόητο να συνεχί-
ζουν να βρίσκουν διάφορες προφά-
σεις για να αποφεύγουν τον εμβολια-
σμό». Ακόμη έκανε ειδική αναφορά
στο γεγονός ότι τέθηκαν σε αναστολή
12 (από τους 13 αρχικά) ανεμβολία-
στοι εργαζόμενοι στον δήμο Τρικ-
καίων, επισημαίνοντας ότι «πρόκει-
ται για εργαζόμενους, σε ευαίσθητες
δομές, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Βοήθεια στο Σπί-
τι, ΚΑΠΗ, οι οποίοι δεν εμβολιάστη-
καν», ενώ για τις αντιδράσεις που
προκλήθηκαν υπενθύμισε δύο βασι-
κά δεδομένα, ότι υπάρχει μια συγκε-
κριμένη νομοθεσία και μια δεδομένη
κατάσταση, εννοώντας την αύξηση
των κρουσμάτων.

Ένα ακόμη 
ανοιχτό υπαίθριο
γυμναστήριο 
Ένα ακόμη ανοιχτό υπαίθριο γυ-
μναστήριο ολοκληρώθηκε και δό-
θηκε στη διάθεση των κατοίκων
του Αγίου Δημητρίου. Πρόκειται
για έναν νέο χώρο άθλησης με
ολοκαίνουργια όργανα γυμναστι-
κής που βρίσκεται στην πλατεία
επί των οδών Δωριέων, Διοικητι-
κού Συμβουλίου και Ηούς. Όπως
σημειώνεται, τα όργανα που τοπο-
θετήθηκαν πληρούν όλες τις σύγ-
χρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
Τη δύσκολη περίοδο της πανδη-
μίας οι χώροι αυτοί, που βρίσκον-
ται σε διάφορα σημεία της πόλης,
κατασκευασμένοι με αγάπη και
συνέπεια από τον δήμο, αποδείχ-
θηκαν πολύ σημαντικοί τόσο για
τη σωματική ευεξία όλων μας αλ-
λά και για την ψυχική υγεία.

Ο ΣΠΑΠ, συνεχίζοντας την
προσπάθεια για την όσο το
δυνατόν καλύτερη αποκατά-
σταση του περιβάλλοντος,
διοργανώνει το 3ο Εθελοντι-
κό Πότισμα για το 2021 στην
περιοχή που αναδασώθηκε τα
τρία προηγούμενα χρόνια,
στον Κοκκιναρά Κηφισιάς,
αύριο, Σάββατο 28/8. Ως ση-
μείο συνάντησης ορίστηκε το
τέρμα οδού Ξενίας στις 9.00
το πρωί. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινω-
νούν στο τηλέφωνο
2106131461.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Βραδιές Πολιτισμού»
στις Αχαρνές      
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι
«Βραδιές Πολιτισμού» έρχονται για
να φέρουν χαμόγελα και διασκέδα-
ση στις Αχαρνές. Οι παραστάσεις
ξεκίνησαν από χθες και θα διαρκέ-
σουν έως την Κυριακή 19 Σεπτεμ-
βρίου. Ο δήμος Αχαρνών προσφέρει
ένα πλούσιο θεατρικό και μουσικό
πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα
σε όλους να απολαύσουν τις καλύ-
τερες παραστάσεις του καλοκαιρι-
ού. Κάθε βράδυ το δημοτικό αμφι-
θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» θα
φιλοξενεί μια διαφορετική παρά-
σταση, ενώ θα υπάρξει και παράλ-
ληλο πρόγραμμα σε άλλες περιοχές
του δήμου. Στο πρόγραμμα περιλαμ-
βάνονται και δωρεάν παραστάσεις,
συνεργασίες με την Περιφέρεια Ατ-
τικής, ενώ από την πλευρά του δή-
μου έχει γίνει επιδότηση του εισιτη-
ρίου, προκειμένου να δοθεί σε
όλους η δυνατότητα συμμετοχής.

Στο επίκεντρο η αντιπλημμυρική
θωράκιση της Αττικής

Σ Τ .  Π E Τ Σ Α Σ  -  Γ .  Π Α Τ Ο Y Λ Η Σ

Το 3ο Εθελοντικό
Πότισμα 
στο Πεντελικό
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Μ A Ν Φ Ρ Ε Ν Τ  Β E Μ Π Ε Ρ

Ζητά ποσοστώσεις 
των Αφγανών που 

θα δεχτεί η Ε.Ε.

Η
πρόταση του επικεφαλής στης Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, για ποσοστώσεις
στην κατανομή των Αφγανών προσφύγων στις χώρες της Ε.Ε.,
επαναφέρει το θέμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης τόσο απέναντι

σε χώρες που υφίστανται ανθρωπιστική κρίση όσο και μεταξύ των κρατών-
μελών της Ευρώπης. «Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπημένη πορεία: να καθο-
ριστούν ποσοστώσεις για τον αριθμό των προσφύγων τους οποίους θα δε-
χτούν τα διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Να δείξουμε προθυμία να βοηθήσου-
με, αλλά όχι να είμαστε αφελείς. Οι πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται στην Ευ-
ρώπη θα πρέπει επίσης να ελέγχονται. Ένα μεγάλο κύμα προσφύγων όπως
αυτό που ζήσαμε το 2015 δεν πρέπει να επιτραπεί να επαναληφθεί σε αυτήν τη
μορφή», υπογράμμισε ο Βέμπερ.

Αυτά, αλλά και όλα όσα έχουν να κάνουν με το ευρωπαϊκό κόμμα της Κεν-
τροδεξιάς συζήτησε ο Μάνφρεντ Βέμπερ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη σε δείπνο που πήραν οι δυο πολιτικοί. «Είχα την ευκαιρία να δειπνή-
σω χθες με τον φίλο μου Μάνφρεντ Βέμπερ στην Αθήνα. Συζητήσαμε το μέλ-
λον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε αυτούς τους απαιτητικούς και-
ρούς», σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυ-
πουργός. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ είναι Γερμανός Χριστιανοκοινωνιστής (ανήκει
στο κόμμα CSU της Βαυαρίας). Γεννήθηκε το 1972 στο Λάντσουτ της Βαυα-
ρίας, είναι ευρωβουλευτής από το 2004 και πρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ από το
2014. Σπούδασε μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών
από όπου αποφοίτησε το 1996 και στη συνέχεια ίδρυσε δυο εταιρείες στον
επαγγελματικό του χώρο. Παράλληλα δραστηριοποιούνταν και στην πολιτική
και το 2003 εκλέχτηκε πρόεδρος της νεολαίας των δυο συγγενών κομμάτων
της γερμανικής Κεντροδεξιάς (CDU-CSU).

Στις εμβληματικές παρεμβάσεις του Βέμπερ συγκαταλέγεται η απόλυτη
διαφωνία του (2014) με τον τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμε-
ρον, ο οποίος ζητούσε να δοθεί δικαίωμα βέτο σε κάθε Κοινοβούλιο κράτους-
μέλους. «Η Ε.Ε. βασίζεται σε μια ολοένα και στενότερη ένωση των ευρωπαϊ-
κών λαών. Αυτό αναφέρεται στις συνθήκες της. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο
για εμάς… Δεν μπορούμε να πουλήσουμε την ψυχή της Ευρώπης… Αν δώ-
σουμε σε κάθε εθνικό Κοινοβούλιο δικαίωμα βέτο, η Ευρώπη θα κολλήσει»,
είχε πει τότε ο Βέμπερ.

Το 2017, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν στο τρίτο μνημόνιο, ο Βέμπερ δήλωσε ότι,
εάν το ΔΝΤ επέμενε στην ελάφρυνση του χρέους της χώρας, τότε δεν θα
έπρεπε να συμμετέχει πλέον στο τρίτο μνημόνιο, διαφωνώντας έτσι με την
επίσημη γραμμή του κόμματός του ότι το «μνημόνιο» θα έληγε αν το ΔΝΤ απο-
συρόταν. Μετά τις ευρωεκλογές του 2019 ο Μάνφρεντ Βέμπερ προτάθηκε από
το ΕΛΚ για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο συνάντησε αντι-
δράσεις από τα άλλα ευρωπαϊκά κόμματα και έτσι επελέγη τελικά η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν. 
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Καμπούλ: Δήλωσαν 
«παρών» οι τρομοκράτες 

Ο
ι χειρότεροι φόβοι για ένα
χτύπημα στο κατάμεστο
με απελπισμένους πολί-
τες Αεροδρόμιο της Καμ-

πούλ, οι οποίοι επιδιώκουν με κάθε
τρόπο να φύγουν από τη χώρα που δι-
οικούν, πλέον, οι Ταλιμπάν, επιβεβαι-
ώθηκαν χθες το απόγευμα. Απανωτές
εκρήξεις έγιναν έξω από το αεροδρό-
μιο της αφγανικής πρωτεύουσας, με
αποτέλεσμα ήδη από τα πρώτα λεπτά
να καταγραφούν 40 νεκροί, ανάμεσά
τους και παιδιά. Σύμφωνα με τις πρώ-
τες πληροφορίες οι περισσότεροι εί-
ναι Αφγανοί, ενώ γίνεται λόγος και για
τρεις Αμερικανούς πεζοναύτες. 

Η εκτίμηση όσων Αμερικανών
γνωρίζουν την περιοχή είναι ότι
πρόκειται για μια επίθεση αυτοκτο-
νίας, αφού λίγο νωρίτερα το Λονδίνο
είχε ενημερώσει ότι υπήρχαν σχετι-

κές πληροφορίες στη διάθεση της
βρετανικής κυβέρνησης.

Πηγές των Ταλιμπάν υποστηρί-
ζουν ότι πίσω από τις επιθέσεις βρί-
σκεται το Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Το
τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφε-
ρε, νωρίτερα, ότι σημειώθηκαν δύο
εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο. Η
πρώτη σε κέντρο ελέγχου έξω από
την κεντρική πύλη του αεροδρομίου,
ενώ η δεύτερη σε μικρή απόσταση.
Εδώ και πολλές ημέρες στο αερο-
δρόμιο και στους γύρω από αυτό
χώρους έχουν στοιβαχτεί χιλιάδες
Αφγανοί που θέλουν να εγκαταλεί-
ψουν τη χώρα τους, μετά την κατά-
ληψη της εξουσίας από τους Ταλιμ-
πάν.

Η είδηση διέτρεξε μέσα σε λίγα
λεπτά ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ο
Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
ήταν από τους πρώτους που ενημε-
ρώθηκε σχετικά. Το ελληνικό
υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε
περίπου μία ώρα μετά τις εκρήξεις
ότι δεν υπάρχουν Έλληνες ή Αφγα-
νοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέρον-

τος ανάμεσα στα θύματα.Νωρίτερα
είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί
εναντίον ενός αεροσκάφους, την
ώρα που απογειωνόταν από το αε-
ροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι» της Καμ-
πούλ. Πρόκειται για ένα αεροσκά-
φος C-130J Super Hercules της ιτα-
λικής Πολεμικής Αεροπορίας, το
οποίο βρισκόταν εκεί στο πλαίσιο
της συμμαχικής επιχείρησης εκκέ-
νωσης του Αφγανιστάν. Δέχθηκε
πυρά λίγο μετά την απογείωσή του
από το αεροδρόμιο της πρωτεύου-
σας του Αφγανιστάν, σύμφωνα με
δημοσιογράφο του δικτύου Sky
TG24, που βρισκόταν μέσα στο αε-
ροσκάφος, χωρίς πάντως να έχουν
αναφερθεί τραυματισμοί.

Τουλάχιστον 40 νεκροί, 
ανάμεσά τους και παιδιά, από
την έκρηξη στο αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
οι περισσότεροι Αφγανοί…

Κοσμοπλημμύρα στα
σύνορα με Πακιστάν

Εκτός από το Αεροδρόμιο της
Καμπούλ, χιλιάδες είναι οι Αφγα-
νοί που έχουν κατακλύσει τα σύνο-
ρα της χώρας τους με το Πακιστάν,
προσπαθώντας να διαφύγουν προς
Δυσμάς. 

Οι περισσότεροι έχουν συγκεν-
τρωθεί στην περιοχή Σπιν Μπολν-
τάκ-Τσαμάν των συνόρων, όπου
ένα τεράστιο πλήθος περιμένει
στριμωγμένο να περάσει. Οι σκη-
νές κόβουν την ανάσα. 

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που δη-
μοσιεύει το πρακτορείο EHA γίνε-
ται φανερό ότι «το ποδοπάτημα και
η κοσμοσυρροή σε θερμοκρασίες
που θυμίζουν καμίνι» μοιάζουν με
αντίστοιχες εικόνες στο Αεροδρό-
μιο της Καμπούλ - ή και ακόμα χει-
ρότερες!

Αναστασιάδης σε Τατάρ: 
Πήραμε τα διαβατήρια 
από τους υπονομευτές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης έδωσε αποστομωτική
απάντηση στον Ερσίν Τατάρ. Ο ηγέτης των
Τουρκοκυπρίων είχε προχθές το θράσος να
κατηγορήσει τον κ. Αναστασιάδη για «ρατσι-
σμό» - αυτός που εκπροσωπεί ένα καθεστώς
το οποίο έχει «μαντρώσει» τους Τουρκοκυ-
πρίους στα Κατεχόμενα και τους έχει καταδι-
κάσει στη φτώχεια και τη μιζέρια επί μισό αι-
ώνα, μόνο και μόνο επειδή έχουν τουρκική
καταγωγή!

Απαντώντας στα περί «ρατσισμού» για την
αφαίρεση των διαβατηρίων από τους Τουρκο-
κύπριους ηγέτες, ο Νίκος Αναστασιάδης υπο-
γράμμισε ότι η αφαίρεση έγινε από περιορι-
σμένο αριθμό προσώπων, τα οποία με τις
πράξεις τους υπονομεύουν την ανεξαρτησία,
την κυριαρχία και την υπόσταση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και όχι, όπως είναι ευνόητο,
από το σύνολο των Τουρκοκυπρίων. «Επιθυ-
μώ να υπενθυμίσω στον κ. Τατάρ», πρόσθεσε
στη γραπτή του δήλωση ο Κύπριος Πρόεδρος,
«ότι ο ίδιος, με δημόσιες δηλώσεις του είχε
αναφέρει επί λέξει πως “είμαστε διαφορετική
φυλή. Μιλάμε Τουρκικά, η θρησκεία μας είναι
το Ισλάμ, η πατρίδα μας είναι η Τουρκία”».

Τέλος, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι «τα
διαβατήρια εξασφαλίζονται ως φυσικό δι-
καίωμα που απορρέει από τις Συμφωνίες Εγ-
καθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και
πως αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να τυγχάνει
σεβασμού».

seitanidisd@gmail.com
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Τ
ον τελευταίο χρόνο η Ελλάδα
έχει μπει δυναμικά στη «μάχη»
διεκδίκησης των ψηφιακών νο-
μάδων. Έτσι ονομάζονται όσοι

μπορούν να εργάζονται απομακρυσμένα,
από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Μπορεί να είναι υπάλληλοι κάποιας εται-
ρείας ή αυτοαπασχολούμενοι.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει διατάξεις
με τις οποίες παρέχεται έκπτωση 50% στον
φόρο εισοδήματος για τους ψηφιακούς νομά-
δες που θα εγκατασταθούν στη χώρα. Η εν λό-
γω φοροαπαλλαγή έχει διάρκεια επτά ετών
και χορηγείται υπό την προϋπόθεση πως ο ερ-
γαζόμενος δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν
φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας και δεν
έχει αφαιρέσει αντίστοιχη θέση εργασίας από
την Ελλάδα. Πλέον, με το σχέδιο νόμου, θε-
σπίζεται η χορήγηση άδειας διαμονής για
χρονική περίοδο έως δώδεκα μήνες σε πολί-
τες τρίτων χωρών (αυτοαπασχολούμενους,
ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς), οι
οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως για εργο-
δότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νο-
μάδες), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκο-
μίσουν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο-
στείλουν με email ή με συστημένη επιστολή
στην αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή σχε-
τικό αίτημα. Επίσης προβλέπεται η εξέταση
του σχετικού αιτήματος από τις προξενικές
αρχές θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα δέκα
ημερών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς
ταλαιπωρία και γραφειοκρατικές αγκυλώ-
σεις. 

Χορήγηση υπό προϋποθέσεις
Συγκεκριμένες και αυστηρές είναι και οι

προϋποθέσεις για την αίτηση χορήγησης της
Digital Nomad Visa. Ειδικότερα, ο ενδιαφε-

ρόμενος καλείται να υποβάλει υπεύθυνη δή-
λωση, με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του
να μείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση ει-
σόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσε-
ως. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφε-
ρόμενος δεσμεύεται ότι δεν θα παρέχει καθ’
οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έρ-
γο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα.

Επιπλέον οφείλει να προσκομίσει σύμβαση
εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής
σχέσης με έναν ή και περισσότερους εργοδό-
τες. Η σύμβαση μπορεί να είναι αορίστου χρό-
νου ή και ορισμένου χρόνου, εφόσον όμως η
υπολειπόμενη διάρκειά της καλύπτει το διά-
στημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης. 

Με βάση το νομοσχέδιο για τη χορήγηση
της βίζας, οι ψηφιακοί νομάδες θα πρέπει να
αποδείξουν ότι διαθέτουν σταθερό εισόδη-
μα που επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων
διαβίωσης στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνουν
το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος
των πόρων αυτών ορίζεται στα 3.500 ευρώ
μηνιαίως. 

Τι ισχύει για τις οικογένειες 
Πρόβλεψη υπάρχει και για τις οικογένειες

των ψηφιακών νομάδων. Για την ακρίβεια, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνοδεύονται
από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία
χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική

θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρη-
ση του συντηρούντος. Στην περίπτωση, δε,
των οικογενειών τα εισοδηματικά κριτήρια
αυξάνονται - το ποσό των 3.500 ευρώ μηνι-
αίως προσαυξάνεται κατά 20% για τον/τη σύ-
ζυγο ή τον συμβιούντα/τη συμβιούσα και κατά
15% για κάθε τέκνο. 

«Κουρεμένα» ενοίκια:  Έως 30/9 η υποβολή «Δηλώσεων Covid» 
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλουν τις «Δηλώσεις

Covid» οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα «κουρεμένα» ενοίκια που
εισέπραξαν. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικο-
νομικών που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο δικαιούχος είσπραξης
αποζημίωσης για τον Ιούλιο, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την
προκαταβολή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση περί μεταβο-
λής του μισθώματος έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ειδικά
για τον Ιούλιο προκαταβάλλεται:

α) για τα πρόσωπα που δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον
Ιούλιο 2021:

• 80% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά
πρόσωπα, και

• 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

β) για τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μί-
σθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνι-
αίου μισθώματος.

Το καταβαλλόμενο ποσό δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία ει-
σοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, ει-
σφορά, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης. Η καταβολή γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων 

• ο εκμισθωτής να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην
ΑΑΔΕ

• ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργα-
σιών στην ΑΑΔΕ

• ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιού-
χος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μι-
σθώματος βάσει των ΚΑΔ

• να τελεί σε αναστολή για τον Ιούλιο η σύμβαση εργασίας
• να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον Ιούλιο,

ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο - εξαρτώμενο μέλος το οποίο
φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου
μόνιμης κατοικίας του.

Νέες διευκολύνσεις
για ψηφιακούς νομάδες

Δυνατότητα παραμονής έως
και 12 μήνες - Με fast track
διαδικασίες η χορήγηση βίζας
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ΟΟλοκληρώθηκε 
η παράδοση των 176 
εργατικών κατοικιών 
Ολοκληρώθηκε χθες η παράδοση των 176 ερ-
γατικών κατοικιών στους δικαιούχους του οι-
κισμού «Κέρκυρα V» του ΟΑΕΔ, στην περιο-
χή του Άγιου Ιωάννη, παρουσία του υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή
Χατζηδάκη και του διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύ-
ρου Πρωτοψάλτη. Παραδόθηκαν ειδικότερα
οι τελευταίες 12 εργατικές κατοικίες στους
δικαιούχους οικιστές. Ο οικισμός «Κέρκυρα
V» περιλαμβάνει 176 κατοικίες, σε διώροφα
κτίρια, καθώς και 6 καταστήματα, μία αίθουσα
συγκέντρωσης και διαμορφωμένο περιβάλ-
λοντα χώρο. Η κατασκευή του αγωγού λυμά-
των θα υλοποιηθεί μέσω της προγραμματικής
σύμβασης του ΟΑΕΔ, του δήμου και της
ΔΕΥΑΚ, που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2020
και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ μέχρι
του ποσού των 1,9 εκατ. ευρώ. 

Ξεκίνησαν λειτουργία
26.370 εταιρείες 
το β’ τρίμηνο

Σε 26.370 ανήλθαν οι ενάρξεις λειτουργίας
επιχειρήσεων (εγγραφές νέων επιχειρήσεων)
στο σύνολο των τομέων της οικονομίας το β’
τρίμηνο φέτος, παρουσιάζοντας αύξηση 71% σε
σχέση με το β’ τρίμηνο του 2020, που είχαν
ανέλθει σε 15.419, και μείωση 0,3% σε σχέση με
το α’ τρίμηνο 2021, οπότε είχαν ανέλθει σε
26.441. Στον αντίποδα, καταγράφηκαν από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνο 4 πτωχεύσεις τόσο το β’ τρίμηνο
του 2021 όσο και το β’ τρίμηνο του 2020. Για
τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη
μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο
εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατι-
στικού Μητρώου Επιχειρήσεων του 2018, η με-
γαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών
νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα
«Μεταφορά και αποθήκευση» (95,8%) και στον
τομέα «Ενημέρωση και επικοινωνία» (87,5%).

Πληρωμές 230 εκατ. 
ευρώ για ΓΕΦΥΡΑ Ι & ΙΙ
Στην ένατη φάση πληρωμών της κρατικής
επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ Ι»
και στην πρώτη φάση πληρωμών της κρατι-
κής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ
ΙΙ» προέβη στις 29 Ιουλίου το υπουργείο Οι-
κονομικών. Οι πληρωμές του προγράμματος
«ΓΕΦΥΡΑ Ι» ανήλθαν συνολικά σε 20,4 εκατ.
ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση
115.447 δανείων και 73.704 δικαιούχων.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», οι
πρώτες πληρωμές ανήλθαν συνολικά στα
44,2 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδό-
τηση 19.201 δανείων και 7.774 δικαιούχων.
Αθροίζοντας τις πληρωμές των δύο προ-
γραμμάτων, το συνολικό ποσό της κρατικής
επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σή-
μερα, ανέρχεται περίπου στα 230 εκατ. ευρώ.

Σ
τα υψηλότερα επίπεδα από τον
Μάρτιο του 2013 έφτασαν οι κα-
ταθέσεις στα ελληνικά τραπεζικά
ιδρύματα τον Ιούλιο 2021, ανερ-

χόμενες σε 180,6 δισ. ευρώ. Από την αρχή
του έτους οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν
αυξηθεί κατά περίπου 9 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή του συνό-
λου των καταθέσεων ήταν θετική κατά
1,111 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 2,37 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021.
Μείωση κατά 730 εκατ. ευρώ παρουσία-
σαν, τον Ιούλιο του 2021, οι καταθέσεις της
γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κα-
τά 759 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορ-
φώθηκε σε -19,2% από -14,2% το ίδιο διά-
στημα.

Αύξηση κατά 1,84 δισ. ευρώ παρουσία-
σαν τον Ιούλιο του 2021 οι καταθέσεις του
ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1,61
δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε
13,2% από 14,5% το ίδιο διάστημα.

Αύξηση κατά 1,053 δισ. ευρώ παρου-
σίασαν τον Ιούλιο του 2021 οι καταθέσεις
των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά

1,077 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,
ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξή-
θηκε σε 24,8% από 19,3% τον προηγούμενο
μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξή-
θηκαν κατά 560 εκατ. ευρώ, έναντι αύξη-
σης κατά 1,278 δισ. ευρώ τον προηγούμε-
νο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 493
εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 201 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 788 εκατ. ευρώ παρου-
σίασαν τον Ιούλιο του 2021 οι καταθέσεις
των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξη-
σης κατά 542 εκατ. ευρώ τον προηγούμε-
νο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε σε 9,8% από 9,7% το ίδιο
διάστημα.

Χρηματοδότηση
Παράλληλα, η μηνιαία καθαρή ροή της

χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρ-
νηση, τον Ιούλιο του 2021, ήταν θετική κα-
τά 1.219 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθα-
ρής ροής 1.150 εκατ. ευρώ τον προηγού-
μενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρ-
νησης μειώθηκε σε 55,5% από 60,1% τον
προηγούμενο μήνα.

Τον Ιούλιο του 2021, o ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της συνολικής χρηματοδότη-
σης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 1,2%
από 2,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνι-
αία καθαρή ροή της συνολικής χρηματο-
δότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρ-
νητική κατά 532 εκατ. ευρώ, έναντι θετι-
κής καθαρής ροής 517 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.

Αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ
και έφτασαν στα 180,6 δισ.
ευρώ - Στο 11% ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής
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Στα υψηλά οκτώ ετών 
οι καταθέσεις τον Ιούλιο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



H
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), μια εται-
ρεία του Υπερταμείου, εξασφάλισε σημαντική
επιχορήγηση μέσω της επιλογής της από το

Πράσινο Ταμείο 1 για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας
«Social Plate» («Κοινωνικό Πιάτο»). Η επιχορήγηση
αφορά τις δράσεις κυκλικής οικονομίας και την πρόλη-
ψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο του
έργου Life-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής
Οικονομίας στην Ελλάδα», με προϋπολογισμό συνολι-
κού ποσού ύψους 310.298 ευρώ. Η πρόταση της ΚΑΘ
βαθμολογήθηκε με 94 στα 100, και ήταν πρώτη ανάμε-
σα σε τρία σχετικά προγράμματα.

H Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) και το Διε-
θνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης «Τεχνόπολις» πραγματο-
ποιούν την πρωτοβουλία «Social Plate» για την αξιο-
ποίηση φρούτων και λαχανικών που παραχωρούνται
από τους εμπόρους της ΚΑΘ στην αστική, μη κερδο-
σκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνική Επισιτι-
στική Βοήθεια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» που
έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό.

Μεγάλη άνοδος στον τζίρο 
των επιχειρήσεων με καταλύματα

Πολύ μεγάλη αύ-
ξηση, κατά 319,8
εκατ. ευρώ, καταγρά-
φηκε στον τζίρο των
επιχειρήσεων της
χώρας που δραστη-
ριοποιούνται στην
παροχή καταλυμάτων τον Ιούνιο φέτος, με
αποτέλεσμα στο β’ τρίμηνο να υπάρξει αύξηση
του κύκλου εργασιών κατά 488,4 εκατ. ευρώ.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου κα-
ταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο
του 2021 ανήλθε σε 596.430.723 ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση 452,3% σε σχέση με το β’ τρί-
μηνο του 2020, όπου είχε ανέλθει σε
107.999.937 ευρώ. Παράλληλα, στις επιχειρή-
σεις του κλάδου της εστίασης ο τζίρος αυξήθη-
κε το β’ τρίμηνο κατά 400,2 εκατ. ευρώ, μετά
την άνοδο κατά 29,4 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Viohalco: Συνδράμει 
στην αποκατάσταση μετά 
τις πυρκαγιές με 1 εκατ. 
Η Viohalco, εκφράζοντας εμπράκτως την αλ-
ληλεγγύη της προς τους πληγέντες από τις
καταστροφικές πυρκαγιές και με σκοπό τη
στήριξη των κατοίκων, την αποκατάσταση των
πυρόπληκτων περιοχών και την πρόληψη
ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον, θα συ-
νεισφέρει, μέσω θυγατρικών εταιρειών της,
1 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά αφορά τόσο δρά-
σεις και υλικά για την αποκατάσταση των
υποδομών και του περιβάλλοντος, όσο και
εξοπλισμό και μέσα για την πυροπροστασία.
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα οριστούν
σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, την το-
πική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φο-
ρείς.
Συγκεκριμένα θα συνεισφέρουν οι εξής
εταιρίες: ElvalHalcor: 500.000 ευρώ, Cener-
gy Holdings: 300.000 ευρώ (μέσω των εται-
ρειών της Ελληνικά Καλώδια και Σωληνουρ-
γεία Κορίνθου), Σιδενόρ: 200.000 ευρώ.

Το 2022 η διεθνής έκθεση 
για fitness, wellness και υγεία

Το 2022 θα επιστρέψει η Διεθνής Έκθεση για
fitness, wellness και υγεία, FIBO, η οποία ανα-
στέλλει, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και
της αβεβαιότητας που επικρατεί στις αγορές,
την αρχικά προγραμματισμένη για τις 4 έως τις 7
Νοεμβρίου 2021 ετήσια διοργάνωση. Η επόμενη
έκθεση θα πραγματοποιηθεί το 2022, στην Κο-
λονία, από τις 7 έως τις 10 Απριλίου και όπως κά-
θε έτος, έτσι και τη νέα χρονιά, θα εκπροσωπη-
θεί στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Τέλος στις ρευματοκλοπές, οι οποίες εικοσαπλασιάστηκαν την
προηγούμενη 15ετία, βάζει ο ΔΕΔΔΗΕ. Παρά το γεγονός ότι η ύφε-
ση λόγω πανδημίας την περίοδο 2020-2021 μπορεί να δημιουργή-
σει εμπόδια στην προσπάθεια μείωσής τους, η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας εκτιμά ότι «η ευρείας κλίμακας αντικατάσταση μετρη-
τών τελικής κατανάλωσης με ευφυείς μετρητές αναμένεται να έχει
άμεσο θετικό αντίκτυπο στον εντοπισμό και στην άρση ρευματο-
κλοπών που πραγματοποιούνται με παρέμβαση στον μετρητή και
γενικότερα σε ενεργές παροχές». Αυτά προκύπτουν από την από-
φαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν τα ρυθμιζόμενα έσοδα του
διαχειριστή του δικτύου για την περίοδο 2021-2024, απόφαση που
ελήφθη ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία πώλησης του
49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ από τη μητρική ΔΕΗ.

Σημαντική αύξηση παρουσίασε τον Ιούλιο το μερίδιο
της ΔΕΗ τόσο στη λιανική αγορά όσο και στην παρα-
γωγή, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση πως οι υψηλές
τιμές χονδρικής ώθησαν αρκετούς προμηθευτές σε
αύξηση των τιμολογίων τους, με αποτέλεσμα αρκετοί
καταναλωτές να επιστρέψουν στη δημόσια εταιρεία
ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΑΔ-
ΜΗΕ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, το μερίδιο της
ΔΕΗ στη λιανική ανέβηκε τον Ιούλιο στο 65,2% από
63,9% τον Ιούνιο και 64,6% τον Μάιο. Τον περασμένο
μήνα, το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά διαμορφώθηκε
στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο της φετινής χρο-
νιάς, μετά τον Ιανουάριο, όταν ήταν 68,4%.

Αυξήθηκε το μερίδιο της ΔΕΗ

ΔΕΔΔΗΕ: Βάζει τέλος στις ρευματοκλοπές ενόψει πώλησης

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης: 
Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο



Μείωση ζημιών για Attica
Bank το πρώτο εξάμηνο

Ζ
ημιές ύψους 19,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το
πρώτο εξάμηνο η Attica Bank, έναντι ζημιών
ύψους 29,55 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περ-

σινή περίοδο. Η τράπεζα εμφάνισε καθαρά έσοδα από
τόκους ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,8% σε
σχέση με την περσινή χρήση. Οι καταθέσεις στην Αttica
Bank εμφανίζονται ενισχυμένες 9,3% στα 2,9 δισ. ευρώ
στις 30 Ιουνίου. Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι
στις 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση για την έγκριση των όρων της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα
από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το α’ εξά-
μηνο 2021 κατά 21,8% κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης
του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότη-
σης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20,6% σε ετή-
σια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κό-
στους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που
σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμι-
εύθηκαν κατά την κλειόμενη περίοδο του 2021.

Η Lavipharm ανακοινώνει ότι «μετά την αναγγελία
του αιφνίδιου και θλιβερού γεγονότος του θανάτου
της Λητούς Νίκης Ιωαννίδου, μη εκτελεστικού μέ-
λους του Δ.Σ. της εταιρείας και μέλους της Επιτρο-
πής Ελέγχου, το Δ.Σ. συνήλθε εκτάκτως σήμερα
25/08/2021 κι αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείρι-
ση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντι-
κατάσταση της εκλιπούσας. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο αποφάσισε την αντικατάσταση της εκλιπούσας
στην Επιτροπή Ελέγχου από τον κ. Χρήστο Διαμαντό-
πουλο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου».

Αυξημένη κερδοφορία για 
τη μητρική της Interamerican

Σταθερά στον δρόμο της υλοποίησης του στρατηγικού
σχεδίου «Όλοι Εμείς» πορεύεται η ACHMEA, ο ολλαν-
δικός ασφαλιστικός οργανισμός στον οποίο ανήκει η
Interamerican. Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά το
πρώτο εξάμηνο του έτους η ACHMEA παρουσίασε
κέρδη προ φόρων 363 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας
αύξηση 186% έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμή-
νου (127 εκατ.), παρά την αβεβαιότητα του οικονομι-
κού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της Covid-19.
Στις Κάτω Χώρες, στον κλάδο υγείας, τα μεικτά εγγε-
γραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 13,8 δισ. ευρώ.
Στους κλάδους σύνταξης και ζωής, η βελτίωση των
λειτουργικών αποτελεσμάτων προήλθε από τα υψη-
λότερα έσοδα από επενδύσεις, που απέφεραν οι ευ-
νοϊκές εξελίξεις στις χρηματαγορές. Μικρή μείωση
παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα των υπηρεσιών
συνταξιοδότησης. Οι κλάδοι σύνταξης και ζωής έδω-
σαν παραγωγή ασφαλίστρων 457 εκατ. ευρώ.

ΕΣΝ: Χωρίς «λευκή νύχτα»
αλλά με προσφορές

Ο Εμπορικός και
Επιχειρηματικός Σύλ-
λογος Ναυπλίου
(ΕΣΝ) λαμβάνοντας
υπόψη τα επιδημιολο-
γικά στοιχεία καθώς
και τις συστάσεις των
υγειονομικών αρχών σχετικά με την εξάπλωση της Co-
vid-19 και κατόπιν απόφασής του για ακύρωση της «λευ-
κής νύχτας», υπό τον φόβο του κορονοϊού, ανακοινώνει
για φέτος τριήμερο μεγαλύτερων προσφορών και εκ-
πτώσεων στο Ναύπλιο που θα διαρκέσει έως το Σάββατο
28 Αυγούστου. Όπως αναφέρει στο κάλεσμά του ο ΕΣΝ:
«Μπορεί φέτος να μη γίνεται η “λευκή νύχτα” Ναυπλίου,
τουλάχιστον έτσι όπως τη γνωρίζαμε, ένας πολύ επιτυ-
χημένος θεσμός που είχε καθιερωθεί, ωστόσο ο εορτα-
σμός θα είναι… τριήμερος».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Autohellas: Deal με JPMorgan 
για χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ

Η Autohellas ανακοίνωσε τη σύναψη συμ-

φωνίας χρηματοδότησης 180 εκατ. ευρώ με

την JPMorgan Chase μέσω τιτλοποίησης

απαιτήσεων από συμβάσεις μακροχρόνιων

μισθώσεων (Asset Backed Securitization). H

συμφωνία αυτή είναι η δεύτερη του ιδίου τύ-

που για την Autohellas μετά την αντίστοιχη

που σύναψε το 2018 με τις ΕΙΒ, EIF, EBRD &

KFW, η οποία αποτέλεσε και την πρώτη συμ-

φωνία τιτλοποίησης απαιτήσεων εκτός τρα-

πεζικού κλάδου στη χώρα μας.

Vodafone: Ολοκληρώθηκε 
το τρίτο Generation Next
O τρίτος πανελλήνιος διαγωνισμός Gene-
ration Next του Ιδρύματος Vodafone ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία και με τη συμμετο-
χή εκατοντάδων μαθητών από όλη την Ελ-
λάδα. Νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχ-
θηκε μια ομάδα από τον όμιλο ρομποτικής
«Μικροί Χάκερς» του Πειραματικού Σχο-
λείου Φλώρινας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τη σχετική ανακοίνωση, η ομάδα «Coco-
nut Robotics», αποτελούμενη από τους μα-
θητές Θεόφιλο Μαυρόπουλο, Δημήτρη
Μπάλκο, Ασπασία Ντόβα και Αχιλλέα Πα-
παθανασίου, υπό την επίβλεψη του καθη-
γητή τους Γιάννη Αρβανιτάκη, κατασκεύα-
σε την «Envi», ένα ρομπότ τεχνητής νοημο-
σύνης, που βοηθά στον έλεγχο συνθηκών
που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την
ποιότητα ζωής μας.

COSMOTE: Νέος online διαγωνι-
σμός για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Τη δυνατότητα να ζήσουν την απόλυτη εμ-

πειρία ταχύτητας δίνει στους συνδρομητές

κινητής η COSMOTE, Μεγάλος Χορηγός του

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, μέσα από έναν μεγά-

λο online διαγωνισμό. Τρεις τυχεροί συνδρο-

μητές COSMOTE θα γίνουν συνοδηγοί του

κορυφαίου Έλληνα οδηγού Λάμπρου Αθα-

νασούλα, ενώ τριάντα λάτρεις του μηχανοκί-

νητου αθλητισμού θα κερδίσουν πρόσκληση

για να απολαύσουν από τη VIP Area την ειδι-

κή διαδρομή «Cosmote 5G Athens Stage»,

στο κέντρο της Αθήνας. Έως και τις 29 Αυ-

γούστου 2021, οι συνδρομητές COSMOTE

(συμβολαίου και καρτοκινητής) καλούνται να

μπουν στην ιστοσελίδα

www.cosmote.gr/acropolisrally, να απαντή-

σουν σε ένα κουίζ 5 ερωτήσεων για το Ράλλυ

Ακρόπολις και να συμμετάσχουν στην κλή-

ρωση για τα μοναδικά δώρα.

Lavipharm: Αλλαγές 
σε Δ.Σ. και Επιτροπή Ελέγχου
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Η
πλατεία στη Νέα Σμύρνη μπορεί να πα-
νηγυρίζει. Ο ιστορικός Πανιώνιος έχει
και ιδιοκτήτη και ελπίδα ότι μπορεί να
επανέλθει στο κλαμπ των «μεγάλων»

του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκεί όπου διαχρονι-
κά ανήκει, μετά από ένα πέρασμα την προσεχή
σεζόν από τα γήπεδα της Super League 2. 

Τα κλειδιά, πλέον, παραδίδονται στον Γιάννη Τσα-
κουμάκο, επιχειρηματία κέντρων διασκέδασης
(«Κέντρο Αθηνών», «Estate») με τις ευλογίες και
τα χειροκροτήματα όλων των οπαδών του «Ιστορι-
κού», όπως αποτυπώθηκε στη γενική συνέλευση.
Πλέον, μένουν μόνο τα τυπικά, τα οποία επιμελείται
ο δικηγόρος του Αργύρης Λίβας. 

Ποια, ακριβώς, είναι αυτά τα τυπικά; Τα χρέη
προς τρίτους, φυσικά. Συστήθηκε νέα ΠΑΕ, με την
επωνυμία «Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος

Σμύρνης 1890», αλλά με βάση τις κανονιστικές δια-
τάξεις των υπερκείμενων αρχών FIFA/UEFA, ο κά-
θε σύλλογος έχει συνέχεια, έστω και αν αλλάζει
ονομασία. 

Τα χρέη προς τρίτους δεν παραγράφονται,
μπορούν, όμως, να ρυθμιστούν, και αυτό θα επι-
διώξει το νέο αφεντικό του «Ιστορικού». Αν δεν
«φυτρώσουν» νέα χρέη στα υπάρχοντα, τότε θα
συσταθεί η καινούργια ΠΑΕ που θα έχει μετοχι-
κό κεφάλαιο 350.000 ευρώ και εγγυητική επι-
στολή 150.000 ευρώ.

Πάντως, στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε
να διεκδικήσουν χρήματα από τον πρώην πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ Χρήστο
Δάρα, κάτι που δεν ισχύει. Τα χρέη βαρύνουν τα
σωματεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Πρόσφατα
η κυβέρνηση προσπάθησε να περάσει τροπολο-

γία, περίπου «φωτογραφική» για τον Πανιώνιο,
ώστε τα χρέη να τα επωμιστούν οι πρόεδροι των
προηγούμενων διοικήσεων που τα προκάλεσαν,
αλλά σκόνταψε στο καταστατικό των υπερκείμε-
νων συνομοσπονδιών.

Σε πρώτη φάση, πάντως, η νεοσυσταθείσα ΠΑΕ
Πανιώνιος θα έχει παρακράτηση ποσοστού από τα
εισιτήρια καθώς και από το τηλεοπτικό συμβόλαιο
της Super League 2, προκειμένου να εξοφληθούν
χρέη προς το Δημόσιο. Κατά πληροφορίες, ο Τσα-
κουμάκος, επειδή είναι άνθρωπος της αγοράς,
σκοπεύει να ενεργοποιήσει λαμπερά ονόματα της
νύχτας για να συσπειρώσει τον κόσμο του Πανιω-
νίου και να τον φέρει πιο κοντά στην ομάδα. Φίλοι
του είναι ο Σάκης Ρουβάς, ο Νίκος Οικονομόπου-
λος, ο Τριαντάφυλλος («Ντάφυ») του τηλεριάλιτι
«Survivor» κ.ά.

Ο «Ιστορικός» έχει ιδιοκτήτη! 
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O
αρσιβαρίστας Δημήτρης Μπακοχρήστος συγ-
κλόνισε στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο, κα-
θώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, όπως είχε

κάνει και στους Αγώνες του Ρίο πριν από πέντε χρόνια. Ο
38άχρονος πρωταθλητής από την Πρέβεζα σήκωσε
165κ. σε πάγκο στην κατηγορία -54κ. Έχασε, μάλιστα, το
ασημένιο μετάλλιο για 150 γραμμάρια. Τόσο λιγότερο
ζύγιζε ο Γάλλος Αξέλ Μπουλόν. Στην κολύμβηση, η Ευ-
θυμία Γκουλή κατάφερε να αγωνιστεί στον τελικό των
100μ. πρόσθιο SB8, όπου τερμάτισε 8η με χρόνο 1:31:37.
Ο Παναγιώτης Χριστάκης τερμάτισε στην 4η θέση στην
πρώτη προκριματική σειρά των 200 μέτρων μεικτής στην
κολύμβηση με χρόνο 2:56.75 και έμεινε εκτός τελικού,
όπως και ο Γεράσιμος Λιγνός, που κατέλαβε την 6η  θέση
στην πρώτη προκριματική σειρά των 100 μέτρων ύπτιο
S13 με χρόνο 1:06.76. Την 7η θέση κατέλαβε στη δεύτερη
προκριματική σειρά των 4Χ50 ελεύθερο - 20 points η ελ-
ληνική ομάδα (Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Αντώνης Τσαπατάκης, Κωνσταντίνος Καραούζας, Μαρία Τσάκωνα) με
χρόνο 3:03.25. Στο σύνολο βρέθηκε στην 11η θέση και δεν πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Νέος ιδιοκτήτης του ΟΦ Ιεράπετρας είναι ο Αργεντινός Ροδόλφο Αμεντέο Μπάκε, δικηγόρος της νοσοκόμας
που κατηγορείται για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα! Είναι ο ίδιος δικηγόρος που είχε συμφωνήσει με τον
Αχιλλέα Μπέο να φέρει επενδυτές από την Αργεντινή για να αγοράσουν τον Βόλο, για άγνωστο όμως λόγο αυτό
δεν επετεύχθη.

Χάλκινος ο συγκλονιστικός Μπακοχρήστος! Τρία φιλικά
Τρία φιλικά ματς κλείστηκαν στη Super

League 1 για το Σαββατοκύριακο, μετά την ανα-
βολή της πρεμιέρας. Στη Λεωφόρο, αύριο, Σάβ-
βατο, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Αστέρα
Τρίπολης (20.00) και δύο ώρες αργότερα, στο
«Βικελίδης» θα παίξουν Άρης - Λαμία. Μεθαύ-
ριο, Κυριακή, στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί
το ματς Βόλος - ΑΕΚ (19.00). 

Ξανά αντίπαλοι Τσιμίκας
και Τζόλης, Γιαννούλης

Μετά την πρεμιέρα της Premier League, όπου
η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα νίκησε 3-0 εκτός
έδρας τη Νόριτς των Γιαννούλη, Τζόλη, οι Έλλη-
νες θα ξανασυναντηθούν και πάλι, αυτή τη φορά
για το Λιγκ Καπ, καθώς κληρώθηκαν αντίπαλοι
στους «32» της διοργάνωσης. Το ματς θα γίνει και
πάλι στο Κάροου Ρόυντ, έδρα της Νόριτς, περί τα

τέλη Σεπτεμβρίου.

Εθνική: Χωρίς 
Φορτούνη, Πέλκα

Χωρίς τους τραυματίες Πέλκα και Φορ-
τούνη θα παίξει η εθνική με το Κόσοβο

στην Πρίστινα (5/9) και τη Σουηδία στο ΟΑΚΑ
(8/9): Οι κλήσεις του Φαν’τ Σιπ: Βλαχοδήμος,

Πασχαλάκης, Διούδης, Ανδρούτσος, Σάλιακας,
Χατζηδιάκος, Κυρ. Παπαδόπουλος, Μαυροπά-
νος, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κού-
τρης, Ζέκα, Γαλανόπουλος, Ρέτσος, Μπακασέ-
τας, Αλεξανδρόπουλος, Παπανικολάου, Μπου-
χαλάκης, Σιώπης, Βρουσάι, Μασούρας, Φούν-
τας, Λημνιός, Τζόλης, Μάνταλος, Παυλίδης,
Δουβίκας.

Μεταγραφές Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ
Σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ τους έκα-

ναν ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι»
απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού από την αγ-
γλική Μπράιτον τον 20άχρονο διεθνή Πολωνό δε-
ξιό μπακ (που συνήθως παίζει αριστερά) Μίκαελ
Καρμπόβνικ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» τον διε-
θνή Ρουμάνο μεσοεπιθετικό Αλεξάντρου Μιτρίτα,
26 ετών, της Νιου Γιορκ, που έπαιζε δανεικός
στην Αλ Χιλάλ την περασμένη σεζόν. 

Αποθεώθηκε στο κατς ο Γιάννης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συνοδευόμενος από τον
αδερφό του Θανάση, προκάλεσε πανικό στο Μιλ-
γουόκι, όταν εμφανίστηκε στο ρινγκ όπου θα γινό-
ταν αγώνας κατς. Οι δυο τους ανέβηκαν στη σκηνή,
κρατώντας τη ζώνη του πρωταθλητή του κατς, απο-
θεώθηκαν και έφυγαν υπό τις ιαχές του πλήθους
«MVP, MVP».

Αργεντινοί πήραν τον ΟΦΙ!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Την ερωτεύτηκε με 
την πρώτη ματιά στο
Γκστάαντ της Ελβετίας 
το 2004 και έξι χρόνια 
μετά την οδήγησε 
στα σκαλιά 
της εκκλησίας

Έντεκα χρόνια 
ευτυχίας

Τ Α Τ Ι Α Ν Α  Μ Π Λ Α Τ Ν Ι Κ  -  Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Α Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ

Η
Τατιάνα Μπλάτνικ και ο πρίγκιπας Νικόλαος είναι το
ωραιότερο διάσημο ζευγάρι και φέτος γιορτάζουν έν-
τεκα χρόνια ευτυχισμένου γάμου. Το love story θυμί-
ζει ρομαντική κινηματογραφική νουβέλα με πρωτα-

γωνιστές μια εντυπωσιακή, ευγενική πριγκίπισσα και έναν περι-
ζήτητο γαλαζοαίματο εργένη, τον πιο γοητευτικό των βασιλικών
οικογενειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την ερωτεύτηκε με την
πρώτη ματιά στο Γκστάαντ της Ελβετίας το 2004 και έξι χρόνια με-
τά την οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας. Η Τατιάνα έζησε το
όνειρο κάθε γυναίκας.

Η επέτειος των γάμων τους καθιερώθηκε από το ζευγάρι ως η
πιο σημαντική ημέρα της αγάπης τους. Μια γιορτή ευτυχίας με
ευχές και τρυφερές υποσχέσεις που μοιράζονται δημόσια. «Χα-
ρούμενη επέτειο. Στην υγειά ενός ακόμη ταξιδιού γύρω από τον
ήλιο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή μαζί μου», έγραψε φέτος στο προ-
σωπικό της account στο Διαδίκτυο η Τατιάνα Μπλάτνικ. Με 18 λέ-
ξεις και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον ρομαντικό γάμο
τους, η κόρη της Γερμανίδας αριστοκράτισσας Μαρί Μπίερλαϊν,
«έλιωσε» το Instagram με την ερωτική της εξομολόγηση.

Ο πρίγκιπας Νικόλαος ακολούθησε την έκπληξή της. Ανάρτη-
σε με τη σειρά του ένα ενσταντανέ από τη γαμήλια τελετή να την
κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του και απάντησε: «Χαρούμενη επέ-
τειο. Έντεκα χρόνια ευτυχίας, ανυπομονώ για τα επόμενα έντεκα
χρόνια».

Στις 25 Αυγούστου 2010, το νησί των Σπετσών έζησε μεγάλες
στιγμές με τα διεθνή φώτα του Τύπου στραμμένα πάνω του. Η αρ-
χόντισσα του Αργοσαρωνικού στολίστηκε με λουλούδια και
στρώθηκαν κόκκινα χαλιά για την υποδοχή μελών βασιλικών οι-
κογενειών και VIP από το διεθνές τζετ σετ για τον παραμυθένιο
γάμο της χρονιάς: του αριστοκρατικού ζευγαριού με γαμπρό τον
γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας. Το μυ-
στήριο τελέστηκε στη Μονή Αγίου Νικολάου από τον μητροπολί-
τη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, Εφραίμ. Ο Νικόλαος κατέφθασε
στο νησί από την έπαυλη της οικογένειας στο Πόρτο Χέλι με το
σκάφος τους «Αφροέσσα», ενώ η νύφη, που διέμενε στην ιστορι-
κή «Grace Suite», έκανε εντυπωσιακή άφιξη με ανθοστολισμένη
άμαξα, συνοδευόμενη από τον πατριό της Ατίλιο Μπρίλεμ-
πουργκ. Το γαμήλιο φόρεμα ήταν ονειρικό και έφερε την υπο-
γραφή του Angel Sanchez, μεγάλου οίκου της Βενεζουέλας.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι αδελφοί του Νικόλαου,
πρίγκιπες Παύλος και Φίλιππος, τα τρία αδέλφια της Τατιάνας,
Μπόρις, Ιγκόρ και Ατίλιο, και ο παιδικός φίλος του Νικόλαου, Νά-
σος Θανόπουλος. Απόφαση του πριγκιπικού ζευγαριού να επιλέ-
ξει την Ελλάδα ως μόνιμο τόπο κατοικίας είναι και ο λόγος που
έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα. Κυρίως όμως για την απλότητα στην
καθημερινότητά τους και την πολύ καλή και ζεστή επαφή με τον
απλό κόσμο.



Αγνώριστος 
ο Μίλτος Μακρίδης

Πρωινός καφές για τον Μίλτο Μακρίδη στο
Περιστέρι από τα χεράκια του Τόνυ Δημητρίου.
Ο γνωστός παρουσιαστής, αν και αποφεύγει συ-
στηματικά τις δημόσιες εμφανίσεις, επισκέ-
φθηκε την επιχείρηση του κολλητού φίλου του
και πόζαραν μαζί χαμογελαστοί και ανέμελοι.
Ωστόσο η εμφάνιση του Μίλτου Μακρίδη προ-
βλημάτισε τους followers, καθώς ο τηλεοπτικός
γόης, αν και απέχει πολλά χρόνια από τη μικρή
οθόνη, δεν έχει συνηθίσει τις θαυμάστριές του
με τόσο ατημέλητο λουκ, ενώ ήταν ιδιαίτερα φα-
νερή η απώλεια πολλών κιλών.

Με την πιο τολμηρή φωτογραφία των διακο-
πών της αποχαιρέτησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
το καλοκαίρι. Η μελαχρινή καλλονή πόζαρε ολό-
γυμνη στο Instagram προκαλώντας «σεισμό»
στο μισό εκατομμύριο followers της, καλύπτον-
τας τα επίμαχα σημεία με πορτοκαλί μουντζού-
ρες. «Πρώτη μέρα στη δουλειά. Ταυτίσου», ήταν
το σχόλιο της παρουσιάστριας, η οποία ετοιμάζει
την τηλεοπτική της επιστροφή. Το σίγουρο είναι
πως το σέξι ενσταντανέ ήταν διά χειρός του αγα-
πημένου της Snik, με τον οποίο ξανάσμιξαν πριν
από λίγες εβδομάδες.

Ναπολιτάνα η Κοντογεώργη
Δεν χορταίνει διακοπές η Νάντια Κοντογε-
ώργη. Η δημοφιλής ηθοποιός, μετά την από-
φασή της να μη συνεχίσει την παρουσίαση
του «Φλ-ΕΡΤ» στη δημόσια τηλεόραση,
άνοιξε πανιά για ονειρεμένα ταξίδια. Η πρω-
ταγωνίστρια μετά την Κρήτη και την Αίγινα
«πέταξε» για τη νότια Ιταλία, απολαμβάνον-
τας τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της Νάπο-
λης, ποζάροντας με νάζι στην πρώτη όπερα
του κόσμου, το φημισμένο Teatro San Carlo!

Διαδικτυακός
εξάψαλμος από
συντοπίτισσά του
Μακελειό στο Instagram με
πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πα-
πανώτα και μια έξαλλη γειτόνισ-
σά του στη Βραυρώνα, η οποία
τον κατηγόρησε δημόσια για
«μούτρα», σνομπισμό και για
ύφος «καρδινάλιου» σε μια τυ-
χαία συνάντησή τους στον δρό-
μο. «Το δηλητήριο, βλέπω, το
έχετε άκρη άκρη στη γλώσσα.
Ξέρετε, η ώρα του περιπάτου εί-
ναι η ώρα περισυλλογής και εν-
δοσκόπησης», ήταν η ευγενική
απάντηση του παρουσιαστή.
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Ξέρει από βέσπα;
Το «pin up girl» της τηλεόρασης Πένυ Αγοραστού έκανε και πάλι
το θαύμα του. Η φλογερή κοκκινομάλλα φωτογραφήθηκε με
ύφος Ιταλίδας ντίβας του κινηματογράφου εποχής, ποζάροντας
πάνω σε μια κόκκινη βέσπα στα Βατερά της Λέσβου, με ροζουλί
μπικίνι που αναδείκνυε τις υπέροχες καμπύλες της. Το ενσταν-
τανέ προκάλεσε κύμα κολακευτικών σχολίων στα προσωπικά
της social media, με τις συναδέλφους της να την αποθεώνουν.

Δ
εκαεπτά μήνες μετά την αθώωση και αποφυλάκισή του για
την πολύκροτη υπόθεση βιασμού του οδηγού ταξί που είχε
συγκλονίσει το πανελλήνιο, ο Γιώργος Καρκάς επιστρέφει

στο θέατρο. Ο ηθοποιός συμμετέχει στον πολυπληθέστατο θίασο
της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Μεγάλος Ξεσηκωμός» που
θα παρουσιαστεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο. Το έργο, σε σκη-
νοθεσία Ζαχαρία Ρόχα, θα ανέβει με αφορμή τον εορτασμό των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και τα έσοδα θα διατεθούν
για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς του Σωματείου Ελλήνων Ηθο-
ποιών (ΣΕΗ), του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ) και στο Σπίτι του Ηθοποιού. Στην παράσταση,
εκτός από τον βασικό θίασο με πρωταγωνιστές τον Τάκη Βαμβακίδη
και τον Στράτο Τζώρτζογλου, θα παρελάσει σχεδόν όλο το ελληνικό
θέατρο, μεταξύ των οποίων οι: Χάρης Ρώμας, Γρηγόρης Βαλτινός,
Μαρία Αλιφέρη, Απόστολος Γκλέτσος, Τέτα Κωνσταντά και Δέσποι-
να Μοίρου.

Επιστρέφει στο θέατρο
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η χαριστική βολή της
Ηλιάνας Παπαγεωργίου



Ε
ίναι μια συχνή καλοκαιρινή… επιπλοκή.
Είναι η εξωτερική ωτίτιδα, που πολλοί
την ονομάζουν «νόσο του κολυμβητή».
Πρόκειται για μια οξεία κατάσταση που

οφείλεται σε φλεγμονή ή/και σε μόλυνση του έξω
ακουστικού πόρου, η οποία είναι υπεύθυνη αρχι-
κά για φαγούρα και οξύ πόνο. 

Έχει μεγάλη συχνότητα εμφάνισης τους καλο-
καιρινούς μήνες και οφείλεται σε έναν συνδυα-
σμό καταστάσεων, όπως η ζέστη, ο ιδρώτας, το νε-
ρό της θάλασσας, το χλώριο του νερού της πισί-
νας. «Οι μικροοργανισμοί οι οποίοι είναι υπεύθυ-
νοι για την εκδήλωση της εξωτερικής ωτίτιδας εί-
ναι κυρίως βακτήρια και μύκητες που μπορεί να
υπάρχουν σε υγρά περιβάλλοντα αλλά και στο νε-
ρό της πισίνας. Το χλώριο που χρησιμοποιείται για
την απολύμανση του νερού της πισίνας είναι από
μόνο του ένας προδιαθεσικός παράγοντας. Στις
τροπικές θάλασσες προστίθεται ως αιτιολογικός
παράγοντας και το πλαγκτόν. Στη Μεσόγειο η πυ-
κνότητα του πλαγκτόν δεν είναι τέτοια που να θε-
ωρείται υπεύθυνη για εξωτερικές ωτίτιδες», εξη-
γεί ο κ. Δημήτριος Λιούμπας, ΩΡΛ, αναπληρωτής
διευθυντής Κλινικής Ωτορινολαρυγγολογίας -
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη της εξωτερικής ωτίτιδας είναι ο στενός
ακουστικός πόρος, η παρουσία εξοστώσεων, η
μεγάλη τριχοφυΐα, ειδικά σε άνδρες, η παρουσία
μεγάλης ποσότητας κυψελίδας που αποφράσσει
τον ακουστικό πόρο και με το νερό διαστέλλεται,
πιέζοντας τα τοιχώματα του έξω ακουστικού πό-

ρου, προκαλώντας τον ερεθισμό του δέρματος του
ακουστικού πόρου. Εδώ έρχεται και η συχνή χρή-
ση μπατονέτας, που προκαλεί μικροτραυματι-
σμούς οι οποίοι προετοιμάζουν το έδαφος για τη
φλεγμονή.

Τα πρώτα συμπτώματα είναι φαγούρα του
ακουστικού πόρου, η οποία με το πέρασμα των
ωρών γίνεται όλο και πιο έντονη, ενώ υπάρχει η
αίσθηση ότι το αυτί έχει βουλώσει ή πως είναι γε-
μάτο με νερό (πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι με-
τά το μπάνιο έχει μείνει νερό που δεν φεύγει).
Ακολουθεί πόνος, ο οποίος γίνεται ολοένα και
ισχυρότερος, μέχρι που φτάνουμε στο σημείο να
μην μπορούμε να αγγίξουμε το πτερύγιο του αυτι-
ού. Σε αυτήν τη φάση υπάρχει ερυθρότητα του
πτερυγίου του αυτιού αλλά και της γύρω περιοχής
και οίδημα του ακουστικού πόρου που προκαλεί
πτώση της ακουστικής οξύτητας (βαρηκοΐα αγω-
γιμότητας), η οποία επανέρχεται πλήρως με τη θε-
ραπεία.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Πρόκειται για οξεία κατάσταση που
οφείλεται σε φλεγμονή ή/και σε 
μόλυνση, η οποία είναι υπεύθυνη 
αρχικά για φαγούρα και οξύ πόνο 

Δημήτριος Λιούμπας, ΩΡΛ, 
αναπληρωτής διευθυντής Κλινικής
Ωτορινολαρυγγολογίας -
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Ω Τ Ι Τ Ι Δ Α

Η πάθηση του καλοκαιριού
Τι γίνεται όταν 
χειροτερέψει
«Σε πιο προχωρημένη κατάσταση μπο-
ρούμε να δούμε να τρέχει υγρό από τον
έξω ακουστικό πόρο, όπως επίσης
μπορεί να παρατηρηθεί και πυρετική
κίνηση. Ο τυμπανικός υμένας παραμέ-
νει συνήθως άθικτος και μόνο σε σπά-
νιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρη-
θεί μυριγγίτιδα. Αρχικά θα πρέπει ο ει-
δικός να καθαρίσει και να στεγνώσει
τον ακουστικό πόρο, να αφαιρεθεί η
κυψελίδα αλλά και τα υπολείμματα
δέρματος που συντελούν στην από-
φραξη του ακουστικού πόρου και τα
οποία είναι έντονα υδρόφιλα και δυ-
σκολεύουν το να παραμείνει ο ακου-
στικός πόρος στεγνός. Ακολούθως,
εάν υπάρχει οίδημα του πόρου, θα πρέ-
πει να τοποθετηθεί ειδικό ωτικό ταμ-
πόν, εμποτισμένο με τοπικό αντιβιοτικό
και κορτιζόνη, έτσι ώστε να αποκατα-
σταθεί η διαβατότητα του πόρου και να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη θερα-
πεία με τοπικές σταγόνες. Κάποιες φο-
ρές είναι αναγκαία και η συστηματική
αντιβίωση. Τα παυσίπονα έχουν και αυ-
τά τον ρόλο τους, αν και η διάρκειά τους
δεν είναι μεγάλη», αναφέρει ο κ. Λι-
ούμπας.
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Κριός: Αν δεν σας πιάσουν ανόητοι ενθουσια-
σμοί, ίσως καταφέρετε να αναπτυχθείτε εξαιρετι-
κά στη δουλειά σας. Αποφύγετε να μπαίνετε σε
ομάδες που δεν ξέρετε καλά ή είναι κάπως σκο-
τεινές και μην εμπιστεύεστε εύκολα. Αποφύγετε,
επίσης, σπατάλες και τζόγο. 

Ταύρος: Είστε από τους πιο δυσκολεμένους του
ζωδίου. Από την άλλη, έχετε περισσότερες πιθα-
νότητες το 2022 να φτιάξετε μια καλή σχέση ή να
διώξετε μια αρνητική από τη ζωή σας. Δεν θα είναι
πάντα εύκολες οι συνεργασίες σας. Βελτιώστε την
καθημερινότητά σας.

Δίδυμοι: Αν θέλετε να αλλάξετε εργασία, να εί-
στε σίγουροι για το πού πάτε. Προσέξτε τα γραπτά
(και τις υπογραφές), γιατί μένουν! Τυχεροί είστε
σε σχέσεις και συνεργασίες, στην καριέρα αλλά
και σε θέματα ακινήτων και οικογένειας.

Καρκίνος: Καλύτερη χρονιά, καλύτερες σχέ-
σεις, βελτιωμένη διάθεση. Ο έρωτας δεν πρέπει
να είναι ο μόνος… κριτής μιας σοβαρής σχέσης.
Μην ξανοίγεστε οικονομικά, για να μη γίνετε...
από δήμαρχοι κλητήρες. Καλύτερα είστε με τα
παιδιά σας από το 2022.

Λέων: Φέτος θα κυνηγάτε το χρήμα, αλλά θα
σας κυνηγάει και αυτό! Επιπλέον, έχετε τάση το
2022 να κληρονομήσετε κάτι ή να κερδίσετε τυχε-
ρά λεφτά. Αποφύγετε, όμως, τον τζόγο. Ερωτικά,
ο κίνδυνος να τα θαλασσώσετε θα είναι ανά πάσα
στιγμή μεγάλος. Να σκέφτεστε προτού μιλήσετε
και ακόμη περισσότερο προτού πράξετε. 

Παρθένος: Είστε αρκετά τυχεροί! Στον έρωτα
και στις συνεργασίες προσέξτε περισσότερο από
τους υπόλοιπους Παρθένους. Αν είστε έξυπνοι,
μπορεί να πιάσετε τζακ ποτ! Αν είστε επιπόλαιοι
θα σας βγει… ξινός ο έρωτας. Εύνοια στα επαγ-
γελματικά σας και στα οικονομικά σας. Προσέξτε
την υγεία σας.

Ζυγός: Λίγο πιο καλά τα οικονομικά σας το

2022. Έντονος ερωτισμός και ευκαιρίες. Η χρονιά
θα μοιάζει με… καρδιογράφημα, με πολλά πάνω
και κάτω. Τα ταρακουνήματα είναι και ευχάριστα
κάποιες φορές. Προστασία στην υγεία αλλά και
από τους εχθρούς.

Σκορπιός: Επιτέλους, λίγη εύνοια στις σχέσεις
και στον έρωτα, αλλά όχι από την αρχή της χρο-
νιάς. Ωστόσο, παρότι θα νιώσετε την καρδιά σας να
χτυπά, μη βρείτε κάτι που νομίζετε καλό, αλλά
χωρίς σταθερότητα. Ένας μικρός συμβιβασμός
είναι απαραίτητος για μια αρμονική σχέση. Έντο-
να πάθη!

Τοξότης: Καλά τα οικονομικά σας φέτος. Κάθε
επιπολαιότητα πληρώνεται, όμως. Πάτε καλύτερα
στην καριέρα και στην υγεία, αλλά μην προκαλείτε
την τύχη σας με καταχρήσεις. Τυχεροί είστε σε
σχέσεις και συνεργασίες, στην καριέρα αλλά και
σε θέματα ακινήτων και οικογένειας.

Αιγόκερως: Πολλά περισσότερα πάνω παρά
κάτω θα έχει αυτή η χρονιά! Θα βρείτε νέους φί-
λους και θα έχετε την αίσθηση πως ανήκετε σε μια
ομάδα. Στα καλά, η εύνοια στα ταξίδια, στις σπου-
δές και η συνεχής άνοδος! Καλές οι σχέσεις σας
με αδέρφια, συγγενείς, γείτονες και άλλους οι-
κείους.

Υδροχόος: Προσέξτε την υγεία σας. Να κοιμά-
στε καλά και να τρέφεστε σωστά. Και, βέβαια, να
κάθεστε συνεχώς με… την πλάτη στον τοίχο. Πο-
λύ καλύτερα θα πάτε στα οικονομικά σας το 2022,
ενώ θα βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά ακί-
νητα, το σπίτι ή την οικογένεια.

Ιχθύες: Είστε τόσο ευνοημένοι, ώστε αυτό μπο-
ρεί να σας γυρίσει… μπούμερανγκ, αν δεν ελέγ-
ξετε τη συμπεριφορά και τα πάθη σας. Καλές οι
σχέσεις και οι συνεργασίες σας, αλλά εσείς οι ίδι-
οι θα αποφασίσετε αν θα πάτε στον Παράδεισο ή
στην Κόλαση! Στηριχτείτε στους φίλους σας στα
δύσκολα. 

Κριός
(21/3-20/4)
Κάποιοι από σας θα μάθετε μυ-
στικά ατόμων γύρω σας. Φροντί-
στε για την επαλήθευση των
στοιχείων και των πληροφοριών
προτού ενεργήσετε ή… κουτσομ-
πολέψετε! Η περίοδος αυξάνει
την πιθανότητα της επίσκεψης
του «πελαργού» για πολλές κυ-
ρίες αυτού του ζωδίου. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Λογική, σύνεση και εγκράτεια
χρειάζεστε και το πρόσημο θα είναι
θετικό. Κινηθείτε ελεύθερα στον
χώρο σας και πάρτε πρωτοβου-
λίες, για να ξεκινήσετε νέα σχέδια
και πλάνα που θα σας δώσουν
καρπούς μεσοπρόθεσμα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ίσως χρειαστεί να ζητήσετε διευ-
κρινίσεις από το ταίρι σας, ενώ
μπορεί να έρθετε σε αντιπαράθε-
ση με τους γονείς του/της συντρό-
φου σας. Αν χρειαστεί να γίνει κά-
ποιο ξεκαθάρισμα περιουσιακών
στοιχείων, ίσως θα πρέπει να ζη-
τήσετε τη γνώμη νομικών. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Προσέξτε τη συμπεριφορά σας,
ώστε να μη βρεθείτε προ δυσά-
ρεστων εκπλήξεων. Μην ξεχνά-
τε ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως
εσείς. Αναμφίβολα είστε ευνοη-
μένοι, σε πολλούς τομείς. Ολο-
κλήρωση, επιτυχία των σχεδίων
σας και εργασιακή εξύψωση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ένας έρωτας από τα παλιά ίσως
σας χτυπήσει και πάλι την πόρτα.
Αν είστε σε σχέση, μην αφήσετε το
χθες να σας χαλάσει το σήμερα. Σε
καμία περίπτωση μην το «παίξε-
τε» εξουσιαστές! 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μερικοί θα έχετε ταξίδια πάσης
φύσεως για επαγγελματικούς
λόγους ή για απόκτηση νέας πε-
λατείας. Γενικά, μπήκατε σε μια
«γόνιμη» περίοδο, τόσο σε οικο-
νομικό όσο και σε πελατειακό πε-
δίο. Όχι στην παθητικότητα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Από εσάς εξαρτάται ο βαθμός
δυσκολίας των καταστάσεων,
σύμφωνα με τις επιλογές και τις
αποφάσεις που θα πάρετε. Θα
περάσετε λίγες ημέρες θυσιών
και εξόδων που δυστυχώς θα
είναι απρόβλεπτα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Δεν πρέπει να χάσετε την ψυ-
χραιμία σας και θα πρέπει να
αναλύσετε τα γεγονότα με αντι-
κειμενικότητα και χωρίς βιασύ-
νη. Σε καμία περίπτωση μην
ακούσετε τρίτους ή τουλάχι-
στον διασταυρώστε τις πληρο-
φορίες. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν στο παρελθόν είχατε προβλή-
ματα με τα άκρα σας, έφτασε ο
καιρός να κάνετε κάποιες εξετά-
σεις ή να αρχίσετε θεραπεία.
Πάρτε όσες βοήθειες μπορέσετε,
ώστε να βελτιώσετε την εργα-
σιακή απόδοσή σας. Η γνώση εί-
ναι δύναμη. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πάρτε την κατάσταση στα χέρια
σας, οπλιστείτε με τόλμη και αι-
σιοδοξία και ελάτε σε επαφή με
συνεργάτες και ανθρώπους που
μπορούν να βοηθήσουν την επι-
χείρησή σας, αν έχετε. Γενικά, η
επιτυχία είναι δεδομένη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αγάπη και, για πολλούς, νομιμο-
ποίηση μακροχρόνιας σχέσης,
που μέλλει να κρατήσει για και-
ρό. Για κάποιους άλλους, μια επι-
θυμητή πνευματική ένωση με αί-
σια έκβαση. Θετική περίοδος για
την υγεία σας και τις σχέσεις σας
με συγγενείς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα αγωνιστείτε για να έρθει η
επαγγελματική σας δικαίωση,
όσα εμπόδια κι αν σας έχουν βά-
λει τώρα και τον προηγούμενο
καιρό. Αν υπάρχει κάποια δικα-
στική εκκρεμότητα, θα παλέψετε
ένα καλό αποτέλεσμα. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

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

Τι θα σας συμβεί αυτήν τη γενέθλια 
χρονιά σας, αν είστε Παρθένοι 
και ο Ωροσκόπος σας είναι… 
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Π
αρότι στη Βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί δεν
έβγαλαν τα γάντια ούτε κατέφυγαν σε χτυ-
πήματα κάτω από τη ζώνη, η υψηλών τόνων

συζήτηση προϊδέασε για θερμό -πολιτικά- χειμώ-
να. Η κυβέρνηση μπήκε ήδη στον τρίτο χρόνο της
θητείας της - χρόνο καθοριστικό για την πορεία της
χώρας αλλά και τη δική της. Εάν το προηγούμενο
διάστημα η πανδημία ήταν καθοριστική στη δια-
μόρφωση της καθημερινής ατζέντας, η πολιτική
σεζόν που αρχίζει με τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκ-
θέσεως Θεσσαλονίκης είναι αυτή στη διάρκεια της
οποίας η κυβέρνηση καλείται να διαμορφώσει τη
νέα κανονικότητα και, παράλληλα, τους εκλογικούς
συσχετισμούς της επόμενης πολιτικής αναμέτρη-
σης.

Αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσει απερίσπαστη
από το πρόβλημα εξάπλωσης του κορονοϊού; Κάθε
άλλο. Οι αριθμοί των νέων κρουσμάτων, των εισα-
γωγών, των διασωληνωμένων παραμένουν απο-
γοητευτικοί. Και είναι βέβαιο πως η συμπεριφορά
αυτών που επιμένουν να γυρνάνε την πλάτη στα εμ-
βόλια θα δοκιμάσει το ΕΣΥ. «Σφίγγει ο κλοιός για
τους αντιεμβολιαστές», υποστηρίζουν τα ρεπορτάζ.
Εάν τα μέτρα προστασίας που ανακοινώθηκαν απο-
δειχθούν αποτελεσματικά, ίσως. Αλλά δεν είναι κα-
θόλου βέβαιο. Ήδη αναζητείται πιο αποτελεσματι-
κή συνέχεια. Για όσους αρνούνται αλλά και για
όσους έσπευσαν. Οι δηλώσεις Μπουρλά για την
αναποτελεσματικότητα των εμβολίων ύστερα από
διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών προβληματί-
ζουν. Και όσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και
οι κυβερνήσεις δεν ξεκαθαρίζουν εάν είναι ή όχι
αναγκαία μια τρίτη δόση ή κατά πόσο, στο μέλλον,

θα κινδυνεύουν εξίσου εμβολισμένοι και ανεμβο-
λίαστοι από μετάλλαξη που δεν αντιμετωπίζουν τα
υφιστάμενα σκευάσματα, νέα φουρνιά θεωριών
συνωμοσίας θα τροφοδοτήσει την ανασφάλεια. Και
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανασφάλεια, παρότι
συνήθως συσπειρώνει, κάποτε λειτουργεί αποστα-
θεροποιητικά. 

Συνεπώς, ο κορονοϊός θα παραμείνει αναπό-
φευκτος παράγοντας στη διαμόρφωση των κυβερ-
νητικών σχεδιασμών. Κατά πόσο θα επηρεάσει την
πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή εξαρτάται
από τις επιλογές και τους χειρισμούς πρωτίστως
της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης. Βέ-
βαιο είναι ότι μέτρα τα οποία για έναν ακόμη χειμώ-
να θα βάλουν την οικονομία στην κατάψυξη δεν θα
ληφθούν. Οι λόγοι είναι προφανείς. Η ελληνική οι-
κονομία χρειάζεται υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
οι οποίοι απαιτούν τη συνεργασία στο πολιτικό και
το κοινωνικό πεδίο. Ωστόσο, ακόμη κι αν η βελτίω-
ση των οικονομικών δεικτών είναι βασικός παρά-
γοντας στη διαμόρφωση της νέας κανονικότητας,
θα πρέπει να προβλεφθεί τρόπος ώστε να υπάρξει
ανταποδοτικότητα. Οι αριθμοί να φθάσουν στην

κοινωνία. Να μεταφραστούν, δηλαδή, σε αποτέλε-
σμα που θα αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής των
πολλών. Διαφορετικά, θα πρόκειται για προσπά-
θεια σε επίπεδο κορυφής. Αμετάφραστο κείμενο,
προσιτό μόνο σε λίγους τους οποίους ούτε σοφότε-
ρους θα κάνει ούτε θα ωφελήσει. Και θα επιβαρύ-
νει εκλογικούς συσχετισμούς και σχεδιασμούς.

Κακά τα ψέματα. Είτε μιλάμε για την πανδημία
είτε για την οικονομία, την εκπαίδευση και, εσχά-
τως, την πολιτική προστασία, κεντρικό αίτημα, ανα-
πόδραστος παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας
κανονικότητας ήταν και παραμένει η ασφάλεια.
Από τον βαθμό ικανοποίησής του θα εξαρτηθούν
πολλά. Ιδίως από μια κοινωνία χωρίς περίσσευμα
αυτοπεποίθησης. Εθισμένη από το πολιτικό σύστη-
μα να αναζητά την ασφάλεια περισσότερο στην
κρατική συνδρομή παρά στην αυτενέργεια. 

Ασφαλώς και ο Αύγουστος δεν προσφέρεται για
(φανερές) πολιτικές μετρήσεις και έρευνες κοινής
γνώμης. Όταν και όποτε πραγματοποιηθούν, ανε-
ξάρτητα από τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν σε
όσους αναζητούν νικητές και ηττημένους, τα ποι-
οτικά θα αναδείξουν κυρίαρχο, κατά πάσα πιθανό-
τητα, το στοιχείο του φόβου. Εάν ο φόβος μετατρα-
πεί σε οργή, πιθανώς, όπως και στο παρελθόν συ-
νέβη, να αναδειχθεί σε τροφοδότη εξωκοινοβου-
λευτικών άκρων. Να κάτι το οποίο δεν συνειδητο-
ποίησε στην προχθεσινή συζήτηση η επικεφαλής
του ΚΙΝ.ΑΛ., της οποίας το αντικυβερνητικό μένος
θα πρέπει να ερμηνευθεί και από τις εξελίξεις περί
την αρχηγία του κόμματός της. Η νέα κανονικότητα,
όπως είπαμε, έχει πονοκεφάλους. Προφανώς, όχι
μόνο για την κυβέρνηση.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Τον τρίτο και καθοριστικό χρόνο
της θητείας της, η κυβέρνηση
καλείται να αντιμετωπίσει 
τα αιτήματα της ασφάλειας και
της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής που καθορίζουν ήδη 
την πολιτική ατζέντα…

Τι θα κρίνει τον τρίτο χρόνο της κυβέρνησης


