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Αναδιάταξη για φυγή προς τα εμπρός

Ο

ι χθεσινές αποφάσεις του πρωθυπουργού
θωρακίζουν την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Μεγάρου Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προϊδεάσει από την
προχθεσινή Συνέντευξη Τύπου ότι απαιτούνται δράσεις σε παρόντα χρόνο. Ο μίνι ανασχηματισμός που
προέκυψε με αφορμή την αναβάθμιση του κ. Τριαντόπουλου αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση του επιτελικού κράτους. Αποφασισμένος ο πρωθυπουργός
να τηρήσει τις εξαγγελίες του προς τους πυρόπληκτους το συντομότερο δυνατόν, αλλά και να ενδυναμώσει την ομάδα η οποία θα «τρέξει» γρηγορότερα
και πιο αποτελεσματικά το κυβερνητικό έργο εν
όψει ενός δύσκολου φθινοπώρου και ίσως ακόμη
δυσκολότερου χειμώνα, λόγω κορονοϊού, κακοκαιρίας και ό,τι άλλου τυχόν προκύψει, παραμονές Δεκαπενταύγουστου δεν δίστασε να προβεί στις διορ-

θωτικές κινήσεις που θεωρεί ότι θα φανούν αποτελεσματικές. Δίνει την ώθηση που είχε προαναγγείλει. « Έχουμε αναδιατάξει και θα αναδιατάξουμε κι
άλλο τις δυνάμεις μας εσωτερικά, στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον κ. Τριαντόπουλο,
ο οποίος θα αναλάβει όλη τη διαχείριση των προγραμμάτων κρατικής αρωγής», είχε ανακοινώσει ο
κ. Μητσοτάκης.
Η ανανέωση - αναδιάταξη στο Μέγαρο Μαξίμου
αποσκοπεί στην πιο αρμονική λειτουργία του μηχανισμού του, κυρίως ως προς την άμεση έναρξη των
προγραμμάτων βοήθειας προς όλους όσοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, αλλά και την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, που και πάλι -μετά την περίοδο Πέτσα- λαμβάνει ουσιαστικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Οι επόμενες κινήσεις του πρωθυπουργού -που δεν θα αρ-

γήσουν και πολύ, αφού φαίνεται αποφασισμένος,
δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση τολμά σε όλα τα μέτωπα- μάλλον θα αφορούν στον φάκελο «απόδοση ευθυνών». Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ευθύνες, όχι
κατ’ ανάγκην προσωποποιημένες, οι οποίες και θα
αναζητηθούν, αφού εκ του αποτελέσματος η προετοιμασία που είχε γίνει για την πρόληψη μιας πύρινης λαίλαπας δεν φάνηκε επαρκής.
Η αναζήτηση αυτή δεν θα γίνει εν θερμώ, αλλά με
ψυχραιμία, σε ουδέτερο χρόνο, αφότου θα έχουν αντιμετωπισθεί όλες οι εστίες και θα έχουν μπει σε ρότα όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται άμεσα για την
ανακούφιση όσων επλήγησαν. Ο πρωθυπουργός διατηρεί αυτοέλεγχο σε κρίσιμες στιγμές, που του επιτρέπει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις εν ψυχρώ,
χωρίς ακραία συναισθήματα, ελαχιστοποιώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο και τις πιθανότητες λάθους.
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Όμιλος ΟΤΕ
Οι ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα έφεραν
αύξηση 8% στα έσοδα το β’ τρίμηνο

Α

Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 8% χάρη στις
ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 6,9% ανακοίνωσε ο
Όμιλος ΟΤΕ για το β’ τρίμηνο του 2021. O Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 146,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα
κατά 67,5% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν 786,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 7,2% σε
σχέση με τις 30 Ιουνίου 2020. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί τον στόχο για τις αμοιβές των μετόχων για το 2021
στα 480 εκατ. ευρώ.
Στην Ελλάδα τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 9,6%, στα 758,7 εκατ. ευρώ,
ενώ και η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 6,5%, στα 303,7 εκατ. ευρώ με
προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στο 40%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2%,
υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη θετική πορεία των
εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα έσοδα από υπη-

ρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 6,1% στο τρίμηνο. Στην
κινητή τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν 7,4%, καθώς ο
αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας άρχισε να υποχωρεί.
Το ICT είχε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 21% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2020.
Η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTC/H και 5G αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον ΟΤΕ. Η εταιρεία
συνέχισε να αυξάνει τους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών αυτό το τρίμηνο, με τις καθαρές νέες συνδέσεις
να ανέρχονται στις 51.000 και τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να
ανέρχεται σε 1.056. Στις 30 Ιουνίου του 2021 ο συνολικός
αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν στις 579.000,
αυξημένος κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Το β’ τρίμηνο η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 3,1% σε σχέση με
το β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής,
καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευ-

θύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ,
είπε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο στην Ελλάδα, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο που επηρεάστηκε σημαντικά από την υγειονομική κρίση. Καταφέραμε να ενισχύσουμε τις επιδόσεις
μας σε όλους τους κύριους δείκτες (KPIs) και τις γραμμές εσόδων. Τα έσοδα περιαγωγής άρχισαν να ανακάμπτουν, καθώς η τουριστική κίνηση σταδιακά αποκαθίσταται. Οι τάσεις βελτιώθηκαν και στη Ρουμανία, όπου
λάβαμε υπό όρους έγκριση για την πώληση της Telekom
Romania (Σταθερή). Πετύχαμε σημαντική ενίσχυση του
EBITDA τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Ελλάδα, καθώς
και αύξηση των ταμειακών ροών. Η συνεχής ανάκαμψη
και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας, η ποιότητα της τεχνολογικής μας υποδομής και η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας αλλά και οι θετικές τάσεις που
καταγράφονται από τις αρχές του έτους ενισχύουν την
πεποίθησή μας ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας για
το 2021, καθώς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
οποιαδήποτε πρόκληση».
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O ΘΕΜΑ

Η ερμηνεία
της κίνησης
Μητσοτάκη

Κ

άποιοι τις ονόμασαν «λειτουργικές αλλαγές». Κάποιοι άλλοι «μίνι ανασχηματισμό» εν αναμονή
του επόμενου που θα είναι... μάξι. Όπως και να τις πεις, οι αποφάσεις του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για
εσωτερικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα -κυρίως σε ό,τι αφορά τους στενούς του
συνεργάτες, καθώς οι υπόλοιπες μετακινήσεις ήταν «καραμπόλες»- συζητήθηκαν πολύ όλη τη χθεσινή μέρα, καθώς από αυτές
διαφαίνονται οι νέες προτεραιότητες του
Μεγάρου Μαξίμου.
Τρία είναι τα πρόσωπα που ενισχύθηκαν
από τον χθεσινό ανασχηματισμό: Πρώτον, ο
Άκης Σκέρτσος. Ο μέχρι χθες υφυπουργός
στον πρωθυπουργό έχει αναλάβει πολλά
projects, ωστόσο η ιδιότητα του υφυπουργού δεν του επέτρεπε να ολοκληρώνει τις
αποστολές του, καθώς οι τελικές αποφάσεις
και οι υπογραφές δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν από τον κ. Σκέρτσο ως υφυπουργό. Για αυτό προήχθη σε υπουργό,
ώστε να ολοκληρώνει τα projects που του
αναθέτει ο κ. Μητσοτάκης, έχοντας ακριβώς
τις ίδιες αρμοδιότητες που είχε ως υφυπουργός. Ταυτόχρονα, η αναβάθμισή του σε
υπουργό έχει και τη διάσταση της επιβράβευσης, καθώς η δουλειά που κάνει και η
αποτελεσματικότητά του είναι κοινά μυστι-

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

κά στα γραφεία του Μεγάρου Μαξίμου. «Αν
δεν μπορεί ο Άκης (σ.σ.: Σκέρτσος), δεν
μπορεί κανένας», είναι μια ατάκα που ακούγεται συχνά στους διαδρόμους του νεοκλασικού κτιρίου που στεγάζει την ηγεσία της
κυβέρνησης.
Δεύτερο πρόσωπο που αναβαθμίζεται είναι ο Γιάννης Οικονόμου. Μετά την είσοδό
του στην κυβέρνηση ως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον τελευταίο ανασχηματισμό, ο βουλευτής Φθιώτιδας «μετακομίζει» στο Μέγαρο Μαξίμου ως
υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μάλιστα, η νέα
«γεωγραφία» του Μεγάρου Μαξίμου δείχνει
ότι ο κ. Οικονόμου θα έχει όλες τις αρμοδιότητες που είχε ο προκάτοχός του Χρήστος
Ταραντίλης (η μέχρι χθες κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη παραμένει
ως αναπληρώτρια του κ. Οικονόμου, αλλά
δεν είχε μπει στην κυβέρνηση, άρα ο προηγούμενος υφυπουργός και εκπρόσωπος
ήταν ο κ. Ταραντίλης), δηλαδή την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ευθύνη της

επικοινωνίας της κυβέρνησης και της αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση, αλλά προφανώς και την ευθύνη της ΕΡΤ και του ΑΠΕ,
που μέχρι χθες ανήκαν στον Θεόδωρο Λιβάνιο. Ο Γιάννης Οικονόμου είναι ένα στέλεχος
που προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας
Δημοκρατίας, διασκεδάζει τις «μουρμούρες» για υπερβολική αξιοποίηση νεοφερμένων, ενώ παράλληλα έχει συνεργαστεί στενά
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήδη από την
εποχή που ο σημερινός πρωθυπουργός
ήταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, συνεπώς η χημεία των δύο έχει ήδη διαπιστωθεί
σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες.
Τρίτο στέλεχος που αναβαθμίζεται -είχε
προαναγγελθεί, μάλιστα, από τον πρωθυπουργό- είναι ο μέχρι χθες γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής στο υπουργείο
Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος, ο
οποίος ανέλαβε υφυπουργός στον πρωθυπουργό, αρμόδιος για την ανασυγκρότηση
των πυρόπληκτων περιοχών. Ο κ. Τριαντόπουλος είχε κερδίσει την εκτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιτυχή διαχείριση της επιχείρησης αποκατάστασης των ζημιών από την καταιγίδα «Ιανός» και έτσι ήταν
το πρώτο πρόσωπο που ήλθε στο μυαλό του
πρωθυπουργού όταν χρειάστηκε να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση. Τώρα η συνεργασία των δύο θα είναι πολύ στενή, καθώς ο

κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί ότι η επιχείρηση αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών θα εποπτεύεται από τον ίδιο. Ο κ. Τριαντόπουλος ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον Νομό Μαγνησίας και έχασε την
είσοδό του στη Βουλή για λίγες ψήφους στις
εκλογές του 2019.
Στις κυβερνητικές αλλαγές, επίσης, περιλαμβάνονται δύο ακόμη εσωτερικές μετακινήσεις. Ο μέχρι τώρα υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος
«μετακομίζει» στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και πάλι ως υφυπουργός, προκειμένου να καλύψει τη θέση που κατείχε
έως χθες ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Παράλληλα, ο Θεόδωρος Λιβάνιος εγκαταλείπει το Μέγαρο
Μαξίμου και παίρνει τη θέση του Γιώργου
Στύλιου ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ενισχυμένοι από τον μίνι
ανασχηματισμό οι Άκης
Σκέρτσος, Γιάννης Οικονόμου
και Χρήστος Τριαντόπουλος
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Τα πρόσωπα που θωρακίζουν το Μαξίμου
Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας και υποψήφιος διδάκτωρ του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου. Εργάστηκε για πάνω
από μια δεκαετία σε επιχειρήσεις
πληροφορικής και έρευνας αγοράς στον ιδιωτικό τομέα ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών
υπολογιστών, διαχειριστής βάσεων δεδομένων και αναλυτής δεδομένων ερευνών. Το 2010 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο
υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου εργάστηκε στη
σύνταξη και την προετοιμασία για
την εφαρμογή του νέου θεσμικού
πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του νέου νόμου για τις
εκλογικές δαπάνες στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Από τον Ιανουάριο του 2011 έως
και τον Αύγουστο του 2014 ήταν
γενικός γραμματέας στον Δήμο
Αθηναίων, ενώ αμέσως μετά και
μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε γενικός γραμματέας του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Από την εκλογή του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας
ήταν διευθυντής Πληροφορικής
του κόμματος και επικεφαλής
της ψηφιακής καμπάνιας των ευρωεκλογών του Μαΐου 2019 και
των εθνικών εκλογών του Ιουλίου 2019. Ανέλαβε υφυπουργός
Εσωτερικών και στον ανασχηματισμό του Ιανουαρίου έγινε υφυπουργός στον πρωθυπουργό.

Γιώργος Στύλιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σπούδασε Οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, έκανε
μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές στο
ΕΚΠΑ και διδακτορικό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της
Αθήνας, στην Πολιτική Οικονομία των Χρηματοπιστωτικών
Συστημάτων και της Εποπτείας, ενώ τμήμα των διδακτορικών του σπουδών εκπόνησε με
υποτροφία στο London School
of Economics. Εργάστηκε ως
ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
στο University of Sussex ως visiting research fellow, καθώς
και σε άλλους ερευνητικούς
φορείς, ενώ κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του
υπουργείου Οικονομικών. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα
εντοπίζονται στα πεδία της τραπεζικής αγοράς, των θεσμών
στην οικονομία, των δημόσιων
οικονομικών και της ανάπτυξης. Από το 2016 δίδαξε Οικονομικά σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 δίδαξε
Δημοσιονομική Πολιτική στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον Νομό Μαγνησίας. Μετά την εκλογική νίκη
του 2019 ορίστηκε γενικός
γραμματέας του υπουργείου
Οικονομικών, αρμόδιος για την
οικονομική πολιτική.

Θεόδωρος Λιβάνιος

υφυπουργός στον πρωθυπουργό

Γεννήθηκε στη Λαμία το
1973. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας
και πήρε το πτυχίο του γεωπόνου από το τμήμα Φυτικής
Παραγωγής. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές
στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, στο τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εντάχθηκε από
νωρίς στη Νέα Δημοκρατία
και την περίοδο 1995-1998
ήταν γραμματέας της φοιτητικής της παράταξης ΔΑΠΝΔΦΚ. Το 1998 εκλέγεται
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, θέση
στην οποία παραμένει έως το
2001. Το 2006 ορίζεται γραμματέας Καταναλωτή και το
2013 αναλαμβάνει επικεφαλής της εταιρείας Οδικών
Συγκοινωνιών (ΟΣΥ Α.Ε.). Το
2016 ορίζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη γραμματέας
Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Επικοινωνίας της Ν.Δ. και
έναν χρόνο αργότερα γίνεται
σύμβουλος του προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας. Εξελέγη
βουλευτής Φθιώτιδας στις
εκλογές του Ιουλίου του 2019.
Στον ανασχηματισμό του Ιανουαρίου του 2021 ορίστηκε
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι
παντρεμένος με την Αγγελική
Ζορμπαλά και έχουν έναν γιο,
τον Δημήτρη.

Χρήστος Τριαντόπουλος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Σπούδασε Δημοσιογραφία και Μέσα Ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ολοκλήρωσε
τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Πολιτική Διαχείριση
και το Lobbying στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Διετέλεσε διευθυντής του
γραφείου του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα
(από Ιούνιο 2012 έως 2014),
διευθυντής του γραφείου του
υπηρεσιακού πρωθυπουργού
και σημερινού αντιπροέδρου
της κυβέρνησης Παναγιώτη
Πικραμμένου, καθώς και γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών το διάστημα από το 2014
έως το 2019. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ,
γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Επιχειρηματικότητας
Νέων (ΣΕΝ - Junior Achievement) και ταμίας του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο Άκης Σκέρτσος ανήκει στον στενό κύκλο συνεργατών του σημερινού πρωθυπουργού, για αυτό στις 9 Ιουλίου 2019 διορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον
συντονισμό του κυβερνητικού
έργου.

Γιάννης Οικονόμου υφυπουργός στον πρωθυπουργό, κυβερνητικός εκπρόσωπος

Άκης Σκέρτσος Υπουργός Επικρατείας

Τ

α κυβερνητικά στελέχη που ανέλαβαν χθες νέες
γνωστά και δοκιμασμένα. Όλοι τους έχουν μια πορεία στην κοιΓράφει ο Διαμαντής Σεϊτανίδης
αρμοδιότητες μετά τον αιφνιδιαστικό μίνι ανανωνία και την πολιτική που δικαιολογεί την εκ μέρους του Κυσχηματισμό που ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού ήταν
ριάκου Μητσοτάκη ανάθεση νέων καθηκόντων. Αναλυτικά, τα βιογραφικά στοιχεία
ήδη μέλη της κυβέρνησης σε άλλες θέσεις, συνεπώς είναι λίγο πολύ
του νέου υπουργού και των νέων υφυπουργών είναι τα εξής:
Γεννήθηκε το 1971 στην Άρτα. Είναι έγγαμος και πατέρας
δύο τέκνων. Είναι μέλος ΔΕΠ
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε ελληνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά
προγράμματα. Διετέλεσε προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών και Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία
στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Είναι διδάκτωρ Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος
μεταπτυχιακού στα πληροφοριακά συστήματα από το City
University Λονδίνου και πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι βουλευτής Άρτας με τη Νέα Δημοκρατία από τον Μάιο του 2012,
καθώς και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση
του ΟΑΣΕ. Από τον Σεπτέμβριο
έως τον Νοέμβριο του 2014 διετέλεσε υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Διετέλεσε
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, της Διαρκούς Επιτροπής
Παραγωγής και Εμπορίου και
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Περιφερειών της Βουλής, καθώς και εκπρόσωπος της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Μέχρι προχθές ήταν
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

P
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανάρτησηπρόκληση
από την «Αυγή»

Ανάβει «φωτιές» με…
fake news ο ΣΥΡΙΖΑ
της Σοφίας Στεφάνου

Η

προσφιλής στον ΣΥΡΙΖΑ τακτική
των fake news έδωσε και πήρε
τις τελευταίες μέρες με τις πυρκαγιές. Τα γνωστά συριζαϊκά
τρολ κατέκλυσαν το Διαδίκτυο με ψεύτικες
πληροφορίες, τις οποίες είχαν υιοθετήσει
και στελέχη του, όπως ο γνωστός και μη
εξαιρετέος πρώην αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Παύλος Πολάκης, αλλά σε κάποιες
περιπτώσεις και ο ίδιος ο πρόεδρος του
κόμματος Αλέξης Τσίπρας.
Κατ’ αρχάς, δημοσιεύτηκε ότι οι Ρουμάνοι πυροσβέστες που ήρθαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς στην Εύβοια υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να σβήσει σε μια μέρα και πως οι ίδιοι «σβήνουν τη
φωτιά με φωτιά». Τα social media κατακλύστηκαν με τη συγκεκριμένη «αποκάλυψη»
και διαδόθηκε και σε ειδησεογραφικούς
ιστότοπους, αναγκάζοντας τους ίδιους τους
Ρουμάνους να προβούν σε διάψευση.
Ο διοικητής των Ρουμάνων πυροσβεστών Φλόριν Ποπ σε επιστολή του ξεκαθάρισε: «Δεν δηλώσαμε ότι οι δασικές φωτιές
που αναπτύχθηκαν στην περιοχή που εμείς
επιχειρούσαμε, κάτω από την καθοδήγηση
του συνδέσμου μας, αξιωματικού στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να σβηστούν σε μια
μέρα». Σχετικά με το ότι οι ίδιοι «σβήνουν
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τη φωτιά με φωτιά», ρητά δηλώνουν ότι βάσει και των δικών τους επιχειρησιακών
πρωτοκόλλων αυτή η μέθοδος κατάσβεσης
αντενδείκνυται. Η ψευδής είδηση ξεκίνησε
από ποστ ατόμου, που δήθεν φίλος του που
ζει στη Ρουμανία έκανε μετάφραση σε συνέντευξη στο ρουμανικό κρατικό κανάλι
τού επικεφαλής των πυροσβεστών που ήρθαν. Μόνον που η συνέντευξη ήταν πριν από
την αναχώρηση της αποστολής και το τρολ
από έρευνα άλλων χρηστών αποδείχτηκε
προσκείμενο στον ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια ήρθε η είδηση ότι ο πρόεδρος της Γορτυνίας επικοινώνησε με
ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ. για την αποστολή πυροσβεστικού και του ζητήθηκε «πολιτικό
μέσον». Σε αυτό αναφέρθηκε και ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του, αν και
εντωμεταξύ είχε ανασκευάσει ο πρόεδρος
της κοινότητας Γορτυνίας Δημήτρης Δημητρακόπουλος. Μιλώντας σε τοπικό ραδιόφωνο, υποστήριξε ότι πάνω στον πανικό του
μπερδεύτηκε και δεν επικοινώνησε με το
σωστό άτομο για να ζητήσει τη βοήθεια των
πυροσβεστικών μέσων. «Πάνω στα νεύρα
σου εκείνη την ώρα και την αναμπουμπούλα δεν ξέρεις τι ακριβώς λες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το πιο «αγαπημένο» από τα fake news
ήταν ότι μετά τις φωτιές θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Το είπε και ο Αλέ-
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ξης Τσίπρας σε συνέντευξη Τύπου, ενώ ουκ
ολίγες ήταν οι σχετικές αναρτήσεις του
Παύλου Πολάκη στο Twitter. Μάλιστα, ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός συσχέτισε
την πυρκαγιά του Ιουνίου του 2017 στη Μακύνεια με τη δημιουργία αιολικού πάρκου
με ανεμογεννήτριες, χρησιμοποιώντας δύο
φωτογραφίες από τον Αύγουστο του 2017
και τον Ιούλιο του 2018, παραβλέποντας ότι
κατά την περίοδο εκείνη βρισκόταν στην
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον εταίρο του Πάνο Καμμένο.
Εξάλλου, η επικεφαλής της WWF με
ανάρτησή της υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα οι πυρκαγιές δυσκολεύουν και
δεν διευκολύνουν την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, παραθέτοντας και σχετική
άποψη νομικού ότι η φωτιά στο δάσος είναι
ο ασφαλέστερος τρόπος για να αποτραπεί
ένα τέτοιο έργο.

Μπαράζ ψεύτικων ειδήσεων
από τα τρολ της
Κουμουνδούρου,
που υιοθέτησε ακόμη
και ο Τσίπρας

Το ηλικιωμένο ζευγάρι με το σκυλάκι
τους που διέφυγε με πλοίο από την πνιγμένη στις φλόγες Εύβοια μέσα σε λίγες
ώρες έγινε διάσημο και αντικείμενο συζήτησης από μια μάλλον προκλητική
ανάρτηση της «Αυγής». Η «Αυγή», το
κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, τους
χρησιμοποίησε στο Twitter προφανώς
χωρίς να έχουν γνώση ο κύριος Γιώργος
και η κυρία Παρισσώ, που απεικονίζονται, για να περάσει την πολιτική της αντιπολιτευόμενη θέση, ξεσηκώνοντας
θύελλα αντιδράσεων και σχολίων στους
χρήστες του μέσου. Η εικόνα τους αναρτήθηκε με τον υπότιτλο: «Η φωτογραφία
με το ηλικιωμένο ζευγάρι και το σκυλάκι τους στο κατάστρωμα του φεριμπότ
είναι η απόλυτη εικόνα της καταστροφής και της απελπισίας».
Η φωτογραφία συγκινεί, αλλά η χωρίς
αιδώ εργαλειοποίησή της από τους διαχειριστές των social media της «Αυγής»
εγείρει μνήμες, αναπόφευκτες συγκρίσεις και τελικώς αγανάκτηση. Η απρεπής ανάρτηση προκαλεί ακόμη και
υβριστικά σχόλια ατόμων που θυμώνουν με την απαράδεκτη αυτή στάση της
«Αυγής». «Η απόλυτη εικόνα καταστροφής είναι από το 2018 με τα 102 απανθρακωμένα πτώματα στο Μάτι. Τότε τι
ανεβάσατε;», παρατηρεί χρήστης του
Twitter. «Βγάλτε τον σκασμό, ρε ελεεινά
καθάρματα», ξεσπά άλλος που αναρτά
τη φρικιαστική φωτογραφία καμένων
ανθρώπων να κείτονται ανάμεσα στα καμένα αυτοκίνητα που εγκλωβίστηκαν
στο Μάτι. «Είναι στο καράβι, όχι στο νεκροτομείο. Αυτή είναι η διαφορά», γράφει τρίτος. Και οι αναρτήσεις με τις φωτογραφίες από το Μάτι με απανθρακωμένα πτώματα και εγκλωβισμένους ανθρώπους μέσα στη θάλασσα με καπνισμένα πρόσωπα, χωρίς βοήθεια και τις
φλόγες να γλείφουν την παραλία, διαδέχονται η μία την άλλη με όλο και πιο αιχμηρές και έντονες παρατηρήσεις.
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Ο χαμηλός
μισθός

Μεγάλο έργο
Ένα ακόμη έργο τίθεται υπό δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για την
υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας - Περάματος, η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της οποίας μπαίνει στο κάδρο της διαβούλευσης μέχρι και τις
6 Σεπτεμβρίου προκειμένου ο διαγωνισμός να προχωρήσει και να ανοίξει
μέσα στο 2022.

Το 83% των εργαζομένων
δηλώνει ότι ο σημερινός
κατώτατος μισθός δεν επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση, σύμφωνα με έρευνα
της ΓΣΕΕ. Την ίδια ώρα, το
82% των εργαζομένων διαφωνεί με την πρόταση που
διατυπώνεται στο πλαίσιο
της διαβούλευσης να παραμείνει στάσιμος ο κατώτατος μισθός για ακόμη
ένα έτος.

Πρόσωπο με περγαμηνές
η Ευρωπαία εισαγγελέας

Η

Λάουρα Κόντρουτσα Κόβεσι, Ευρωπαία γενική εισαγγελέας, είναι επικεφαλής της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) με
έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η Ιουνίου 2021. Προηγουμένως, η Ρουμάνα ήταν επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς στη χώρα της. Η Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία είναι η πρώτη υπερεθνική εισαγγελία στον
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κόσμο με την ικανότητα διεξαγωγής διασυνοριακών
ερευνών. Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που έχει συσταθεί για την έρευνα και τη δίωξη αδικημάτων που
θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως ορισμένες μορφές απάτης επιδοτήσεων, διαφθοράς και διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ. Οι
πληροφορίες μιλούν για τουλάχιστον τέσσερις υποθέσεις από τη χώρα μας να ανοίγουν άμεσα.

Η Βρίσα

Το ίδιο άκαιρο τροπάριο

Για ακόμη μία φορά
αποδεικνύεται η αναποτελεσματικότητα της
Πολιτείας για τη Βρίσα
όσον αφορά στις επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού της 12ης Ιουνίου του 2017. Αυτήν τη φορά το υπουργείο Ανάπτυξης αρνείται να εντάξει στον προϋπολογισμό του έργο
για την περιοχή, εκτός και αν απενταχθεί άλλο έργο».

Ο Τούρκος πρόξενος στην Κομοτηνή
Μουράτ Ομέρογλου σχολίασε την επίδραση της απόπειρας πραξικοπήματος το
2016 στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε
πως «αν οι οκτώ πραξικοπηματίες στρατιωτικοί που είχαν διαφύγει στην Ελλάδα
και είχαν ζητήσει πολιτικό άσυλο είχαν
εκδοθεί σύντομα στην Τουρκία, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είχαν πάρει διαφορετική κατεύθυνση».

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Το συναίσθημα
και το πρόβλημα
τις εξαιρετικά δύσκολες εποχές που περνάμε, οι συλλογισμοί για τα ματαιωμένα ιδανικά
και τις επιπτώσεις τους στη ζωή μας πάντα
έχουν ενδιαφέρον. Είναι κάτι που δεκαετίες τώρα
αναλύεται ξανά και ξανά. Περισσότερο σημαντικό
θεωρώ το γιατί διαμορφώνουμε ή υιοθετούμε αντιλήψεις σχετικά με τη ζωή μας, οι οποίες, ακόμη και
αν είναι υπέροχες, ευγενείς, ρομαντικές κ.λπ., δεν
ανταποκρίνονται στο τι συμβαίνει ή μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα. Κι όμως, συνεχίζουμε να
τις υποστηρίζουμε αναζητώντας (δηλαδή, ερμηνεύοντας) όψεις του κόσμου που θεωρούμε ότι θεμελιώνουν, ακόμη και ελάχιστα, αυτό που υποστηρίζουμε.
Θα σταχυολογήσω ορισμένες βασικές απαντήσεις
που δίνονται από τον Bobby Duffy που, παρά την
αναγκαστικά σύντομη ανάπτυξή τους, θα μας καταδείξουν γιατί αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα λάθος, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.
Ο πρώτος παράγοντας είναι η τάση μας για απλοποίηση των καταστάσεων. Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά σχεδόν σε οτιδήποτε αφορά τη στάση μας
(ως πρόσωπα ή πολίτες αλλά και ως κυβέρνηση)
απέναντι στην Covid-19 ή στη φυσική καταστροφή.
Για παράδειγμα, θέλοντας να κρίνουμε μια περίπτωση, εστιάζουμε στα ελάχιστα δυνατά στοιχεία της,
αντί να επιδιώξουμε την αναζήτηση της μέγιστης
δυνατής πολυπλοκότητάς της. Έτσι, κατευθύνουμε
τη σκέψη μας όπου εμείς θέλουμε.
Και γιατί στρέφουμε τη σκέψη μας προς τη μία ή την
άλλη κατεύθυνση; Επειδή επιδιώκουμε κάποια
«αντικειμενικότητα»; Κάθε άλλο. Είναι η ομάδα (οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, πολιτικό κόμμα κτλ.),
όπου είμαστε ενταγμένοι, εκείνη που σχετίζεται
στενότερα με το ζήτημα (π.χ., κριτική για πράξη/θεωρία σχετικά με τον κορονοϊό), η οποία (περι)ορίζει
την οπτική μας προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Ο βασικός λόγος για αυτό είναι η καταλυτική επίδραση του συναισθήματος, μέσω του οποίου συνδεόμαστε με την ομάδα. Υπάρχει, βέβαια, και το συναίσθημα που προκαλείται από το ίδιο το αντικείμενο
που θέλουμε να εξετάσουμε, έστω και αν δεν υπάρχει άμεση σχέση με κάποια από την ομάδα στην
οποία ανήκουμε. Με άλλα λόγια, αντιλαμβανόμαστε
και κρίνουμε με συγκεκριμένο τρόπο για να αισθανόμαστε καλύτερα.
Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να «διορθώσουμε»
το πρόβλημα; Η απάντηση είναι «ναι». Αλλά σημαντικό δεν είναι τόσο η διόρθωση λόγω ακριβώς της
δυσκολίας όσο η συνειδητοποίηση της ύπαρξης του
προβλήματος και, συνακόλουθα, το πόσο ανοιχτοί
είμαστε στη διαφορετική άποψη.

Σ
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ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ «Ο
Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

κρατικός μηχανισμός επέδειξε την αυτονόητη ενσυναίσθηση για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής», τονίζει
μιλώντας στην «Ρ» ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, λίγες μέρες μετά
τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική, Ηλεία
και Εύβοια. Υπογραμμίζει πως «ό,τι πρέπει να
γίνει, θα γίνει. Σε όλα τα επίπεδα», ως προς την
απόδοση των ευθυνών. «Πρόθεση του πρωθυπουργού είναι να εξαντλήσουμε κάθε εθνική δημοσιονομική δυνατότητα και να απορροφήσουμε κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοήθειας», επισημαίνει ως προς το σχέδιο αποκατάστασης και αναγέννησης των καμένων περιοχών, ειδικά της Εύβοιας.

στον
Γιώργο Ευγενίδη
g_evgenidis@yahoo.gr

Θα εξαντλήσουμε
κάθε δυνατότητα για
όσους επλήγησαν

Τι πήγε λάθος, κ. υπουργέ, και από εκεί
που διατρανωνόταν η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για την αντιπυρική περίοδο, συνέβη αυτή η συντριπτική καταστροφή σε αρκετές περιοχές;
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι λόγω της
σφοδρότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα άνευ
προηγουμένου μέτωπο πυρκαγιών, σε διάφορα σημεία της χώρας, με εκατοντάδες επικίνδυνα και μεγάλης έντασης μέτωπα. Τα νούμερα σοκάρουν: Σε διάστημα παρατεταμένου
καύσωνα οκτώ ημερών, από την 1η έως την 8η
Αυγούστου, ξέσπασαν στη χώρα 586 πυρκαγιές, με φρενήρεις ρυθμούς, λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών και των δυνατών ανέμων. Και παρά τις εξαιρετικά αντίξοες
κλιματικές και επιχειρησιακές συνθήκες, καταφέραμε να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες
ζωές, με την τραγική εξαίρεση του ήρωα εθελοντή πυροσβέστη που χάθηκε την ώρα της
μάχης για την προστασία της ζωής των πολιτών και τον πολίτη χειριστή γκρέιντερ στη Φωκίδα. Και αυτό δεν ήταν αυτονόητο, ούτε δεδομένο, αλλά υπήρξε το αποτέλεσμα μιας πολύ
καλά οργανωμένης, κολοσσιαίας επιχείρησης
για την τάχιστη εκκένωση οικισμών και την
απομάκρυνση με ασφάλεια όλων των κατοίκων των φλεγόμενων περιοχών.
Πώς απαντάτε στις κατηγορίες που εκφέρονται από μέρους της αντιπολίτευσης ότι
δώσατε υπέρμετρο βάρος στις εκκενώσεις
εις βάρος του σχεδίου πυρόσβεσης;
Τι προτείνουν, δηλαδή, αυτοί που δεν ήθελαν εκκενώσεις; Να μείνουν οι πολίτες απροστάτευτοι να καούν; Ο κρατικός μηχανισμός
επέδειξε την αυτονόητη ενσυναίσθηση για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό δεν
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μπορεί να μπει σε καμία «ζυγαριά». Όποιοι
εκφέρουν τέτοιου είδους κατηγορίες, κατασκευάζουν –συνειδητά– ένα δίλημμα, το
οποίο παρουσιάζουν περίπου ως φιλοσοφικό. Δεν πρόκειται, όμως, περί αυτού και το
γνωρίζουν. Προφανώς, την ώρα της υπεράνθρωπης μάχης, το πρώτο μέλημα είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Και προφανέστατα, ο απολογισμός αυτής της πρωτόγνωρης εμπειρίας
οφείλει να μην περιλαμβάνει μόνο το τι χάθηκε, αλλά και το τι σώθηκε από τη μοναδική σε
ένταση και έκταση φυσική λαίλαπα. Όσοι
υποστηρίζουν ότι κακώς έγιναν εκκενώσεις,
ας σκεφθούν πόσο διαφορετικά θα ήταν τα
πράγματα αν στο Μάτι λειτουργούσε το 112.
Θα πρέπει να υπάρξει κάποια έμπρακτη
ανάληψη ευθύνης από αρμοδίους για όσα
συνέβησαν;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ζήτησε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές
συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες καταγράφηκαν κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και
δεσμεύτηκε ότι στην ώρα τους και σε όποιους
πρέπει, θα αποδοθούν ευθύνες. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει την ειλικρίνεια και την
αξιοπιστία λόγων και έργων. Ό,τι πρέπει να
γίνει, θα γίνει. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό, ωστόσο, που προέχει, είναι η άμεση στήριξη των
συνανθρώπων μας που βρέθηκαν μέτωπο με
μέτωπο με τη φωτιά και τις καταστροφικές
της συνέπειες και βεβαίως ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να αντιμετωπίσουμε το
επέκεινα της κλιματικής αλλαγής που, δυστυχώς, είναι ήδη εδώ.
Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει η κυβέρνηση, προκειμένου να ξαναπάρει μπρος η
ζωή στις καμένες περιοχές; Διότι, ειδικά
στην Εύβοια, απαιτείται σχεδόν ένα νέο
Σχέδιο Μάρσαλ…
Σε όλες τις πληγείσες περιοχές, αλλά ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, θα πρέπει να μετατρέψουμε την τραγωδία σε ευκαιρία για μια ολική αναγέννηση της περιοχής. Πρόκειται για
μια μεγάλη πρόκληση που απαιτεί ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και αξιόπιστο σχέδιο.
Τα πρώτα δείγματα αυτού του σχεδίου κοινοποιήθηκαν ήδη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και αφορούν την άμεση βοήθεια και ανακούφιση των πυρόπληκτων.
Θα ακολουθήσει το σχέδιο ανασυγκρότησης που θα αφορά όλες τις περιοχές που
επλήγησαν, με πρώτη την Εύβοια. Σας διαβεβαιώ ότι πρόθεση του πρωθυπουργού είναι
να εξαντλήσουμε κάθε εθνική δημοσιονομική δυνατότητα και να απορροφήσουμε κάθε
ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοήθειας. Ξέρουμε
ότι οι επιπτώσεις από τις πυρκαγιές θα είναι
μακροχρόνιες για το φυτικό κεφάλαιο. Ωστόσο η κυβέρνηση θα είναι παρούσα, με κάθε
τρόπο, και αποτελεί για τα επόμενα χρόνια το

«

Σε όλες τις πληγείσες περιοχές, αλλά ειδικά στη Βόρεια
Εύβοια, θα πρέπει να μετατρέψουμε την τραγωδία
σε ευκαιρία για μια ολική αναγέννηση της περιοχής.
Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση που απαιτεί ένα
ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και αξιόπιστο σχέδιο

απόλυτο στήριγμα όλων όσων επλήγησαν.
Ιδιαίτερα για την Εύβοια, που υπέστη και τη
μεγαλύτερη καταστροφή, θέλω να σημειώσω
ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος, με γεωγραφική θέση που την καθιστά μοναδική.
Από τις στάχτες των καμένων θα πρέπει να
αναδυθεί ένας παράδεισος, με υψηλών προδιαγραφών πολεοδομικά, περιβαλλοντικά,
πολιτιστικά και τουριστικά χαρακτηριστικά.
Οι νέοι πρέπει να μείνουν στον τόπο τους, να
χτίσουν τη ζωή τους και να δημιουργήσουν
ξανά. Θα τους συνδράμουμε αποφασιστικά
και αποτελεσματικά.

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τους αγρότες
και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν
ιδιαίτερα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υποστεί και μακροπρόθεσμες ζημιές;
Με απόλυτη ευθύνη απέναντι στον Έλληνα
αγρότη, παραγωγό και κτηνοτρόφο στις πληγείσες περιοχές φροντίζουμε, ώστε να αποκατασταθεί και να αποζημιωθεί γενναία, γρήγορα, απλά. Δεν θα αφήσουμε κανέναν αγρό-

τη που έπληξε αυτή η καταστροφή χωρίς
βοήθεια.
Στο πλαίσιο αυτό,
1ον) στους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταβάλλουμε άμεσα προκαταβολή:
 14.000 ευρώ για πλήρως κατεστραμμένες
κτιριακές εγκαταστάσεις
 8.000 ευρώ για μερικώς κατεστραμμένες,
και
 3.000 ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις με
μικρές ζημιές.
2ον) Καταβάλλουμε προκαταβολή αποζημίωσης για μηχανολογικό εξοπλισμό:
 8.000 ευρώ για πλήρη καταστροφή
 4.000 ευρώ για μερική καταστροφή
 2.000 ευρώ για μικρές ζημιές.
3ον) Καταβάλλουμε προκαταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες με πολυετείς καλλιέργειες:
 4.000 ευρώ για εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων
 2.000 ευρώ για εκτάσεις μεταξύ 10 και 50
στρεμμάτων, και

 1.000 ευρώ για εκτάσεις κάτω των 10
στρεμμάτων, στις οποίες φύονται πολυετείς
καλλιέργειες.
4ον) Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειών, το
υπουργείο Οικονομικών θα χορηγεί προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς στις
πληττόμενες επιχειρήσεις, από τις πρώτες
κιόλας εβδομάδες μετά την οριοθέτηση των
πληττόμενων περιοχών.
5ον) Με την ολοκλήρωση της εκτιμητικής
διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές των
περιφερειών, θα επιχορηγηθεί, ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή και την προκαταβολή,
έως το 70% της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς.
Στην αποζημίωση περιλαμβάνεται το φυτικό κεφάλαιο που αφορά τις πολυετείς καλλιέργειες.
Οι μονοετείς καλλιέργειες επίσης θα αποζημιωθούν από το ΥΠΑΑΤ μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου de minimis. Το απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο θα αποζημιωθεί άμεσα
από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι ενισχύονται άμεσα για την αγορά ζωοτροφών.
Και βεβαίως, οι παραγωγοί, περιλαμβανομένων και εκείνων που δεν είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες, ωφελούνται από τα συνολικά μέτρα που αφορούν τους πυρόπληκτους πολίτες και τις περιουσίες τους, δηλαδή, την αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών οφειλών για έξι μήνες,
την απαλλαγή πληρωμής ΕΝΦΙΑ για κτίσματα
και εκμεταλλεύσεις που έχουν υποστεί ζημιές για τα έτη 2021-2023, την απαλλαγή από
το επιστρεπτέο μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς και εφάπαξ άμεση προκαταβολή για φθορές κατοικιών:
 20.000 ευρώ για ολική καταστροφή
 12.000 ευρώ για μερική καταστροφή, και
 5.000 ευρώ για μικρή καταστροφή.
Υπάρχει πρόβλεψη να δοθούν έως 150.000
ευρώ για την οριστική αποκατάσταση. Επιπλέον, αναθεωρούμε το ΠΑΑ ενεργοποιώντας πάλι από τον Σεπτέμβριο το Μέτρο 5.2
«Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ, αυξάνουμε τη μοριοδότηση στα σχέδια βελτίωσης
στις πληγείσες περιοχές στο Μέτρο 4.1.1
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», του ΠΑΑ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, και αυξάνουμε τη μοριοδότηση για
τους νέους γεωργούς στις πληγείσες περιοχές στο Μέτρο 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης
επιχείρησης για νέους γεωργούς» (πριμ
πρώτης εγκατάστασης) του ΠΑΑ, το οποίο θα
ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.
Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποβάλλουμε αίτημα για την αξιοποίηση πόρων από
το αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό
τομέα, με τρέχοντα προϋπολογισμό ύψους
487,6 εκατομμυρίων ευρώ.
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ΘEΜΗΣ ΧΕΙΜAΡΑΣ

Βουλευτής Ν.Δ. Φθιώτιδας

«Π

ροτιμώ να είμαι στην πρώτη
γραμμή της μάχης παρά στα
μετόπισθεν», δηλώνει στην
«Ρ» ο Θέμης Χειμάρας, και σε
μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μας ξεναγεί
στις ομορφότερες γωνιές της Φθιώτιδας, μας
μιλά για την οικογένειά του και στέλνει το δικό
του μήνυμα για τις πρόσφατες πυρκαγιές.
στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

«Προτιμώ να είμαι
στην πρώτη γραμμή
της μάχης παρά
στα μετόπισθεν»

Υπό άλλες συνθήκες, όλοι θα επιστρέφαμε
σταδιακά στην καθημερινότητα ύστερα
από τη ραστώνη του Δεκαπενταύγουστου.
Φέτος, όμως, η συνθήκη είναι εντελώς
διαφορετική, με τη χώρα να προσπαθεί να
συνέλθει από μια τραγωδία βιβλικών διαστάσεων. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί
για λάθος χειρισμούς και παραλείψεις, τι
απαντάτε;
Ειλικρινά, δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτή την ανείπωτη τραγωδία. Περιουσίες, σπίτια,
ζώα, καλλιέργειες χάθηκαν μέσα στην πύρινη
λαίλαπα. Οι δεκάδες διάσπαρτες εστίες φωτιάς διαμόρφωσαν ένα φριχτό σκηνικό, το
οποίο έχει αφήσει βαθιές πληγές στην Αττική,
στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο και αλλού.
Πρωταρχικός στόχος του κρατικού μηχανισμού ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Το σύστημα εκκενώσεων λειτούργησε καλά
και έτσι καταφέραμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Σίγουρα έγιναν λάθη. Σίγουρα υπήρξαν παραλείψεις ή και λανθασμένες εκτιμήσεις, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν και
να οδηγήσουν στην εφαρμογή πολιτικών που
θα αποτρέψουν την επανάληψη τέτοιων καταστροφών.
Ποια τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη για την «επόμενη ημέρα»;
Αυτή τη στιγμή, είναι απολύτως απαραίτητη
η ψυχραιμία και η ενότητα. Ταυτόχρονα, είναι
εξαιρετικά κρίσιμο να μεριμνήσουμε άμεσα
για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που επλήγησαν, ώστε να μην αντικρίσουμε ξανά εικόνες σαν αυτές του «Ιανού».
Ήδη η ελληνική κυβέρνηση δρομολόγησε
σειρά ανακουφιστικών μέτρων στήριξης για
τους πληγέντες συμπολίτες μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει για όσο χρειαστεί.
Από εκεί και έπειτα, πρέπει επιτέλους να
κοιτάξουμε κατάματα την κλιματική αλλαγή. Ο
σχεδιασμός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών πρέπει να επι-

καιροποιηθεί και να τροποποιηθεί ανάλογα.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και
στο «Ελλάδα 2.0», όπου συμπεριλαμβάνονται
στοχευμένες μεταρρυθμίσεις για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών του.
Ας ελπίσουμε ότι θα υλοποιηθούν όλες οι
δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Εσείς πώς
αποφασίσατε να μπείτε στην κεντρική πολιτική σκηνή;
Για να αναλάβω την ευθύνη. Την ευθύνη
των πράξεων, την ευθύνη των επιλογών, της
συνδιαμόρφωσης των αποφάσεων, η οποία
μου αναλογεί ως πολίτη της Φθιώτιδας, της
Ελλάδας. Προτιμώ να είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης παρά στα μετόπισθεν.
Αυτό δεν ακούγεται κάπως ρομαντικό στις
ημέρες μας;
Θα μπορούσατε να με πείτε ρομαντικό! Ας
είναι! Έτσι κι αλλιώς, νομίζω λείπει ο ρομαντισμός πλέον από την πολιτική. Τα πολλά χρόνια
της κρίσης μας στέρησαν αισιοδοξία, χαμόγελα, ελπίδα για το καλύτερο. Ως ένας μικρός
ελεύθερος επαγγελματίας μιας πόλης της ελληνικής περιφέρειας, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της
αγοράς. Θέλω να παλέψω με όποιες δυνάμεις
διαθέτω για να επαναφέρω αυτό το χαμόγελο
στον τόπο μου, τη Φθιώτιδα, εκεί που ζούμε
και εργαζόμαστε, εκεί που μεγαλώνουμε τα
παιδιά μας. Αυτή είναι η κορυφαία ευθύνη κάθε πολίτη και αυτή επέλεξα να αναλάβω και να
υπηρετώ από την πρώτη στιγμή που μπήκα
στον πολιτικό στίβο.
Είστε ένας δραστήριος και επιτυχημένος
νέος επιχειρηματίας και παράλληλα νέος
βουλευτής. Πώς συνδυάζονται αυτά;
Σε αντίθεση με αυτό που θα φαντάζονταν
πολλοί, προσπαθώ να αναπτύσσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα και όχι να ρίξω
ρυθμούς. Όσο συνεχίζω να είμαι ισχυρός
επαγγελματικά, τόσο ενισχύω την ανεξάρτητη
και αδέσμευτη άσκηση των πολιτικών μου καθηκόντων. Με βοηθά να παραμένω ανεπηρέαστος από κάθε λογής πιέσεις. Να μη βλέπω
την πολιτική ως επάγγελμα αλλά μόνο ως το
πεδίο της κοινωνικής προσφοράς.
Ποια ήταν η φράση που σας είπε ο πρωθυπουργός και σας κέντρισε το πολιτικό αισθητήριο;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμπνέει ρεαλισμό
και εμπιστοσύνη μέσα από τον πολιτικό του
λόγο και, κυρίως, τις πράξεις του. Θυμάμαι
πως, όταν του εξέφρασα τις επιφυλάξεις μου
σε σχέση με τις αυξημένες επαγγελματικές
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Οι γονείς μας ποτέ δεν στέρησαν
από μένα και τον αδερφό μου
τα απαραίτητα εφόδια για
να μεγαλώσουμε και να
σπουδάσουμε αξιοπρεπώς.
Παρ’ όλα αυτά, φρόντισαν –και
τους ευχαριστώ για αυτό– να
μας γαλουχήσουν με ορισμένες
αξίες, να μας διδάξουν ότι
«τα αγαθά κόποις κτώνται»

μου υποχρεώσεις, μου είπε, «η ενασχόληση
με τα κοινά στην εποχή μας έχει λάβει χαρακτηριστικά καθήκοντος για τα παιδιά μας, Θέμη, πάμε να τα αλλάξουμε όλα». Αυτή η φράση είναι ακριβώς ό,τι σας εξηγούσα νωρίτερα, είναι ο λόγος που ασχολούμαι με την πολιτική. Όχι η φιλοδοξία, όχι η εξουσία και σε
καμία περίπτωση το οικονομικό όφελος.
Επομένως, δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη
για να δεχθώ με μεγάλη χαρά, και πολύ άγχος, την τιμητική πρόταση να ενταχθώ ως
υποψήφιος το 2019, αν και είχα μόλις 19 ημέρες μέχρι την Κυριακή των εκλογών.
Η σύζυγός σας συμμερίστηκε το άγχος
της εκλογικής αναμέτρησης; Συνέβαλε
στην εκλογική νίκη;
Χωρίς τη Ζωή, τίποτα δεν είναι εφικτό. Είναι
η φίλη, η συνεργάτιδα, η σύντροφος και κυρίως, η μητέρα των παιδιών μας και συνοδοιπόρος στο μονοπάτι που μαζί χαράσσουμε.
Αντιλαμβάνεστε πως, όπως πάντα, έτσι και
στην προεκλογική περίοδο, η συμβολή της είναι απόλυτα καθοριστική τόσο σε οργανωτικό
όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αυτό της ψυχολογικής στήριξης, της ενθάρρυνσης.
Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, δραστήριο βουλευτή, σύζυγο και πατέρα δύο μικρών
παιδιών;
Νομίζω πως το κλειδί σε αυτή την ομολογουμένως δύσκολη εξίσωση είναι η σωστή
αξιοποίηση του χρόνου. Δεν σας κρύβω, βέβαια, πως ποτέ δεν θα μου είναι αρκετός ο
χρόνος με τα παιδιά μου. Ευτυχώς, έχουμε
πλέον έναν σπουδαίο «σύμμαχο» σε όλο αυτό, την τεχνολογία, η οποία μας επιτρέπει να
δουλεύουμε από απόσταση, ακόμη και να λύνουμε ασκήσεις αριθμητικής με τον Θάνο και

την Όλγα από το εντευκτήριο της Βουλής.
Τι έχει αλλάξει στη ζωή σας και στην καθημερινότητά σας τα τελευταία δύο χρόνια που εκλεγήκατε βουλευτής;
Πολλά ως προς το αντικείμενο της εργασίας, τίποτα στον χρόνο εργασίας. Δούλευα
και εξακολουθώ να δουλεύω πολλές ώρες,
με τη μόνη διαφορά πως πλέον έχουν προστεθεί τα εβδομαδιαία ταξίδια Λαμία - Αθήνα.
Προσπαθώ, με κάθε δυνατό τρόπο, να μη μειώνω τον χρόνο που αφιερώνω στην οικογένεια και στα παιδιά μου. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση, έχω σταθεί τυχερός, γιατί έχω εξαιρετικούς συνεργάτες και έτσι μπορώ να είμαι
ήσυχος πως, ακόμα και όταν λείπω, όλα δουλεύουν ρολόι. Σε ό,τι αφορά τη Φθιώτιδα,
εξακολουθώ να κυνηγάω τους ίδιους στόχους, από διαφορετική θέση: νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, αξιοποίηση των ιαματικών μας πηγών, τουριστική ανάδειξη της
περιοχής και φυσικά, έργα υποδομής και
προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.
Πώς αισθανθήκατε την πρώτη φορά που
ανεβήκατε στο βήμα της Βουλής για να μιλήσετε;
Δέος και συγκίνηση, ένα συναίσθημα το
οποίο δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. Δεν σας
κρύβω, όμως, πως αισθάνθηκα ταυτόχρονα και
άγχος. Για το αν θα καταφέρω να αντεπεξέλθω
στις απαιτήσεις που συνεπάγεται το αξίωμα του
βουλευτή, για το αν θα φανώ αντάξιος των
προσδοκιών των συμπολιτών μου στη Φθιώτιδα, οι οποίοι με εξέλεξαν εκπρόσωπό τους στο
ελληνικό Κοινοβούλιο. Άγχος που επιλέγω να
διατηρώ, ώστε να μπορώ να γίνομαι καλύτερος,
να διορθώνω λάθη και παραλείψεις, να πεισμώνω όταν συναντώ δυσκολίες.

Πριν μπείτε στην πολιτική είχατε κολλήσει
αρκετά ένσημα ως επιχειρηματίας. Πόσα
χρόνια εργάζεστε;
Είναι σίγουρα πολύ λιγότερα τα χρόνια που
δεν εργάζομαι. Από μαθητής γυμνασίου που
επιδίωκα το χαρτζιλίκι για να μη ζητώ από
τους γονείς μου περισσότερα χρήματα, έως
και σήμερα, η δουλειά είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής μου. Έμαθα να τη σέβομαι
και να την τιμώ, είτε από τη θέση του σερβιτόρου και του εργάτη στα χωράφια, είτε αργότερα ως ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης
εκτυπώσεων στη Λαμία και υπεύθυνος, παράλληλα, της μικρής ομάδας των συνεργατών μου.
Πότε βγάλατε το πρώτο σας χαρτζιλίκι;
Ήμουν τελειόφοιτος της Β’ Γυμνασίου,
όταν είπα στη μάνα μου ότι θα δουλέψω στο
καφενείο του χωριού μας και ως βοηθός του
θείου μου που ήταν ελαιοχρωματιστής. Οι γονείς μας ποτέ δεν στέρησαν από εμένα και τον
αδερφό μου τα απαραίτητα εφόδια για να μεγαλώσουμε και να σπουδάσουμε αξιοπρεπώς. Παρ’ όλα αυτά, φρόντισαν –και τους ευχαριστώ για αυτό– να μας γαλουχήσουν με
ορισμένες αξίες, να μας διδάξουν ότι «τα
αγαθά κόποις κτώνται» και ότι, αν θέλουμε
περισσότερα, πρέπει να αγωνιστούμε δίκαια
και σκληρά για αυτά.
Έχετε κάνει και άλλες δουλειές για να
εξασφαλίσετε το χαρτζιλίκι σας ως φοιτητής;
Μα, φυσικά, όπως ίσως οι περισσότεροι
φοιτητές και φοιτήτριες, Εργάστηκα ως σέρβις σε μερικά μαγαζιά, κυρίως στη Σάμο, με
την οποία διατηρώ ιδιαίτερες σχέσεις. Αργότερα, με το τέλος των σπουδών μου, απασχολήθηκα για μία δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα

ως οικονομικό και διοικητικό στέλεχος, μέχρι το 2005. Τότε πήρα τη μεγάλη απόφαση να
δημιουργήσω από το μηδέν τη δική μου επιχείρηση με εξειδίκευση στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους σε
ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Έναν
χρόνο αργότερα, επέστρεψα στη γενέτειρά
μου, τη Φθιώτιδα, επεκτείνοντας την επιχειρηματική μου δραστηριότητα με την ίδρυση
επιχείρησης εκτυπώσεων στη Λαμία. Με λίγα
λόγια, σε δουλειά να βρίσκομαι!
Αν φιλοξενούσατε κάποιο καλεσμένο
στον νομό σας, πού θα τον ξεναγούσατε
για να τον εντυπωσιάσετε;
Χρειάζομαι μια ολόκληρη συνέντευξη για
να σας απαριθμήσω τις ομορφιές της Φθιώτιδας! Είναι ένας ευλογημένος τόπος στην καρδιά της Ελλάδας, που συνδυάζει μοναδικά το
βουνό και τη θάλασσα, την ιστορία και την παράδοση, τη γαστρονομία και την καλή ποιότητα ζωής.
Πιστέψτε με, όπου και αν βρεθείτε στη
Φθιώτιδα θα δείτε κάτι ωραίο: πανέμορφες
παραλίες στην ανατολική Φθιώτιδα, κατάφυτα μονοπάτια στην Οίτη και στο Καλλίδρομο, παραδοσιακούς οικισμούς στην Αμφίκλεια, στην Τιθορέα, στον Δομοκό, πλακόστρωτα στενά κάτω από το Κάστρο της Λαμίας, ιαματικά λουτρά στα Καμένα Βούρλα
και στα Λουτρά Υπάτης. Θα γευτείτε τα αγνά
κτηνοτροφικά προϊόντα της δυτικής Φθιώτιδας, τα θαλασσινά σε όλα τα χωριά του παραλιακού μετώπου, τα ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα μας, το κελυφωτό φιστίκι και
το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά και τα παραδοσιακά γλυκά της, είτε με ζάχαρη είτε με
ντόπια στέβια.
Ακόμη και ο πιο απαιτητικός επισκέπτης
θα εντυπωσιαστεί με τους θησαυρούς μας.
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ΖΕΦΗ ΔΗΜΑΔΑΜΑ
Αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΚΙΝ.ΑΛ.

«Ο χειμώνας
θα μας βρει με…
μία από τα ίδια»

H

Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του
ΚΙΝ.ΑΛ., αντιπρόεδρος Γυναικών PES και καθηγήτρια στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, βαθμολογεί την
κυβέρνηση με «μηδέν» για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και πρόληψης στην
αντιπυρική προστασία και κάνει λόγο για
ξεπερασμένο σχεδιασμό. Θεωρεί ότι τα
μέτρα ενίσχυσης είναι «μπαλώματα» και
επισημαίνει την ανάγκη στήριξης περιοχών που θα «αδειάσουν». Εμφανίζεται
απαισιόδοξη για αυτά που μας περιμένουν από το φθινόπωρο και στο πλαίσιο
της έντονης δραστηριότητάς της για τα δικαιώματα της γυναίκας καταθέτει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την έξαρση
της βίας κατά των γυναικών.

Η χώρα έζησε ξανά ένα ολοκαύτωμα.
Ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν σε
αυτή την καταστροφή;
Μηδέν εκσυγχρονισμός στη στρατηγική πρόληψης για τις πυρκαγιές, μηδέν
εκσυγχρονισμός των μέσων και της στρατηγικής καταστολής.
Συνεχίζουμε να δρούμε σαν να δρούσαμε δεκαετίες πριν για τη δασοπροστασία... Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αλλά και του
ΣΥΡΙΖΑ συμβιβάστηκαν με έναν ξεπερασμένο σχεδιασμό χωρίς στήριξη στην πυροσβεστική υπηρεσία και χωρίς προεργασία και προετοιμασία.
Εδώ και χρόνια σε μια χώρα σαν τη δική
μας, που είναι ευάλωτη σε πυρκαγιές,
γιατί δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να
φτιάξουμε μια αποτελεσματική αντιπυρική προστασία;
Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν
έχουμε μάθει να επενδύουμε στην πρόληψη. Γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια ότι

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

η Μεσόγειος αποτελεί μια «κόκκινη ζώνη», όπου η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της θα την επιβαρύνουν πολύ
γρήγορα και έντονα. Κάθε καλοκαίρι και
ειδικά όταν οι θερμοκρασίες αγγίζουν
τους 45 ή 47 βαθμούς Κελσίου, η επικινδυνότητα για τα δάση είναι τεράστια. Καμιά ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης
δεν υιοθετήθηκε, ούτε καν η αποψίλωση
και ο καθαρισμός των δασών ούτε η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ή ο καθαρισμός
των κοινόχρηστων εκτάσεων από εύφλεκτα υλικά. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε
άμεσα ένα νέο αποτελεσματικό σχέδιο
ανασυγκρότησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας και ενίσχυσης των μηχανισμών με όλα τα απαραίτητα μέσα και
προσωπικό.
Εκτιμάτε ότι τα μέτρα στήριξης που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι αρκετά
για να σιγάσει ο θυμός των πολιτών;
Η απόγνωση των πολιτών είναι μεγάλη
και δικαιολογημένη. Ούτε η μία συγγνώμη αρκεί ούτε οι διάφορες δικαιολογίες
και τετριμμένες επικοινωνιακές τακτικές.
Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι δυστυχώς
επιμέρους «μπαλώματα». Πώς θα ανακάμψουν οι περιοχές που επλήγησαν
όταν ήδη αντιμετωπίζουμε εκτοπισμένους συνανθρώπους μας; Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής και η επαρχία αδειάζει... Γιατί η πλειονότητα των συμπολιτών μας θα αναγκαστεί να αφήσει τις περιοχές της, τα χωριά

της και να ψάξει αλλού για «νέα ζωή». Με
ποιες προϋποθέσεις; Αυτή είναι η αλήθεια. Το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε ήδη
προτάσεις, όπως η άμεση κήρυξη ως αναδασωτέων των πληγεισών περιοχών, η
επιτάχυνση της καταγραφής των ζημιών
σε σπίτια, καλλιέργειες και επιχειρήσεις
και το σπουδαιότερο η επιμονή πως απαιτείται ένα νέο εθνικό πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης για τις πληγείσες περιοχές
με ριζικές αλλαγές (χρήση τεχνολογίας,
καινοτομίας, γεωργική παραγωγή με νέα
πρότυπα κ.ά.) και νέες θέσεις εργασίας.
Την ίδια στιγμή τα κρούσματα του κορονοϊού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα,
γεγονός που παραπέμπει σε ένα τουλάχιστον δύσκολο φθινόπωρο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τη χρονιά που
έρχεται σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο;
Ο κορονοϊός παραμένει μια μεγάλη
απειλή, σύμφωνα με τα στοιχεία. Το μέλλον μας δυστυχώς θα είναι δύσκολο με
έντονες επιπτώσεις από την κλιματική
κρίση αλλά και με τα επαναλαμβανόμενα
κύματα πανδημιών. Όλα αυτά απαιτούν
υιοθέτηση νέων προτύπων ανάπτυξης,
νέων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, νέες στρατηγικές και προτάσεις. Η
κυβέρνηση δυστυχώς έχει αφήσει την
πανδημία να καλπάζει χωρίς ουσιαστικές
παρεμβάσεις. Περνάμε ένα ακόμη «ανέμελο» καλοκαίρι και θα μας βρει ένας χειμώνας «με μία από τα ίδια» στα σχολεία,
στα μέσα μεταφοράς στα νοσοκομεία ΕΣΥ και αναρωτιέμαι, όπως και κάθε πολίτης, γιατί τόσος εφησυχασμός από την
κυβέρνηση!

Ένα θέμα στο οποίο έχετε ιδιαίτερη
ευαισθησία είναι η θέση της γυναίκας
στη σύγχρονη κοινωνία. Το τελευταίο
διάστημα έχουμε μια έξαρση δολοφονιών με θύματα γυναίκες. Είναι τυχαίο ή
έχει συμβεί κάτι στην ελληνική κοινωνία που οδηγεί σε τέτοιες αποτρόπαιες
συμπεριφορές;
Παρακολουθώ συστηματικά τα ζητήματα που σχετίζονται με τη βία κατά των γυναικών λόγω και της ιδιότητάς μου ως αντιπροέδρου Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η πανδημία και ο εγκλεισμός αύξησαν δραματικά την ενδοοικογενειακή βία, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό έλλειμμα συστηματικών πολιτικών για την ισότητα των φύλων. Η οικονομική κρίση, η πεποίθηση ότι «τα έχουμε
λύσει τα θέματα αυτά» μάς οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. Απαιτείται να υιοθετηθούν
άμεσα πολιτικές για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών και των παιδιών σε
όλους τους χώρους (εργασία, αθλητισμό,
τέχνη κ.λπ.) και να θωρακιστούν περαιτέρω οι θεσμοί. Πρέπει να γίνει απολύτως
κατανοητό ότι η νομική αναγνώριση του
όρου γυναικοκτονία δεν αποτελεί μια
ακόμη «φεμινιστική εμμονή». Είναι ανθρώπινο δικαίωμα η προστασία των γυναικών. Απαιτείται επομένως διακριτή
καταγραφή των δολοφονιών των γυναικών από συντρόφους ή συζύγους (πρώην
ή νυν) και στενή παρακολούθηση των
ανωτέρω, καθώς και υιοθέτηση πολιτικών
αντιμετώπισης με στόχευση και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πότε θα υλοποιηθούν
τα παραπάνω; Πόσες ακόμη γυναίκες και
πόσα κορίτσια θα δολοφονηθούν για να
ληφθεί το μήνυμα;
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Στρατός στη μάχη
και των εκκρεμών
συντάξεων
Το ΥΠΕΘΑ ψάχνει
για νέα «μυαλά»

Σ

ε όλες τις μεγάλες κρίσεις, οι Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν το «παρών»,
προσφέροντας λύσεις σε ανυπέρβλητα προβλήματα. Η διάθεση μέσων και προσωπικού και η αποφασιστική εμπλοκή τους στη μάχη κατά των πυρκαγιών
έδειξε πόσο σημαντική είναι η διατήρηση
του υψηλού επιπέδου ετοιμότητας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μετά τις φωτιές, τη συμβολή
τους στην εμβολιαστική εκστρατεία για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, τα γεγονότα
του Έβρου και την πεντάμηνη ελληνοτουρκική κρίση, ο Στρατός ρίχνεται στη μάχη και
των εκκρεμών συντάξεων, συνδράμοντας τις
υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας.
Στρατεύσιμοι που γνωρίζουν Οικονομικά,
Λογιστική και Πληροφορική θα πάρουν «μετάθεση» για το υπουργείο Εργασίας, για να
βοηθήσουν στην εκκαθάριση του συνόλου
των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Ο
αριθμός τους αγγίζει τις 160.000, αν προσμετρήσει κανείς τις κύριες συντάξεις, εφόσον
συμπεριληφθούν σε αυτές οι διεθνείς και οι
αναπηρικές. Οι «σκοπιές» των στρατιωτών
στον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας θα
παραταθούν μέχρι τα τέλη του έτους, ώστε να
εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Νίκο Παναγιωτόπουλο, θα διατεθούν τουλάχιστον 24 στρατεύσιμοι από υπηρεσίες και
μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων του Λεκανοπεδίου και η επιλογή τους θα γίνει αυστηρά, βάσει προσόντων. Παρατηρήθηκε, μάλιστα, ότι από την έως τώρα συνδρομή των
στρατιωτών στον ΕΦΚΑ εκκαθαρίστηκε τουλάχιστον το 80% των εκκρεμών υποθέσεων
μετατροπής των προκαταβολών σε οριστικές
συντάξεις, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021
αναμένεται να εκκαθαριστεί το σύνολό τους.
Ο βασικός ρόλος των στρατεύσιμων είναι
η διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, στην απασχόληση συνταξιούχων και
στις τροποποιητικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις λόγω επανακατατάξεων. Πρόκειται
για εκκρεμείς υποθέσεις στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων που αποστρατεύτηκαν
κατά το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα
με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τη
βοήθεια των στρατεύσιμων θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής τους.

Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας διοργανώνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με θέμα
«Καινοτομία στην Επίγνωση της
Επιχειρησιακής Κατάστασης».
Στον διαγωνισμό μπορεί να λάβει
μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο ελληνικής υπηκοότητας άνω των 18
ετών, που είναι και μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας και αποτελεί: εν
ενεργεία μόνιμο στρατιωτικό και
πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων, επιστημονικό προσωπικό ή φοιτητές ανωτάτων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, προσωπικό μικρών και μεσαίων νεοφυών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα
και δραστηριότητα στον χώρο της
τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Ακόμη, μπορούν να συμμετέχουν
τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά
ιδρύματα της χώρας καθώς και οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Για τους νικητές προβλέπονται
βραβεία αξίας 18.000 ευρώ, ενώ
όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν
ευκαιρίες διάδρασης, εύρεσης
κοινών σημείων ενδιαφέροντος
και ανταλλαγής ιδεών με στελέχη
της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων και ανεξάρτητους
ερευνητές.

Έως τον Μάιο, οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για κύρια σύνταξη, πλην του
Δημοσίου, ήταν 134.687, ενώ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκκρεμούσαν 17.268
αιτήσεις, δηλαδή 151.955 στο σύνολο. Αν
προσθέσει κάποιος και τις διεθνείς συντάξεις, τις οποίες δεν υπολογίζει το υπουργείο
Εργασίας στα στοιχεία του πληροφοριακού
συστήματος «Άτλας», αλλά και τις 6.787 αιτήσεις επιδομάτων απολύτου αναπηρίας, οι εκκρεμότητες φτάνουν τις 158.742. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο η πολιτική και η
στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων
ενέκριναν την ανανέωση της διάθεσης προσωπικού στον ΕΦΚΑ, η οποία έληγε στις 31
Οκτωβρίου 2021.

Μετά τους εμβολιασμούς και
τις πυρκαγιές, οι Ένοπλες
Δυνάμεις βοηθούν τον ΕΦΚΑ
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Αναγκαίο όσο ποτέ ένα Εθνικό Ταμείο Αντιμετώπισης

Ο
του

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

ι τεράστιες καταστροφές των τελευταίων
ημερών σε Βόρεια Εύβοια, Αττική, Ηλεία και
άλλα μέρη της πατρίδας μας λόγω των πυρκαγιών ανέδειξαν για άλλη μια φορά με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις διαχρονικές αβελτηρίες της ελληνικής Πολιτείας στη διαχείριση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.
Έτσι τις μέρες αυτές ζούμε σκηνές «πολέμου», με
τη φωτιά να καταστρέφει τον δασικό πλούτο, τις δημόσιες υποδομές, τις εκμεταλλεύσεις αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών, τα σπίτια των Ελλήνων αλλά και χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ
υποτίθεται ότι τα πολιτικά κόμματα είχαν βγάλει τα
συμπεράσματά τους από την τραγωδία στο Μάτι το
2018. Ήδη από τον Ιούλιο του 2017 είχα προτείνει με
συνεχείς παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και άρθρα τη
δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Αντιμετώπισης
των Φυσικών Καταστροφών, το οποίο θα μπορούσε
να προικοδοτηθεί από κονδύλια της Ε.Ε. Και αυτό
γιατί στις 13 Ιουνίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είχε ψηφίσει την αλλαγή του σχετικού Κανονισμού
και η Ε.Ε. επέτρεπε πλέον σε κάθε χώρα-μέλος της
να διαθέσει το 5% των δαπανών από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να αποκατασταθούν οι ζημιές από φυσικές καταστροφές. Μάλιστα, προβλεπόταν και η δυνατότητα αναδρομικής
αποκατάστασης των ζημιών από το 2014 και μετά.
Επιπλέον, είχα επισημάνει ότι η νέα αυτή διαδικασία
χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης των συνεπειών των φυσικών καταστροφών ήταν σε ισχύ
από 27/7/2017 και διέθετε τεράστια πλεονεκτήματα
σε σχέση με τη γνωστή πεπατημένη της χορήγησης

αποζημιώσεων μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, η νέα αυτή διαδικασία, πέραν της αποκατάστασης ζημιών δημοσίων υποδομών, προβλέπει
αποζημιώσεις για πολίτες, αγρότες, επαγγελματίες
και επιχειρήσεις για τις ζημιές που υπέστησαν, ενώ,
ως γνωστόν, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση ζημιών δημοσίων υποδομών. Επιπλέον, δεν υπάρχει όριο στο
ύψος των σχετικών αποζημιώσεων, ενώ οι αποζημιώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης
φτάνουν μόνο μέχρι το 2,5% του ύψους των ζημιών.
Τέλος, δεν υφίσταται εν προκειμένω κατώφλι εισόδου, δηλαδή η γνωστή ρήτρα του ύψους των ζημιών
που στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης πρέπει να φτάνουν στο 1,5% του ΑΕΠ της
σχετικής περιφέρειας.
Για τον λόγο αυτό, όπως είχα παρατηρήσει ήδη με
δηλώσεις μου από τον Ιούλιο του 2017, θα έπρεπε να
επικεντρωθούν οι ελληνικές Αρχές στη νέα διαδικασία, για την οποία, άλλωστε, υπήρχε διαθέσιμο κονδύλιο της Ε.Ε. ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Αλλά για να γινόταν αυτό θα έπρεπε κυβέρνηση και περιφέρειες να
σηκώσουν τα μανίκια. Άλλωστε, ήδη Πορτογαλία και
Ισπανία λόγω των φονικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2017 είχαν ήδη πάρει το μάθημά τους και είχαν προχωρήσει σε αλλαγή των σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων προβλέποντας μέτρα αντιπυρικής
προστασίας και προμήθεια ιπτάμενων και χερσαίων
πυροσβεστικών μέσων.
Μάλιστα, η τότε επίτροπος Κορίνα Κρέτσου, απαντώντας σε σχετική παρέμβασή μου την οποία είχα

κάνει ως ευρωβουλευτής στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 2017 για τις πλημμύρες στη Μάνδρα, είχε καλέσει την τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να αξιοποιήσει το αστρονομικό ποσό του 1,3 δισ. ευρώ από
κοινοτικά κονδύλια που βρίσκονταν στη διάθεση της
Ελλάδας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής και των συνακόλουθων φυσικών καταστροφών. Όπως τόνισε η Κορίνα Κρέτσου,
απαραίτητες προϋποθέσεις ήταν η διαμόρφωση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου σε εθνικό ή και σε περιφερειακό επίπεδο και η υποβολή του προς έγκριση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς για άλλη μια
φορά αποδείχθηκε ότι ισχύει το διαχρονικό ρητό
«στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».
Επιπλέον, αμέσως μετά την εκλογή της κυβέρνησης
της Ν.Δ., ειδικότερα στις 6 Αυγούστου 2019, δημοσίευσα άρθρο μου επισημαίνοντας ότι η ίδρυση Εθνικού
Ταμείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών θα
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα παραπάνω κονδύλια της Ε.Ε. ύψους 1,3 δισ. ευρώ και για τον λόγο
αυτόν κάλεσα την τότε νεοσύστατη κυβέρνηση να
αξιοποιήσει την ευκαιρία. Επαναφέρω, λοιπόν, την
πρότασή μου για άμεση ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, το οποίο αυτήν τη
φορά θα μπορούσε να προικοδοτηθεί από το 1,8 δισ.
ευρώ που προβλέπεται για σχετικές δράσεις από το
νέο ΕΣΠΑ και τα άλλα ευρωπαϊκά Ταμεία για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς και με τα 787
εκατ. ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που προβλέπονται για αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία.
Οψόμεθα...

Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον

Τ

ις τελευταίες μέρες το μόνο πράγμα που απασχολεί το μυαλό των περισσοτέρων από εμάς μετά τις
φωτιές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η σωτηρία του
περιβάλλοντος. Πολλοί από εμάς δεν έχουν καταλάβει
ότι μέσω του περιβάλλοντος σώζονται και οι ίδιοι.
Η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή,
η εξαφάνιση πολλών ζωντανών ειδών, η ρύπανση και η
συνολική υποβάθμιση των οικοσυστημάτων της Γης
έχουν βαθύτατο παγκόσμιο αντίκτυπο στην απόλαυση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απαιτούν την ευρύτερη δυνατή συνεργασία από όλα τα κράτη-μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τη
διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την προστασία του περιβάλλοντος και τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστηρίχθηκε από τις τρεις διαδοχικές προεδρίες της Επιτροπής Υπουργών (Γεωργία, Ελλάδα, Γερμανία). Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα συμπεράσματα της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη επιβεβαιώνουν τις αναμφισβήτητες διασυνδέσεις μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι πιο έγκαιρος από ποτέ. Δυστυχώς τα

περιβαλλοντικά εγκλήματα δεν απειλούν μόνο τα οικοσυστήματα και την επιβίωση χιλιάδων φυτικών και ζωικών ειδών, αλλά προκαλούν επίσης πολλές ασθένειες
που μειώνουν το προσδόκιμο ζωής σε όλα τα κράτη-μέλη. Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα
υγείας αλλά και πρόωρο θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων.
Το έργο που έχει ήδη επιτελέσει το Συμβούλιο της
Ευρώπης περιλαμβάνει τη σύμβαση-ορόσημο για τη
διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και φυσικών
οικοτόπων (Βέρνη, 1979), την πρώτη διεθνή συνθήκη
που αποσκοπεί στην προστασία τόσο των ειδών όσο και
των οικοτόπων και την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε αυτό τον τομέα.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης εντείνει τις δραστηριότητες σε όλα αυτά τα μέτωπα για να βρει συγκεκριμένες
λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε εξάρτηση από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και
βιώσιμο περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
πλήρους απόλαυσης ενός ευρέος φάσματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, την υγεία, τα τρόφιμα, το νερό.

Χωρίς ένα υγιές περιβάλλον, δεν είμαστε σε θέση να
εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες μας. Μπορεί να μην
έχουμε πρόσβαση ούτε στα ελάχιστα του βιοπορισμού
προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος
έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο αριθμός και το εύρος των
διεθνών και εγχώριων νόμων, δικαστικών αποφάσεων
και ακαδημαϊκών μελετών σχετικά με τη σχέση μεταξύ
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος
αυξάνεται ραγδαία.
Ο νόμος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2012 και
επεκτάθηκε το 2018, εξετάζει και τις υποχρεώσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς σχετίζονται με ένα
ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Προωθεί επίσης τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με
τη χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιβαλλοντική πολιτική.
Πολλά κράτη ενσωματώνουν τώρα το δικαίωμα για
ένα υγιές περιβάλλον στα συντάγματά τους. Ωστόσο,
πολλά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος παραμένουν αναπάντητα και απαιτούν περαιτέρω εξέταση.

της

Έβελυν
Παρασκευοπούλου
Δικηγόρος
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Μπας και προλάβουμε άλλα καμένα

Π
του

Παντελή
Οικονόμου
Πρώην
υπουργός ΠΑΣΟΚ

ολλά και, κατά κανόνα, σωστά λέγονται και
γράφονται τις μέρες αυτές για τις φυσικές καταστροφές από τις πυρκαγιές. Θα ήταν, άλλωστε, περίεργο να ήταν λίγα και λάθος, με τόσες πολλές
αμαρτίες να έχουν προηγηθεί και να επαναλαμβάνονται. Διαθέτουμε, άλλωστε, πολλούς άξιους, εξειδικευμένους επιστήμονες που μένουν και επιμένουν... Ελλάδα. Σποραδικοί πια οι θόρυβοι από τιποτένιους που
επιμένουν να κάνουν το κομμάτι τους από κανάλια
πρόθυμα να τους προβάλλουν, ακόμη και σε ώρες
συμφοράς. Είναι ήδη είδος υπό εξαφάνιση. Οι τιποτένιοι, όχι τα κανάλια.
Οι περισσότερες σκέψεις, λοιπόν, που προβάλλονται στον δημόσιο χώρο είναι αξιοπρόσεκτες, θετικές
και πραγματοποιήσιμες. Στην ουσία τους, οι περισσότερες έχουν διατυπωθεί ξανά και ξανά. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν γίνει πολλές θεμελιωμένες καταγγελίες και έχει αποδειχτεί η απροθυμία θεραπείας τους.
Έχουν προταθεί ένα σωρό μέτρα πολιτικής για αποκατάσταση (στο μέτρο του δυνατού) και πρόληψη επόμενων καταστροφών με την αγνόησή τους παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση. Έχουν δημοσιοποιηθεί
άφθονες, αξιόπιστες φωτογραφίσεις της «μεγάλης εικόνας» της καταστροφής του πλανήτη και της πατρίδας μας ως αμάχητα τεκμήρια οικονομικής εγκληματικότητας με το ψευδώνυμο «ανάπτυξη» και ανοχής,
αν όχι ενθάρρυνσής της.

Ο θρήνος και ο κομματισμός
δεν ξαναζωντανεύουν τα καμένα
Όλα αυτά αφήνουν αναπάντητο ένα, απελπισμένο
πια, «γιατί, βρε παιδιά, ποτέ τίποτα απ’ αυτά;». Και δικαιολογούν τον θρήνο για τα καμένα. Μια ανθρώπινη
αντίδραση μπροστά στις απώλειες ζωών, περιουσίας,
δημόσιας και ιδιωτικής, κάποιου μέρους ακόμη του
πλανήτη που μας φιλοξενεί. Αλλά και μια ακόμη εκδήλωση αμοραλισμού από εκπροσώπους μας που, αφού
αμέλησαν να ασχοληθούν με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των καταστροφών, όπως
όφειλαν, σπεύδουν να θρηνήσουν υποκριτικά «στο
πλευρό μας». Προσποιούμενοι ενδιαφέρον για εμάς
και ευαισθησία που δεν διαθέτουν. Καμία παραίτηση
μέχρι σήμερα!
Αλλά αυτή η απροκάλυπτη αλητεία έρχεται να «γίνει
τέλεια» με το κομματικό μας κατεστημένο να παίζει
στο πεδίο της καταστροφής, ακόμη και την ώρα που
αυτή συντελείται, το προσφιλές του παιχνίδι: την καταγγελία των «άλλων» και του «κράτους» ως δικαιολογία για όσα βαρύνουν όλους, εκ περιτροπής. «Άλλοι» ανατριχιαστικά όμοιοι με τους καταγγέλλοντες
και «κράτος» εργαλείο εξυπηρέτησης των σχέσεων
όλων με πελάτες τους και όχι πολίτες. Οι τελευταίοι
κυβερνώντες, μάλιστα, έχοντας αποθρασυνθεί από
την ανοχή μας, έχουν μετονομάσει το «πελατειακό» σε
«επιτελικό». Άφεριμ!
Βεβαίως, επειδή και τα δάκρυα είναι κροκοδείλια
και τα διασταυρούμενα πυρά άσφαιρα, ουδείς μπαίνει
στον κόπο να καταλογίσει ευθύνες με ονοματεπώνυμο, όπως θα όφειλε. «Κόρακας, κοράκου μάτι...». Άσε

που οι άθλιοι συμπαίκτες έπειτα από τόσα χρόνια
έχουν αποδείξει ότι μια έγκαιρη συνεννόησή τους
υπέρ του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος, τους
ξεπερνάει ακόμη και ως σκέψη. Μένουν στο να ξεφτιλίζει ο ένας τον άλλο στα, πρόθυμα και γι’ αυτό, κανάλια. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, δεν ξαναζωντανεύουν τα καμένα. Προϋπόθεση για να προλάβουμε άλλα καμένα
είναι να μαυρίσουμε στις εκλογές όσους χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και κομματίζονται στυγνά πάνω στις
στάχτες.

Με ανισότητες και αυταπάτες οδεύουμε σε
καταστροφή
Αλλά η αποκαθήλωση του εγχώριου κομματικού
κατεστημένου δεν αρκεί. Υπάρχει ακόμη και η ελάχιστη μειοψηφία των πολύ πλούσιων. Για όσους από αυτούς κατοικούν στην Εκάλη και λοιπά βόρεια προάστια
ή και χωριά της Αττικής, είμαι πια βέβαιος, η μυρωδιά,
η καταχνιά και η ευθεία απειλή κατά της ζωής και των
σπιτιών τους τούς έχουν αγγίξει. Κανείς δεν είναι πια
ασφαλής, όσο πλούσιος κι αν είναι.
Πολύ περισσότεροι βέβαια, λιγότερο ασφαλείς και
λιγότερο πλούσιοι, αφού πάλεψαν μια ζωή για ένα
σπίτι, το είδαν να γίνεται παρανάλωμα της φωτιάς ή να
διασώζεται με ζημιές ή και να καταστρέφεται ολοσχερώς. Χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασής
του, χρωστώντας ίσως ακόμη κάποιες δόσεις δανείου
για το χτίσιμό του. Συνειδητοποιούν ότι ένα όνειρο που
τους υποσχέθηκαν, μια υπόσχεση που ψήφισαν, ένα
κλείσιμο του ματιού που ανταπόδωσαν είναι πια στάχτες. Ότι ο δρόμος που πείσθηκαν να ακολουθήσουν
δεν οδήγησε στην ευτυχία, αλλά στην καταστροφή.
Ενώ, λοιπόν, οι κακίες ενεργούμενων του κομματισμού διορθώνονται με το μαύρισμά τους σε κάλπες, μια
πορεία διόρθωσης και ανόρθωσης προϋποθέτει κάτι
εντελώς διαφορετικό: οι ισχυροί του χρήματος να αποδεχθούν τον περιορισμό των ανισοτήτων και οι πολλοί
και αδύναμοι να αποκηρύξουμε τις αυταπάτες μας.
«Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά και παγκόσμια»
Μιλάμε για απαλλαγή της κοινωνικής συνείδησης
από διαδεδομένες στρεβλώσεις. Για την απόρριψη της
ψευδούς επαγγελίας του απεριόριστου και εύκολου
ιδιωτικού πλουτισμού. Αυτής που μετατρέπει κάθε
μέρα την Αττική από επίγειο παράδεισο σε «φαιό ντα-

μάρι». Με τα δάση της να καίγονται, τα ποτάμια και
τους χειμάρρους της να μπαζώνονται, τους ορεινούς
όγκους και τις ακτές της να ιδιωτικοποιούνται αυθαίρετα. Με τον πληθυσμό της να αγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Το 1/2 των κατοίκων της χώρας περίπου. Με το άλλο 1/2 να απειλείται, όλο και περισσότερο πια, από τα
ίδια: πυρκαγιές, πλημμύρες και καταπατήσεις. Με το
ασύντακτο κρατίδιο των Αθηνών να συμπαρασύρει την
Ελλάδα στο τίποτα. Αλλά ο Αρμαγεδδών δεν έχει βάλει
στο μάτι μόνο την Αττική και την Ελλάδα. Η απειλή δεν
περιγράφεται μόνο από κατά τόπους εγκληματικές
πράξεις με σκοπό τον ιδιωτικό πλουτισμό. Όλη αυτή η
κακία διεξάγεται με φόντο την κλιματική αλλαγή. Μια
αποδεδειγμένα πραγματική και τρέχουσα απειλή κατά
της ανθρωπότητας και της Γης, με τις βλάβες που προκαλεί στα πρόθυρα της μη αναστροφής τους. Με βασικούς (όχι μόνους) αυτουργούς ισχυρά εθνικά κράτη
που οι ηγεσίες τους, προκειμένου να επικρατήσουν
στον διεθνή ανταγωνισμό και να εξυπηρετήσουν τις
εγχώριες πελατειακές τους σχέσεις, παραγνωρίζουν
ότι, ανάλογη με τη δύναμή τους, είναι και η ευθύνη
τους. Ηγεσίες που ξεχνούν ότι «ο καπιταλισμός είναι
μια δημιουργική καταστροφή» και ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο το επίθετο στην πρόταση αυτή.
Εκτός από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των
πλημμυρών και τη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης υπέρ ενός προτύπου πράσινης και μπλε ανάπτυξης λοιπόν, μια άξια ελληνική ηγεσία χρωστάει το σύνθημα «Think globally, act locally and globally» και τη
διάδοσή του παντού και με κάθε ευκαιρία. Έχοντας
επίγνωση ότι, εκτός από το δίκαιο, εξυπηρετεί και ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα. Οι εκπομπές ρύπων από
αναπτυγμένες χώρες δεν επιβαρύνουν μόνο το κλίμα
του πλανήτη, αλλά επιδεινώνουν και τις συνθήκες της
ζωής και τη δημόσια υγεία στην πατρίδα μας. Τις προοπτικές της ίδιας της τουριστικής μας βιομηχανίας.
Αλλά μια τέτοια στάση προϋποθέτει ελληνική κυβέρνηση με συνείδηση των πραγμάτων. Εκπροσώπων
μας και όχι τοποτηρητών ξένων και συμπαικτών εγχώριων συμφερόντων. Έντιμων δημοκρατών και όχι
αδίστακτων εξουσιαστών. Ποιους να μαυρίσουμε
έχουμε. Ποιους να υπερψηφίσουμε απομένει να
βρούμε. Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα!
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Οι Παναγίες της Ελλάδας

¶·Ó·Á›· ÙË˜ Δ‹ÓÔ˘
υτός ο Δεκαπενταύγουστος θα είναι διαφορετικός. Και οι προσευχές στην
Παναγιά θα έχουν άλλο νόημα, μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών, που άφησαν πίσω τους δάκρυα, πόνο και σκοτεινιά στις ψυχές μας.
Και το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως αποκαλείται η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, καθώς στις 15 Αυγούστου κάθε έτους στην Ελλάδα και σε όλο
τον Ορθόδοξο κόσμο γιορτάζουμε την Κοίμηση της Παναγιάς μας, περιμένει την ανάσταση πάνω στις στάχτες και τα καμένα. Παράλληλα, περιορισμένες λόγω κορονοϊού θα είναι και οι περιφορές. Για εμάς, όμως, ο Δεκαπενταύγουστος έχει, εκτός από θρησκευτικό χαρακτήρα, και εθνικό, καθώς στις 15 Αυγούστου 1940, στη γιορτή της Παναγίας, η φασιστική Ιταλία
βύθιζε στην Τήνο το καταδρομικό «Έλλη», ύπουλα και άνανδρα.

Η εικόνα της Παναγιάς του Έθνους μας στην Τήνο
βρέθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1823, έπειτα από πολλές
προσπάθειες και «με την υπόδειξη της Παναγίας στη
μοναχή Πελαγία», στην ιστορική Μονή της Κυράς των
Αγγέλων, στο Κεχροβούνι. Με Βασιλικό Διάταγμα του
1836, καθιερώθηκε ο εορτασμός της Παναγίας στην
Τήνο να είναι οκταήμερος και να διαρκεί έως τα «εννιάμερα της Θεοτόκου», στις 23 Αυγούστου, όπου, σε
ατμόσφαιρα συγκίνησης, κατάνυξης και σεβασμού,
ψάλλονται ύμνοι και εγκώμια μπροστά στον επιτάφιο
και την εικόνα. Ο Ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας
της Τήνου έχει χτιστεί ακριβώς στο σημείο που εντοπίστηκε από τους ανασκαφείς. Η εύρεσή της συνέπεσε, μάλιστα, χρονικά με την ίδρυση του ελληνικού
κράτους και θεωρήθηκε καλός οιωνός από ολόκληρη
την πατρίδα.

P
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¶·Ó·Á›· ∂Î·ÙÔÓÙ·˘ÏÈ·Ó‹
Ο Ναός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής βρίσκεται στην Παροικιά της Πάρου. Για τον ναό υπάρχουν δύο
ονομασίες: «Καταπολιανή» και «Εκατονταπυλιανή».
Σύμφωνα με την παράδοση, η Καταπολιανή έχει ενενήντα εννέα φανερές πόρτες, ενώ η εκατοστή είναι
κλειστή και κρυφή. Η πόρτα αυτή θα φανεί και θα ανοίξει, όταν οι Έλληνες θα πάρουν την Πόλη. Πολλές παραδόσεις αναφέρονται στην ίδρυση της Εκατονταπυλιανής. Η πρώτη πληροφορεί ότι, όταν η Αγία Ελένη μητέρα πήγαινε στην Παλαιστίνη για να βρει τον Τίμιο
Σταυρό, έφτασε στην Πάρο και προσευχήθηκε σε έναν
μικρό ναό που βρισκόταν στη θέση της Εκατονταπυλιανής. Κατά την προσευχή της έκανε τάμα ότι, αν βρει τον
Τίμιο Σταυρό, θα χτίσει στη θέση αυτήν έναν μεγάλο
ναό. Η προσευχή της εισακούστηκε. Βρήκε τον Τίμιο
Σταυρό και, πραγματοποιώντας το τάμα της, ανήγειρε
τον μεγαλόπρεπο Ναό της Εκατονταπυλιανής. Μια δεύτερη παράδοση αναφέρει ότι το τάμα της Αγίας Ελένης
ολοκλήρωσε ο γιος της, Άγιος Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς η ίδια δεν πρόλαβε.

Η Παναγία Σουμελά αποτελεί το σύμβολο της ποντιακής πίστης, αν και η πρώτη ονομασία της θαυματουργής
εικόνας ήταν Αθηνιώτισσα. Την εικόνα αγιογράφησε ο
Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά τον θάνατό του, τη μετέφερε στην Αθήνα ο μαθητής του Ανανίας και τοποθετήθηκε
σε περικαλλή ναό της Θεοτόκου. Έτσι, αρχικά ονομάστηκε Παναγία η Αθηνιώτισσα. Στο τέλος του 4ου αιώνα
(380-386), σύμφωνα με τις αναφορές, η Παναγία η Αθηνιώτισσα εμφανίστηκε ως όραμα στους μοναχούς Σωφρόνιο και Βαρνάβα στην Αθήνα. Η παράδοση αναφέρει
πως άκουσαν τη Θεοτόκο να λέει: «Πηγαίνω στην Ανατολή. Προπορεύομαι στο όρος Μελά. Ακολουθήστε με…».
Οι μοναχοί την ακολούθησαν και στο όρος Μελά, στον
Πόντο, όπου στάθηκε, κτίστηκαν μεγάλος ναός και μονή.
Το 1922, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, μοναχοί
έθαψαν την εικόνα, μαζί με άλλα κειμήλια. Με την ανταλλαγή, τα ιερά κειμήλια παραχωρήθηκαν και το 1931
τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο
Σουμελιώτης. Η εικόνα επανήλθε στην Αθήνα και παρέμεινε στο μουσείο έως το 1951. Τότε, το σωματείο «Παναγία Σουμελά» Θεσσαλονίκης πρότεινε το κτίσιμο ναού
στις πλαγιές του Βερμίου, στην Καστανιά Βέροιας.

¶·Ó·Á›· πÂÚÔÛÔÏ˘Ì›ÙÈÛÛ·

«º›‰È· ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜»
Tι λέει η παράδοση
Στη Νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, βρίσκεται ο Ναός της Κοιμήσεως. Εκεί, από τη γιορτή
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα (6 Αυγούστου) εμφανίζονται μέσα και έξω από τον ναό μικρά φίδια. Είναι τα
λεγόμενα «φίδια της Παναγίας». Στη θέση αυτή, λέει η παράδοση, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι της Παναγίας,
μεγάλο και πλούσιο. Όταν το μοναστήρι δέχτηκε επίθεση από πειρατές, οι καλόγριες, για να μην πέσουν στα χέρια τους, παρακάλεσαν την Παναγία να τις κάνει πουλιά ή φίδια. Έτσι, σαν φίδια, ιερά πλέον, γυρίζουν κάθε χρόνο στις αρχές του Αυγούστου και όσο περνούν οι μέρες πληθαίνουν. Την παραμονή της Κοιμήσεως «πλημμυρίζουν» τον ναό. Στο Νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, οι μοναχοί τηρούν το έθιμο του επιταφίου της Παναγίας,
που έχει βυζαντινές καταβολές. Ο χρυσοποίκιλτος επιτάφιος της Παναγίας περιφέρεται στα σοκάκια του νησιού
σε μεγαλοπρεπή πομπή, ενώ οι καμπάνες του μοναστηριού και των άλλων εκκλησιών ηχούν ασταμάτητα.

Η Αχειροποίητη Αγία Εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας βρίσκεται στο Ιερό Προσκύνημα του Πανσέπτου
Θεομητορικού Μνήματος στη Γεθσημανή. Το σημείο αυτό
αποτελεί τον κενό τάφο της Παναγίας μας, το γνωστό ως
Κενοτάφιο, αφού το σώμα Της ανελήφθη στους Ουρανούς
την τρίτη ημέρα από την Κοίμησή Της. Σύμφωνα με την
παράδοση, μάλιστα, και τις τρεις φορές που πλημμύρισε ο
Ιερός Ναός στη Γεθσημανή η εικόνα ανέβηκε μόνη της
από τον μαρμάρινο θρόνο όπου βρίσκεται και στάθηκε στο
σύστημα εξαερισμού, χωρίς να στηρίζεται πουθενά. Η
Αγία Εικόνα αγιογραφήθηκε τον 19ο αιώνα με θαυματουργικό τρόπο. Φέρει χρονολογία 1870. Η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα βρίσκεται στην ψυχή κάθε ευσεβούς Χριστιανού. Στέκεται αγέρωχη και δυνατή, ώστε να αντιμετωπίζει κάθε αντιξοότητα, με σθένος και βαθιά πίστη στην
Υπεραγία Θεοτόκο. Η θαυματουργή εικόνα έχει ταξιδέψει
σε αρκετά μέρη της Ελλάδος προς προσκύνηση, ενώ πιστό αντίγραφο αυτής βρίσκεται στην κωμόπολη Γενισέα
της Ξάνθης.
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Πέφτει ο μέσος όρος
ηλικίας στις ΜΕΘ

Την ιδιαίτερη ανησυχία του για το
γεγονός ότι πλέον βρίσκονται
στις ΜΕΘ και άτομα νεαρής
ηλικίας εξέφρασε χθες ο
καθηγητής Πνευμονολογίας και
Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος
Βασιλακόπουλος. «Το πιο
ανησυχητικό για μένα είναι η
ηλικιακή κατανομή των
διασωληνωμένων. Την τελευταία
εβδομάδα είχαμε τρεις θανάτους
στην ηλικιακή ομάδα των 18-39
ετών και 9 καινούργιες
διασωληνώσεις. Συνολικά,
έχουμε 14 νέους και ένα παιδί
που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ»,
τόνισε χαρακτηριστικά.
Σε ό,τι αφορά την πίεση στο
σύστημα υγείας δήλωσε,
μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως τώρα
δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο,
ωστόσο, αν συνεχίσει να
αυξάνεται με αυτόν τον ρυθμό ο
αριθμός των διασωληνωμένων,
τότε τα πράγματα θα
δυσκολέψουν. «Η απώλεια ενός
νέου ανθρώπου από κάτι που
μπορεί να το είχε αποφύγει με
ένα τσίμπημα είναι
δυσβάσταχτη», ανέφερε.
Για την πορεία προς την ανοσία
της αγέλης, δήλωσε πως δεδομένου ότι βρισκόμαστε
κοντά στο 60% ανοσίας στη χώρα
μας- μας χωρίζει ένα 25% για να
φτάσουμε στο 85%, το οποίο θα
σημάνει και τη λήξη της
πανδημίας. Ωστόσο, όπως
ανέφερε ο καθηγητής, υπάρχει
ένα οδυνηρό σενάριο μέχρι να
φτάσουμε εκεί: «Ενδέχεται να
θρηνήσουμε πολλά θύματα και να
γεμίσουν οι ΜΕΘ με ασθενείς, για
να καλυφθεί αυτή η διαφορά του
25%».

Αύξηση 450% της καμένης
έκτασης στην Ελλάδα

Α

ποκαρδιωτικοί είναι οι αριθμοί
που βλέπουν καθημερινά το φως
της δημοσιότητας σχετικά με την
οικολογική καταστροφή από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου, που άφησαν πίσω τους μόνο στάχτες και αποκαΐδια. Την
ίδια στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις
εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και να δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα. Οι άνεμοι τα τελευταία
εικοσιτετράωρα έχουν ενταθεί και δεν βοηθούν στις προσπάθειες για κατάσβεση.
Η Εύβοια εξακολουθεί να πλήττεται από
την πύρινη λαίλαπα, καθώς χθες ξέσπασε
φωτιά, λίγο μετά από τις 11 το πρωί, στο Μίστρο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Η
πυρκαγιά έκαιγε δασική έκταση. Στο σημείο
έσπευσαν επίγειες δυνάμεις και εναέρια
μέσα. Οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή
ήταν ενισχυμένοι. Παράλληλα, συναγερμός
σήμανε το μεσημέρι και στη Μάνδρα, από
φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γκίνη,
χωρίς ωστόσο να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ήταν μεγάλη.
Στο μεταξύ, το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναλύοντας τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (European Forest Fire Information System EFFIS), επισημαίνει πως, παρότι ο αριθμός

των έως τώρα δασικών πυρκαγιών του 2021
στη χώρα μας παρουσιάζει σχετικά μικρή
αύξηση (26%) σε σχέση με τον μέσο όρο της
περιόδου 2008-2020, η συνολική καμένη
έκταση καταγράφει μεγάλη αύξηση -περίπου 450%!- ως προς τον αντίστοιχο μέσο
όρο της ίδιας περιόδου. Σε απόλυτους αριθμούς, μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης 12
Αυγούστου είχαν καταγραφεί στη χώρα μας
φέτος 58 μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι
οποίες έκαψαν συνολική έκταση ίση με
1.161.650 στρέμματα. Όπως προκύπτει,
σύμφωνα με το meteo, η μέση καμένη
έκταση ανά δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα
ανέρχεται σε περίπου 20.000 στρέμματα το
2021, γεγονός το οποίο κατατάσσει τη χώρα
μας πρώτη στη Μεσόγειο, με δεύτερη την
Τουρκία.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το dikastiko.gr,
με γοργούς ρυθμούς προχωρά τόσο η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών -η
οποία στρέφεται προς πάσα κατεύθυνσηόσον αφορά στις φωτιές της Αττικής όσο κι
εκείνη που διενεργείται από την Εισαγγελέα Εφετών Σταματίνα Περιμένη, αρμόδια
για θέματα οργανωμένου εγκλήματος, υπό
την εποπτεία του αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Λάμπρου Σοφουλάκη. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει οι
πρώτοι μάρτυρες, ενώ έχουν γίνει κι άλλες
ανακριτικές πράξεις, με ζητούμενο την αναζήτηση στοιχείων για τυχόν δράση εγκληματικής οργάνωσης. Η έρευνα δεν περιορίζεται στην Αττική, καθώς στοιχεία συγκεντρώνονται και από άλλες περιοχές της Ελλάδας που έπληξε η πύρινη λαίλαπα, όπως
η Εύβοια, η Ηλεία και η Μεσσηνία.

Προχωρούν οι έρευνες
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άρθρο του, με
τίτλο «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της
καταστροφής, οδοιπορικό στις πυρόπληκτες περιοχές», ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών
Καταστροφών στο ΕΚΠΑ Ευθύμης Λέκκας
επισημαίνει πως το μεγαλύτερο μέρος της
καμένης έκτασης στην Εύβοια δεν θα επανέλθει στην πρότερη κατάσταση και οδεύει
ταχύτατα προς ερημοποίηση, ενώ ο κίνδυνος πλημμυρών είναι μεγάλος στην Αττική.

Η Εύβοια οδεύει προς
ερημοποίηση, ενώ η Αττική
κινδυνεύει από πλημμύρες,
σύμφωνα με τον καθηγητή
Ευθύμη Λέκκα…
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Μαζική φυγή από το κλεινόν άστυ

Ο

ι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν την
Αθήνα με πλοία, αεροπλάνα
και αυτοκίνητα, προκειμένου
να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς, μακριά από το άγχος της πρωτεύουσας. Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι στο
λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κορονοϊός
είναι εδώ και η μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα ανησυχεί τους ειδικούς.
Αυξημένη είναι από χθες η κίνηση στα
λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και
του Λαυρίου, λόγω της εξόδου των εκδρομέων για τον Δεκαπενταύγουστο. Οι
ουρές των αυτοκινήτων αλλά και των
επιβατών ήταν μεγάλες, χωρίς, ωστόσο,
να υπάρξουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις
στην επιβίβαση. Ταυτόχρονα, οι πολίτες
όλο αυτό το διάστημα εμφανίζονται ενημερωμένοι σχετικά με τα έγγραφα που
πρέπει να φέρουν μαζί τους, προκειμένου να ταξιδέψουν, αλλά και για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν κατά την επιστροφή τους από τους
προορισμούς τους.

Συχνά δρομολόγια
Για χθες είχαν προγραμματιστεί 28
δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά,
12 από τη Ραφήνα και 9 από το Λαύριο.
Την Πέμπτη 12 Αυγούστου από το λιμάνι
του Πειραιά αναχώρησαν 23 πλοία με
19.743 επιβάτες για διάφορα νησιά του
Αιγαίου και 33 πλοία με 4.931 επιβάτες
για τον Αργοσαρωνικό. Από το λιμάνι της
Ραφήνας αναχώρησαν 7 πλοία και 1.528
επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου
είχαμε 7 αναχωρήσεις πλοίων και 1.893
επιβάτες.
Σημειώνεται πως οι ταξιδιώτες θα
πρέπει να βρίσκονται στην αποβάθρα
αναχώρησης του πλοίου μία ώρα νωρίτερα, ενώ σε ό,τι αφορά τα μέτρα απο-

τροπής μετάδοσης του κορονοϊού χρειάζεται να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού -εφόσον έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους τουλάχιστον 14
ημέρες πριν- ή PCR τεστ που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών
ή rapid test εντός των τελευταίων 48
ωρών ή πιστοποιητικό νόσησης. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επιστροφή τους
από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας οφείλουν να επιδείξουν στις αρμόδιες Αρχές πριν από την
επιβίβασή τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης είτε αρνητικό δια-

γνωστικό έλεγχο.
Από τις 4 Ιουνίου 2021 είναι διαθέσιμη
στο επιβατηγό κοινό της ακτοπλοΐας η
ηλεκτρονική Δήλωση Υγείας στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας, την
οποία είναι υποχρεωμένοι όλοι οι ταξιδιώτες να συμπληρώνουν πριν από την
επιβίβασή τους στα πλοία κατά τις μετακινήσεις τους από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντίστροφα. Σημειώνεται ότι η πληρότητα στα πλοία παραμένει στο 85% για αυτά που διαθέτουν
καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες.
Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες,

οι προορισμοί που καλύπτουν τη συγκεκριμένη πληρότητα είναι τα νησιά των
Κυκλάδων.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι
η κίνηση στο λιμάνι
του Πειραιά, καθώς
εγκαταλείπουν την
πρωτεύουσα
και οι τελευταίοι αδειούχοι…

Ανάσα δροσιάς τον Δεκαπενταύγουστο - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Αισθητή είναι από χθες η πτώση της θερμοκρασίας σε
όλη τη χώρα, ύστερα από ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων,
σήμερα ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση
και η μέγιστη τιμή του δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αύριο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή,
ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς
Κελσίου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του meteo.gr, σήμερα τα

κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ηλιοφάνεια
και περαιτέρω υποχώρηση της ζέστης. Η θερμοκρασία
θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια
Ελλάδα, από 22 έως 34 στην Κεντρική και τη Νότια Ελλάδα, από 23 έως 37 στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από
20 έως 33), από 25 έως 31 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη,
από 23 έως 35 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα
Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι, 4-5 Μποφόρ και στο Κεντρικό
Αιγαίο ισχυροί 6 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές

διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 Μποφόρ,
όπου μετά το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς
ασθενείς. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια του
νομού περιμένουμε στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι
άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5
Μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 Μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31
βαθμούς Κελσίου.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Αναβαθμίζει το Αθλητικό Κέντρο Σεπολίων
Το Αθλητικό Κέντρο Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων, εκεί απ’
όπου ξεκίνησαν όλα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αρχίζοντας
να γράφει τις πρώτες σελίδες της μπασκετικής ιστορίας του με
τον Τρίτωνα Σεπολίων, αποκτά ξανά ζωή. Ο Δήμος Αθηναίων και
ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου
Αθηναίων με τη συνεργασία και τη στήριξη της Disney «μεταμορφώνουν» τα δύο γήπεδα των Σεπολίων, στα οποία πρόσφατα
φιλοξενήθηκαν και τα κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίας
με θέμα τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του σούπερ σταρ. Τα παλιά γήπεδα με τις τέσσερις μπασκέτες και το τσιμεντένιο παρκέ,
στο οποίο ο Έλληνας μπασκετμπολίστας έβαλε τα πρώτα του καλάθια, ανακαινίζονται ριζικά. Αποκτούν σύγχρονο εξοπλισμό
και κατάλληλες υποδομές ώστε να εμπνεύσουν και άλλους νέους να πιστέψουν στο όνειρό τους, ακολουθώντας τον δρόμο
που χάραξε ο Γιάννης.

Θεσσαλονίκη

Γιγαντώνεται το κύμα αλληλεγγύης
προς τους πυρόπληκτους

Το πρώτο μέρος της βοήθειας που συγκεντρώθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης για την έμπρακτη υποστήριξη των δήμων και των ανθρώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές έφτασε στις πυρόπληκτες περιοχές. «Η
ανταπόκριση των Θεσσαλονικέων στο κάλεσμα του δήμου είναι συγκινητική και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά
μου», ανέφερε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για δράσεις Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Μωυσίδης, κάνοντας
γνωστό ότι μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα
από 400 στρώματα και τόνοι τροφίμων, ζωοτροφών και ειδών
πρώτης ανάγκης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης εξήγησε ότι πρόκειται για μια
στοχευμένη κίνηση που έγινε από την Πολιτική Προστασία του
Δήμου έπειτα και από σχετική συνεννόηση με την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας.

!

Άμεση αναπλήρωση
ανεμβολίαστων
σε δομές ηλικιωμένων
και ΑμεΑ

Άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστων ζητά από
τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού με επείγουσα εγκύκλιό της η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Στην
εγκύκλιο επισημαίνεται: «Δεδομένου ότι μετά
τη 16η/08/2021 οι εργαζόμενοι που δεν θα
έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση
εμβολιασμού κατά του κορονοϊού Covid-19,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, δεν θα μπορούν να προσφέρουν την εργασία τους σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων
και ΑμεΑ, παρακαλώ όπως προβείτε εγκαίρως σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την
αναπλήρωση του προσωπικού που θα τεθεί σε
αναστολή, σύμφωνα με το αρ. 207 του Ν.
4820/2021 (Α’ 130), όπου αυτό εφαρμόζεται, ή
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις
υπόλοιπες περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών
προς όφελος των φιλοξενουμένων»

Στους δήμους 106 εκατ. ευρώ
για την 8η τακτική δόση ΚΑΠ

Χορηγούνται στους δήμους της χώρας από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2021
106.401.614,04 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ. στις 11 Αυγούστου. Τα χρήματα προέρχονται
από τα λεφτά όλων των δήμων και δεν πρόκειται για
κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά ως όγδοη (Η’) τακτική
επιχορήγηση του έτους 2021 στους 332 δήμους. Τα
χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους,
καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις του υπουργείου έως την
έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

ΑΣΕΠ

Δέκα συμβάσεις στον Δήμο
Καμένων Βούρλων
Την πρόσληψη δέκα υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος
Καμένων Βούρλων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει
8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής
στον νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα
επιλεγούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
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ΚΕΔΕ
Και 50
υπνόσακους
στους πυροσβέστες
Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει
να στηρίζει με μέσα, υλικά
και είδη πρώτης ανάγκης
τούς κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών αλλά και
πυροσβέστες και εθελοντές
που βρίσκονται στα μέτωπα
της φωτιάς. Μετά τη διάθεση
υδροφόρων και προσωπικού
που συνέδραμε στο έργο της
Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά των Αφιδνών, αλλά και την
αποστολή ειδών πρώτης
ανάγκης και συσκευασμένων
τροφίμων, παρέδωσε στο Πυροσβεστικό Σώμα και 150
υπνόσακους για τους πυροσβέστες που επιχειρούν στα
πύρινα μέτωπα.

Ενισχύεται το δίκτυο
παρακολούθησης
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης
Στην περαιτέρω πύκνωση του δικτύου μετρήσεων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια στα σημεία που κάηκαν στην Αττική προχωρά το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών
(ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ) στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με
τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της
Περιφέρειας Αττικής. Η ενίσχυση
του δικτύου κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης ζήτησε να υπάρξει σταθερό σύστημα χαρτογράφησης των μετρήσεων και των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι
η επιστροφή των κατοίκων και η
επαναδραστηριοποίησή τους σε αυτές δεν εγκυμονούν κινδύνους για
την υγεία τους. Το σύστημα μετρήσεων αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και σε τουριστικές
περιοχές της Αττικής προκειμένου
να ενημερώνονται άμεσα τόσο οι
κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες.

Ειδικό πρόγραμμα «Δες
το δάσος» με 500.000 ευρώ

Η

ΚΕΔΕ άνοιξε ειδικό λογαριασμό για
να συγκεντρωθούν χρήματα για την
αναδάσωση των πληγεισών περιοχών
και κατέθεσε 500.000 ευρώ στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας «Δες το δάσος», που αποφάσισε το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΔΕ. Για όσους ενδιαφέρονται ο αριθμός
λογαριασμού
είναι
GR6901100800000008001174807 (Εθνική
Τράπεζα, ΚΕΔΕ).
Όπως είχε τονίσει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. όταν ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρωτοβουλία «Δες το δάσος», με το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού η ΚΕΔΕ κατέθεσε πρώτη
500.000 ευρώ καλώντας πολίτες, ιδιώτες και
επιχειρήσεις που συνεργάζονται και στηρί-

ζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνδράμουν ώστε σε συντονισμό με το κράτος, ειδικούς επιστημονικούς φορείς και δασαρχεία
να ξαναγίνουν δάση άμεσα αλλά και με σχεδιασμό οι περιοχές που κάηκαν.
Θυμίζουμε ότι η ΚΕΔΕ έθεσε άμεσα σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των αναγκών αλλά και των προσφορών
προς τους πληγέντες δήμους από άλλους δήμους, ιδιώτες και χορηγούς και η ανταπόκριση ήταν και εξακολουθεί να είναι τεράστια
από τη μια άκρη της Ελλάδας έως την άλλη.
Ακόμη, στη συνεδρίαση τονίστηκε ότι είναι
πολύ σημαντικό να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες των πυρόπληκτων ώστε το κύμα αγάπης και αλληλεγγύης να μη γεμίσει
απλώς αποθήκες με είδη που αυτή την ώρα
δεν είναι χρήσιμα.

Πρόληψη και επιτήρηση
Παράλληλα με το πρόγραμμα περιπολιών και
επιτήρησης δασωδών και θαμνωδών εκτάσεων του
Αμαρουσίου που έχει θέσει ο δήμαρχος Θεόδωρος
Αμπατζόγλου, εκτελούνται εντατικά οι εργασίες
καθαρισμού, αποψιλώσεων και συντήρησης πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του δήμου. Όπως
επισημαίνει ο κ. Αμπατζόγλου, δεδομένων των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών και των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες μέρες, «ο
δήμος μας με όλες του τις δυνάμεις επιχειρεί καθημερινά για την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας σε διάφορα επίπεδα. Καθαρισμοί και περιπολίες βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Όμως,
αυτό δεν φτάνει. Οι δημότες μας και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος
του κινδύνου και να είναι επιμελείς και συνεπείς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η πρόληψη των
πυρκαγιών μάς αφορά όλους το ίδιο».

«Δηλώστε ανάγκες»
Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί
τους δήμους να κάνουν άμεσα καταγραφή περιεχομένου αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών Δήμων αναφορικά με την κατανομή
των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν για την καθαριότητα στα σχολεία. Συγκεκριμένα, το σχετικό
έγγραφο που έφτασε στους δήμους ζητά την άμεση παροχή των
στοιχείων με ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.
για θέματα προσωπικού, ώστε να
μπορεί να προχωρήσει η έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στους δήμους
της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Πού επιχειρούν
οχήματα της
Περιφέρειας Αττικής
Με υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα
έργου, μεταφορικά μέσα και ειδικούς
τύπους τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων οχημάτων επιχειρεί 24 ώρες
το 24ωρο το σύνολο του Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Την ίδια ώρα ειδικά
μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής έχουν αναλάβει τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών αεροπλάνων. Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης έχει ζητήσει από τον αρμόδιο
αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κόκκαλη να συνεχιστεί η αυξημένη ετοιμότητα του μηχανισμού όχι μόνο στις πυρόπληκτες
περιοχές της Αττικής αλλά και σε πυροσβεστικούς σταθμούς, πάρκα και
δήμους. Επιπλέον, οχήματα του στόλου της Περιφέρειας Αττικής συμβάλλουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Εύβοια και
στην Πελοπόννησο.
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Μήπως είχαν δίκιο;
Εδώ και αρκετό καιρό, κάποιοι δήμαρχοι βάζουν και ξαναβάζουν θέμα στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΕΔΕ εκφράζοντας μεγάλες
ανησυχίες για το γεγονός ότι η αφαίρεση της
αρμοδιότητας της πυρόσβεσης των δασών
από τις Δασικές Υπηρεσίες μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Μάλιστα ο Α’
αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου
είχε χαρακτηρίσει ως «ολέθριο λάθος για την
τύχη των δασών μας». Τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα
στα δάση της χώρας μας, φαίνεται ότι το θέμα
ξαναανοίγει. Σε πρώτη φάση, η συζήτηση γίνεται διαδικτυακά και σε επίπεδο σκέψεων,
όμως είναι σίγουρο ότι οι δήμαρχοι θα επανέλθουν και με συγκεκριμένες προτάσεις.

«Δίκτυο εθελοντών» στον Διόνυσο
Με όλα αυτά που έχουν βρει το τελευταίο διάστημα την πόλη του Διονύσου
(«Μήδεια», πυρκαγιές κ.λπ.), ο δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης προσπαθεί να
ενεργοποιήσει τους πολίτες προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα να στηρίξουν
τους συμπολίτες τους σε κάθε ανάγκη που προκύπτει. Έτσι, δημιουργεί για
πρώτη φορά ένα «Δίκτυο εθελοντών» για δέκα τομείς προσφοράς, όπως Πολιτική Προστασία, Περιβαλλοντική Προστασία, Δημοτικό Πολυϊατρείο, Ψυχολογική
& Συμβουλευτική Υπηρεσία, Κοινωνικές Δομές, Παιδαγωγικές Υπηρεσίες, Εθελοντική Αιμοδοσία, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Σίτιση & Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων
και Πολιτισμός-Αθλητισμός. Όπως επισημαίνεται, το γραφείο εθελοντισμού
του δήμου θα λειτουργεί ως δομή στήριξης και κόμβος συντονισμού, σχεδιασμού, δράσης και δικτύωσης με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον δήμο, προς
όφελος του συνόλου των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται ή διέρχονται
στην/από την περιοχή μας.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για στήριξη πληγέντων

Ξ

εκίνησε από την περασμένη Δευτέρα η υποβολή των αιτήσεων για
τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα από την πυρκαγιά της 27ης
Ιουλίου 2021 στις δημοτικές ενότητες Σταμάτας, Ροδόπολης και Διονύσου
του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τη Δευτέρα 30/8/2021, ενώ
οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας. Οι πληγέντες πολίτες δύνανται να αποζημιωθούν για ζημιές στην κύρια κατοικία τους συμπληρώνοντας τυποποιημένο έντυπο αίτησης με ενσωματωμένες τυποποιημένες
υπεύθυνες δηλώσεις, όπου απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των στοιχείων
τους.

Ποιος δήμαρχος
της Αττικής, προς
τα βόρεια
της Αθήνας, «υποχρέωσε» στέλεχος της διοίκησής του να παραιτηθεί, γιατί
δεν δέχθηκε να εμβολιαστεί
κατά της Covid-19; Βέβαια,
ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι
δεν ζήτησε την παραίτηση
αλλά… έκανε σαφές ότι
όποιος διαφωνεί με την πολιτική της δημοτικής αρχής
δεν έχει καμία θέση σε αυτή! Οπότε, μάλλον είναι σαν
να τη ζήτησε.

Νέα αναβολή στα τέλη
Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει να στηρίζει
έμπρακτα τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, λαμβάνοντας μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς όπως
αποδεικνύεται οι ανάγκες γίνονται όλο
και περισσότερες. Στην προσπάθεια,
λοιπόν, να στηριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αγορά του Πειραιά και μετά
από προτροπή του δημάρχου Γιάννη
Μώραλη, εγκρίθηκε ομόφωνα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η νέα παράταση, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, για την υποβολή αιτημάτων απαλλαγής από τα αναλογούντα

Σε ποια περιοχή της Αθήνας και με αφορμή ποιο μεγάλο έργο φαίνεται να έχουμε τη δημιουργία δύο «αντίπαλων στρατοπέδων» με συνεργασίες δήμων και στις δύο πλευρές; Αρχικά, ο ένας δήμαρχος είχε απομονωθεί
από τη «σύμπραξη» των γειτόνων του, αλλά τώρα φαίνεται ότι περνά στην αντεπίθεση, κάνοντας και ο ίδιος
«συμμαχίες» με δημάρχους της ευρύτερης περιοχής! Να σημειώσουμε ότι πολιτικά και τα δύο στρατόπεδα είναι… πολυσυλλεκτικά!

Αποζημιώσεις
Μπορεί να άργησαν λίγο, αλλά τελικά
καθορίστηκε η αποζημίωση των μελών
των επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
για την καταγραφή ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».
Σύμφωνα με ΚΥΑ του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Θοδωρή Σκυλακάκη, το ποσό καθορίζεται σε μηνιαία
αποζημίωση ύψους τετρακοσίων ευρώ
και για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες.
Συγκεκριμένα αφορά ένα στέλεχος της
Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, έναν
μηχανικό, στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, και ένα στέλεχος του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας.

Να κάνει δουλειά…
Μεγάλη γκρίνια στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ από δημάρχους, κυρίως της επαρχίας, για την «εξαφάνιση» της ΠΕΤΑ ΑΕ… Για όσους δεν το θυμούνται, η Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη ΑΕ (ΠΕΤΑ) είναι μια εταιρεία που, σύμφωνα με τα παράπονα, εδώ και πολύ καιρό δεν παίζει τον ρόλο για τον οποίο
έχει δημιουργηθεί. Όπως έλεγαν οι δήμαρχοι, στο παρελθόν η εταιρεία
αυτή συνέβαλε καταλυτικά στην τεχνική υποστήριξη των δήμων, όπως
στην αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού σε LED και στα ενεργειακά, καθώς αρκετοί δήμοι συνεργάστηκαν μαζί της και κατόρθωσαν να φέρουν
σε πέρας μια πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη επιχείρηση, στη συνέχεια
όμως η εταιρεία χάθηκε ενώ οι δήμοι έχουν τεράστια ανάγκη για τεχνική
βοήθεια. Τελικά κατέληξαν ότι τον Σεπτέμβριο θα έρθει στο ΔΣ συγκεκριμένη πρόταση, ώστε η ΠΕΤΑ να γίνει αμιγώς εταιρεία μηχανισμού
υποστήριξης των ΟΤΑ με έμφαση στις ψηφιακές υπηρεσίες και για νομικά θέματα και για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

τέλη της χρήσεως κοινόχρηστων χώρων
των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μειώνονται κατά 20% τα τέλη κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων για την Κυριακάτικη Αγορά.

Προειδοποίησαν
Επανήλθε στο θέμα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στην
πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της Αθήνας η Λαϊκή Συσπείρωση, ενημερώνοντας τη δημοτική αρχή
ότι υπάρχει γενικευμένη αντίδραση των
κατοίκων σε πολλές γειτονιές της Αθήνας,
επειδή «η δημοτική αρχή έχει βάλει σε
εφαρμογή το σχέδιο λύσης μέσω της εγκατάστασης κοντέινερ». Μάλιστα προειδοποίησαν ότι «το επόμενο διάστημα, στο
τέλος του Αυγούστου, τον Σεπτέμβριο και
ολόκληρο το φθινόπωρο, θα υπάρχουν
ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Ακόμη
και αν βάλετε τα προκάτ και τα κοντέινερ
μέσα στον Δεκαπενταύγουστο».
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Αλλάζουμε τη Λευκάδα με έργα»
στην Ελένη Πρωτόπαππα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΕΝΑΣ

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λευκάδας

«Π

αρά τις αντίξοες συνθήκες
που προκάλεσε η πανδημία
και τόσα άλλα γεγονότα που
κληθήκαμε να διαχειριστούμε, όπως ο κυκλώνας “Ιανός”, καταφέραμε να
εκτελούνται σήμερα περίπου είκοσι σημαντικά
έργα, ενώ συγχρόνως δρομολογούμε και θέτουμε στέρεες βάσεις για νέα οραματικά έργα
που θα υποστηρίξουν δυναμικά το τουριστικό
μας προϊόν, θα αναδείξουν τον πολιτισμικό
πλούτο μας και θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής
των συμπολιτών μας». Αυτό τονίζει σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ρ» ο αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων της ΠΕ Λευκάδας
Ανδρέας Κτενάς.

Αγαπητέ κ. Κτενά, με την κλιματική αλλαγή
και τις συνέπειές της να είναι ήδη ένα ζοφερό παρόν, διανύουμε ένα δεύτερο σοβαρό
κύμα καύσωνα, ενώ μαίνονται ισχυρές
πυρκαγιές ανά την Ελλάδα με ανυπολόγιστες συνέπειες, και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας. Πώς βρίσκει την ΠΕ Λευκάδας –
έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας– αυτή η
πραγματικότητα και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τη
θωράκιση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών
της από πλευράς Πολιτικής Προστασίας;
Πραγματικά αυτό που διαδραματίζεται τις τελευταίες
ημέρες στη χώρα μας, με την ταυτόχρονη εξέλιξη δεκάδων δασικών πυρκαγιών, προσωπικά μου προκαλεί έντονη θλίψη και ανησυχία. Ως γνωστόν, τα νησιά μας, η Λευκάδα, το Μεγανήσι, ο Κάλαμος και ο Καστός, συνιστούν
μια από τις πρώτες επιλογές τόσο για τον εσωτερικό όσο
και για τον εξωτερικό τουρισμό, μεταξύ άλλων και γιατί
είναι καταπράσινα. Η Πολιτική Προστασία της ΠΕ Λευκάδας βρίσκεται σε εγρήγορση και σε διαρκή συνεργασία
με τις εμπλεκόμενες αρχές, ενώ είναι έτοιμη να συνδράμει, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο, σε ό,τι της ζητηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Δράττομαι όμως της ευκαιρίας να αναφερθώ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας
(ΠΕΚΕΠΠ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που πρόκειται να
κατασκευαστεί στο νησί μας και επιτρέψτε μου να πω ότι
η επιλογή της Λευκάδας για την εγκατάστασή του υπήρξε
προσωπικό μου στοίχημα και ένα σπουδαίο επίτευγμα
της Αντιπεριφέρειας.
Στη σχετική συνάντηση που είχε προηγηθεί με τον
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χαρδαλιά, αξιολογήθηκαν ως κρίσιμα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Λευκάδα για μια
τέτοια νευραλγική δομή, όπως η γεωγραφική της θέση, η
εύκολη σύνδεσή της με την Αιτωλοακαρνανία, μέσω της
πλωτής γέφυρας, καθώς και η δυνατότητα να αποτελέσει
τον συνδετικό κρίκο με τα όμορα ΠΕΚΕΠΠ των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Ακολούθως, επιδείξαμε γρήγορα αντανακλαστικά καταθέτοντας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
πλήρη φάκελο οικοπέδου, που ανήκει στην κυριότητά
μας, για την κατασκευή του ΠΕΚΕΠΠ και βεβαίως προβήκαμε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές και άλλες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης του έργου.
Η εγκατάσταση του ΠΕΚΕΠΠ στη Λευκάδα εξυπηρετεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
της Πολιτικής Προστασίας για την ευρύτερη περιοχή και
αποτελεί σημαντικό έργο ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας όχι μόνο για τη Λευκάδα αλλά και για ολόκληρη
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Σύντομα συμπληρώνετε δύο χρόνια ως επικεφαλής
της ΠΕ Λευκάδας. Αν κάνατε έναν σύντομο απολογισμό του έργου σας, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει αυτά
τα δύο χρόνια για τη Λευκάδα και ποιους στόχους έχετε θέσει για το μέλλον;
Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μου,
έδωσα ένα διαφορετικό και όχι σύνηθες στίγμα λειτουργίας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με κύριο
στόχο να είμαστε πιο παραγωγικοί και πιο αποδοτικοί
για την τοπική κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Στο
πλαίσιο αυτό και παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία και τόσα άλλα γεγονότα που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, όπως ο κυκλώνας «Ιανός», καταφέραμε να εκτελούνται σήμερα περίπου είκοσι σημαντικά έργα, ενώ συγχρόνως δρομολογούμε και θέτουμε στέρεες βάσεις για νέα οραματικά έργα που θα
υποστηρίξουν δυναμικά το τουριστικό μας προϊόν, θα
αναδείξουν τον πολιτισμικό πλούτο μας και θα αλλάξουν

την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
Η Ανάπλαση του Κεντρικού Δρόμου του
Νυδριού που αναμφίβολα είναι ένα έργο
πνοής και αναβάθμισης της περιοχής, το Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών, που θα εξυπηρετεί 74 σκάφη και με την πρόβλεψη «smart»
επιλογών που περιλαμβάνονται στο έργο θα
αποτελεί έναν σύγχρονο πόλο επικοινωνίας
διά θαλάσσης, η ανακατασκευή του Γηροκομείου της Λευκάδας, της μοναδικής κοινωνικής δομής στην περιοχή, με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων, η ανακατασκευή
του ιστορικού Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την κάθε Λευκαδίτισσα
και τον κάθε Λευκαδίτη, αποτελούν ορισμένα
από τα σημαντικά μας έργα. Συγχρόνως, οραματιζόμαστε και προγραμματίζουμε σπουδαία έργα που θα αλλάξουν την όψη του νησιού και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής
στην πόλη μας, όπως η Ανάπλαση της Γύρας
Λευκάδας (περιοχή Λιμνοθάλασσας) που συνιστά τον διακαή πόθο των Λευκαδιτών, την
αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας του
Αγίου Ιωάννη, την ανάδειξη των εγκαταλελειμμένων Αλυκών Αλεξάνδρου, την παράκαμψη του νέου δρόμου Φτερνό Ρούδα.
Είστε ένας νέος άνθρωπος, που για πρώτη φορά αναλαμβάνετε έναν σημαντικό θεσμικό ρόλο. Πώς θα περιγράφατε το προφίλ διοίκησης που ακολουθείτε και
ποια θα ήταν η αποτίμηση της μέχρι στιγμής θητεία σας;
Αντιμετωπίζω την ενασχόλησή μου με την Αυτοδιοίκηση ακριβώς με την ίδια υπευθυνότητα, σοβαρότητα και
εργατικότητα που με χαρακτηρίζει στην επαγγελματική
μου διαδρομή ως δικηγόρος τα τελευταία δώδεκα χρόνια.
Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μου και δεν εφησυχάζω, διότι θέλω να δικαιώσω
τις προσδοκίες στο πρόσωπό μου.
Εργάζομαι σκληρά και πασχίζω καθημερινά για να είμαι δίπλα σε κάθε συμπολίτη μου, αλλά και να δημιουργήσω τις ιδανικές συνθήκες για νέες αναγκαίες υποδομές που θα σημάνουν πρόοδο και ανάπτυξη για τον τόπο.
Οι σημερινές προκλήσεις είναι πολλές και καλούμαι να
ανταποκριθώ, να είμαι αποδοτικός, να είμαι παραγωγικός. Επιδιώκω μια τεχνοκρατική προσέγγιση στην άσκηση της διοίκησης και παραμένω προσηλωμένος στους
στόχους μου. Με ενδιαφέρει η ουσία και αποφεύγω να
αναλώνομαι στα μικροπολιτικά τερτίπια που ουδέν έχουν
να προσδώσουν στην κοινωνία και δεδομένα δεν την
αφορούν.
Τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα θητείας μου, σε
απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση με την περιφερειάρχη κυρία Ρ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, θεωρώ ότι δικαιώνουν τις προσπάθειές μου και το πρόσημο είναι θετικό. Ωστόσο έχω να διανύσω μεγάλη διαδρομή ακόμη και
είμαι διατεθειμένος να συνεχίσω με το ίδιο σθένος και
αποφασιστικότητα.
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ΜΑΡΚ ΖAΚΕΡΜΠΕΡΓΚ

Ο Μr Facebook διαγράφει
τα fake news για τον κορονοϊό

Ε

πανήλθε με ορμή στην επικαιρότητα η συζήτηση για την
«εξουσία» που έχουν τα κυρίαρχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαγράφουν λογαριασμούς ανάλογα με το περιεχόμενό τους μετά την απόφαση του Facebook να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών που διέδιδαν fake news για τα εμβόλια του κορονοϊού. Το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε ο
Μαρκ Ζάκερμπεργκ έκλεισε εκατοντάδες προφίλ χρηστών που μετέδιδαν ή αναμετέδιδαν ψευδείς πληροφορίες που σχετίζονται με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, καθώς θεώρησε ότι αυτά τα ψεύδη γιγαντώνουν
το αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο με τη σειρά του στηρίζεται σε
ψεύδη. Η διοίκηση του Facebook χαρακτήρισε «πλυντήριο παραπληροφόρησης» το δίκτυο λογαριασμών που προερχόταν από τη Ρωσία και
επιχειρούσε να προσεταιριστεί πολλούς influencers ώστε αυτοί να διαδώσουν fake news για τα εμβόλια της Pfizer και της Astra Zeneca κυρίως σε Ινδία, Λατινική Αμερική και ΗΠΑ. Αυτή η επιχείρηση εξελίχθηκε, ενώ η εταιρεία του Ζάκερμπεργκ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την
κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με
τον κορονοϊό.
Ο δαιμόνιος Ζάκερμπεργκ γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1984 στη Νέα
Υόρκη. Άρχισε να ασχολείται με τον προγραμματισμό στους υπολογιστές ενώ ακόμη ήταν στο γυμνάσιο. Γρήγορα ξεχώρισε και είχε από πολύ νωρίς δελεαστικές προτάσεις από εταιρείες όπως η AOL και η Microsoft να εργαστεί σε αυτές. Ο ίδιος, όμως, αποφάσισε να σπουδάσει
στο Χάρβαρντ. Εκεί χρειάστηκε μια πλατφόρμα για να επικοινωνούν μεταξύ τους οι φοιτητές. Έτσι, αρχικά για αυτό τον σκοπό, στις 4 Φεβρουαρίου 2004 γεννήθηκε το Facebook.
Πρώτοι χρήστες της πλατφόρμας ήταν, εκτός του ιδρυτή της, ο Κρις
Χιουζ (συγκάτοικος του Ζάκερμπεργκ και ιδρυτικό μέλος του Facebook), ο Ντάστιν Μόσκοβιτς (συγκάτοικος του Ζάκερμπεργκ στο Χάρβαρντ και ιδρυτικό μέλος του Facebook), ο Άρι Χέιζιτ (ο πρώτος μη ιδρυτής που άνοιξε λογαριασμό και φίλος με τον Κρις Χιουζ) και ο Μαρσέλ
Λαβερντέ (ο πρώτος χρήστης που δεν ήταν φοιτητής του Χάρβαρντ αλλά
φίλος με τους πρώτους χρήστες). Όταν συνειδητοποίησε ότι το Facebook θα μπορούσε να εξελιχτεί σε κάτι μεγάλο, αποφάσισε να φύγει από
το Χάρβαρντ στη μέση των σπουδών του ώστε να ασχοληθεί με αυτό.
Όπως είπε και ο ίδιος, «χρειάστηκα 5 λεπτά για να αποφασίσω ότι έπρεπε να φύγω». Μετακόμισε στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, όπου βρίσκονται έως σήμερα τα κεντρικά γραφεία του Facebook. Λίγο αργότερα
τον πλησιάζει η Yahoo και του ζητά να της πουλήσει την εταιρεία και την
πλατφόρμα έναντι του εξωφρενικού ποσού του 1 δισ. δολαρίων. Ο Ζάκερμπεργκ αρνείται και η διεθνής κοινότητα μένει με το στόμα ανοικτό.
Σε κάποιον δίνουν 1 δισ. και αυτός δεν θέλει να το πάρει.
Φυσικά ο Ζάκερμπεργκ είχε δίκιο, διότι σήμερα η αξία της εταιρείας
του ξεπερνά τα 500 δισ. δολάρια, ενώ το Facebook έχει πάνω από 2 δισεκατομμύρια χρήστες. Το 2016 ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com
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Μπορέλ σε Ταλιμπάν:
Αν αναλάβετε με
τη βία την εξουσία,
θα απομονωθείτε

ΑIΣΧΟΣ!
Νερά στην αίθουσα των
Γλυπτών του Παρθενώνα

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Κ

ατέπεσε, πλέον, και το τελευταίο φύλλο συκής που επικαλείτο η Μεγάλη Βρετανία,
προκειμένου να κρατήσει
στην κατοχή της τα κλοπιμαία του λόρδου
Έλγιν, τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Το διαχρονικά κεντρικό επιχείρημα των Βρετανών, ότι δήθεν «στο Βρετανικό Μουσείο
τα Γλυπτά φυλάσσονται καλύτερα από την
Ελλάδα», έγινε χθες «φύλλο και φτερό»,
όταν έγινε γνωστό ότι η εγκατάλειψη την
οποία υφίσταται το μουσείο είχε ως αποτέλεσμα να μπουν νερά από την οροφή
στην αίθουσα όπου βρίσκονται τα μνημειακά κομμάτια του Παρθενώνα.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το
ίδιο το Μουσείο, επτά γκαλερί ελληνικής
τέχνης -ανάμεσά τους και η έκθεση των
Γλυπτών του Παρθενώνα- επρόκειτο να
ανοίξουν και πάλι για το κοινό στο τέλος
Ιουλίου. Είχε προηγηθεί κλείσιμο διαρκείας επτά μηνών, λόγω του lockdown και
κάποιων εργασιών συντήρησης. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συνέβη, λόγω των βροχοπτώσεων της 25ης Ιουλίου, ενώ οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να μπουν

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

ύδατα σε μία από τις ελληνικές γκαλερί.
Ένας εκπρόσωπος του Βρετανικού
Μουσείου επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα
The Art Newspaper ότι πράγματι «υπήρχε κάποια είσοδος νερού σε μία από τις
γκαλερί», ενώ πρόσθεσε ότι δεν ήταν σε
θέση να προσδιορίσει ποια ήταν ακριβώς!
Επιπλέον, δεν μπορούσε να διαβεβαιώσει
για τον χρόνο που θα ανοίξουν και πάλι οι
εκθέσεις για το κοινό.
Η αντίδραση της υπουργού Πολιτισμού
Λίνας Μενδώνη υπήρξε άμεση και οργισμένη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται φωτογραφίες οι οποίες αποκαλύπτουν ότι οι συνθήκες έκθεσης των
Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό
Μουσείο όχι μόνο δεν είναι οι ενδεδειγμένες, αλλά είναι από προσβλητικές έως
επικίνδυνες… Τον Σεπτέμβριο του 2019,
όταν είχαν δημοσιευθεί αντίστοιχες φω-

τογραφίες, είχαμε τονίσει ότι οι εικόνες
αυτές ενισχύουν απόλυτα το δίκαιο, διαρκές και αδιαπραγμάτευτο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών».
Η εξέλιξη αυτή θύμισε σε πολλούς την
αισχρή δήλωση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, του
πολιτικού που με τις άφρονες επιλογές
του οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός
Ευρώπης, όταν το 2011, την εποχή του
πρώτου μνημονίου που η Ελλάδα είχε την
ανάγκη των εταίρων της, είχε πει ξεδιάντροπα: «Ούτε λεφτά ούτε Γλυπτά».

Το διαχρονικά κεντρικό
επιχείρημα των Βρετανών,
ότι δήθεν «στο Βρετανικό
Μουσείο τα Γλυπτά
φυλάσσονται καλύτερα
από την Ελλάδα», έγινε
χθες… φύλλο και φτερό!

Με δήλωση του ύπατου εκπροσώπου της
Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ, η Ένωση προειδοποιεί
τους Ταλιμπάν ότι, αν αναλάβουν την εξουσία του Αφγανιστάν με τη βία, θα αντιμετωπίσουν την απομόνωση και την έλλειψη διεθνούς υποστήριξης, ενώ παράλληλα τους
καλεί να επαναλάβουν τις συνομιλίες για τη
μόνιμη κατάπαυση του πυρός.
«Αν αναληφθεί η εξουσία με τη βία και
εγκαθιδρυθεί ένα Ισλαμικό Εμιράτο, οι Ταλιμπάν θα αντιμετωπίσουν τη μη αναγνώριση, την απομόνωση, την έλλειψη διεθνούς
υποστήριξης και την προοπτική της συνέχισης των συγκρούσεων και της παρατεταμένης αστάθειας στο Αφγανιστάν», επισημαίνει στη δήλωσή του ο Ζοζέπ Μπορέλ.
Στη δήλωση υπογραμμίζεται, επίσης, ότι
η συνεχιζόμενη στρατιωτική επίθεση των
Ταλιμπάν έρχεται σε άμεση αντίθεση με τη
δηλωμένη δέσμευσή τους για διακανονισμό της σύγκρουσης και την ειρηνευτική
διαδικασία της Ντόχα».

Μακελειό στο Πλίμουθ
με έξι νεκρούς
Ένας άνδρας 23 ετών φέρεται να είναι ο
δράστης της σοκαριστικής επίθεσης στο
Πλίμουθ, στη Νότια Αγγλία, που είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων,
μαζί με τον δολοφόνο. Ο ένοπλος που
έσπειρε τον τρόμο και ύστερα έστρεψε το
όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε φέρεται να ονομαζόταν Jake Davison. Αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν ότι ο μαθητευόμενος χειριστής γερανού, 23 ετών, είχε προγραμματίσει την επίθεση.
Λέγεται μάλιστα ότι πυροβόλησε μέλη της
δικής του οικογένειας προτού βγει στους
δρόμους και ανοίξει πυρ εναντίον αγνώστων. Η μανία του άφησε ένα κορίτσι, δύο
γυναίκες και δύο άνδρες νεκρούς, ενώ τα
περισσότερα από τα θύματά του δεν πιστεύεται ότι ήταν γνωστά σε αυτόν. Δύο
περιπατητές σκύλων ήταν μεταξύ αυτών
που πυροβολήθηκαν.
Σύμφωνα με την «Daily Mail», μεταξύ των
θυμάτων είναι η μητέρα του δράστη, ο
αδερφός του και ένα κοριτσάκι πέντε
ετών, ενώ από τις σφαίρες του τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι που
είχαν βγάλει βόλτα τους σκύλους τους.

Τ
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Τράπεζα της Ελλάδος: Διαθέτει 5 εκατ. ευρώ για τους πυρόπληκτους
Τη διάθεση ποσού 5.000.000 ευρώ συνεισφέρει η
Τράπεζα της Ελλάδος για την αποκατάσταση των ζημιών
και την ενίσχυση των πληγέντων από τις πρόσφατες
πυρκαγιές. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος συνήλθε εκτάκτως, λόγω του επείγοντος, σε ειδική σύνθεση και ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα και έλαβε τη σχετική απόφαση. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, αφού εξέ-

φρασε τη βαθιά του θλίψη για τη μεγάλη οικονομική και
οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε από τις πρόσφατες πυρκαγιές, αποφάσισε τη διάθεση ποσού
5.000.000 ευρώ ως συνεισφορά της τράπεζας στο έργο
της αποκατάστασης των ζημιών και της ενίσχυσης των
πληγέντων.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδος, το ποσό αυτό θα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών που συνε-

στήθη στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής - Εισφορές Ιδιωτών» του Ν.
4797/2021
(Α’
66)
και
ΙΒΑΝ:
GR
9501000230000002341227461, με στόχο τη στήριξη και
την ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών. Σημειώνεται
ότι ο λογαριασμός του Ταμείου Αρωγής Πυρόπληκτων
άνοιξε προχθές από το υπουργείο Οικονομικών και ήδη
από το πρώτο 24ωρο εκατοντάδες ιδιώτες προχώρησαν
στην κατάθεση ποσών για την ενίσχυση των πληγέντων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟYΡΑΣ

Αποζημιώσεις
σε πληγέντες
μόνο με
βάση το Ε9

Τ

ο αργότερο έως το τέλος του
μηνός θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, οι οποίες θα συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη δήλωση στο έντυπο Ε9. Αυτό δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, αποκλείοντας, έτσι,
το ενδεχόμενο να δοθούν ενισχύσεις
σε όσους είχαν αυθαίρετες κατασκευές και αδήλωτα τετραγωνικά. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι δηλώσεις από
τους πληγέντες στην πλατφόρμα arogi.gov.gr. θα συνδέονται και θα διασταυρώνονται αυτόματα με τη δήλωση
περιουσιακής κατάστασης των παρελθόντων ετών από τους φορολογουμένους των περιοχών που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές.
Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι το αργότερο έως το τέλος του μηνός η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να προχωρήσει στις πρώτες εκταμιεύσεις των
ενισχύσεων, κάτι το οποίο συνδέεται
και με τη διαδικασία αξιολόγησης από
το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Το ίδιο ισχύει και για τις πληγεί-
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σες επιχειρήσεις, στις οποίες θα δοθεί
η πρώτη δόση της αρωγής με βάση το
20% του τζίρου που είχαν. Ταυτόχρονα,
ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε
ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι αναστολές
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, οι ενισχύσεις προς τους
ανέργους, η μη καταβολή του ΕΝΦΙΑ
και η μη καταβολή του επιστρεφόμενου ποσού της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις
από τις καταστροφικές πυρκαγιές,
ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται και
νέα μοντέλα παροχής βοήθειας, όταν
ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των
ενισχύσεων και των διευκολύνσεων.
Σε σχέση με την πορεία της οικονο-

μίας και παρά το κόστος που δημιουργείται στον προϋπολογισμό, λόγω των
πυρκαγιών, ο υπουργός Οικονομικών
εξέφρασε την εκτίμηση ότι η φετινή
άνοδος του ΑΕΠ κατά 3,6% (όπως προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό) είναι απολύτως εφικτή, ρεαλιστική και ίσως συντηρητική. Συμπλήρωσε, δε, ότι η υψηλότερη ανάπτυξη θα
προκύψει κυρίως ως αποτέλεσμα της
πολύ μικρότερης μείωσης των αφίξεων τουριστών, ενώ τα έσοδα θα καλύψουν φέτος το 70% του αντίστοιχου
ύψους του 2019.
Επιπλέον, η αύξηση της οικοδομικής
δραστηριότητας κατά 42% το α’ πεντάμηνο του έτους, η εκτίναξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 27,4% σε
σχέση με το 2019 καθώς και η αύξηση
των φορολογικών εσόδων κατά 2 δισ.
ευρώ σε σχέση με πέρυσι ενισχύουν

τις εκτιμήσεις για υψηλότερο ΑΕΠ φέτος. Όπως έγραψε χθες η «Political»,
μέσα στις επόμενες εβδομάδες το
υπουργείο θα αναθεωρήσει τις προβλέψεις, καθώς, με βάση τα σημερινά
δεδομένα, η ανάπτυξη θα είναι γρηγορότερη, επιδρώντας θετικά στη διαδικασία ταχύτερης μείωσης του ελλείμματος.

Στο τέλος Αυγούστου
η καταβολή της πρώτης
δόσης. Οι δηλώσεις θα
διασταυρώνονται αυτόματα
με τη δήλωση περιουσιακής
κατάστασης των
παρελθόντων ετών…
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Χιλιάδες ραβασάκια
σε ξεχασιάρηδες
φορολογούμενους
Ραβασάκια σε χιλιάδες φορολογούμενους που
ξέχασαν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις
τους από το 2015 ή δήλωσαν ανακριβή στοιχεία στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά την
ολοκλήρωση των διασταυρώσεων που έγιναν μέσω
του Taxisnet. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ εντόπισε
χιλιάδες περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ή
ανακριβών στοιχείων εισοδημάτων, καταθέσεων και
τεκμαρτών δαπανών. Έτσι, προκύπτει η πληρωμή
φόρων όπως ο Φόρος Εισοδήματος, η Εισφορά Άλληλεγγύης, το Τέλος Επιτηδεύματος και ο Φόρος
Πολυτελούς Διαβίωσης, ενώ επί των ποσών υπολογίζονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ
Γιώργου Πιτσιλή, στην εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου αναφέρεται ότι η Αρχή προβαίνει στον
εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου. Ο φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου
φόρου εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της
πράξης προσδιορισμού του, ενώ, αν φέρει αντίρρηση, μπορεί να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση το
περιεχόμενο της δήλωσης και όχι με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικά
στην προσωπική τους θυρίδα ή στο email την ειδοποίηση για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
του φόρου με link που θα οδηγεί στη σελίδα της ΑΑΔΕ, ενώ στη συνέχεια μπορούν να εκτυπώσουν την
πράξη προσδιορισμού φόρου. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση έγγαμων ή συμφώνου συμβίωσης, μπορούν να εκδοθούν πράξεις προσδιορισμού του εκτιμώμενου φόρου και για τους δύο συζύγους, εφόσον
εξακολουθούν να είναι φορολογικά στη σχέση.

Περισσότερες
οι προσλήψεις από τις
απολύσεις στο 7μηνο
Θετικό διατηρήθηκε και τον Ιούλιο του 2021 το
ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, ενώ στο
επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου δημιουργήθηκαν
275.005 «καθαρές» θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 οι
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.282.489 και
οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.007.484. Από αυτές οι
479.065 αφορούσαν σε οικειοθελείς αποχωρήσεις
και οι 528.419 σε καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Τον
Ιούλιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
288.893, ενώ οι αποχωρήσεις σε 264.498. Από αυτές
οι 109.631 αφορούσαν σε οικειοθελείς αποχωρήσεις
και οι 154.867 σε καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά
24.395 θέσεις εργασίας.

«F.T.»: Μεγάλη νικήτρια
η Ελλάδα στον τουρισμό

Η

Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στον τουρισμό σε
όλη την Ευρώπη παρά τις
πυρκαγιές, όπως αναφέρουν σε σχετικό δημοσίευμα οι «Financial Times». Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας OAG, αναφέροντας ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τον
φετινό Αύγουστο αύξηση της πτητικής
κίνησης κατά 2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ στην Ευρώπη παρατηρείται μείωση κατά 31%!
Μάλιστα, επισημαίνει ότι στην ανταγωνιστική Ισπανία οι πτήσεις είναι μειωμένες κατά 25%. Σύμφωνα με τους
«Financial Times», «τα σταθερά μηνύματα από την Ελλάδα, ότι είναι ανοικτή
στον τουρισμό, φαίνεται να αποφέρουν καρπούς». Βασικός παράγοντας
για την ανάκαμψη των τουριστικών
ροών προς την Ελλάδα είναι το μεγάλο
ενδιαφέρον από Γερμανία, Γαλλία και
Ελβετία, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση στις πτήσεις προς την Ελλάδα
κατά 25%, 31% και 26% αντίστοιχα, σε
σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019,
οπότε και καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ αφίξεων στη χώρα μας.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, την
εβδομάδα 2-8 Αυγούστου οι προγραμματισμένες θέσεις σε εισερχό-
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μενες διεθνείς πτήσεις ανήλθαν σε
817.000, την τρέχουσα εβδομάδα σε
835.000, ενώ για την επόμενη εβδομάδα έχουν κλείσει 841.000 θέσεις.
Η μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται
από τη Γερμανία, που για τον ελληνικό τουρισμό είναι η πολυτιμότερη
δεξαμενή εσόδων και αφίξεων, με
πάνω από 170.000 προγραμματισμένες θέσεις ανά εβδομάδα τον Αύγουστο, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Όσον αφορά στους προορισμούς, η ζήτηση είναι υψηλή για τα
αεροδρόμια του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Κω, της Σαντορίνης, της Μυκόνου των Χανίων
και της Ζακύνθου. Ο Αύγουστος είναι
ο μήνας-βαρόμετρο για τις επιδόσεις
του ελληνικού τουρισμού και εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί στα επίπεδα
του 2019. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο
οι τουριστικές εισπράξεις εκτιμάται
ότι κινήθηκαν στο 70% των εσόδων
του 2019, δηλαδή περίπου στα 2,5
δισ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο αναμένονται εξίσου καλές επιδόσεις. Σημειώνεται ότι πέρυσι οι τουριστικές

εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα
1,373 δισ. ευρώ έναντι 4,104 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι πληρότητες κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το 70%
σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ
πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος είναι
ανοικτές όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, σε αντίθεση με πέρυσι, όταν
λειτούργησαν οι 6 στις 10. Σύμφωνα
με πρόσφατες εκτιμήσεις του
υπουργείου Τουρισμού, αν τα έσοδα
του Αυγούστου κινηθούν θετικά και
δεν σημειωθούν ανατροπές στο σκέλος της πανδημίας μέσα στις επόμενες 15 μέρες, τότε είναι εφικτό οι εισπράξεις να ξεπεράσουν το 50% σε
σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι το
σενάριο κατάρτισης του κρατικού
προϋπολογισμού της φετινής χρονιάς βασίστηκε στην υπόθεση εργασίας για διαμόρφωση των τουριστικών εισπράξεων στο 40% του 2019.

Πολύ πάνω από τις
προβλέψεις θα κινηθούν
οι τουριστικές εισπράξεις
τον Αύγουστο - Μεγάλο
ενδιαφέρον από Γερμανία,
Γαλλία και Ελβετία

P
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Alpha Bank: Εξάμηνη αναστολή
στις δόσεις δανείων για τους πληγέντες

E

μπρακτη στήριξη στους πληγέντες, ιδιώτες και επιχειρηματίες,
στις περιοχές της χώρας μας που
δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές παρέχει
η Alpha Bank, υλοποιώντας ειδικές
ρυθμίσεις και διευκολύνσεις για την
εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και την αποκατάσταση των
ζημιών που υπέστησαν. Συγκεκριμένα,
η τράπεζα, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της Πολιτείας και της σχετικής ανακοίνωσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), παρέχει άμεσα στους ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες της που
κατοικούν ή/και έχουν την επαγγελματική τους έδρα στις πληγείσες περιοχές
και έχουν υποστεί ζημίες τη δυνατότητα
αναστολής έξι μηνών στην καταβολή
δόσεων στεγαστικών, επιχειρηματικών,
καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών

καρτών. Επιπλέον, για τους ιδιώτες και
επιχειρηματίες πελάτες που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές προβλέπεται αναστολή έξι μηνών κάθε πράξης αναγκαστι-

κής εκτέλεσης. Οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να ενταχθούν στα ως άνω μέτρα θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στα καταστήματα της τράπεζας.

85η ΔΕΘ: Επαναλειτουργία με συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο
Με συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο ξεκινούν την
επαναλειτουργία τους οι εμπορικές εκθέσεις και η 85η
ΔΕΘ την επανέναρξη λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων από την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου γνωστοποίησε η
γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε συνέχεια των ανακοινώσεων του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Aδώνιδος Γεωργιάδη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ειδικό υγειονομικό
πρωτόκολλο λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ καθορίζονται ως
εξής: Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με
την επίδειξη του GreenPass, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για
τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης, οι

επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής
προεγγραφής.

Creta Farms: Συμβάλλει στις δράσεις της πρωτοβουλίας Varibopi-reset
Σε συνέχεια της καταστροφικής φωτιάς που ξέσπασε
στις 3 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης, καθώς και των πύρινων μετώπων σε Αφίδνες, Κρυονέρι και Άγιο Στέφανο, η Creta Farms έχει
δηλώσει ήδη την πρόθεσή της να συμβάλει ουσιαστικά στις δράσεις της πρωτοβουλίας Varibopi-reset.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία, αντιλαμβανόμενη τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται και ως ενεργός και ευσυνείδητος πολίτης, επιθυμεί να διαθέσει το ποσό των 50.000 ευρώ
στην πρωτοβουλία Varibopi-reset που ξεκίνησαν ο
Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και ο πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος, κ. Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος.

Επισήμως η νέα ρυθμισμένη
αγορά στον χώρο
των διαδικτυακών παιγνίων
Ξεκίνησε να λειτουργεί πλέον και επίσημα η
νέα ρυθμισμένη αγορά στον χώρο των διαδικτυακών παιγνίων. Στην τελευταία συνεδρίασή
της την περασμένη Παρασκευή η Επιτροπή
Παιγνίων προχώρησε στην έγκριση έναρξης
διεξαγωγής των διαδικτυακών παιγνίων υπό
τις άδειες που χορηγήθηκαν από την ΕΕΕΠ βάσει του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου, ολοκληρώνοντας και τον δεύτερο κύκλο της διαδικασίας αδειοδότησης των εταιρειών διαδικτυακών παιγνίων. Συνολικά, από τις 15 εταιρείες που έλαβαν από την ΕΕΕΠ άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του Διαδικτύου,
οι 13 έλαβαν ήδη έγκριση για την έναρξη διεξαγωγής των παιγνίων υπό την ισχύ της νέας τους
άδειας, ενώ για τις δύο που απομένουν η αίτησή τους βρίσκεται σε αξιολόγηση και η επίσημη
έναρξή τους αναμένεται εντός του αμέσως
επόμενου χρονικού διαστήματος.

TÜV Hellas: Στήριξη στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Ροβιών Ευβοίας
Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ροβιών Ευβοίας,
που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή, στηρίζει η TÜV HELLAS. Ο
φορέας, θέλοντας να συμπαρασταθεί στον
Αγροτικό Συνεταιρισμό που έχει υποστεί ζημιές από την πύρινη λαίλαπα, προσφέρει
χρηματικό ποσό ώστε να συνδράμει στην έγκαιρη επαναλειτουργία και αποκατάσταση
των ζημιών του συνεταιρισμού. Η ενίσχυση
αποτελεί ηθική υποχρέωση προς τους κατοίκους των Ροβιών, οι οποίοι βιώνουν πρωτοφανείς δυσκολίες, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του.

ΓΣΕΒΕΕ: «Να μη χαθεί
ούτε μία επιχείρηση
εξαιτίας των πυρκαγιών»
Η ανυπολόγιστη περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή που έχει προκαλέσει η πύρινη λαίλαπα σε όλη τη χώρα καθιστά αναγκαία
την παροχή ουσιαστικής και άμεσης στήριξης
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό ότι την επόμενη μέρα της καταστροφής κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν
κατανοήσει τη σημασία στοχευμένων ενεργειών ώστε η οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές να μη λάβει τα χαρακτηριστικά
διαρκούς οικονομικής κρίσης. Αυτό σημειώνει
η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια οφείλει να είναι ολοκληρωμένη και καθολική με στόχο να μη χαθεί ούτε
μία επιχείρηση εξαιτίας των πυρκαγιών».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

BFF Banking Group:
Καθαρά προσαρμοσμένα έσοδα
46,6 εκατ. ευρώ το α εξάμηνο

Νέα κίνηση στήριξης
των πυρόπληκτων
από την ΕΛ.ΤΑ. Courier
Coca-Cola HBC
Ισχυρά αποτελέσματα
στο εξάμηνο

Τα νερά ΘΕΟΝΗ
συμβάλλουν στην αναδάσωση

Η

ΕΛ.ΤΑ. Courier, συνεχίζοντας να ανταποκρίνεται
στις έκτακτες συνθήκες που έχουν προκύψει
από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα και
με αίσθημα αλληλεγγύης προς τους πληττόμενους, ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει χωρίς χρέωση τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης και αγαθών που θα συλλεχθούν
από πολίτες της Κύπρου για τις πυρόπληκτες περιοχές
στην Ελλάδα. Η μεταφορά της βοήθειας από την Κύπρο
γίνεται σε συνεργασία με την Kronos Express, η οποία
και αναλαμβάνει τη συγκέντρωσή της σε δύο σημεία
στην Κύπρο. Τα σημεία παράδοσης είναι: Διορίου, 2540,
Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, Δευτέρα - Παρασκευή
8.00 έως 17.30 και Σάββατο 8.00-11.00 και Μιχαήλ Ψέλλου 5, 4101 Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου,
Δευτέρα-Παρασκευή 8.30-18.00. Ακολούθως, τα είδη
αυτά θα παραδοθούν στην ΕΛ.ΤΑ. Courier για την άμεση
διανομή τους στις πυρόπληκτες περιοχές της Ελλάδας.
Η συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης στην Κύπρο
θα συνεχιστεί μέχρι τις 17 Αυγούστου.

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων:
Νέο κατάστημα στη Γλυφάδα

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δικτύου των καταστημάτων της η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενός νέου καταστήματος στο Λεκανοπέδιο και πιο συγκεκριμένα
στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 4 στη Γλυφάδα. Η
έναρξη των εργασιών έγινε την περασμένη Πέμπτη.

Καθαρά προσαρμοσμένα έσοδα της τάξεως
των 46,6 εκατ. ευρώ με σημαντική ανάπτυξη της
δραστηριότητας στην Ελλάδα με όγκο νέων εργασιών αυξημένο κατά 34% κατέγραψε η BFF
Banking Group. Να σημειωθεί ότι η λογιστική
και φορολογική ενοποίηση με την DEPObank
που απορρόφησε είναι σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021. Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα
ανήλθαν σε 210,3 εκατ., συμπεριλαμβανομένης
της υπεραξίας από μη επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα που απορρέει από την εξαγορά της DEPObank. Στα 46,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα. Η BFF κατέγραψε
συνολικό όγκο νέων εργασιών της τάξεως των
2,468 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3% σε σχέση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ισχυρά αποτελέσματα ανακοίνωσε η Coca-Cola Hellenic Bottling Company για το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη
διαμορφώθηκαν στα 233,1 εκατ. ευρώ έναντι των 124
εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο, σημειώνοντας άνοδο
88%. Επίσης, τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν
κατά 82,6% στα 235,6 εκατ. ευρώ έναντι των 129 εκατ.
ευρώ το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν 72,5% στα 350,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,7% στα 3,247 δισ. ευρώ. Ο
διευθύνων σύμβουλος Zoran Bogdanovic τόνισε πως
«είμαστε ενθαρρυμένοι από την ισχύ της απόδοσης
και ενώ γνωρίζουμε τους κινδύνους, καθώς η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές μας, συνεχίζουμε να περιμένουμε ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων
μας από ουδέτερο συνάλλαγμα».

Η φύση είναι η μητέρα μας, τα δάση είναι το
σπίτι μας, το περιβάλλον είναι η δική μας πηγή ζωής. Παρακολουθώντας με θλίψη τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς που
πλήττει τις τελευταίες μέρες την Αττική, το
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ αναλαμβάνει την αναδάσωση τμήματος της κοινότητας
Αφιδνών ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης στην περιοχή που δοκιμάζεται, σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Στον
απόηχο της καταστροφής που έπληξε τον τόπο μας και κατόπιν επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Κοινότητας Αφιδνών Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο, το ΘΕΟΝΗ έχει ήδη κινήσει
τις διαδικασίες για τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται με στόχο την αποκατάσταση του παρθένου περιβάλλοντος που
επλήγη από τη φωτιά.

Samsung και περιβαλλοντικές δράσεις
Η Samsung Electronics Co. Ltd. παρουσίασε το Galaxy
for the Planet, την
πλατφόρμα βιωσιμότητας του Mobile
Communications
Business που υποστηρίζεται από την
καινοτομία και το
πνεύμα της ανοιχτής συνεργασίας, για την ανάληψη έμπρακτων, περιβαλλοντολογικών δράσεων σε όλες τις
διαδικασίες της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. H
Samsung έχει θέσει ένα σύνολο στόχων έως το 2025
για να μειωθεί το οικολογικό της αποτύπωμα και να ελαχιστοποιηθεί η εξάντληση των πόρων από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των Galaxy προϊόντων της.

Το νέο πενταμελές
Δ.Σ. της Moda Bagno
Το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας Ν. Βαρβέρης - Moda Bagno, το οποίο
έχει τριετή θητεία, ήτοι έως την 1/8/2024, εξέλεξε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το οποίο δυνάμει της από 2/8/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Νικόλαος - Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Παναγιώτα Γώγου του Ηλία, αντιπρόεδρος, Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος και Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

P
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NEΡΓΕΙΑ

Η αντίφαση ανάπτυξης
ΑΠΕ με σπάνιες γαίες

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Μ

ε την ειδησεογραφία να μονοπωλείται από τις θλιβερές
συνέπειες που προκαλούν
σε ολόκληρη τη χώρα οι
πυρκαγιές, που ίσως να συνεχίζουν να
καίνε όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές,
θα μας επιτρέψετε να στρέψουμε για λίγο τους προβολείς της δημοσιότητας σε
μια είδηση της προηγούμενης εβδομάδας, που μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε σε έναν βαθμό τις αντιφάσεις
που κρύβονται πίσω από την παραγωγή
«πράσινης» ενέργειας με χρησιμοποίηση σπάνιων γαιών.
Η χρήση των σπάνιων γαιών επεκτείνεται μεταξύ άλλων σε υπολογιστές, μαγνητικούς τομογράφους, σκληρούς δίσκους, DVD, κινητά τηλέφωνα αλλά και
στην κατασκευή προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού. Τα απόβλητα, όμως,
που παράγονται κατά την ανάκτησή τους
αλλά και από τα προϊόντα που τις εμπε-

ριέχουν, και απορρίπτονται σε χωματερές όταν λήγει η προθεσμία «ζωής
τους», προκαλούν μεγάλα οικολογικά
προβλήματα, τη στιγμή που τις χρησιμοποιούμε για να επιλύσουμε περιβαλλοντικά προβλήματα!
Η είδηση: Η Rio Tinto Group, μια αγγλοαυστραλιανή πολυεθνική, η δεύτερη
εταιρεία μετάλλων και μεταλλευμάτων
στον κόσμο, πρόκειται να δημιουργήσει
ένα πιλοτικό εργοστάσιο επεξεργασίας
λιθίου (ανήκει στις σπάνιες γαίες) στη
Σερβία για την εκμετάλλευση κοιτάσματος, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, το
οποίο αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας αυτής, να «κινήσει» ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα.

Απαραίτητα συστατικά
Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα
αυξηθούν σε 12,5 εκατ., ανεβάζοντας τον
πήχη της ζήτησης μεγάλων ποσοτήτων
σπάνιων γαιών, όπως το λίθιο, για την κατασκευή μπαταριών. Το νεοδύμιο και το
πρασεοδύμιο είναι επίσης συστατικά για
τους μαγνήτες στους κινητήρες των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Οι σπάνιες γαίες με τις πολλές εμπορικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται και
για την παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας. Για μια π.χ. ανεμογεννήτρια
(α/γ) των 2 MW χρησιμοποιούνται σπάνιες γαίες (νεοδύμιο, δυσπρόσιο) για
τους δύο μαγνήτες που υπάρχουν στην
κεφαλή της πτερωτής – σε βάρος, αυτό
μεταφράζεται σε περίπου 800 λίβρες νεοδύμιου και 130 λίβρες δυσπρόσιου. Η
χρήση των μαγνητών από σπάνιες γαίες
αποσκοπεί στην εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας, με ποσοστά που αγγίζουν το 50%.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (Wind Europe) στην έκδοση «Wind
energy in Europe – 2020 Statistics and
the outlook for 2021-2025», που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, αναφέρει ότι στην Ευρώπη σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 220 GW

(220.000 MW). Αναμένεται στην Ευρώπη
να εγκατασταθούν νέα αιολικά πάρκα –
εκ των οποίων το 70% θα είναι στην ξηρά– ισχύος 105GW (105.000 MW) την περίοδο 2021-2025. Όσο αυξάνονται τα
MW αντιλαμβανόμαστε και τις ποσότητες που αναλογούν σε σπάνιες γαίες.
Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει θέσει ως
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030
(με βάση τα επίπεδα 1990) και μηδενικό
ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050, γεγονός που σημαίνει (εκτιμήσεις ολλανδικού υπουργείου Υποδομών) ότι η παγκόσμια παραγωγή σπάνιων γαιών που
χρησιμοποιούνται σε ηλιακές κυψέλες
φωτοβολταϊκών και ανεμογεννήτριες
πρέπει να δωδεκαπλασιαστεί μέχρι το
2050!
Ένα μέγεθος που δείχνει τις ποσότητες σπάνιων γαιών που αναλογούν-απαι-

Πόσο «πράσινη» είναι η ενέργεια για την ανάπτυξη
της οποίας χρησιμοποιούνται ειδικά μέταλλα που έχουν
εξορυχθεί με περιβαλλοντικό κόστος;
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τούνται για την παραγωγή ρεύματος από
αιολικά το δανειζόμαστε από τις ΗΠΑ:
Εκτιμήθηκε ότι η ηλεκτρική ισχύς που
παράχθηκε στις αρχές του 2010 από ανεμογεννήτριες ήταν περίπου 13 χιλιάδες
ΜW. Οι συνολικές ποσότητες των απόβλητων σπάνιων γαιών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αντίστοιχων α/γ κυμαίνονταν από 2.450 έως
3.050 τόνους!

Εκμετάλλευση κοιτασμάτων
Τα ορυκτά στα οποία απαντώνται οι
σπάνιες γαίες (επιστημονική ονομασία
λανθανίδες – δεκαεπτά χημικά στοιχεία
με μοναδικές ηλεκτρικές και μαγνητικές
ιδιότητες, μεγίστης σημασίας για τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών και την παραγωγή καθαρής ενέργειας) εντοπίζονται
κυρίως στην Κίνα (ελέγχει περίπου το
40% των παγκόσμιων αποθεμάτων και
εισάγει πλέον του 85% της παγκόσμιας
παραγωγής), στη Νορβηγία, στις ΗΠΑ,
στη Βραζιλία, στην Ινδία και εσχάτως στη
Σερβία. Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής σπάνιων γαιών μετά
την Κίνα. Αν και διαθέτει μόνο το 2,8%
των παγκόσμιων αποθεμάτων, έχει σε
εξέλιξη πάνω από τα μισά νέα επενδυτικά έργα σε παγκόσμιο επίπεδο. Λέγεται
ότι το μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση
ανήκει στη Σκανδιναβία και κυρίως στη
Γροιλανδία, όπου απαντούν πολύ μεγάλα
αποθέματα ορυκτών και πετρωμάτων
που «κρύβουν» σπάνιες γαίες (να αλλοιώσουμε και εκεί το περιβάλλον, για
την… αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής).
Περιβαλλοντικά προβλήματα
Τα τεχνολογικά άλματα, τα οποία συνεπάγονται ολοένα και περισσότερες σπάνιες γαίες –οι οποίες οδηγούν και την
κούρσα του ανταγωνισμού μεταξύ των
χωρών με γεωπολιτικές προεκτάσεις
(μια άλλη ιστορία)–, δημιουργούν και τεράστια βουνά αποβλήτων. Στις μέρες
μας, περίπου 50 εκατομμύρια μετρικοί
τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής
σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Τα απόβλητα αυτά περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις σπάνιων γαιών και άλλων
πολύτιμων μετάλλων. Ωστόσο, μόνο το
12,5% ανακυκλώνεται.
Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργείται κατά τη διάρκεια εξόρυξης και επεξεργασίας των

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρίσιμα μέταλλα

σπάνιων γαιών είναι ο αυξημένος κίνδυνος διαφυγής περιβαλλοντικών ρύπων
και ειδικότερα των ραδιονουκλεϊδίων –
ήτοι ραδιενέργειας. Η Κίνα και η Μαλαισία ενέχονται για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων κατά την εξόρυξη-ανάκτηση σπάνιων γαιών. Στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (IAEA-2011) αναφέρουν ότι στο ορυχείο
Baya Nobo (Κίνα) οι χιλιάδες εργαζόμενοι εκτίθενται σε θόριο που περιέχει αερομεταφερόμενη σκόνη. Η έκθεση στην
ακτινοβολία Γ είναι επίσης σημαντική
στις περιοχές εξόρυξης.
Η έκλυση ραδιενέργειας είναι μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη
(και αποτελεί και θέμα για την παγκόσμια
μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία των σπάνιων γαιών REE) – τα ορυκτά των σπάνιων γαιών εμπεριέχουν συνήθως και κοινά χημικά στοιχεία της
ομάδας των ακτινίδων, δηλαδή ουράνιο
(U) και θόριο (Th) που ως γνωστόν συνδέονται με εμφάνιση φυσικής ραδιενέργειας, μας είπε ο δρ Αθανάσιος Γκοντελίτσας, καθηγητής Ορυκτολογίας και Πετρολογίας (Mineralogy-Mineral Chemistry) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τρόποι ανακύκλωσης
Η αυξανόμενη ζήτηση των σπάνιων
γαιών έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα
της ανακύκλωσης: Η χρήση ανακυκλώσιμων σπάνιων γαιών σημαίνει ήπια εκμετάλλευση των υπαρχόντων πόρων και
ελάττωση των επιπτώσεων. Η ανάκτηση
από ανακύκλωση των σπάνιων γαιών είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, καθώς η
αύξηση των τιμών τους αναγκάζει και
οδηγεί τις εταιρείες όλο και πιο κοντά
στην εύρεση νέων καινοτομιών για την
ανακύκλωσή τους. Πολλές έχουν ήδη
κατοχυρώσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για
τρόπους ανάκτησης σπάνιων γαιών από
προϊόντα, αλλά ακόμα είμαστε στην αρχή.
Ο καθηγητής Αθανάσιος Γκοντελίτσας
θεωρεί ότι «το κόστος αλλά και η πιθανή
επιβάρυνση του γεωπεριβάλλοντος από
την εξόρυξη και την εξαγωγή όλων των
μετάλλων, είναι ένα εντελώς σχετικό ζήτημα και εξαρτάται από τον τόπο, τον
χρόνο, τη χώρα, τις κοινωνίες, την εκάστοτε νομοθεσία, το κράτος, την κουλτούρα και από περιοχή σε περιοχή». (Αυτό δεν εξιλεώνει τον δυτικό κόσμο, που
δεν παράγει αλλά εισάγει, τουναντίον –
οι ΗΠΑ ξαναρχίζουν εξορύξεις για να

Δρ Αθανάσιος Γκοντελίτσας:
«Ως γνωστόν, η ανάπτυξη της
“πράσινης” (ή καλύτερα της
βιώσιμης) ενέργειας απαιτεί
ορυκτές πρώτες ύλες και συγκεκριμένα κάποια μέταλλα –
που εξάγονται πρωταρχικά από
ορυκτά και πετρώματα– τα
οποία τελευταίως έχουν χαρακτηριστεί ως “κρίσιμα” λόγω
της υψηλής ζήτησης στη βιομηχανία και τεχνολογία και του
σχετικά υψηλού ρίσκου διαθεσιμότητας (ec.europa.eu/docsroom/documents). Πρόκειται
για το λίθιο (Li), το κοβάλτιο (Co)
και κυρίως τις λεγόμενες “σπάνιες γαίες” / Rare Earth Elements / REE (με έμφαση στο
στοιχείο νεοδύμιο: Nd). Το λίθιο
και το κοβάλτιο χρησιμοποιούνται κυρίως σε διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ. ενέργειας –μπαταρίες– ενώ οι σπάνιες γαίες
κυρίως σε μαγνήτες (ανεμογεννήτριες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα
κ.λπ.). Τα δυο πρώτα μέταλλα
αποτελούν μέγα θέμα για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά
για τη Δύση (συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας αλλά και
της Ινδίας), καθώς τα κοιτάσματα απαντούν κυρίως στη Νότια
Αμερική (του Li) και στην Αφρική (του Co) και εξορύσσονται
συχνά κάτω από αμφιλεγόμενες
συνθήκες».
σπάσουν την πρωτοκαθεδρία της Κίνας.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περιβαλλοντικοί κανόνες είναι ιδιαίτερα αυστηροί
και δεν έχουμε εξορύξεις.)
Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι για
την ανάπτυξη «πράσινης» ενέργειας
χρησιμοποιούμε μέταλλα που δεν είναι
«πράσινη» η εξόρυξη και ανάκτησή τους
και επιπλέον είναι αμφιλεγόμενες οι
συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι μια
αντίφαση στην πορεία μας για μηδενικό
ανθρακικό αποτύπωμα το 2050 και κακό
προηγούμενο για τον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο μας.
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το Ford
Puma ST με 200 ίππους!
POLITICAL AUTO

Ε

να μοντέλο αφιερωμένο στον οδηγό κατασκεύασε η Ford Performance, που δεν είναι
άλλο από το Puma ST. Η συνταγή ήταν απλή και
δοκιμασμένη. «Αγριεμένη» εμφάνιση μέσα και
έξω, κινητήρας 200 ίππων, μηχανικό μπλοκέ διαφορικό
και διαφορετικοί τύποι οδήγησης συντελούν στο νέο
Ford Puma ST.
Βέβαια, για να το αποκτήσει κανείς θα πρέπει να καταβάλει λίγο πάνω από 35.000 ευρώ, αλλά η πολυετής εγγύηση και ο χαμηλός κυβισμός αποτελούν μοναδικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, ώστε να διατηρηθεί υψηλά η
μεταπωλητική αξία του μοντέλου. Ωστόσο, από την άλλη
μεριά η υψηλή μέση κατανάλωση καυσίμου, αν ο οδηγός
είναι ανήσυχος, οδηγεί το Puma ST συχνά στα πρατήρια
υγρών καυσίμων…

Αγριεμένη εμφάνιση
Το πρώτο SUV της Ford Performance στην Ευρώπη
υιοθετεί ένα ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο με 40% μεγαλύτερη στρεπτική ακαμψία στον πίσω άξονα σε σχέση με το
Fiesta ST, με στόχο να αντισταθμιστεί το ψηλότερο κέντρο βάρους. Για την έκδοση ST η εμφάνιση του Puma
έπρεπε να γίνει λίγο άγρια και, όπως φαίνεται, οι σχεδιαστές της Ford έχουν πετύχει τον στόχο τους. Στο εμπρόσθιο μέρος διακρίνουμε έναν επανασχεδιασμένο μπροστινό προφυλακτήρα με ανάγλυφο το Ford Performance. Οι άνω και κάτω γρίλιες στο εμπρός μέρος, σήμα
κατατεθέν των μοντέλων ST, είναι σχεδιασμένες με γνώμονα την παροχή βελτιωμένης ψύξης στον κινητήρα.

Πίσω τον παλμό δίνουν η μεγαλύτερη αεροτομή και ο
χαρακτηριστικός διαχύτης με τη διπλή απόληξη, ενώ τη
σπορτίφ εικόνα συμπληρώνουν ιδανικά οι 19άρες ζάντες
αλουμινίου. Φυσικά, αφού μιλάμε για κάτι ξεχωριστό,
μοναδικό είναι και το χρώμα του αυτοκινήτου της δοκιμής μας, που ήταν ένα έντονο πράσινο…
Όταν ξεκλειδώνει κανείς το Ford Puma ST και έχει δύσει ο ήλιος, θα αντιληφθεί ότι ο λογότυπος «ST» φωτίζει
το έδαφος. Ανοίγοντας την πόρτα, το Ford Performance
κοσμεί τον μαρσπιέ. Περνώντας στο εσωτερικό, τα θερμαινόμενα buckets της Recaro με ανάγλυφο λογότυπο
στην πλάτη σε προδιαθέτουν για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, όπως επίσης και οι λογότυποι ST στο τιμόνι
και τα πατάκια.
Κατά τα άλλα, ακόμη και σε αυτή την έκδοση το Puma
εξακολουθεί να είναι hi-tech, όπως εκφράζεται από τον
ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3”, την 8άρα οθόνη αφής
του συστήματος SYNC3 με δυνατότητα φωνητικών εντολών, την ασύρματη φόρτιση κινητού και το μόντεμ FordPass Connect που προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο
σε διάφορα χαρακτηριστικά του οχήματος. Αντίστοιχα, το
ίδιο ισχύει και για τους χώρους, όπως φυσικά και για τον
έξτρα αποθηκευτικό χώρο 80 λτ. του MegaBox στο πορτμπαγκάζ χωρητικότητας 456 λτ. Ο κινητήρας εκκινείται
με μπουτόν και ο οδηγός έχει να επιλέξει μεταξύ αρκετών οδηγικών στιλ (Normal, Eco, Sport και Track).
Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο γνωστός τρικύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας απόδοσης 200 ίππων με ρο-

πή 320 Nm, η οποία αποδίδεται μεταξύ 2.500 και 3.500
σ.α.λ. και προσφέρει γραμμική επιτάχυνση και άμεση
απόκριση, αλλά και 0-100 σε 6,7”. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε
πέριξ των 9 λίτρων για κάθε 100 χλμ., η οποία εύκολα ξεπερνούσε τα 10 λίτρα, αν ήταν ανήσυχος ο οδηγός…

Για κάθε… δρόμο
Από τη στιγμή που το Recaro θα αγκαλιάσει με αυτό
τον τρόπο το σώμα σου διαμορφώνοντας μια εξαιρετική
θέση οδήγησης, ξέρεις ότι είναι θέμα δευτερολέπτων να
μπεις στα οδηγικά προφίλ και να επιλέξεις το «Sport» ή
το «Track», παραβλέποντας τα «ECO» και «Normal». Αν
επιλέξεις το Track, σίγουρα θα επιχειρήσεις και εκκίνηση με το Launch Control.
Το Puma ST καταφέρνει να είναι γραπωμένο στην
άσφαλτο και εξαιρετικά γρήγορο σε κλειστά κομμάτια
και το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης συγκρατεί τα
υποστροφικά φαινόμενα στην έξοδο της στροφής. Οι
κλίσεις είναι περιορισμένες σε σχέση με ένα «απλό»
Puma, αλλά μην ξεχνάτε ότι οδηγείτε ένα όχημα που
απέχει 152 χλστ. από το έδαφος. Η αίσθηση, πάντως, δεν
θυμίζει SUV. Μέσα στην πόλη το Ford Puma ST μαγνητίζει τα βλέμματα των περαστικών, ωστόσο ο οδηγός θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τις λακκούβες,
καθώς τα ελαστικά χαμηλού προφίλ τραυματίζονται εύκολα. Όσον αφορά στη διαδικασία παρκαρίσματος, η
ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας το κάνει παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων Ι.Χ. με χρέη στην Εφορία
Αντιμέτωποι με την Εφορία είναι πολύ πιθανό να βρεθούν δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εξαιτίας λάθους υπολογισμού των Τελών Κυκλοφορίας του 2021. Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει η «Political», από την 1η
Ιανουαρίου 2021 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού τόσο των δασμών όσο και των ετήσιων
Τελών Κυκλοφορίας στα καινούργια αυτοκίνητα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας από την αρχή του έτους.
Ωστόσο, ο νέος τρόπος υπολογισμού τόσο του Τέλους Ταξινόμησης όσο και των Τελών Κυκλοφορίας αφορά αποκλειστικά και μόνο σε καινούργια αυτοκίνητα ή εισαγόμενα μεταχειρισμένα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας στην Ε.Ε. μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.
Στην Ελλάδα, όμως, κάποιοι -είτε άθελά τους είτε… εσκεμμένα- έσπευσαν να πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τους

αμέσως μόλις εκείνα ταξινομήθηκαν και εκδόθηκαν πινακίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα το σύστημα να τα αναγνωρίζει ως καινούργια αυτοκίνητα και όχι ως εισαγόμενα μεταχειρισμένα, στα οποία κυρίως τα Τέλη Κυκλοφορίας υπολογίζονται με το παλαιό σύστημα και όχι με το καινούργιο.
Αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας είναι να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα οι ιδιοκτήτες των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς μόλις το σύστημα διαπίστωσε το λάθος που έγινε στον τρόπο υπολογισμού
αυτομάτως χρέωσε με τα διπλάσια ποσά των πραγματικών Τελών Κυκλοφορίας τούς
ιδιοκτήτες τους!
Οπότε, αν έχετε εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και το έχετε εκτελωνίσει
μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά στο Taxisnet…
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Το συμπέρασμα

Η πύρινη λαίλαπα που κατέκαψε τη χώρα και
προκάλεσε κλυδωνισμούς έδωσε στον πρωθυπουργό μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αξιολογήσει πρόσωπα και να αναθεωρήσει καταστάσεις
και στον χώρο των ΜΜΕ.
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Αναβολή από Digea

Το παγκόσμιο CNN

Για την Τρίτη 10 Αυγούστου ήταν προγραμματισμένη η ψηφιακή
μετάβαση στο τηλεοπτικό σήμα, σε δέκτες χρηστών σε Αττική και
Νότια Εύβοια, από την Digea. Ωστόσο, λόγω των έκτακτων συνθηκών και έπειτα από σχετική απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η προγραμματισμένη ψηφιακή μετάβαση στην
Αττική και τη Νότια Εύβοια αναβλήθηκε. Από τον Νοέμβριο του
2020 είχε ξεκινήσει η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση, όπως αυτή
προβλέπεται από τον ανανεωμένο Χάρτη Συχνοτήτων που εκπόνησε η Πολιτεία. Κατά τη μετάβαση στις νέες κατοχυρωμένες συχνότητες της ψηφιακής τηλεόρασης, όσοι τηλεθεατές λαμβάνουν ήδη
επίγειο ψηφιακό σήμα μέσω της Digea θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους.

Το CNN ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει μια υπηρεσία συνδρομής streaming, το CNN+, το α’ τρίμηνο του 2022. Περιγράφοντας το CNN+ ως υπηρεσία με παγκόσμιες ειδήσεις, πληροφορίες και
lifestyle, το CNN δήλωσε ότι η νέα πλατφόρμα θα
εξυπηρετεί τηλεθεατές του CNN, άτομα που ενδιαφέρονται για ειδήσεις και άτομα που τους αρέσει το ποιοτικό non-fiction. Το CNN εφηύρε τις
τηλεοπτικές ειδήσεις το 1980, όρισε τις διαδικτυακές ειδήσεις το 1995 και τώρα κάνει ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση των ειδήσεων με την
έναρξη μιας συνδρομητικής υπηρεσίας άμεσης
ροής προς τους καταναλωτές το 2022.

Η κυρίαρχη

Οι παρουσιαστές

Η Nielsen συνεχίζει να είναι η μοναδική εταιρεία που διεξάγει την τηλεοπτική μέτρηση στην
Ελλάδα. Εκτός από την ιδιωτική τηλεόραση εξασφάλισε και τη συνέχιση της συνεργασίας με την
ΕΡΤ. Το Δ.Σ. της δημόσιας τηλεόρασης έκρινε ως
προσωρινή ανάδοχο την εταιρεία στον διαγωνισμό που διενέργησε με συνολικό κόστος 804.000
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για διάστημα 24 μηνών.

Νέοι δρόμοι
Το Netflix επιβεβαίωσε ότι επενδύει σε βιντεοπαιχνίδια, καθώς η αύξηση συνδρομητών στις
υπηρεσίες streaming επιβραδύνονται λόγω ανταγωνισμού αλλά και της άρσης των περιοριστικών
μέτρων που κράτησαν τον κόσμο στο σπίτι στη
διάρκεια της πανδημίας. Τα κέρδη για την περίοδο
Απριλίου - Ιουνίου καταγράφηκαν στα 2,97 δολάρια ανά μετοχή, μειωμένα από τη μέση πρόβλεψη
για κέρδη 3,16 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με
τους αναλυτές της αγοράς που έλαβαν μέρος σε
μια έρευνα (Refinitiv). Το Netflix βρίσκεται αντιμέτωπο με δραστική μείωση των νέων πελατών του
μετά τη θεαματική πορεία αύξησης των συνδρομητών το 2020. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το Netflix ανέφερε μείωση περίπου 430.000 συνδρομητών στο β’ τρίμηνο του 2021.

Επίσημα η ανανέωση
Η Nova και η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησαν την
ανανέωση της συνεργασίας τους όσον αφορά στην
αποκλειστική μετάδοση
των εντός έδρας αγώνων
του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου τόσο
στην κανονική περίοδο όσο
και στα πλέι οφ για τη σεζόν 2021-2022. Η Nova είναι μέλος
του United Group, του κορυφαίου φορέα τηλεπικοινωνιών και
μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι συνδρομητές Novasports θα παρακολουθούν, επίσης, La Liga Ισπανίας, Bundesliga Γερμανίας, Ligue 1 Γαλλίας, Eredivisie Ολλανδίας, Jupiler Pro League Βελγίου, Championship Αγγλίας,
DFB Pokal Γερμανίας, Coppa Italia, Coupe de France και τις
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διασυλλογικές και εθνικές διοργανώσεις στο μπάσκετ: EuroLeague, EuroCup, FIBA και Lega
Basket Serie A.

Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες για την επιστροφή
του «Big Brother» στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστές
τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη σύζυγό του Ναταλί Κάκκαβα. Το κανάλι του Φαλήρου με επίσημη ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι το
ζευγάρι θα βρίσκεται στο τιμόνι του ριάλιτι τη
νέα σεζόν. Παράλληλα, επιφύλαξε και μια έκπληξη, καθώς η Αφροδίτη Γραμμέλη, η γνωστή
τηλεκριτικός, αναλαμβάνει χρέη σχολιάστριας
στα live της Παρασκευής.

Απώλειες
Έφυγε από τη ζωή ο αρχισυντάκτης της «Realnews» Βασίλης Μπουζιώτης. Ο συνάδελφος είχε την επιμέλεια του ένθετου
«Real Life» της εφημερίδας και ήταν παραγωγός
του Real Fm 97,8. Επίσης, έφυγε από τη ζωή
έπειτα από μακροχρόνια
ασθένεια ο Δημήτρης Δελαπάσχος. Από το 1990 εργαζόταν στην ΕΡΤ, όπου επί σειρά ετών είχε διατελέσει επικεφαλής της δημοσιογραφικής
παραγωγής των δελτίων ειδήσεων.

Πρώτος ο ΣΚΑΪ, μεγάλη
άνοδος για το Open
Ο ΣΚΑΪ ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών την περασμένη
βδομάδα (2-8 Αυγούστου) κατά το ξέσπασμα των καταστροφικών πυρκαγιών σε Βαρυμπόμπη, Εύβοια και Ηλεία, συγκεντρώνοντας το 14,9% (12,9%) της τηλεθέασης. Δεύτερος ο Alpha με
9,9% (12,4%), τρίτο το Star με 8,8% (9,6%), ενώ το Open εκτινάχθηκε στο 8,7% (6,8%), αφήνοντας το Mega στο 8,4%. Η ΕΡΤ1 ανέβηκε
στο 8,2% (6,7%), ενώ ο ΑΝΤ1 υποχώρησε στην 7η θέση με 8,1%
(9,2%). Η ΕΡΤ2 κινήθηκε στο 4,7% και η ΕΡΤ3 στο 4,3%. Με 1,5%

Η Καραβάτου
Μετά την αποχώρησή της από το Star η
Κατερίνα Καραβάτου ανήκει πλέον και
επίσημα στο Mega, με το μεγάλο κανάλι να ανακοινώνει και επισήμως τη συνεργασία του με την παρουσιάστρια.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Σπύρος Μουζακίτης

Η Ριέκα στον δρόμο του ΠΑΟΚ
κανε το χρέος του ο ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa Conference
League, δίνοντας μια βαθιά ανάσα στην
Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία της
UEFA. Η νίκη του «δικεφάλου του Βορρά» επί της
Μποέμιανς με 2-0 στην Τούμπα και η «τεσσάρα» της
Ριέκα στη Χιμπέρνιαν φέρνουν τις δύο ομάδες αντιμέτωπες με έπαθλο το εισιτήριο για τους ομίλους
του νεοσύστατου θεσμού.
Πρωταγωνιστής στο ματς της Τούμπας για την
ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ο οποίος επέστρεψε στην ενδεκάδα και
ήταν αυτός από τον οποίο άρχιζε κάθε καλό για την
ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι ήταν εμφανώς
ανώτεροι από τους αντιπάλους τους. Πέτυχαν δύο
γκολ, είχαν δοκάρι, ζήτησαν ένα γκολ που δεν
«έδειξε» ο διαιτητής και είχαν σωρεία χαμένων ευκαίρων για να φτάσουν σε ευρύτερο σκορ και σε νί-

E

κη με μεγαλύτερη άνεση. Από την άλλη, η Μποέμιανς δεν κλείστηκε, έπαιξε ποδόσφαιρο και είχε
και αυτή τις ευκαιρίες της για να πετύχει ένα γκολ
και να αλλάξει τη ροή της αναμέτρησης.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ήδη αρχίσει να
καταστρώνει τα πλάνα της για τα πλέι οφ του Europa
Cornference League, όπου θα αντιμετωπίσει την
επικίνδυνη Ριέκα, χωρίς να υπολογίζει τον Νέλσον
Ολιβέιρα, που η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι
υπέστη μερική ρήξη χιαστού. Αυτό είναι το τελευταίο εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ πριν από τους ομίλους
της νεοσύστατης διοργάνωσης. Οι Κροάτες επικράτησαν με 4-1 της Χιμπέρνιαν στη ρεβάνς του 1-1 στη
Σκωτία και έδωσαν δύο ραντεβού με τον «δικέφαλο
του Βορρά» τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο πρώτος
αγώνας θα διεξαχθεί στην Τούμπα την Πέμπτη 19
Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο
Στάδιο Ριέκα. «Είναι ένας αντίπαλος για τον οποίο θα

πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι»,
δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου.
Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μποέμιανς πρόσθεσε
250 πόντους στη βαθμολογία της UEFA, χωρίς όμως
να αλλάζει κάτι στη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Ταυτόχρονα οι Νορβηγοί πήραν 375 πόντους
από τα ματς της Πέμπτης και άνοιξαν και άλλο τη
διαφορά. Το μόνο θετικό για την Ελλάδα ήταν ότι η
Μόλντε αποκλείστηκε και δεν θα συνεχίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τις Ρόζενμποργκ και
Μπόντο Γκλιμτ να είναι οι δύο ομάδες που παραμένουν στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Η Σουηδία ήταν η μεγάλη κερδισμένη, καθώς τόσο η Χάμαρμπι όσο και η
Έλφσμποργκ κέρδισαν και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Έτσι πρόσφεραν 500 βαθμούς στη χώρα
τους και πλέον η Σουηδία παραμένει με τρεις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
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Γιόρτασε τα γενέθλιά του με πρόκριση!

M

ε μια άκρως επιβλητική εμφάνιση,
ανήμερα τα 23α γενέθλιά του, ο
Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με
2-0 σετ του Κάρεν Χατσάνοφ και πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Masters του Καναδά. Ο Έλληνας
πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα και δεν επέτρεψε στον Ρώσο αντίπαλό του να πιστέψει
ούτε μια στιγμή στο ματς ότι θα μπορούσε να
πάρει την πρόκριση. Πήρε το πρώτο σετ με
6-3 και το δεύτερο ακόμη πιο εύκολα με 6-2
και συνεχίζει στο Rogers Cup του Τορόντο
με στόχο να φτάσει έως το τέλος. Το καλύτερο δώρο έκανε στον εαυτό του ο Τσιτσιπάς για τα γενέθλιά του. Μια άνετη νίκη επί του φιναλίστ και «ασημένιου»
Ολυμπιονίκη του Τόκιο Κάρεν Χατσάνοφ και το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του πολύ δυνατού τουρνουά που
διεξάγεται στη χώρα της Βόρειας Αμερικής. Στην επόμενη φάση το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης θα βρει απέναντί
του τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ, Νο7 του ταμπλό.

SPORTS
Λύγισε η Σάκκαρη
Το εμπόδιο της Βικτόρια Αζαρένκα στο τουρνουά
του Μόντρεαλ αποδείχθηκε αξεπέραστο για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πάλεψε, αλλά η εμπειρία της Λευκορωσίδας υπερίσχυσε και τελικά ήταν η νικήτρια με 2-1 σετ. Η Σάκκαρη έχασε το
πρώτο σετ με 6-4, αλλά πήρε το δεύτερο πολύ εύκολα
με 6-3. Αν και ξεκίνησε με break στο τρίτο και καθοριστικό σετ (2-0), η Αζαρένκα «επέστρεψε» γρήγορα
στο ματς, αλλά και πάλι η 26χρονη πρωταθλήτρια δεν
της επέτρεψε να ξεφύγει και έτσι όλα κρίθηκαν στο
τάι μπρέικ. Εκεί η Αζαρένκα ξέφυγε με 4-0 και τελικά
πήρε τη νίκη με 7-6 (2) και το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Η αγκαλιά του Ράμος στον Μέσι

«Προσεύχομαι
για την Ελλάδα»

Μετά την εύκολη νίκη του επί του Κάρεν Χατσάνοφ και την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Rogers
Cup, ο 23χρονος Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να στείλει το μήνυμά του στην Ελλάδα, η οποία
ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, στην καθιερωμένη του υπογραφή στην κάμερα
έγραψε: «Προσεύχομαι για την Ελλάδα».

Δυνατό φιλικό με Μίλαν
Ένα πολύ δυνατό φιλικό προετοιμασίας θα δώσει απόψε στις 21.30 η ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν επί ιταλικού εδάφους. Η αποστολή των «πρασίνων» αναχώρησε χθες το πρωί για τη
γειτονική χώρα. Ο Φεντερίκο Μακέντα στις δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου στάθηκε ιδιαίτερα στην ωφελιμότητα που θα έχει για το κλαμπ ο αγώνας με τους «ροσονέρι». Σε ερώτηση που του τέθηκε
για τη σημασία του αγώνα με τη Μίλαν, που είναι σαφώς ο πιο δυνατός αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει το
«τριφύλλι» στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, ο στράικερ του Παναθηναϊκού δήλωσε: «Είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο σίγουρα, αλλά αυτά τα παιχνίδια με μια ομάδα σαν τη Μίλαν θα μας κάνουν να μπούμε στο
πρωτάθλημα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι μια ευκαιρία για τους παίκτες να δείξουν τις δυνατότητές
τους, την εμπειρία τους. Έπειτα από τέτοια παιχνίδια οι παίκτες κερδίζουν περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Ποιος να περίμενε ότι θα δει ποτέ τον Λιονέλ Μέσι
να αγωνίζεται στο πλάι του Σέρχιο Ράμος; Κι όμως,
το ποδόσφαιρο δεν θα σταματήσει ποτέ να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Οι μέχρι πρότινος άσπονδοι
εχθροί, που είχαν αφιερώσει την ποδοσφαιρική
τους καριέρα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ αντίστοιχα,
έγιναν αμφότεροι Παριζιάνοι. Πλέον τα χρώματα της
Παρί Σεν Ζερμέν ενώνουν τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν δώσει
μεγάλες μάχες σε ισπανικά και ευρωπαϊκά γήπεδα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, σε βίντεο που έδωσε στη
δημοσιότητα η Παρί για τις πρώτες στιγμές του
Μέσι στην ομάδα, κέρδισε τις εντυπώσεις
η αγκαλιά του Ράμος στον Αργεντινό σούπερ σταρ για να τον καλωσορίσει.

Ενδιαφέρον για Σιόβα
Ο υποβιβασμός της Ουέσκα σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι ο Δημήτρης Σιόβας βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του δείχνει ότι ο 32χρονος στόπερ ετοιμάζεται να αναζητήσει νέα σελίδα στην καριέρα του. Ήδη υπάρχουν δύο μνηστήρες από τη La Liga που έχουν
δείξει το έντονο ενδιαφέρον τους. Η πρώτη εξ
αυτών είναι η Ράγιο Βαγεκάνο και η δεύτερη η
Οσασούνα. Μάλιστα, η πρώτη έχει επικοινωνήσει ήδη με την Ουέσκα και έχουν υπάρξει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

POLITICAL GOSSIP
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Σπάει τα δεσμά της
η Μπρίτνεϊ Σπίαρς!

Χ

αράς ευαγγέλια για τη διάσημη ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς, καθώς
ο πατέρας της, Τζέιμι, φέρεται να συμφώνησε να παραιτηθεί από
τον ρόλο του «κηδεμόνα» και διαχειριστή της περιουσίας της! Η
Σπίαρς δίνει εδώ και χρόνια μια μεγάλη μάχη προκειμένου να
απεμπλακεί από τον έλεγχο του πατέρα της και η συγκεκριμένη εξέλιξη
αποτελεί μια σημαντική δικαστική νίκη για τη διάσημη τραγουδίστρια.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο μήνες η τραγουδίστρια ζήτησε στο
δικαστήριο να τερματιστεί η συμφωνία που καθόριζε τη ζωή της τα τελευταία 13 χρόνια, δίνοντας στον πατέρα της την εξουσία για την προσωπική
ζωή και την καριέρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Guardian», κατά την κατάθεσή του την
Πέμπτη ένας δικηγόρος του Τζέιμι Σπίαρς ανέφερε πως «δεν πιστεύει ότι
μια δημόσια διαμάχη με την κόρη του για τη συνέχιση της κηδεμονίας θα
ήταν προς το συμφέρον της», προσθέτοντας: «Ο κ. Σπίαρς σκοπεύει
να συνεργαστεί με το δικαστήριο και με τον δικηγόρο της κόρης
του ώστε να προετοιμάσουν την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς». «Ο κ. Σπίαρς συνεχίζει να εξυπηρετεί με ευλάβεια
τα καθήκοντά του και δεν πρέπει να ανασταλεί ή να απομακρυνθεί. Είναι πρόθυμος να παραιτηθεί όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, αλλά η μετάβαση πρέπει να είναι ομαλή και
να περιλαμβάνει επίλυση ζητημάτων που εκκρεμούν ενώπιον
του δικαστηρίου», ανέφερε επίσης ο δικηγόρος του πατέρα
της τραγουδίστριας.
Ο Μάθιου Ρόζενγκαρντ, δικηγόρος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, είπε
στον «Guardian» την Πέμπτη ότι η κατάθεση της πλευράς του
πατέρας της ήταν «μια μεγάλη νίκη για εκείνη και ένα
ακόμη βήμα προς τη Δικαιοσύνη», αλλά παρότρυνε τον Τζέιμι να «παραιτηθεί αμέσως». Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέιμι
Σπίαρς ασκεί το δικαίωμα
της γονικής επιτήρησης επί
της Μπρίτνεϊ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία συγκεκριμένα από το 2008- το
οποίο, μάλιστα, φέρεται να έχει
καταχραστεί. Τον περασμένο Ιούνιο η σταρ της ποπ μουσικής τον κατηγόρησε επίσημα για κατάχρηση του δικαιώματος και τον οδήγησε στα δικαστήρια.
Έκτοτε ο συνήγορός της Μάθιου Ρόζενγκαρντ αγωνίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απομάκρυνση της πελάτισσάς του από τα «δεσμά» του πατέρα της.
Η καριέρα της 40χρονης Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι εκρηκτική. Έχει στο
ενεργητικό της μια τεράστια εμπορική επιτυχία, καθώς έχει πουλήσει πάνω από 201 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Κατέχει το ρεκόρ του
καλλιτέχνη εν ζωή με τα περισσότερα μουσικά βραβεία παγκοσμίως. Είναι
γνωστή ως το μεγαλύτερο ποπ είδωλο της γενιάς της και της έχει δοθεί ο
τίτλος «πριγκίπισσα της ποπ».
Οι δουλειές της έχουν βραβευτεί με εκατοντάδες βραβεία και επαίνους,
συμπεριλαμβανομένων ενός Grammy, έξι MTV Video Music Awards, καθώς και ενός Lifetime Achievement Award. Ακόμη έχει κερδίσει επτά Billboard Music Awards αλλά και ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Το
2009 το Billboard τής έδωσε την όγδοη θέση στη λίστα με τους καλλιτέχνες
της δεκαετίας, ενώ το 2016 της έδωσε το βραβείο της χιλιετίας.

Ο πατέρας της φέρεται να συμφώνησε
να παραιτηθεί από τον ρόλο του «κηδεμόνα»
και διαχειριστή της περιουσίας της…
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Ο πρώτος ανοικτά γκέι
Έλληνας Ολυμπιονίκης

O

Ιωάννης Μελισσανίδης έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο περιοδικό «Antivirus» και γίνεται και επίσημα ο πρώτος Έλληνας ανοικτά γκέι Ολυμπιονίκης. Ο βραβευμένος
αθλητής εξηγεί ότι αυτό τον κάνει το ίδιο περήφανο όσο και τα μετάλλιά του και συμβουλεύει κάθε νέο ΛΟΑΤΚΙ αθλητή «να μην καταπιέσει ποτέ τη ζωή του και τα θέλω του». Ο Ιωάννης Μελισσανίδης
μιλάει για την πρώτη φορά που αναγνώρισε τη σεξουαλικότητά του
αλλά και τον «πόλεμο» που δέχτηκε όταν έφερε τις πρώτες εθνικές
διακρίσεις. «Η πρώτη φορά που το συζήτησα ανοιχτά ήταν στα 14 με
τον κολλητό μου, ο οποίος είναι και αυτός γκέι. Κάπως έγινε ταυτόχρονα. Να σου πω, πάντως, πως θεωρώ το coming out ένα αναγκαίο
κακό», δήλωσε μεταξύ άλλων και τόνισε: «Όσο περήφανος αισθάνομαι για τα μετάλλιά μου τόσο περήφανος είμαι και για αυτό. Και άλλο
τόσο θα αισθανθώ όταν δεν θα χρειάζεται πλέον να μιλάμε για αυτά
τα θέματα».

37
Διακοπές στην Αμοργό
Σε καλοκαιρινές διακοπές
βρίσκεται η γνωστή
δημοσιογράφος Νάνσυ
Παραδεισανού. Η ίδια επέλεξε
την Αμοργό για τις βουτιές της
και για να ξεκουραστεί έπειτα
από μια δύσκολη χρονιά.
Μάλιστα, δημοσίευσε στο
προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram μια φωτογραφία της,
όπου μας δίνει μια γεύση από το
όμορφο νησί των Κυκλάδων. «Η
Χώρα της Αμοργού βρίσκεται
σχεδόν στο κέντρο του νησιού
και αποτελεί την πρωτεύουσά
της», αναφέρει η Νάνσυ
Παραδεισανού και γράφει
μεταξύ άλλων: «Από την πρώτη
στιγμή θα σας κερδίσει με την
αρχοντιά της, τη σπάνια
αρχιτεκτονική της και τις πολλές
εκκλησίες».

H Ελένη Πετρουλάκη αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τα
social media. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, δεδομένης της
κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία 24ωρα, δεν
θα ήθελε να συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεχή αναπαραγωγή των
ίδιων ειδήσεων. Η γνωστή γυμνάστρια έγραψε: «Αισθάνομαι την
ανάγκη και θεωρώ ότι οφείλω να απέχω από τα social media για
ένα χρονικό διάστημα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν
θέλω να κάνω αναπαραγωγή απλά και μόνο για να ανεβάζω κάτι.
Γνωρίζετε όλοι (γιατί τα έχουν αναρτήσει παντού) με ποιον τρόπο
και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη. Όλοι μπορούμε… ο καθένας με τον δικό του τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση».

Καυτά φιλιά στη Ρόδο

Η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι
είναι ένα νέο ζευγάρι της σοουμπίζ και φουλ
ερωτευμένοι. Όπως γράφει το περιοδικό
«ΟΚ!», η 31χρονη ραδιοφωνική παραγωγός
βρήκε και πάλι τον έρωτα στο πρόσωπο το
27χρονου τραγουδιστή και συνθέτη και
μετρούν ήδη δύο μήνες μαζί. Οι πληροφορίες
του περιοδικού κάνουν λόγο για ένα ειδύλλιο
που ξεκίνησε αρχικά ως μια τρυφερή φιλία
που εξελίχθηκε στη συνέχεια σε σχέση.
Μάλιστα, οι δυο τους έκαναν και τις πρώτες
τους διακοπές επιλέγοντας για προορισμό τη
Ρόδο. Ο φακός του περιοδικού βρέθηκε στο
νησί και κατέγραψε τα καυτά τους φιλιά στην
αμμουδιά αλλά και τις βόλτες τους τα βράδια
στα γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης.

Στηρίζει τα πυρόπληκτα ζώα
Επική τούρτα-έκπληξη

Απέχει από τα social media

GOSSIP

Στη Σαντορίνη γιόρτασε τα γενέθλιά του
φέτος ο Στράτος Τζώρτζογλου. Ο ηθοποιός,
ο οποίος συμμετείχε στο ριάλιτι του ΑΝΤ1
«Φάρμα», βρέθηκε στο νησί με αφορμή τη
φωτογράφιση που πραγματοποίησε εκεί με
την αγαπημένη του Σοφία Μαριόλα. Στα 56α
γενέθλιά του βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο
του νησιού. Εκεί οι φίλοι του και η
σύντροφός του τού είχαν ετοιμάσει μια
ξεχωριστή τούρτα γενεθλίων, πάνω στην
οποία ήταν γραμμένη η -γνωστή πια- ατάκα:
«Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η
χωριάτισσα;».

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές έχει
ξεκινήσει μια μεγάλη κινητοποίηση για να
προσφερθούν προμήθειες και κάθε είδους
βοήθεια στους πυρόπληκτους. Ήδη έχουν
οργανωθεί δράσεις τόσο από celebrities όσο
και από απλό
κόσμο, που
προσπαθούν με
κάθε τρόπο να
βοηθήσουν
τους
συνανθρώπους
μας. Ανάμεσά
τους και ο
Λεωνίδας
Κουτσόπουλος,
ο οποίος
έχοντας εκφράσει πολλές φορές πόσο
φιλόζωος είναι, έκανε τη δική του κίνηση
προς τα πυρόπληκτα ζώα, χρησιμοποιώντας
τα δικά του σκυλιά. Ο διάσημος σεφ και
κριτής του «MasterChef» ανάρτησε δύο
φωτογραφίες, όπου δείχνει τον σκύλο του,
Σαλβαντόρ, μπροστά από έναν σωρό με
τροφές. Πάνω στις φωτογραφίες έγραψε: «O
Salvador, η Simone και η Ζωζώ με τις
οικονομίες τους αγόρασαν τροφές για τους
φίλους τους που τις χρειάζονται. Όποιος
γνωρίζει κάποια ανάγκη να επικοινωνήσει
εδώ με μήνυμα “υπ’ όψιν Salvador”».
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Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός
και αισθητικός χειρουργός

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Δώστε τέλος στη χαλάρωση

Γ

ια τις γυναίκες είναι ένα σημαντικό αισθητικό πρόβλημα η χαλάρωση του
δέρματος, ειδικά το καλοκαίρι, που το
σώμα μένει εκτεθειμένο με το μαγιό.
Ξηροδερμία, ρυτίδες, πανάδες και το πιο ενοχλητικό απ’ όλα: η χαλάρωση! Το δέρμα στο εσωτερικών των χεριών, των μηρών ή της κοιλιάς αλλά
και στο περίγραμμα του προσώπου και στον λαιμό χάνει τη σφριγηλότητά του και, παρά την περιποίηση με κρέμες, δεν φαίνεται να βελτιώνεται
ικανοποιητικά.
«Όταν είμαστε νέοι, το δέρμα μας παράγει ουσίες που το βοηθούν να διατηρεί τον τόνο, την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά του. Όμως, καθώς
μεγαλώνουμε, η ικανότητά του να παράγει αυτά τα
συστατικά της νεότητας μειώνεται σημαντικά. Το
δέρμα χάνει τη σταθερότητα και τη δομή του και
χαλαρώνει. Ο χαλαρός δερματικός ιστός είναι
αποτέλεσμα βιομοριακών αλλαγών και συγκεκριμένα της διάσπασης με πιο γρήγορους ρυθμούς
δύο βασικών πρωτεϊνών, του κολλαγόνου και της
ελαστίνης, και της πιο αργής, πλέον, αναπλήρωσής τους», μας εξηγεί ο Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός και αισθητικός χειρουργός.
Το κολλαγόνο και η ελαστίνη είναι δομικές πρωτεΐνες. Και οι δύο συνθέτουν, μαζί με άλλα μόρια,
μια γέλη στο χόριο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ επιδερμίδας και υποδέρματος.
Το κολλαγόνο αποτελεί το 75% του δέρματος είναι σαν την κόλλα που συγκρατεί τα κύτταρα μαζί. Προσφέρει στο δέρμα σφριγηλότητα. Η ταχύτητα παραγωγής του αρχίζει σταδιακά να μειώνεται

μετά την ηλικία των 20-25. Σημαντική, όμως, είναι
η απώλειά του μετά την εμμηνόπαυση στις γυναίκες, λόγω της έλλειψης οιστρογόνων. «Μια δια-

Ανώδυνες θεραπείες
Κάποτε για την αντιμετώπιση της χαλάρωσης το χειρουργείο ήταν μονόδρομος. Σήμερα υπάρχουν αρκετές
μη επεμβατικές μεθόδους που προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα,
σε σύντομο χρόνο, εντελώς ανώδυνα
και αναίμακτα. Οι ραδιοσυχνότητες
αποτελούν τα τελευταία χρόνια τον
ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση
της χαλάρωσης του δέρματος. Αυτομάτως, οι ίνες του κολλαγόνου συσπώνται και το δέρμα δείχνει αμέσως
πιο λαμπερό και σφριγηλό. Οι ραδιοσυχνότητες RF κατευθύνουν θερμική
ενέργεια στα βαθύτερα στρώματα του
δέρματος, όπου ανεβάζουν τη θερμοκρασία στους 41-43 βαθμούς Κελσίου
(την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία στην
επιφάνεια της επιδερμίδας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε η
θεραπεία να εφαρμόζεται με ασφάλεια). Η υψηλή θερμοκρασία διεγείρει την κολλαγονογένεση, με αποτέλεσμα το φρέσκο κολλαγόνο να προσφέρει μακροπρόθεσμα θεαματική
σύσφιξη του δέρματος.

τροφή με χαμηλή πρόσληψη ζωικών και φυτικών
πρωτεϊνών, που δεν εξασφαλίζει στον οργανισμό
τις απαραίτητες ποσότητες βιταμινών C, E και A,
αλλά και των αμινοξέων γλυκίνης, προλίνης και
λυσίνης, προκαλεί προβλήματα στη σύνθεσή του.
Αντιθέτως, η άσκηση διεγείρει την παραγωγή περισσότερου κολλαγόνου, όπως και ο ύπνος -ειδικά τις ώρες μεταξύ 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Η
ελαστίνη αντιπροσωπεύει μόλις το 2% των πρωτεϊνών του δέρματος και είναι απολύτως απαραίτητη
για τη διατήρηση της ελαστικότητάς του. Επιτρέπει
στο δέρμα να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα,
όταν τεντωθεί ή συσπαστεί.
Καθώς το δέρμα χάνει ελαστίνη, δεν έχει πια
αυτήν την ιδιότητα. Εκτός από τη γήρανση, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες επιτάχυνσης της χαλάρωσης του δέρματος, όπως η αθροιστική βλάβη
από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η απώλεια βάρους, η εγκυμοσύνη, οι κακές συνήθειες
στον τρόπο ζωής (κάπνισμα και κατάχρηση αλκοόλ) αλλά και η κληρονομικότητα», προσθέτει ο
κ. Βελημβασάκης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό
αισθητικό πρόβλημα για τις γυναίκες,
ειδικά το καλοκαίρι, που το σώμα
είναι περισσότερο εκτεθειμένο…

P
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ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Ολυμπιονίκης

Σοφία Μπεκατώρου

26 Δεκεμβρίου 1977

Κριός
(21/3-20/4)
Ο υπόλοιπος μήνας θα είναι τυχερός για σας στους τομείς των
σχέσεων και των προοπτικών
σταδιοδρομίας. Η οικογενειακή
σας ζωή θα είναι ευχάριστη,
όπως και η επαφή σας με το ταίρι
σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Η υγεία σας μπορεί να διατηρηθεί
καλή, με άσκηση και σωστή διατροφή. Ο Αύγουστος θα είναι στο
εξής πιο ευνοϊκός. Ωστόσο, η απαιτούμενη επικοινωνία σε όλες τις
σχέσεις σας θα λείπει. Ζητήστε
βοήθεια από ισχυρά άτομα.

Δίδυμοι

Ε

ίναι Ελληνίδα ιστιοπλόος, αθλήτρια
του Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας και
δύο φορές Ολυμπιονίκης (2004,
2008). Έχει επτά συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, σε τέσσερα εκ των οποίων (2000, 2001, 2002, 2003) κατέκτησε μαζί με
την Αιμιλία Τσουλφά το χρυσό μετάλλιο. Οι δυο
τους πήραν επίσης τρεις φορές το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας το 2004 κέρδισε το χρυσό
μετάλλιο στην κατηγορία 470. Μετά την αποχώρηση της Αιμιλίας Τσουλφά, άλλαξε κατηγορία
περνώντας στα σκάφη Ίνγκλινγκ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο κατέκτησε
χάλκινο μετάλλιο.
Ξεκίνησε την ιστιοπλοΐα το 1985 στην κατηγορία Όπτιμιστ. Από τα Όπτιμιστ πέρασε στο μονοθέσιο σκάφος Europe, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1997. Φοίτησε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και
είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου . Είναι Ταγματάρχης
(ΜΧ) του Στρατού Ξηράς. Υπήρξε παντρεμένη με
τον Ανδρέα Κοσματόπουλο, ο οποίος είναι επίσης παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία
470, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά. Η Σοφία Μπεκατώρου είναι, μέχρι σήμερα, η καλύτερη Ελληνίδα ιστιοπλόος, με βάση τις διεθνείς της
διακρίσεις.
Σε συνέντευξη της που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και στο πλαίσιο διαδικτυακής
ημερίδας τον Ιανουάριο του 2021 κατήγγειλε για

σεξουαλική κακοποίηση, το 1998, παράγοντα
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ).
Οι αποκαλύψεις της Μπεκατώρου ευαισθητοποίησαν την ελληνική κοινωνία, με άλλες Ελληνίδες αθλήτριες να μοιράζονται βιώματά τους
και την Εισαγγελία Αθηνών να ξεκινά έρευνα,
παρά την πάροδο 23 ετών και τη διαγραφή του
όποιου εγκλήματος.
Επεισοδικακή περίπτωση αθλήτριας της
ιστιοπλοΐας, γεννημένης ημέρα Δευτέρα και
ανήκει στο ζώδιο του Αιγόκερω, με Σελήνη στον
Καρκίνο - κάτι που σημαίνει ότι γεννήθηκε σε
Πανσέληνο. Οι άνθρωποι που γεννιούνται σε τέτοιες Πανσελήνους έχουν συνήθως διάκριση
αλλά και επεισοδιακή ζωή. Ο Ερμής της είναι
ανάδρομος στις τελευταίες μοίρες του Τοξότη,
μαζί με την Αφροδίτη. Αυτό δείχνει την εξάσκηση από νεαρή ηλικία και την επιμονή γι’ αυτό που
έχει επιλέξει αλλά και το όλο μυστήριο το οποίο
καλλιεργήθηκε στο παρελθόν και βγήκε έπειτα
από πολλά χρόνια στην επιφάνεια, σχετικά με
την ερωτική της ζωή. Ο Άρης είναι στον Λέοντα,
που δείχνει τη δύναμη και τη διάκριση. Ο Δίας είναι στον Καρκίνο, κάτι που δείχνει τον παράγοντα της τύχης η οποία την άγγιξε. Ο Κρόνος στη
μηδενική καρμική της Παρθένου φανερώνει το
ξεχωριστό της πορείας της στον αθλητισμό και
γενικότερα στην καριέρα. Ο Ουρανός στον Σκορπιό δείχνει τις φιλοδοξίες της. Ο Ποσειδώνας
στον Τοξότη τη βοήθησε στην ιστιοπλοΐα και ο
Πλούτωνας στον Ζυγό τής έφερε τα μοιραία περιστατικά της ερωτικής της ζωής.

(21/5-21/6)
Θα υπάρξουν προβλήματα σε καριέρα και υγεία, αν δεν προσέξετε.
Στη δουλειά σας θα εργάζεστε
σκληρά, αλλά αυτό δεν θα εκτιμηθεί από τους ανωτέρους σας άμεσα. Η σχέση σας με τους συνεργάτες σας θα είναι προβληματική.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Οι μέρες θα είναι αρκετά ευνοϊκές. Οι επαγγελματίες θα σημειώσετε ικανοποιητική πρόοδο.
Στις σχέσεις σας είναι σημαντικό
να γνωρίζετε την άποψη των
συντρόφων σας. Οι χρηματοοικονομικές σας επενδύσεις πρέπει να βασίζονται σε εκτενή
έρευνα και καθοδήγηση από ειδικούς.

Λέων

(23/7-22/8)
Η υγεία σας θα είναι πιο καλή
και η διάθεσή σας πιο χαρούμενη. Στην καριέρα οφείλετε να
αναπτύξετε αρμονικές σχέσεις
με τους συναδέλφους και τους
προϊσταμένους σας. Η οικονομική διαχείριση απαιτεί μελέτη και
σωστή κρίση.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Τα οικονομικά σας θα πάνε αρκετά
καλά. Ο κύριος τομέας συγκρούσεων θα είναι οι σχέσεις σας. Η οικογενειακή ζωή μπορεί να είναι κάποιες φορές δυσάρεστη. Η καριέρα
σας θα επηρεαστεί από διαφορές
απόψεων με συναδέλφους.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Συνολικά, ο υπόλοιπος Αύγουστος είναι τυχερός για σας, σε
πολλές πτυχές της ζωής σας.
Όλα τα προβλήματα μπορούν να
λυθούν με σοβαρή συζήτηση. Η
υγεία σας δεν θα είναι πάντα καλή. Προτιμήστε ένα ήπιο πρόγραμμα άσκησης.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Οι επιχειρηματίες θα έχετε μεγαλύτερη τύχη τον υπόλοιπο
Αύγουστο. Θα πρέπει, ωστόσο,
να διαχειρίζεστε τα έξοδα με
σύνεση. Επιτυχία στην καριέρα
σας και καλή απόδοση σε ακαδημαϊκές - πνευματικές δραστηριότητες.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Θα υπάρξουν λίγες δυσκολίες
στις σχέσεις σας ή παρεξηγήσεις
με τους/τις συζύγους σας. Θα δημιουργήσετε καλές φιλίες. Οι
ήδη απασχολούμενοι θα έχετε
καλή εξέλιξη στη σταδιοδρομία
σας, με προαγωγές και αυξήσεις.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Ο υπόλοιπος Αύγουστος θα είναι
ένας τυχερός για σας, με πρόοδο
σε διάφορες πτυχές της ζωής σας.
Η οικογενειακή ζωή θα είναι αρμονική. Θα ανταποκριθείτε στις
προκλήσεις της δουλειάς ή θα κάνετε ωραίες διακοπές.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Προσπαθήστε να διατηρήστε εγκάρδιες σχέσεις με συναδέλφους σας. Τα οικονομικά σας θα
είναι λίγο πιο δύσκολα. Η ομορφιά είναι ένας τομέας που θέλει
επιμέλεια, φροντίδα και θέληση
για να βελτιωθεί.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Πρέπει να ανεφοδιαστείτε εκεί
όπου καταναλωθήκατε, να πραγματοποιήσετε μια προσδοκία σας
και να φύγετε για διακοπές. Μερικοί θα κάνετε μια σημαντική
γνωριμία. Προσέξτε λίγο την
υγεία σας και προνοήστε λίγο για
τυχόν ενοχλήσεις από αλλεργίες
ή ψυχοσωματικά.

P
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«Αναδιάταξη» με βαρύτητα ανασχηματισμού

Ο

ταν ο πρωθυπουργός, στην προχθεσινή
συνέντευξη Τύπου, απάντησε στην ερώτηση περί ανασχηματισμού, λέγοντας «μου
κάνετε μία ερώτηση στην οποία γνωρίζετε ότι δεν
πρόκειται να απαντήσω», ουσιαστικά βεβαίωσε ότι
ο ανασχηματισμός επίκειται. Όμως, ουδείς περίμενε πως ήταν θέμα ωρών. Ούτε ότι θα ήταν τόσο
«διακριτικός», ώστε να θεωρείται μάλλον αναδιάταξη δυνάμεων του επιτελικού κράτους, παρά αλλαγή κυβερνητικού σχήματος. Για τους περισσότεΓράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης ρους, ο ανασχηματισμός, όταν και όποτε γινόταν,
θα σηματοδοτούσε ευρύτερες αλλαγές και θα ήταν
ipapoutsanis@hotmail.com η αφορμή ώστε να επιμερισθούν οι ευθύνες για τις
δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν (τις «αστοχίες», όπως ο Κυρ. Μητσοτάκης τις χαρακτήρισε)
κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών. Για αυτόν τον
λόγο, κατά τη συνέντευξη Τύπου, πολλοί επιδίωξαν
να συναγάγουν συμπεράσματα από τον τρόπο με
τον οποίο ο πρωθυπουργός έκρινε την περίφημη
φράση του Μιχ. Χρυσοχοΐδη περί «μάνικας», αλλά
και την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας για
την οποία ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας βεβαίωναν.
Φαίνεται, όμως, ότι οι δυσκολίες των ημερών
δεν δοκίμασαν την αποφασιστικότητα με την οποία
ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει στραφεί προς τον μεσαίο
χώρο, κάτι που θα συνέβαινε στην περίπτωση αποδοκιμασίας του Μ. Χρυσοχοΐδη. Αντιθέτως. Την
επιλογή αυτήν, η οποία, σε συνδυασμό με την απαξιωτική συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ προς το πολιτικό
Κέντρο, έχει ενισχύσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε επιλέγοντας τον Στ. Μπένο ως

επικεφαλής της επιτροπής για την ανασυγκρότηση
των περιοχών που πλήγηκαν από την καταστροφή.
Εφόσον η φθορά της κυβερνητικής εικόνας αφορά
στους πιο ευαισθητοποιημένους εκλογείς της σε
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, έπραξε
ορθά. Άλλωστε, στοχεύοντας στην άμεση στήριξη
των πληγέντων και στην αποκατάσταση των περιοχών που καταστράφηκαν, επέλεξε τον μέχρι χθες
γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Χρ.
Τριαντόπουλο, για να του αναθέσει το έργο.
Ο νέος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είναι το ένα από τα δύο κεντρικά πρόσωπα του «μίνι
ανασχηματισμού». Ο έως χθες υφυπουργός -και
υπουργός Επικρατείας, πλέον- Άκης Σκέρτσος είναι το δεύτερο. Όχι μόνο επειδή «δείχνει να παίρνει κεφάλι» μεταξύ αυτών που συναπαρτίζουν το
επιτελικό κράτος, το οποίο δοκιμάσθηκε κατά το
οκταήμερο των πυρκαγιών, αλλά επειδή όλα δείχνουν ότι, ασκώντας εκτελεστικό ρόλο, θα συνδράμει τον Χρ. Τριαντόπουλο ώστε το έργο το οποίο θα
παραχθεί να αλλάξει το ταχύτερο την εικόνα. Μέτρησα «δύο κεντρικά πρόσωπα», αλλά ίσως έκανα

Οι κυβερνητικές αλλαγές που
έχουν να κάνουν περισσότερο
με το κυβερνητικό «είναι» παρά
το «φαίνεσθαι» δεν μηδενίζουν
την πιθανότητα ευρύτερου
ανασχηματισμού στο εγγύς μέλλον…

λάθος. Η μετακίνηση του Γ. Οικονόμου από τη θέση
του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε αυτήν
του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει περισσότερες της μίας ερμηνείες. Σαρξ εκ της σαρκός της
Νέας Δημοκρατίας, ο νέος εκπρόσωπος «εξισορροπεί» τα ανοίγματα Μητσοτάκη σε όμορους πολιτικά χώρους, αλλά και τις επενδύσεις του σε, εκτός
κομματικών συνόρων, τεχνοκράτες. Παράλληλα,
προϊδεάζει ότι στους καιρούς που έρχονται, εάν
και εφόσον φορτιστούν πολιτικά, τον κυβερνητικό
λόγο θα αρθρώσει πιο πειστικά απ’ όσο τώρα ένας
νέας ηλικίας βουλευτής, του οποίου οι πανεπιστημιακές περγαμηνές δεν υπολείπονται των κομματικών.
Η αλήθεια είναι πως οι αλλαγές αυτές που έχουν
να κάνουν περισσότερο με το κυβερνητικό «είναι»
παρά το «φαίνεσθαι» δεν μηδενίζουν την πιθανότητα ενός ευρύτερου κυβερνητικού ανασχηματισμού στο προσεχές μέλλον. Αυτό τουλάχιστον
υπαινίσσονταν κυβερνητικοί παράγοντες, παρότι
δεν είναι σαφές εάν εξέφραζαν επιθυμία ή ανησυχία! Βέβαιο, επί του παρόντος, δείχνει ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει με τη συζήτηση στη Βουλή
στις 25 Αυγούστου να κλείσει τον καταστροφικό
κύκλο των πυρκαγιών και να στοιχηματίσει στο πεδίο που γνωρίζει καλύτερα: αυτό της οικονομικής
ανάπτυξης. Με μόνο πρόβλημα τη μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού, πιστεύει ότι θα το κερδίσει. Γι’
αυτό και οι «μη εκλογές» παραμένουν, επί του παρόντος, κεντρική επιλογή της.

Ο Δεκαπενταύγουστος της Παναγιάς και της μάνας

Σ

ήμερα να μου επιτρέψετε να μην ασχοληθώ, αγαπητοί μου, με τα της πολιτικής. Ούτε για το όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη σε
πρόωρες εκλογές και για την απόδοση ευθυνών,
όταν πρέπει, ούτε για τις επιθέσεις του Αλέξη
Τσίπρα, λες και δεν κυβέρνησε ποτέ.
Εξάλλου, όλος αυτός… ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει για άλλη μία φορά πάνω στην καμένη ελληνική γη δείχνει ότι δεν λέμε να βάλουμε μυαλό
και να καταλάβουμε τη δυναμική γεγονότων που
ξεπερνούν την ανθρώπινη φύση.
Γι’ αυτό ας μου επιτρέψετε να ασχοληθώ με τη
μεγάλη γιορτή που ξημερώνει αύριο. Τη γιορτή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η Παναγία, στην Ορθοδοξία, έχει πολλούς ρόλους και, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για
το Πάσχα του καλοκαιριού, να μου επιτρέψετε να
αναφερθώ σήμερα σε εκείνον της μάνας. Έναν
ρόλο που συμβολίζει, με μια σειρά από χαρακτηριστικά, την κάθε μάνα. Μια μάνα που συγχωρεί,
μεσολαβεί, προσεύχεται για το παιδί της. Μια μά-

να ανεξίκακη, με μια αγκαλιά πάντα ανοικτή και
πάντα παρούσα. Στα δύσκολα και στις πίκρες.
Μια μάνα η οποία στις χαρές ξέρει να αποσύρεται
διακριτικά και να αφήνει τον θρίαμβο στους άλλους. Μια μάνα που μπορεί να στερείται για τα
παιδιά της - και κυρίως μπορεί να δίνει. Ακόμη
και όταν δεν έχει τίποτε υλικό, παρά μόνο την ευχή της. Αυτή η ευχή είναι όλα τα πλούτη του κόσμου. Και με αυτή μάθαμε να πορευόμαστε χρόνια τώρα. Και να πέφτουμε και να ξανασηκωνόμαστε. Από τη δύναμη που μας δίνει η προσευχή

Σήμερα, παραμονή της Κοιμήσεως,
ο λαός μας και πάλι δοκιμάζεται.
Περνά δύσκολα και οι καρδιές, αντί να
γαληνεύουν, θεριεύουν και αγριεύουν
και πάλι. Εκείνη καλείται ξανά
να μεσολαβήσει, να διώξει
την αντάρα από τις ψυχές μας…

της. Αυτή είναι η δική μας Παναγιά. Πανταχού
παρούσα. Κάθε στιγμή, κάθε ώρα.
Η δική μας Παναγιά έγινε σύμβολο -εκτός από
τη θεολογική Της αξία και την παρουσία- διότι
κατάφερε να ταυτιστεί στη διαχρονία της με τα ιερά και τα όσια του καθενός μας. Είτε πιστεύουμε
είτε όχι. Γι’ αυτό και το πρόσωπό Της είναι ιερό
και σε άλλες θρησκείες και σε άλλους λαούς.
Σήμερα, παραμονή της Κοιμήσεως, ο λαός μας
και πάλι δοκιμάζεται. Περνά δύσκολα και οι καρδιές, αντί να γαληνεύουν, θεριεύουν και αγριεύουν
πάλι. Η Παναγία μας καλείται και πάλι να μεσολαβήσει και να φέρει ξανά την ειρήνη και την ηρεμία
στις καρδιές των ανθρώπων. Να απαλύνει με τα
δάκρυά Της τον πόνο και τις αγωνίες τους. Να κάψει τις στάχτες που φώλιασαν μέσα μας αυτές τις
μέρες και να διώξει το μαύρο από τις ζωές μας.
Να μας δει για άλλη μία φορά ως μάνα και να
μας συγχωρέσει για όλα όσα πράττουμε και Την
πληγώνουμε. Αυτά, αγαπητοί αναγνώστες, για
σήμερα. Καλή Παναγιά…
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