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Μ
οίρα καταραμένη χτύπησε τις γυναίκες στο
Αφγανιστάν με την επικράτηση των Ταλιμ-
πάν. Είκοσι χρόνων αγώνες για τα δικαιώ-

ματα ακυρώνονται. Μέσα στον όλεθρο και τον πανικό
που επικρατούν στη χώρα από την κατάληψη της
εξουσίας από τους Ταλιμπάν, η διεθνής κοινότητα
πρέπει να στρέψει το βλέμμα και τη φροντίδα της στις
Αφγανές. Είναι οι πρώτες που όχι απλώς πλήττονται,
αλλά τους περιμένει μια ζωή χωρίς όνειρα, χωρίς
μέλλον, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, αφού για ακό-
μη μια φορά οι Ταλιμπάν δείχνουν τις προθέσεις τους
να τις επαναφέρουν στην κατάσταση αντικειμένου
και όχι ανθρώπινου πλάσματος. Τις διώχνουν από τις
δουλειές και επιβάλλουν την μπούργκα.

Η επιβολή να κυκλοφορούν με μπούργκα, ντυμέ-
νες από την κορυφή έως τα νύχια με μαύρο ύφασμα,
με καλυμμένο πλήρως το πρόσωπο και με ένα δίχτυ

μόνο μπροστά στα μάτια που ελάχιστη ορατότητα
τους δίνει, είναι το λιγότερο. Η τακτική των Ταλιμπάν
είναι οι γυναίκες να βρίσκονται κλεισμένες μέσα
στο σπίτι. Δεν μπορούν να ασκούν κανένα επάγγελ-
μα και τα κορίτσια δεν μπορούν να πηγαίνουν στο
σχολείο. Δεν τους πωλείται τίποτα από κανένα κατά-
στημα, αν δεν συνοδεύονται από άνδρα, μέλος της
οικογενείας τους, αλλά και δεν μπορούν να περπα-
τήσουν στον δρόμο ή να μπουν σε ταξί, αν δεν συνο-
δεύονται από άνδρα της οικογένειάς τους. Για να
οδηγήσουν, ούτε λόγος. Και το χειρότερο; Τους πε-
ριμένει όχι απλώς σεξουαλική κακοποίηση, αλλά
σεξουαλική σκλαβιά. Οι Ταλιμπάν, προκειμένου να
προσελκύσουν και άλλους μαχητές στο πλάι τους,
παντρεύουν με το ζόρι 15χρονα κορίτσια και χήρες
έως 45 χρόνων με παντελώς άγνωστους, οι οποίοι
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν όπως επιθυμούν.

Πολλά έχουν γραφτεί για τις «σκλάβες του σεξ» στο
«κράτος του ISIS».

Η διεθνής κοινότητα, όλοι εμείς, δεν μπορούμε να
κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Πρέπει να υπάρξουν ορ-
γανωμένες δράσεις άμεσα. Ασφαλώς πρέπει να αν-
τιμετωπιστεί το προσφυγικό θέμα, αλλά εμείς, η πο-
λιτισμένη Δύση, δεν μπορούμε να τις αφήσουμε
ανυπεράσπιστες, βορά στις διαθέσεις τζιχαντζιστών
που επιβάλλουν τον νόμο της σαρίας και τις τιμωρεί
επιτόπου η θρησκευτική αστυνομία με δημόσιο μα-
στίγωμα ή ραβδισμό, αλλά ακόμη και λιθοβολισμό
σε περίπτωση υπόνοιας μοιχείας.

Δείχνουμε την ευαισθησία μας στα δάση, τα νερά,
τις θάλασσες, τα ζώα. Ήρθε η ώρα να τη δείξουμε
και στις γυναίκες που είχαν την ατυχία να γεννηθούν
στο Αφγανιστάν. Τους αφαιρούνται παρόν και μέλ-
λον. Δεν μπορούμε να σιωπούμε…
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Οι γυναίκες στην εποχή των Ταλιμπάν



Ο
ι χώρες της Δύσης εμφανίζονται
εξαιρετικά θορυβημένες από την
ώρα που έγινε σαφές ότι μετά την
αποχώρηση των Ηνωμένων Πολι-

τειών από το Αφγανιστάν δεν υπήρχε καμία
δύναμη που θα μπορούσε να ματαιώσει την
παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν.
Οι ακραίοι ισλαμιστές που επί μια 20ετία
κρύβονταν στα άπαρτα βουνά της χώρας
τους, μέσα σε λαγούμια και απόρθητες τρύ-
πες και οργανώνονταν ώστε την ώρα που οι
ΗΠΑ θα εγκατέλειπαν τη χώρα εκείνοι να
επανέλθουν, μπήκαν θριαμβευτές στην Καμ-
πούλ, ενώ ήδη ο πρόεδρος της χώρας την εί-
χε εγκαταλείψει αβοήθητος.

Το ερώτημα στα χείλη των ηγετών της Δύ-
σης είναι προφανές και αυτονόητο: Και τώρα
τι; Τι ακριβώς θα κάνουν οι Ταλιμπάν τώρα
που έχουν και πάλι τον έλεγχο του Αφγανι-
στάν; Σε ποιο βαθμό θα συνεργαστούν με το
Πακιστάν; Θα δημιουργήσουν και πάλι μια Αλ
Κάιντα που θα ετοιμάζει χτυπήματα στη Δύ-
ση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου; Και ακόμη, πό-
σο μεγάλο θα είναι το μεταναστευτικό τσου-
νάμι που θα δημιουργηθεί από την αλλαγή
καθεστώτος στην Καμπούλ; Για πόσες εκα-
τοντάδες χιλιάδες νέους πρόσφυγες πρέπει
να ετοιμαστεί η Δύση; Και επειδή όλοι αυτοί
οι δυστυχισμένοι σκοπό έχουν πρώτα να
φτάσουν στην Τουρκία και από εκεί να περά-
σουν στην Ευρώπη, πώς θα διαχειριστεί αυτό
το νέο διαπραγματευτικό χαρτί το καθεστώς
Ερντογάν; Και πόση πίεση θα δεχτούν και
πάλι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης -κυρίως
η Ελλάδα και η Ιταλία- από τη συνήθεια της
Άγκυρας να ανοιγοκλείνει τα σύνορά της
όποτε οι παράλογες και ολοένα μεγαλύτερες
απαιτήσεις της σε κονδύλια από τη Δύση δεν
γίνονται αμέσως αποδεκτές;

Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους λόγους
που η Δύση, και ειδικότερα στα καθ’ ημάς η
Νότια Ευρώπη, δικαίως ανησυχούν για τις
εξελίξεις που θα πυροδοτήσει η άνοδος των
Ταλιμπάν στην εξουσία. Σήμερα συνεδριάζει
εκτάκτως το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτε-
ρικών και Άμυνας υπό την προεδρία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προ-
κειμένου να αξιολογήσει τις εξελίξεις και να
ετοιμαστεί για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών από τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Χθες
το απόγευμα συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη
το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών
των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έπειτα από πρωτοβουλία του ύπατου εκπρο-
σώπου της Εξωτερικής Πολιτικής των 27 Ζο-
ζέπ Μπορέλ, με τη συμμετοχή, βεβαίως, του

Έλληνα υπουργού Νίκου Δένδια. Κοντολο-
γίς, η Δύση ήδη προεξοφλεί μείζονες αλλα-
γές και επιχειρεί να προετοιμαστεί για αυτές
όσο αυτό είναι δυνατό.

Κυρίαρχη δύναμη
Το πρόβλημα για τη Δύση δεν είναι μικρό.

Οι Ταλιμπάν κατάφεραν να επιβιώσουν και
να παραμείνουν η κυρίαρχη δύναμη στο Αφ-
γανιστάν επί μια 20ετία που ήταν εκεί οι ΗΠΑ.
Στο Αφγανιστάν ηττήθηκε παλαιότερα η Σο-
βιετική Ένωση. Η επάνοδος των Ταλιμπάν
εύλογα φέρνει στον νου των δυτικών τα όσα
έκαναν όταν ήταν και πάλι στα πράγματα. Τό-
τε που έλεγαν διάφορα «τρελά» για να αιτιο-
λογήσουν τις τρομοκρατικές ενέργειες της
Αλ Κάιντα. Ότι, δηλαδή, ήθελαν να εγκαθι-
δρύσουν μια παγκόσμια, νέα ιστορική εποχή,
όπου θα κυριαρχούσε στη θέση των εθνικών
κρατών η παγκόσμια μουσουλμανική «ού-
μα» (όπως αποκαλείται στο Κοράνι η κοινό-
τητα) και οι τρομοκρατικές ενέργειες είχαν
ως σκοπό να αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες από χώρες όπου πλειοψηφεί το μου-
σουλμανικό στοιχείο, ώστε εκεί να αναπτυχ-
θεί σε δεύτερο χρόνο η δράση της τζιχάντ

στην κατεύθυνση της «ούμα».
Μετά τη θανάτωση του Οσάμα μπιν Λάντεν

και την εξάρθρωση της Αλ Κάιντα, οι ΗΠΑ
έδωσαν στη δημοσιότητα μια σειρά εγγρά-
φων και στοιχείων που είχαν αποχαρακτηρι-
στεί -δεν ήταν απόρρητα- και αποκάλυπταν
τους βαθύτερους στόχους της οργάνωσης.
Τα είδαν οι δυτικοί και τρομοκρατήθηκαν…

Σήμερα, βέβαια, ο Μπιν Λάντεν είναι νε-
κρός και η Αλ Κάιντα εξαρθρωμένη. Ωστόσο,
πίσω από την οργάνωση και τον τότε πανί-
σχυρο ηγέτη της ήταν οι Ταλιμπάν, δηλαδή
αυτοί που επανέκαμψαν στην ηγεσία του Αφ-
γανιστάν πριν από λίγες μέρες. Ποιος, στ’
αλήθεια, μπορεί να πιστέψει ότι αυτοί οι άν-
θρωποι, βαθιά εμποτισμένοι με το όραμα της
παγκόσμιας μουσουλμανικής κοινότητα,
που βλέπουν όλους όσοι ζούμε στα εθνικά
κράτη σαν εμπόδια στην υλοποίηση του ονεί-
ρου τους, περίμεναν υπομονετικά είκοσι
ολόκληρα χρόνια, κρύβονταν, οργανώνον-
ταν, εκπαιδεύονταν και στρατολογούσαν για
να… κάνουν διαφορετικά πράγματα τώρα
απ’ ό,τι έκαναν τότε; Δύσκολα μπορεί κανείς
να το χωρέσει στη λογική του αυτό, παρά το
ότι οι Ταλιμπάν δείχνουν καθαρά ότι λειτουρ-

γούν, όπως πάντα, με γεωπολιτικά κριτήρια
και ότι προτεραιότητά τους είναι η ενδυνά-
μωση μιας σειράς συμμαχιών, με πρώτο το
Πακιστάν, ώστε να μπορούν να σταθούν στο
σημερινό διεθνές σκηνικό.

Η Δύση παρακολουθεί τους Ταλιμπάν,
ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τις επιπτώ-
σεις της επανόδου τους στην ηγεσία του Αφ-
γανιστάν και, όσο και αν προσπαθεί, δεν μπο-
ρεί να κρύψει την ανησυχία ή και τον φόβο
της για το τι μέλλει γενέσθαι…

Άλλο ρεπορτάζ στις σελίδες 4-6

Σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως
το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Εξωτερικών και Άμυνας, 
υπό την προεδρία του
πρωθυπουργού, προκειμένου
να αξιολογήσει τις εξελίξεις
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Τ Α Λ Ι Μ Π Α Ν
Ο εφιάλτης της Δύσης 
είναι και πάλι παρών

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Στους κερδισμένους 
Ρωσία, Κίνα, 
Τουρκία, Κατάρ, 
Πακιστάν, Ιράν
Νικητές στο Αφγανιστάν δεν είναι
μόνο οι Ταλιμπάν. Κυρίως είναι αυτοί
που κερδίζουν από τη νίκη των Ταλιμ-
πάν και δεν είναι άλλοι από τη Ρωσία,
την Κίνα, την Τουρκία, το Κατάρ, το
Πακιστάν και το Ιράν. Όλες αυτές οι
χώρες διεκδικούν έναν σημαντικό
ρόλο στο νέο ισλαμικό Αφγανιστάν
και μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι Τα-
λιμπάν δεν θα επιχειρήσουν να «εξα-
γάγουν» ισλαμική τρομοκρατία. Πα-
ράλληλα, το Αφγανιστάν αποτελεί νί-
κη για όσους ήθελαν να δουν τις ΗΠΑ
ταπεινωμένες.
Το Ιράν πανηγύρισε τη νίκη των Τα-
λιμπάν, ενώ το Κατάρ φαίνεται πως
είχε από πριν σχετικές πληροφορίες.
Το Κατάρ φιλοξενεί μεγάλη αμερικα-
νική βάση στο έδαφός του, αλλά πα-
ράλληλα υποστηρίζει ισλαμικά τρο-
μοκρατικά κινήματα, περιλαμβανο-
μένων της Χαμάς και της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας. Το αυτό ισχύει
και για την Τουρκία, η οποία επιπλέον
εργάζεται μαζί με τη Ρωσία και το
Ιράν για την εκδίωξη των Αμερικανών
και από τη Συρία και το Ιράκ. Όλες οι
ανωτέρω χώρες επιθυμούν την απο-
χώρηση των ΗΠΑ από την ευρύτερη
περιοχή.
Ρωσία και Κίνα φιλοξενούσαν αντι-
προσωπείες των Ταλιμπάν εδώ και
χρόνια. Επιθυμούν να έχουν ανοι-
κτούς διαύλους με τους Ταλιμπάν, τώ-
ρα που αυτοί κέρδισαν την εξουσία.
Με τη ρωσική και την κινεζική υπο-
στήριξη, οι Ταλιμπάν μπορούν να
κερδίσουν τη διεθνή αναγνώριση που
επιθυμούν. Ήδη υπάρχουν σημαντι-
κές επαφές Ρώσων και Ταλιμπάν.
Προχθές αναφέρθηκε ότι ο Ρώσος
πρέσβης στην Καμπούλ είχε επαφές
με τους Ταλιμπάν, ενώ η Μόσχα δή-
λωσε ανοικτά ότι προτιμά τους Ταλιμ-
πάν από την κυβέρνηση των «μαριο-
νετών της Δύσης». Η Ρωσία επιθυμεί
να εξασφαλίσει την Κεντρική Ασία ως
δική της ζώνη επιρροής, με τη νότια
πτέρυγά της συγχρόνως.
Όλες οι ανωτέρω χώρες δεν θέλουν
χάος στο Αφγανιστάν. Επιθυμούν με-
ρίδιο από τον ορυκτό και ενεργειακό
πλούτο του. 

E
πρεπε να ολοκληρωθεί «πολύ
συντομότερα απ’ όσο αναμενό-
ταν», όπως λέχθηκε, η κατάληψη
της εξουσίας από τους Ταλιμπάν

στο Αφγανιστάν, ώστε να αφυπνιστούν οι
Δυτικοί ηγέτες και να εκφράσουν τις ανη-
συχίες τους για το Μεταναστευτικό αλλά
και την πιθανή έξαρση της τρομοκρατίας -
σε περίπτωση που οι εξτρεμιστές ισλαμι-
στές θυμηθούν τον παλαιό εαυτό τους! Ήδη
κήρυξαν γενική αμνηστία, αλλά αυτό δεν
ήταν αρκετό για να αποτρέψει χιλιάδες Αφ-
γανούς να εγκαταλείψουν με κάθε μέσο και
κάθε τρόπο τη χώρα τους, αφήνοντας τα
γυναικόπαιδα στο έλεος των Ταλιμπάν.
Εκείνοι πάλι, ήδη από χθες, «ενημερώ-
νουν» τις εργαζόμενες γυναίκες να εγκατα-
λείψουν αμέσως την εργασία τους και να
κλειστούν στο σπίτι τους…

Ο Τζο Μπάιντεν επιχείρησε στο διάγγελ-
μά του να θυμίσει τον λόγο που η χώρα του
βρέθηκε στην άλλη άκρη της Γης: Σκοπός
ήταν να εξουδετερωθεί η Αλ Κάιντα, ώστε
να μην μπορεί να επαναλάβει χτυπήματα
τύπου 11ης Σεπτεμβρίου. «Το πετύχαμε αυ-
τό. Τους περιορίσαμε σε μεγάλο βαθμό και
πιάσαμε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν… Αυτό
έγινε πριν από μία δεκαετία. Η αποστολή
μας στο Αφγανιστάν δεν ήταν ποτέ να οικο-
δομήσουμε ένα έθνος… Ο μόνος μας λόγος
που βρισκόμασταν στο Αφγανιστάν ήταν να

αποτρέψουμε μια τρομοκρατική επίθεση
στην πατρίδα μας, την Αμερική». «Δεν με-
τανιώνω για την απόσυρση των στρατευμά-
των μας», συμπλήρωσε. Εν τω μεταξύ, σύμ-
φωνα με τη «New York Post», εκατοντάδες
Αφγανοί που αγωνιούσαν για τη ζωή τους
μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους
Ταλιμπάν έτρεξαν προς τη μισοκατεβασμέ-
νη ράμπα του C-17 Globemaster III και μπή-
καν μέσα στο μεγάλο διαμέρισμα φορτίου
του αεροσκάφους. Συνολικά 640 πρόσφυ-
γες κατάφεραν να αποδράσουν από την
Καμπούλ με το συγκεκριμένο αεροσκάφος
- πολύ περισσότεροι από τον αριθμό που
σκόπευε να μεταφέρει το πλήρωμα.

Πάντως, η Ευρώπη κάθε άλλο παρά κα-
θησυχάζει από τις δηλώσεις Μπάιντεν. Ο
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
έσπευσε να δηλώσει ότι «το Αφγανιστάν
δεν πρέπει να γίνει το καταφύγιο τρομο-
κρατών που ήταν κάποτε», ενώ, αναφερό-
μενος στο βέβαιο νέο μεταναστευτικό κύ-
μα, τόνισε: «Η Γαλλία θα συνεχίσει να προ-
στατεύει τους πιο ευάλωτους και να παίζει

τον ρόλο της σε μια οργανωμένη και δίκαιη
διεθνή προσπάθεια για το μοίρασμα του
βάρους».

Συγκλονισμένη -συνεπώς αιφνιδιασμέ-
νη- εμφανίστηκε η Άνγκελα Μέρκελ, που
προτίμησε να επιτεθεί στις ΗΠΑ. «Η από-
φαση ελήφθη για εσωτερικοπολιτικούς
λόγους. Η αποχώρηση προκάλεσε φαινό-
μενα ντόμινο, που οδήγησαν στην κατάρ-
ρευση του στρατού και της κυβέρνησης και
στην κατάληψη της εξουσίας από τους Τα-
λιμπάν», φέρεται να δήλωσε ενώπιον συ-
νεργατών της. Ο επίτροπος Οικονομικών,
Ιταλός Πάολο Τζεντιλόνι, θεωρεί σημαντική
την προετοιμασία της Ευρώπης, ιδιαίτερα
της νότιας, για ομαλή υποδοχή μετανα-
στών: «Η Ευρώπη θα πρέπει αναπόφευκτα
να εξοπλιστεί για ανθρωπιστικούς διαδρό-
μους και οργανωμένη υποδοχή. Επίσης, να
αποφύγει τις ανεξέλεγκτες ροές παράτυ-
πων μεταναστών. Ή, τουλάχιστον, θα πρέ-
πει να το πράξουν οι χώρες που έχουν τη
σχετική βούληση».

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τζο Μπάιντεν: «Δεν
μετανιώνω για την απόσυρση
των στρατευμάτων μας»

Η Ευρώπη ρίχνει 
τις ευθύνες στις ΗΠΑ
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Από τον Σπύρο Μουζακίτη

Τ
ον… κατακλυσμό της από φθη-
νό όπιο και ηρωίνη φοβάται η
Δύση, μετά την ανακατάληψη
της εξουσίας στο Αφγανιστάν

από τους ένοπλους Ταλιμπάν. Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες ξόδευαν δισεκατομμύρια
ευρώ, προκειμένου να εμποδίζουν τους
Ταλιμπάν να θησαυρίζουν από την παρα-
γωγή ναρκωτικών, αλλά φαίνεται πως αυ-
τά τα χρήματα πήγαν… στράφι και πλέον
οι παπαρούνες ανθίζουν και πάλι ανενό-
χλητες! Όχι πως το παράνομο ναρκεμπό-
ριο είχε σταματήσει τα τελευταία χρόνια,
ωστόσο πλέον αναμένεται να εκτιναχθεί
και πάλι στα ύψη - με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται… 

Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ ξόδε-
ψαν περισσότερα από 8 δισ. δολάρια μέσα
σε 15 χρόνια, από το 2002 έως το 2017,
προκειμένου να καταστρέψουν την παρα-
γωγή. Έκαναν εφόδους σε ύποπτα εργα-
στήρια, πραγματοποίησαν αεροπορικές
επιδρομές, όμως αυτή η στρατηγική μάλ-
λον απέτυχε. Το Αφγανιστάν παραμένει ο
μεγαλύτερος παράνομος προμηθευτής
οπιοειδών στον κόσμο και φαίνεται βέ-
βαιο ότι θα συνεχίσει να είναι, αφού οι Τα-

λιμπάν έχουν πάρει στα χέρια τους την
εξουσία. Μάλιστα, αξιωματούχοι των
Ηνωμένων Εθνών και των ΗΠΑ ανησυ-
χούν ότι η διολίσθηση του Αφγανιστάν στο
χάος προκαλεί συνθήκες για ακόμη υψη-
λότερη παράνομη παραγωγή οπιοειδών.

«Οι Ταλιμπάν έχουν υπολογίσει το εμ-
πόριο οπίου ως μία από τις κύριες πηγές
εισοδήματός τους», τόνισε στο Reuters ο
Σέζαρ Γκούντες, επικεφαλής του Γραφεί-
ου Ναρκωτικών και Εγκλημάτων του ΟΗΕ
(UNODC) στην Καμπούλ. «Η μεγαλύτερη
παραγωγή φέρνει φθηνότερα ναρκωτικά
με ελκυστικότερη τιμή και, συνεπώς, ευ-
ρύτερη προσβασιμότητα», εξήγησε. Παρά
τις απειλές από τις ομάδες που δραστη-
ριοποιούνται στην παράνομη επιχείρηση
ναρκωτικών στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες
Πολιτείες και άλλα έθνη σπάνια αναφέ-
ρουν δημόσια την ανάγκη αντιμετώπισης
του ναρκεμπορίου. «Μείναμε στο περιθώ-
ριο και, δυστυχώς, επιτρέψαμε στους Τα-
λιμπάν να γίνουν -πιθανώς- η μεγαλύτερη
χρηματοδοτούμενη τρομοκρατική οργά-
νωση στον κόσμο», δήλωσε Αμερικανός
αξιωματούχος με γνώση του εμπορίου
ναρκωτικών στη χώρα.

Οι Αφγανοί αγρότες υπολογίζουν μυ-
ριάδες παράγοντες για να αποφασίσουν

πόσο όπιο θα φυτέψουν, από την ετήσια
βροχόπτωση και την τιμή του σιταριού -
την κύρια εναλλακτική καλλιέργεια- έως
τις τιμές του οπίου και της ηρωίνης παγ-
κοσμίως. Ωστόσο, ακόμη και κατά τη διάρ-
κεια ξηρασιών και ελλείψεων σίτου, όταν
οι τιμές του σιταριού εκτοξεύονται, οι
αγρότες καλλιεργούν παπαρούνες και
βγάζουν την ουσία που «εξευγενίζεται»
σε μορφίνη και ηρωίνη. Τα τρία από τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια καταγράφηκαν
μερικά από τα υψηλότερα επίπεδα παρα-
γωγής οπίου στο Αφγανιστάν. Ακόμα και
με την πανδημία του κορονοϊού να μαίνε-
ται, η καλλιέργεια παπαρούνας αυξήθηκε
κατά 37%.

Εμπλέκονται σε πολλές πτυχές
Τα Ηνωμένα Έθνη και η Ουάσιγκτον

ισχυρίζονται ότι οι Ταλιμπάν εμπλέκονται
σε όλες τις πτυχές: Από τη φύτευση της
παπαρούνας, την εξόρυξη του οπίου και
τη διακίνηση έως τους απαιτούμενους
«φόρους» σε καλλιεργητές και εργαστή-
ρια ναρκωτικών και την επιβολή τελών
στους λαθρέμπορους για τις αποστολές
με προορισμό την Αφρική, την Ευρώπη,
τον Καναδά, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή
και άλλα μέρη της Ασίας. Αξιωματούχοι

του ΟΗΕ ανέφεραν ότι οι Ταλιμπάν πιθα-
νότατα κέρδισαν περισσότερα από 400
εκατ. δολάρια μεταξύ του 2018 και του
2019 από το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ πι-
στεύεται ότι αντλούν έως και το 60% των
ετήσιων εσόδων τους από παράνομα ναρ-
κωτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμερικανικές
προσπάθειες για περιορισμό του εμπορί-
ου ναρκωτικών στο Αφγανιστάν προκάλε-
σαν λαϊκή οργή εναντίον της κυβέρνησης
στην Καμπούλ και των ξένων υποστηρι-
κτών της -και συμπάθεια για τους Ταλιμ-
πάν- από τους αγρότες και τους εργάτες
που εξαρτώνται από την παραγωγή οπίου
για να θρέψουν τις οικογένειές τους.

Το Αφγανιστάν παραμένει 
ο μεγαλύτερος παράνομος 
προμηθευτής οπιοειδών 
στον κόσμο και φαίνεται βέβαιο
ότι θα συνεχίσει να είναι…

Φόβοι για «πλημμύρα» 
από φθηνή ηρωίνη στη Δύση

Ε Π Ε Λ Α Σ Η  Τ Ω Ν  Τ Α Λ Ι Μ Π Α Ν
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E
ντονη είναι η ανησυχία του πολιτι-
κού κόσμου στη χώρα από τις εξε-
λίξεις στο Αφγανιστάν, υπό τον φό-
βο της έκρηξης ενός νέου μετανα-

στευτικού κύματος. Ενδεικτική της ανησυ-
χίας που επικρατεί είναι η σημερινή αιφνιδια-
στική συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό την προ-
εδρία του πρωθυπουργού, με αποκλειστικό
θέμα την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση
να πάρει πρωτοβουλίες, ζητώντας να συγ-
κληθεί αμέσως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια ενιαία στρατη-
γική, προκειμένου οι χώρες υποδοχής, με
πρώτη την Ελλάδα, να μην επωμιστούν όλο το
βάρος.  Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως η επιστροφή των Τα-
λιμπάν στην εξουσία δείχνει «αποτυχία της
διεθνούς κοινότητας και του γεωστρατηγικού
μοντέλου των στρατιωτικών επεμβάσεων της
Δύσης -και ιδιαίτερα των ΗΠΑ- στην περιο-
χή». Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε
έναν πιο ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο, «αντί η Ε.Ε.
να παραμένει άφωνη και άβουλη», όπως είπε
χαρακτηριστικά. Μάλιστα, προτείνει η Ε.Ε να
προσανατολιστεί στην εμπλοκή όλων των με-
λών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
στις οποίες περιλαμβάνονται η Ρωσία και η
Κίνα, με άμεσο στόχο να τεθούν συγκεκριμέ-
νοι «διπλωματικοί και οικονομικοί» όροι στο
καθεστώς των Ταλιμπάν, με έμφαση σε θέμα-
τα που αφορούν «στο ζήτημα των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και ειδικά των γυναικών
και των παιδιών».

Το ΚΙΝ.ΑΛ.
Για την ανάγκη πίεσης στην Ευρωπαϊκή

Ένωση για ισορροπημένη διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών κάνει λόγο η Φώφη
Γεννηματά. Υπογράμμισε πως «η ελληνική
κυβέρνηση οφείλει να πιέσει την Ε.Ε. για τη
διαχείριση του κύματος των πολιτικών προ-
σφύγων που θα υπάρξει. Να κατανεμηθεί δί-
καια σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Ευρώπη έχει ηθικό χρέος απέ-
ναντί τους». 

Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. κάνει ιδιαίτερη
αναφορά και στις απειλές που επίκεινται στα
δικαιώματα των γυναικών: «Εικόνες απελπι-
σίας στο Αφγανιστάν. Μία ακόμη αποτυχία
του Δυτικού κόσμου. Είναι, όμως, χρέος όλης
της διεθνούς κοινότητας να εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα για να προστατευθούν τα δικαιώ-
ματα των γυναικών στη χώρα αυτήν. Η απειλή
της επιστροφής τους σε έναν σκοτεινό μεσαί-
ωνα, είναι υπαρκτή. Ιδιαίτερα για αυτές που
τα τελευταία χρόνια έκαναν μεγάλα βήματα
για τη χειραφέτησή τους».

Το ΚΚΕ
Για υποκριτική πολιτική των ΗΠΑ κάνει λό-

γο το ΚΚΕ, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Οι
ραγδαίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, με την
κατάρρευση της δοτής κυβέρνησης, που είχε
αναδειχτεί στη χώρα μετά την ιμπεριαλιστική
επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των συμ-

μάχων τους και την αναρρίχηση στη διακυ-
βέρνηση του σκοταδιστικού κινήματος των
Ταλιμπάν, που είχε ποικιλοτρόπως στηριχθεί
αρχικά από τις ΗΠΑ και άλλες καπιταλιστικές
δυνάμεις, δείχνουν πως τα βάσανα του λαού
του Αφγανιστάν δεν έχουν τέλος».

Η ανακοίνωση του Περισσού καταλήγει:
«Είναι τα ίδια επιτελεία που σε άλλες ιστορι-
κές εποχές (βλ. δεκαετία του ’80) είχαν λυσ-
σασμένα στηρίξει το σκοταδιστικό κίνημα των
Μουτζαχεντίν (μέσα από το οποίο ξεπρόβα-
λαν οι Ταλιμπάν), που μάχονταν ενάντια στη
Λαϊκή Επανάσταση και στη σοβιετική στρα-
τιωτική διεθνιστική βοήθεια. Με την ίδια υπο-
κρισία αναφέρονται και στην αναμενόμενη
αύξηση του Προσφυγικού, όταν οι ίδιες οι
εξελίξεις αποδεικνύουν αυτό που όλοι τους
θέλουν να κρύψουν: Ότι οι πρόσφυγες είναι,
τελικά, τα θύματα των πολέμων και των επεμ-
βάσεων». 

Για εθνικό κίνδυνο προειδο-
ποιεί η Ελληνική Λύση και κα-
λεί την κυβέρνηση να μη δεχ-
θεί παράνομους μετανάστες.
«Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν
συνιστούν εθνικό κίνδυνο για
την Ελλάδα, γεγονός που η κυ-
βέρνηση δεν δείχνει να αντι-
λαμβάνεται», αναφέρεται στην
ανακοίνωση του κόμματος.
Μάλιστα, αναφέρεται και στον
ρόλο που αναμένεται να δια-
δραματίσει η Τουρκία: «Η γεω-
πολιτική αναβάθμιση της
Τουρκίας τής δίνει άλλον έναν
μοχλό πίεσης έναντι της Ελλά-
δας και της Ευρώπης, για αν-
ταλλάγματα πέραν των “ευρω-
παϊκών κονδυλίων”. Η πρόθε-
ση του Ράμα, ο οποίος ήδη δια-
τηρεί εντός Αλβανίας στρατό-
πεδο με 2.000 Ιρανούς τζιχαν-
τιστές, να φιλοξενήσει και Αφ-
γανούς ανοίγει νέο μέτωπο
στον Βορρά. Η στενή στρατιω-
τική συμμαχία Αλβανίας -
Τουρκίας σε συνδυασμό με τη
δυνατότητα της Τουρκίας να
διαχειρίζεται τις μεταναστευτι-
κές ροές από το Αφγανιστάν
δεν αφήνουν περιθώρια για
αυταπάτες».
Στο ΜέΡΑ25, μετά τη διαδι-
κτυακή αποδοκιμασία που δέ-
χτηκε το σχόλιο του Γιάνη Βα-
ρουφάκη, επιχείρησαν να πε-
ράσουν στην αντεπίθεση
«Εδώ; Εδώ ο κλήρος έλαχε
στον Μηταράκη να βάλει τα
πράγματα στη θέση τους. Την
ίδια ώρα που η Ομάδα Αλήθει-
ας και τα δεκάδες κυβερνητικά
τρολ με τα χαρακτηριστικά σο-
βιετικά τους ψευδώνυμα προ-
σπαθούν ακόμα να λασπώσουν
όσους επικρίνουν την αφρο-
σύνη των ΗΠΑ ως ντε φάκτο
οπαδούς των Ταλιμπάν, η επί-
σημη κυβέρνηση, διά στόμα-
τος του υπουργού Μετανά-
στευσης, διέλυσε κάθε υποψία
ότι κάπου στη σκοτεινή καρδιά
της κυβέρνησης θα μπορούσε
να εμφιλοχωρήσει κάποιο
ψήγμα σπλαχνικότητας για
έναν λαό που καταδίκασαν με
την ενεργή συνενοχή τους».

Σε αυξημένη 
ετοιμότητα η Ελλάδα 

Η Ελληνική Λύση
και το ΜέΡΑ25

Ο Τσίπρας κάλεσε 
την κυβέρνηση να πάρει 
πρωτοβουλίες, ζητώντας 
να συγκληθεί αμέσως 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
ενώ η Γεννηματά έκανε λόγο 
για ισορροπημένη διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Κριτική  
Μεγάλες ευθύνες στην
κυβέρνηση αποδίδει το
Κίνημα Αλλαγής με
αφορμή όσα έγιναν πρό-
σφατα, με τις εστίες πυρ-
καγιάς να προκαλούν με-
γάλες καταστροφές. «Οι
συνεχείς φωτιές αναδει-
κνύουν με οδυνηρό τρό-
πο τα χρόνια προβλήματα
της Πολιτικής Προστα-
σίας και της Πυροσβεστι-
κής στη χώρα μας», λένε
στο ΚΙΝ.ΑΛ.

Οι κελεμπίες
Εσχάτως περιφέρονται
κάτι τύποι στην αγορά και
υπόσχονται ότι θα φέρουν
Άραβες επενδυτές που θα
συμμετάσχουν σε διαγω-
νιστικές διαδικασίες,
επενδυτικά projects και
αυξήσεις κεφαλαίου. Δεν
χρειάζεται να αναφέρου-
με ότι τους Άραβες επεν-
δυτές τούς έχουν γνωρί-
σει μόνο στα όνειρά τους.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποι-
οι επιχειρηματίες που πε-
ριμένουν μέσω αυτών τις
κελεμπίες. 

Μικρό, αλλά στοχευμένο 
Το 2% στον κατώτατο μισθό μπορεί να φαίνεται
μικρό ως ποσοστό, ωστόσο, σύμφωνα με την κυ-
βέρνηση, πρόκειται για συνετή αύξηση, η οποία
στηρίζει όσο γίνεται την αγοραστική δύναμη των
εργαζομένων χωρίς να θέτει σε κίνδυνο επιχει-
ρήσεις και θέσεις εργασίας. Το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, λοιπόν, αποφάσισε την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού κατά 2% από την 1η Ιανουαρίου
2022, από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα στα 663
ευρώ τον μήνα.

Μύθος η άσκηση 
Μια εκτεταμένη μελέτη του 2020, στην οποία έλαβαν
μέρος περίπου 5.000 μεσήλικοι διαφόρων εθνικοτή-
των, διαπίστωσε ότι τα 10.000 βήματα τη μέρα δεν απο-
τελούν προϋπόθεση για μακροζωία. Σε αυτήν τη μελέ-
τη οι άνθρωποι που περπατούσαν περίπου 8.000 βή-
ματα τη μέρα είχαν 50% λιγότερες πιθανότητες να πε-
θάνουν πρόωρα από καρδιακές παθήσεις ή οποιαδή-
ποτε άλλη αιτία σε σχέση με αυτούς που έκαναν 4.000
βήματα τη μέρα. Τα οφέλη, ωστόσο, των επιπλέον βη-
μάτων δεν ήταν πολλά.

Π
ερίεργη είναι η κατάσταση στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως στην περίπτωση που ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δεν προχωρήσει σε πρό-

ωρες εκλογές, κάτι που αυτήν τη στιγμή είναι και το
πιθανότερο σενάριο. Εφόσον η πανδημία επιμείνει, ο
Αλέξης Τσίπρας δεν θα προκηρύξει συνέδριο του
κόμματος, αλλά ταυτόχρονα δεν θα μείνει και με
σταυρωμένα χέρια, καθώς θέλει να ανανεώσει την

ηγετική ομάδα, να ενισχύσει το προσωπικό του γρα-
φείο στην Κουμουνδούρου αλλά και να αντιπολιτευ-
τεί περισσότερο την κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο. Στο
πλαίσιο αυτό, δέχεται ήδη εισηγήσεις να προχωρή-
σει σε ανασχηματισμό των τομεαρχών του κόμματος,
οι οποίοι παίζουν ρόλο σκιώδους υπουργού. Οι όποι-
ες αντιδράσεις, βέβαια, θα εκκινήσουν νέο γύρο
εσωστρέφειας.
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Τ
ην καθιέρωση δεσμευτικής προσφοράς σύν-
δεσης, με τα έργα ΑΠΕ να βασίζονται απευ-
θείας στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης με-

τά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα ψηφίσει το
ΥΠ.ΕΝ. ως βασική θέση για την απλοποίηση της δια-
δικασίας για τις ΑΠΕ. Η έκδοση της οριστικής προ-
σφοράς σύνδεσης θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά
μέσα σε 2-3 μήνες, ενώ προθεσμίες προβλέπονται
και για την κατασκευή των έργων σύνδεσης που ανα-
λαμβάνει ο διαχειριστής. 
Ειδικά για τους εξαιρούμενους σταθμούς και στην
περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, κατά την εξέταση
της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα
απαλλάσσεται πλέον από τον έλεγχο για τη νόμιμη
χρήση του χώρου εγκατάστασης, ο οποίος θα γίνεται
από εξωτερικό ανεξάρτητο νομικό. Κάτι που σημαί-
νει και λιγότερη δουλειά για τον διαχειριστή αλλά και
πιο γρήγορη διεκπεραίωση της αίτησης. Για την έγ-
καιρη υλοποίηση των έργων από τους επενδυτές
προβλέπεται, επίσης, η θέσπιση ενός μέγιστου
«χρονικού παραθύρου» για την αίτηση χορήγησης
άδειας εγκατάστασης. Έτσι, στην περίπτωση που εκ-
πνεύσει αυτό το «χρονικό παράθυρο», τότε η βεβαί-
ωση παραγωγού ΑΠΕ για το συγκεκριμένο έργο θα
εκπνέει αυτοδικαίως.
Η σχετική προθεσμία θα ξεκινά να μετρά από την
αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και
προτείνεται να είναι 12 μήνες για φωτοβολταϊκούς,
χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς. Τον
Νοέμβριο θα είναι έτοιμο και το νομοσχέδιο για την
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε αυτά τα
δύο θεμελιώδη νομοσχέδια για την ενέργεια να πάνε
μαζί για ψήφιση. Για τη διασφάλιση της ωρίμανσης
των έργων από τους επενδυτές πρόκειται να εισαχ-
θούν χρονικές προθεσμίες και σε άλλα αδειοδοτικά
στάδια, όπως με την αυτοδίκαιη παύση της βεβαί-
ωσης στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λή-
ξης της άδειας εγκατάστασης δεν έχει υποβληθεί αί-
τηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. 
Η βεβαίωση θα ανακαλείται αν ο επενδυτής δηλώνει
αδυναμία σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή και
είτε δεν έχει αιτηθεί τη διατήρηση της σχετικής αίτη-
σης σε εκκρεμότητα είτε έχει εκπνεύσει η διορία της
πενταετίας σε εκκρεμότητα, χωρίς να λάβει οριστική
προσφορά σύνδεσης. Φαίνεται, πάντως, ότι ο κλάδος
της ενέργειας είναι ικανοποιημένος από τις παρεμ-
βάσεις που ετοιμάζονται.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Σημαντικές 
ενεργειακές 
παρεμβάσεις

anetnews24@gmail.com 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η εσωστρέφεια



Ε
ξαλλοι είναι χρήστες του Twitter από
μια ακόμη απίστευτη ανάρτηση του
Γιάνη Βαρουφάκη για τις εξελίξεις

στο Αφγανιστάν. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25
έγραψε πως «σήμερα ο φιλελεύθερος -
νεοαποικιακός ιμπεριαλισμός νικήθηκε για
τα καλά» και αμέσως μετά πρόσθεσε ότι «τα
μεγαλύτερα θύματα είναι οι γυναίκες και ότι
προς το παρόν αυτό που μπορούμε να
προσφέρουμε είναι η αλληλεγγύη μας.
Κρατάτε, αδελφές!». Δεν ξέρω αν αυτά τα
έγραψε από την πισίνα του στην Αίγινα ή από
κάποιο καφέ στα Εξάρχεια. Άβυσσος η ψυχή
του ανθρώπου. Πάντως, οι χρήστες του
Διαδικτύου τον στόλισαν με διάφορα
κοσμητικά επίθετα. 

Η «πόρτα» του Μπένου
στον Αλέξη
Επειδή δεν έχω ασθενή μνήμη παρά το προ-
χωρημένο της ηλικίας μου, οφείλω να σας
θυμίσω ότι το 2018 ο τότε πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας ασκούσε σφοδρές πιέσεις
στον Σταύρο Μπένο για την υπουργοποίησή
του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο τότε
πρωθυπουργός πράγματι ζήτησε από τον
πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ κ. Μπένο να τον
βοηθήσει μέσα από τη συμμετοχή του στην
κυβέρνηση. Μάλιστα, τον ήθελε διακαώς για
το υπουργείο Πολιτισμού. Ήθελε με αυτό τον
τρόπο ο κ. Τσίπρας να δείξει ότι κάνει…
άνοιγμα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν τα
τελευταία χρόνια αδρανοποιηθεί εξαιτίας
της πολιτικής του κόμματός του. Η πρόσκλη-
ση έγινε, αλλά τελικά ο κ. Μπένος το σκέ-

φθηκε πολύ καλά και είπε «όχι»
στον Αλέξη Τσίπρα…

Λάθος μήνυμα 
σε λάθος timing
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει προκαλέσει θύελ-
λα αντιδράσεων με τη δήλωσή του ότι ο ίδιος
δεν έχει εμβολιαστεί και προσθέτοντας πως
αυτό θα το πράξει όταν θα γίνει υποχρεωτικό.
Τη στιγμή κατά την οποία η Πολιτεία επιχειρεί
να επαναφέρει τους πολίτες στη λογική των
εμβολιασμών και να επιταχύνει τη διαδικα-
σία δημιουργίας του απαραίτητου τείχους
ανοσίας, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να λέ-
γονται από ανθρώπους που ενδεχομένως να
έχουν και ρόλο ινδάλματος για τη νεολαία
μας. Ίσως να φταίει και το νεαρό της ηλικίας
του, αλλά κάποιος πρέπει να τον συμβουλεύ-
σει ότι έτσι στέλνει λάθος μήνυμα.

Παρέμβαση
Ασημακοπούλου για
Τουρκία

Επιστολή προς τον ύπατο εκπρόσωπο της Ε.Ε.
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ, με
αφορμή την καταχρηστική κράτηση και την
εντολή απέλασης εναντίον του προέδρου της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Γ.
Βαρυθυμιάδη, κατέθεσε η αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και του ΕΛΚ Άννα -
Μισέλ Ασημακοπούλου. Στην επιστολή της η
κυρία Ασημακοπούλου σημειώνει ότι o κ.
Βαρυθυμιάδης -ιδιαίτερα δραστήριος σε
ζητήματα αναγνώρισης της ποντιακής
Γενοκτονίας και με γνωστό σχετικό
συγγραφικό έργο- μετέβη στην
Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί
ως εκπρόσωπος του Ποντιακού Ελληνισμού
στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη
Παναγία Σουμελά Τραπεζούντας. Και κατέληξε
απευθυνόμενη πάντοτε προς τον κ. Μπορέλ:
«Ήρθε η ώρα να πάψετε να αδρανείτε σε
σχέση με τις καταχρηστικές και ανυπόστατες
κρατήσεις και απελάσεις Ελλήνων ποντιακής
καταγωγής από τις τουρκικές Αρχές και να
συνδράμετε με τον θεσμικό σας ρόλο στον
δίκαιο αγώνα για την αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ποντίων σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Να σημειωθεί ότι η
κυρία Ασημακοπούλου κοινοποίησε την
επιστολή σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
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Ο Γιάνης χάρηκε
για την επικράτηση
των Ταλιμπάν

Παραίτηση στο
Προεδρικό Μέγαρο
Η παραίτηση του δημοσιογράφου Σήφη Πο-
λυμίλη από τη θέση του υπεύθυνου Τύπου
της Προεδρίας της Δημοκρατίας ήταν λίγο
έως πολύ αναμενόμενη. Ο συνάδελφος είναι
σοβαρός άνθρωπος και δεν επιθυμεί να
μπλέκεται σε θολές καταστάσεις ή να πα-
ρεμβαίνουν άλλοι στη δουλειά του. Υπέβαλε,
λοιπόν, την παραίτησή του, με την Πρόεδρο
να τον ευχαριστεί για την προσφορά του. Το
«σύστημα» στο Μέγαρο της Προεδρίας ανα-
ζητά αντικαταστάτη και προς το παρόν η ενη-
μέρωση γίνεται από τις κυρίες Σοφία Βαστά-
κη και Φωτεινή Μπάρκα.

Μια Ελληνίδα 
στην Goldman Sachs
Το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της
Goldman Sachs προσέλαβε την
Ελληνοαμερικανίδα οικονομολόγο Μαρία
Βασσάλου, προκειμένου να συμβάλει με τις
γνώσεις της στη διαχείριση κεφαλαίων ύψους 200
δισ. δολαρίων. Η κυρία Βασσάλου, η οποία είχε
πρόσφατα δική της εταιρεία διαχείρισης και
εργάστηκε επί σειρά ετών στην Perella Weinberg
Partners, ανέλαβε αναπληρώτρια επικεφαλής
επενδύσεων στο τμήμα multi-asset solutions της
Goldman Sachs, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Μπορεί να ευχήθηκε περαστικά στον Χαρδαλιά, αλ-
λά φρόντισε να του υπενθυμίσει ότι το αιμοδυναμικό
τμήμα του «Αγία Όλγα» φτιάχτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Μέσω
Facebook ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης
έγραψε: «Νίκο Χαρδαλιά, περαστικά ειλικρινά, γιατί
όσο κι αν διαφωνούμε, τραβάς ζόρι! Ο Σωτήρης ο
Πατσιλινάκος είναι εξαιρετικός καρδιολόγος (ήμα-
σταν συμφοιτητές) και το αιμοδυναμικό που έκανες
την επέμβαση στο “Αγία Όλγα” είναι από τα πιο σύγ-
χρονα, επί ημερών μας στο υπουργείο Υγείας μπή-
κε!». Απίστευτος Πολάκης. 
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Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο, το αργότερο, θα εισπράξουν οι πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκα-
γιές τα χρήματα που δικαιούνται. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, προσθέτοντας
ότι για τα κατεστραμμένα επαγγελματικά κτίρια θα αποζημιωθούν τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι ιδιοκτήτες, αφού υπάρχει σχε-
τική πρόβλεψη. Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, είπε ότι η απαλλαγή για τους υπόχρεους θα γίνεται αυτομάτως από τη στιγμή που θα
υποβάλουν τις αιτήσεις για αποζημίωση στην ειδική πλατφόρμα, ενώ θα υπάρξουν και αναστολές εργασίας για το προσωπικό
των επιχειρήσεων που επλήγησαν με τη σχετική αποζημίωση. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο αναπληρωτής υπουργός
ανέφερε ότι οι προκαταβολές που θα δοθούν είναι ικανές για να αντιμετωπιστούν τα πρώτα προβλήματα των πυρόπληκτων και
στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η στεγαστική συνδρομή και μια σειρά απαλλαγών, φορολογικών κ.ά. Επεσήμανε παράλληλα
ότι τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις, αλλά μπορούν να χρηματοδο-
τήσουν σχέδια για την ανάκαμψη των περιοχών.

Ποιες κατοικίες 
θα αποζημιωθούν;

Αυτό είναι ένα μέγα πρόβλημα για την
κυβέρνηση. Ποιες οικίες που υπέστησαν
ζημιές από τις πυρκαγιές θα αποζημιω-
θούν; Όλες; Και τα αυθαίρετα; Δεν νομί-
ζω… Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οι δηλώσεις
για τις ζημιές των ακινήτων στην πλατφόρ-
μα arogi.gov.gr συνδέονται με το έντυπο
Ε9. Επομένως, ανέφερε, «τα δηλωμένα θα
αποζημιωθούν. Άρα και τα αυθαίρετα με
χαρακτηριστικά νομιμοποίησης»… Τι εν-
νοεί στην τελευταία του φράση; Εννοεί τα
«τακτοποιημένα», αυτά που έχουν μπει σε
διαδικασία πληρωμής των σχετικών προ-
στίμων. Τα αδήλωτα ξεχάστε τα. 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Θετικές ψήφοι 
για τις ελληνικές
τράπεζες
Τα μηνύματα για το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα είναι θετικά, καθώς οι διοική-
σεις των τραπεζών προχωρούν σταθε-
ρά στην εξυγίανση των ισολογισμών
τους και στη μείωση των κόκκινων δα-
νείων. Αυτό φαίνεται καθαρά από τους
αναλυτές των οίκων αξιολόγησης, οι
οποίοι υποδέχτηκαν, όπως φαίνεται, με
αισιοδοξία τα αποτελέσματα του β’ τρι-
μήνου της Εθνικής Τράπεζας. Η JP
Morgan δίνει τιμή στόχο τα 3,3 ευρώ, η
Optima τα 3,1 ευρώ, η Axia τα 4,3 ευρώ
και η Alpha Finance τα 3,24 ευρώ.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, τα έσο-
δα από προμήθειες και τόκους και η
συγκράτηση του κόστους αποτελούν
θετικές νότες στα αποτελέσματα της
τράπεζας. Η Moody’s με τη σειρά της
σημειώνει ότι η Alpha Bank διαθέτει
ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, ενώ
προβλέπει βελτίωση της κερδοφορίας.
H Bank of America αναφέρει ότι οι
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η δι-
οίκηση του Βασίλη Ψάλτη κινούνται
στη σωστή κατεύθυνση, ενώ στην Πει-
ραιώς JPMorgan και Wood & Company
αξιολογούν θετικά τις επιδόσεις της
τράπεζας στο α’ εξάμηνο και στέκονται
ιδιαίτερα στο ότι αυξάνονται τα δάνεια,
τα έσοδα από τις προμήθειες και πως το
κόστος προβλέψεων βρίσκεται σε κα-
λύτερα επίπεδα απ’ ό,τι ανέμεναν. Τέ-
λος, η Moody’s δίνει ψήφο εμπιστοσύ-
νης στη Εurobank και στη διοίκηση του
Φωκίωνα Καραβία.

M
ια περίεργη συμμαχία με την ανοχή της Κίνας και της Ρωσίας γεννάται. Ένα
είδος πολιτικού μορφώματος πάνω στο δόγμα του πολιτικού Ισλάμ. Τουρκία
και Αζερμπαϊτζάν, Πακιστάν και Αφγανιστάν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και

Ιράν επιδιώκουν ξεκάθαρα να αποτελέσουν έναν ισχυρό «πόλο» στις εξελίξεις στη Μέ-
ση Ανατολή και όχι μόνο… Κατά τρόπο περίεργο και ανορθόδοξο, Πεκίνο και Μόσχα κι-
νούνται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. και, μάλιστα, έχουν
αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναγνωρίσουν το νέο καθεστώς και να συνάψουν δι-
πλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί του με αντάλλαγμα εγγυήσεις για σχέσεις
καλής γειτονίας. Είναι άραγε μια συμμαχία που έχει στόχο να βγάλει τις ΗΠΑ εκτός από
κάθε παιχνίδι στη Μέση Ανατολή; Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν παίζει,
βεβαίως, και ο Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν
έσπευσε να εμφανιστεί ως εγγυητής της σταθερότητας, επικαλούμενος και τη συμμα-
χία της χώρας του με το Πακιστάν, στο οποίο οι Ταλιμπάν χρωστούν κυριολεκτικά πολλά.
«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη σταθερότητα στην περιοχή και το Αφγανι-
στάν», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ζωτικής σημασίας τον ρόλο του Πακιστάν.

Το
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Για να ξέρετε: Ο σημερινός αρχηγός
της Πυροσβεστικής, ο κ.
Κολοκούρης, προήχθη από
αρχιπύραρχος σε υποστράτηγο στις
9/8/2018 (δηλαδή δύο εβδομάδες
μετά το Μάτι) και έξι μήνες
αργότερα, στις τακτικές κρίσεις,
πήρε νέα προαγωγή από
υποστράτηγος σε αντιστράτηγος και,
μάλιστα, ορίστηκε ως υπαρχηγός α’.
Ήρεμα το γράφω, σύντροφοι...

LOCK

Θ. Σκυλακάκης: Σε 10 μέρες οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ο περίεργος ρόλος 
Ερντογάν στο Αφγανιστάν

Και άλλη αποχώρηση από το Open
Η είδηση έσκασε περίπου σαν βόμβα, αφού κανείς δεν είχε συγκεκριμένη εικόνα για

τις προθέσεις της Ντόρας Κουτροκόη. Η συμπαρουσιάστρια του Άκη Παυλόπουλου ανα-
κοίνωσε μέσω Facebook την αποχώρησή της από το κανάλι του Open. Η παρουσιάστρια
και δημοσιογράφος ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με την εκπομπή «Ώρα Ελ-

λάδος». «Έπειτα από δύο όμορφα, ζεστά και (δημοσιογραφικά) συ-
ναρπαστικά χρόνια στο Οpen αποφάσισα για αποκλειστικά προσωπι-
κούς λόγους να αποχωρήσω από το κανάλι. Ευχαριστώ για την άριστη
συνεργασία και στήριξη τη διοίκηση του καναλιού. Τη διεύθυνση, νυν
και πρώην, για την εμπιστοσύνη. Όλους τους συναδέλφους δημοσιο-
γράφους και τεχνικούς. Δεν θέλω να κάνω ονομαστικές αναφορές για
να μην ξεχάσω ή αδικήσω καμία και κανέναν», έγραψε, κάνοντας,

όμως, μια ειδική αναφορά στον συνεργάτη της Άκη Παυλόπουλο. «Μία μόνο ειδική ανα-
φορά από καρδιάς στον Άκη Παυλόπουλο για όσα ζήσαμε και πετύχαμε αυτά τα δύο χρό-
νια. Τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά μας. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη», έγραψε, δίχως
όμως να αναφέρει κάτι παραπάνω για την τηλεοπτική της πορεία. Oι πληροφορίες, πάν-
τως, αναφέρουν ότι οδεύει προς ΑΝΤ1 και, μάλιστα, για εκπομπή το Σαββατοκύριακο.
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Η
μεγάλη οικολογική καταστροφή συνεχίζεται
με αμείωτο ρυθμό και δυστυχώς με στρατηγικό
σχέδιο. Αντί, λοιπόν, να σκύψουμε επάνω σε

μια πρωτόγνωρη για τη χώρα μας κατάσταση και να
βρούμε όχι μόνο τα αίτια και τους υπευθύνους αλλά
κυρίως λύσεις για την επόμενη μέρα, εμείς αναλωνό-
μαστε για άλλη μια φορά σε απείρου κάλλους διαξιφι-
σμούς. Οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο μικροκλί-
μα της χώρας μας θα είναι τεράστιες και η αντιμετώπι-
ση θα είναι δύσκολη και μακρόχρονη. Η Πολιτική Προ-
στασία στάθηκε και στέκεται όρθια σε μια απόλυτα χα-
οτική και ανεξέλεγκτη κατάσταση, προσπαθώντας να
επιλύσει τα παρουσιαζόμενα συμβάντα, ώρα με την
ώρα, μέρα με τη μέρα. Όπως και να το κάνουμε, δεν
υπάρχει κάτι διαφορετικό που μπορεί να γίνει αυτήν τη
στιγμή. Η μεγάλη πίεση που ασκείται στον κρατικό μη-
χανισμό και το βάρος που πέφτει στις πλάτες των
υπευθύνων είναι τρομακτικά. 

Σήμερα είναι η στιγμή να αρχίσουμε να σκεφτόμα-
στε τη επόμενη μέρα, τη μέρα δημιουργίας ενός Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας δο-
μημένο σε τρεις βασικούς άξονες:

�Πρόληψη (ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων).
�Επέμβαση (ετοιμότητα του μηχανισμού).
�Αποκατάσταση (επεξεργασία των δεδομένων, κα-

τανόηση της υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμός
ρεαλιστικών δράσεων).

Οι τρεις άξονες ολοκληρώνουν τον κύκλο της Πολι-
τικής Προστασίας πάνω στον οποίο και σε κάθε δράση
πρέπει να αναπτυχθεί ένα δομημένο σύστημα ανθρώ-
πων ειδικών (εμπειρογνωμόνων) που συνεχώς θα με-
λετούν και θα επικαιροποιούν κάθε ενέργεια ανάλογα
τις εκάστοτε συνθήκες. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να
προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες, ξεκινών-

τας από τους επιστήμονες της κλιματικής αλλαγής (η
οποία ανάλογα τις όποιες καταστροφές αλλάζει στιγμι-
αία), τους δασονόμους, γεωπόνους, μετεωρολόγους,
πολιτικούς μηχανικούς, πολεοδόμους, χωροτάκτες
αλλά και τους logisticians (για τον σχεδιασμό των
απαιτούμενων πόρων), καθώς και τους ανθρώπους
της τεχνολογίας (τη χρήση και προσαρμογή των νέων
τεχνολογιών).

Στο κέντρο της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ο
πολίτης. Αυτός που προστατεύεται αλλά και ταυτόχρο-
να αποτελεί ενεργό κρίκο στην αλυσίδα μιας βιώσιμης
χώρας. Ο πολίτης ως εθελοντής χρειάζεται εκπαίδευ-
ση, δεν απαιτείται μόνο η συμμετοχή του ή η αυτοθυσία
του. Η «στάση ζωής» του σύγχρονου πολίτη δεν μπορεί
να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Η νοοτροπία
αναμονής του κράτους αντί της συμμετοχής στην πρό-

ληψη, την επέμβαση και την αποκατάσταση πρέπει να
ξεκινήσει από τις μικρές ηλικίες. Μια συνεχιζόμενη
εκπαίδευση στις τοπικές κοινωνίες που γνωρίζουν πο-
λύ καλύτερα τις ιδιομορφίες της περιοχής τους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α’ και Β’ Βαθμού) οφείλει
να συμμετέχει στον τοπικό αλλά και κεντρικό σχεδια-
σμό, οργανωμένα και με υπευθυνότητα και μακριά από
τη γνωστή κουλτούρα της επικοινωνιακής πολιτικής.
Για αυτό τον λόγο απαιτείται να κλείνει ο κύκλος της
Πολιτικής Προστασίας με την Εθνική Διοίκηση (Πολι-
τεία) ως ρυθμιστή και εγγυητή του Ολιστικού Στρατηγι-
κού Σχεδίου.

Τελικά είναι πλέον σαφές ότι δεν φταίνε οι ανεμο-
γεννήτριες. Αλλού πρέπει να στρέψουμε την προσοχή
μας και αλλού να ζητήσουμε λύσεις. Πάνω από όλα,
όμως, πρέπει να μάθουμε να συμμετέχουμε.
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Α
παντώ κατευθείαν στο ερώτημα του τίτλου:
τον Μητσοτάκη. Τα fake news εξυπηρετούν
τον Μητσοτάκη. Καλά κάνει ο πρωθυπουρ-

γός και τα ξορκίζει, πολύ καλά κάνει και διαμαρτύ-
ρεται, ακόμη και αν τα χλεύαζε, δίκιο θα είχε. Αλλά,
πολιτικά μιλώντας, τον εξυπηρετούν για έναν πολύ
απλό λόγο. Διότι γρήγορα καταρρέουν ως ισχυρι-
σμοί υπό το βάρος της πραγματικότητας αλλά και της
ελαφρότητας με την οποία προβάλλονται. Και αυτή η
διαδικασία της προβολής fake news και της μετέ-
πειτα κατάρρευσής τους απογυμνώνει τους κατα-
σκευαστές των fake news στα μάτια του ανυστερό-
βουλου πολίτη, τους καθιστά αναξιόπιστους και εξ
αντανακλάσεως προσδίδει αξιοπιστία σε αυτόν που
τα μάχεται, που τα καταγγέλλει αλλά και που αποτε-
λεί τον μόνιμο στόχο τους, δηλαδή τον Μητσοτάκη.

Θυμηθείτε τι έγινε με τον γελοίο ισχυρισμό ότι
«κάηκε η μισή Ελλάδα με ανέμους μόλις 2 Μπο-
φόρ», που ελαφρά τη καρδία εκστόμιζαν -και έγρα-
φαν- οι ξερόλες κατήγοροι της κυβέρνησης και του

πρωθυπουργού. Για λίγες μέρες πράγματι υπήρξε
προβληματισμός, αλλά έγκαιρα έγινε γνωστό ότι
στις πυρκαγιές (από την ώρα που ξεσπούν και επε-
κτείνονται) δημιουργείται ένα «μικροκλίμα» που
δεν έχει σχέση με τις γενικότερες μετεωρολογικές
συνθήκες. Και οι ξερόλες εκτέθηκαν για μια ακόμα
φορά στα μάτια των ανυστερόβουλων πολιτών.

Άλλο απίστευτο fake news: τον άνθρωπο που ξω-
πέταξε ο Τσίπρας ως υπεύθυνο για την εκατόμβη
νεκρών στο Μάτι τον αναβάθμισε ο Μητσοτάκης. Το
ακούσαμε, το ξανακούσαμε, το διαβάσαμε, πάλι το
διαβάσαμε, το είδαμε να γίνεται «τσίχλα» στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης… Και, φυσικά, ρωτήθηκε ο
πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου της περα-
σμένης Πέμπτης. Και απάντησε απλά και καθαρά:
«Ο κ. Τσίπρας τον αναβάθμισε κάνοντάς τον υπαρ-
χηγό». Και για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία, το
Μέγαρο Μαξίμου μοίρασε στους δημοσιογράφους
τα σχετικά ΦΕΚ, από όπου προκύπτει ότι η απάντη-
ση Μητσοτάκη ήταν σωστή.

Υπάρχει, από την άλλη, ο αντίλογος. Τα fake news
δεν διαδίδονται για να αλλάξουν την πραγματικότη-
τα, αλλά για να επηρεάσουν όσους μπορεί να επηρε-
άσει το καθένα από αυτά. Και λίγους να επηρεάσει
μια ψευτιά, θα έλθει η άλλη, μετά η τρίτη κ.λπ. κι έτσι,
«ανεπαισθήτως πώς» που θα έλεγε ο ποιητής, οι λί-
γοι γίνονται πολλοί. Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά
ισχύει και το αντίστροφο: ότι οι συνεχείς διαψεύσεις
των fake news καταδεικνύουν όσους τα διακινούν
και γρήγορα οι σχετικοί λογαριασμοί στα social me-
dia γίνονται αναξιόπιστοι όταν σερβίρουν τη μια μετά
την άλλη τις χονδροειδείς ψευτιές με μοναδικό σκο-
πό να εξαπατήσουν ευκολόπιστους και έτσι να πλή-
ξουν τον Μητσοτάκη. Και ένας «πατενταρισμένος»
αναξιόπιστος λογαριασμός, όχι μόνο δεν μπορεί να
επηρεάσει, αλλά οτιδήποτε γράφει, σωστό ή λάθος,
είναι πλέον αναξιόπιστο, άρα τα «πυρά» τους γίνον-
ται από την ίδια την εξέλιξη των πραγμάτων άσφαι-
ρα. Ας συνεχίσουν οι εμπνευστές τους να ρίχνουν
νερό στον μύλο του σημερινού πρωθυπουργού…

Ποιον εξυπηρετούν τα fake news;
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Λέγεται ότι τα στοιχεία αν τα παιδέψεις μπορούν
να σου πουν την αλήθεια που θες. Συνήθως
έως σήμερα από τις βασικές παραμέτρους που

έπρεπε κάποιος να λάβει υπόψη προσπαθώντας να
υπολογίσει με σχετική ασφάλεια τι πρόκειται να συμ-
βεί ήταν να δει τι γίνεται σε χώρες που προηγούνται
στην εμβολιαστική κάλυψη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει
έξαρση της παραλλαγής Δέλτα. Τέτοιες είναι η Αγγλία
και το Ισραήλ.

Σε πρόσφατη αναζήτηση και μελέτη δημοσιευμέ-
νων στοιχείων στην Αγγλία, όπου εξετάστηκαν
300.010 περιπτώσεις κρουσμάτων της παραλλαγής
Δέλτα τη χρονική περίοδο από 1/2/21 έως 2/8/21, εξά-
γονται μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα χωρίς να
παιδέψουμε καθόλου τα στοιχεία.

Το 50,5%, δηλαδή 151.054 ήταν ανεμβολίαστοι. Το
15,67%, δηλαδή 47.008 ήταν πλήρως εμβολιασμένοι.
Άρα οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν 3,5 φορές περισ-
σότερο από τους εμβολιασμένους να νοσήσουν (οι
υπόλοιποι ήταν εμβολιασμένοι με μία δόση). Από τους
ανεμβολίαστους κατέληξαν οι 253 (205 > 50 ετών),
δηλαδή το 0,17%. Από τους πλήρως εμβολιασμένους
κατέληξαν οι 402 (389 > 50 ετών), δηλαδή το 0,86%!
Κάτι που ομολογουμένως μοιάζει σοκαριστικό, αλλά

σε δεύτερη ανάγνωση είναι απολύτως φυσιολογικό.
Οι εμβολιασμένοι νοσούν δυσκολότερα αλλά αν νοσή-
σουν, που σημαίνει αν ο ιός διαπεράσει το εμβόλιο,
καταλήγουν σε πολλαπλάσιο ποσοστό (πενταπλάσιο)
και μάλιστα κυρίως στις ηλικίες 50+. Σημαντικό, επί-
σης, είναι να λαμβάνεται υπόψη ότι πλέον στους πλή-
ρως εμβολισμένους είναι η πλειοψηφία των μεγάλων
ηλικιών, των ευπαθών ομάδων κ.ο.κ. Άρα, οποιαδή-
ποτε άμεση σύγκριση είναι ανεδαφική.

Η σύγκριση που έχει σημασία ώστε να προετοιμα-
στούμε καλύτερα για όσα θα πρέπει να διαχειριστού-
με το φθινόπωρο και τον χειμώνα, αν δεν αλλάξει κάτι
είτε προς το χειρότερο είτε προς το καλύτερο, είναι ότι
πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να συγκρατηθεί η δια-
σπορά της παραλλαγής Δέλτα σε όλο τον πληθυσμό,
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, χωρίς να δίδε-
ται η εντύπωση, που σήμερα είναι πεποίθηση, ότι ο
εμβολιασμός είναι πανάκεια ή μας μετατρέπει σε υπε-
ρήρωες. Αν ο εμβολιασμός συνεχίσει και συγκρατή-
σουμε τη διασπορά στα υψηλά της προηγούμενης πε-
ριόδου, επειδή η πλειονότητα του πληθυσμού θα νο-
σεί σοβαρά στο 1/3 - 1/4 της προηγούμενης περιόδου,
δεν θα πιεστεί ιδιαίτερα το σύστημα υγείας στο σύνολό
του παρά μόνο τοπικά, όπου παρατηρούνται εξάρσεις.

Αν τα κρούσματα, όμως, διπλασιαστούν ή τριπλα-
σιαστούν λόγω κακής συμπεριφοράς αυτοπροστα-
σίας των εμβολιασμένων και πλημμελούς κρατικής
διαχείρισης και ελέγχου, τότε οι ανθρώπινες απώλει-
ες θα είναι πολλαπλάσιες και το σύστημα υγείας μα-
θηματικά δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πρό-
κληση. Στην εξίσωση αυτή αποτελεί άγνωστο παρά-
γοντα ο χρόνος που οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν
νοσήσει στο παρελθόν δεν θα έχουν πλέον τα απαραί-
τητα αντισώματα να αντισταθούν αποτελεσματικά στη
Δέλτα. Για του λόγου το αληθές, το Ισραήλ, που παρα-
τηρεί στενά τα στοιχεία, ήδη προχωρά στην τρίτη δό-
ση. Την περασμένη Παρασκευή ειδικοί του υπουργεί-
ου Υγείας στο Ισραήλ συνέστησαν τη μείωση από τα 60
έτη στα 50 έτη τής ελάχιστης ηλικίας για ενισχυτικό
εμβολιασμό κατά της Covid-19, ελπίζοντας ότι θα πε-
ριοριστεί η αύξηση των μολύνσεων από την παραλλα-
γή Δέλτα.

Βόμβα συνεχίζει να συνιστά το 85% του παγκόσμιου
πληθυσμού που παραμένει ανεμβολίαστο, όταν οι Δυ-
τικές κοινωνίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση της
τρίτης δόσης. Αυτά για όσα πρέπει να αναμένουμε και
για όσα πρέπει να προετοιμαστούμε. Ούτε μαγικά ούτε
συμπολιτευτικά ούτε αντιπολιτευτικά! Λογικά!

Ούτε συμπολιτευτικά ούτε αντιπολιτευτικά! Λογικά!

του
Νίκου 
Ιωσήφ

Μέλος 
γραμματείας 
Επικοινωνίας
ΚΙΝ.ΑΛ., αναπλ.
αντιπρόεδρος
Ένωσης 
Δημοκρατικής
Εθνικής 
Μεταρρύθμισης 
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Αυτό είναι ένα θέμα που πάντα είναι ενδιαφέ-
ρον αλλά και μονίμως παραμένει διφορού-
μενο: Ποιοι είναι οι «κακοί άνθρωποι» και

πώς τους ξεχωρίζουμε; Κακοί άνθρωποι είναι αυτοί
που στην Ψυχολογία λέμε «ψυχοπαθητικοί» ή, αλ-
λιώς, «ψυχοπαθητικές προσωπικότητες».

Όταν οι ειδικοί λέμε κάποιον «ψυχοπαθητικό», εν-
νοούμε ότι οι σκέψεις και η συμπεριφορά του στρέ-
φονται εναντίον των άλλων. Μάλιστα, όσο πιο έντονα
ψυχοπαθητικός είναι κάποιος τόσο πιο επιτυχημένη
είναι η κοινωνική του συμπεριφορά, αφού με αυτήν
αλιεύει τα νέα θύματά του!

Επειδή η προσωπικότητά τους διακρίνεται από
σκληρότητα και από αδιαφορία για τους άλλους, στις
σύγχρονες κοινωνίες -όπου ανθούν συνθήκες
σκληρού ανταγωνισμού- ακριβώς η σκληρότητα και
η αδιαφορία γίνονται προτερήματα τα οποία τους κά-
νουν να καταλήγουν επιτυχημένοι σε κοινωνικό και
σε οικονομικό επίπεδο. Προφανώς διότι το αντί-
στροφο, οι ιδιότητες των άλλων να νοιάζονται και να
μπορούν να αφοσιωθούν σε συνθήκες κοινωνικού
ανταγωνισμού ή μέσα σε σχέσεις είναι μειονεκτή-
ματα. Οι ψυχοπαθητικοί, λοιπόν, «ανθούν» σε αντα-
γωνιστικές κοινωνίες!

Σε επίπεδο συμπεριφοράς, συνήθως έχουν σαγη-
νευτικούς τρόπους, είναι γοητευτικοί και φαίνονται
πολύ εξευγενισμένοι. Αυτά, όμως, για τους ψυχοπα-
θητικούς είναι όπλο και όχι κάτι πραγματικά πηγαίο
που βγαίνει από μέσα τους.

Στέκονται κυρίαρχοι, επιτηδευμένοι, με μια παγε-
ρή ευγένεια και μια ορθότητα συμπεριφοράς. Συχνά
τους περιγράφουμε σαν «φίδια με κουστούμια» -
παρομοίωση, μάλιστα, που είναι ιδιαίτερα πετυχη-
μένη, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι οι ψυχοπαθητικοί
προκόβουν ιδιαίτερα σε ανταγωνιστικά περιβάλλον-

τα, όπως είναι οι επιχειρήσεις, τα ΜΜΕ και, βεβαίως,
η πολιτική! Άρα, μεγαλοστελέχη, άνθρωποι του θεά-
ματος και μεγαλοδημοσιογράφοι, όπως επίσης και
οι επιτυχημένοι πολιτικοί, έχουν, δυστυχώς, αυξη-
μένο ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν την κατηγορία.

Με απλά λόγια, οι ψυχοπαθητικοί είναι συχνότατα
ιδιαίτερα επιτυχημένα άτομα σε αυτούς τους τομείς,
ακριβώς επειδή έχουν να κάνουν με χειρισμό και,
τελικά, επικράτηση πάνω σε άλλους ανθρώπους,
ενώ είναι η εξουσία που τους γοητεύει.

Η ευχή καθενός που τον έχουν εκμεταλλευτεί στη
ζωή του τέτοια ψυχοπαθητικά άτομα είναι το πώς θα
μπορούσαν να τον έχουν αντιληφθούν νωρίς. Αλλά
αυτό δεν είναι εύκολο. Οι ψυχοπαθητικοί ξέρουν να
χειρίζονται τον λόγο τους ικανοποιητικά, ώστε να
κρύβουν τα συναισθήματά τους και όχι να τα φανε-
ρώνουν. Αν παραμένετε ανυποψίαστοι απέναντί τους
πολύ καιρό, τότε, όταν τους αντιληφθείτε, θα είστε
ήδη ξεγελασμένοι ή προδομένοι.

Ένα άλλο, έμμεσο κριτήριο είναι ότι οι ψυχοπαθη-
τικοί άνθρωποι αρέσκονται να επικρίνουν και να δια-
πληκτίζονται. Και αυτό γιατί έχουν ανάγκη από έντο-
νες εμπειρίες και εντάσεις για να αισθανθούν ζων-
τανοί. Με άλλα λόγια, η ένταση και οι καβγάδες δεν
τους εξαντλούν, επειδή… θρέφονται από τις διενέ-
ξεις. Για όποιον μπορεί να διακρίνει λεπτές συμπερι-
φορές στη λειτουργία τους, είναι χρήσιμο να προσ-
διορίσουμε ποιες είναι οι διεργασίες που χρησιμο-
ποιούν για να επικοινωνήσουν:

� Είναι πάρα πολύ ελεγκτικοί και επιθυμούν να
ελέγχουν τα πάντα - σε επίπεδο παντοδυναμίας!

� Χρησιμοποιούν πολύ έντονα έναν μηχανισμό
ψυχικής αντιστροφής προς τους άλλους, που τον λέ-
με «προβλητική» ταύτιση. Για παράδειγμα, «δεν σε
μισώ εγώ, εσύ είσαι που με μισείς». «Δεν σε αδίκησα

εγώ, εσύ είσαι που με αδικείς»...
Προσέξτε τα αυτά!
�Συχνότατα έχουν σεξουαλικές διαστροφές, έλ-

λειψη ηθικής συνείδησης στο να αναγνωρίζουν τι εί-
ναι «καλό και κακό», ενώ εμφανίζουν πολύ μεγάλη
σχετικότητα στο τι είναι δίκαιο και άδικο («τα καλά
και συμφέροντα»). Οι ίδιοι δεν φταίνε... ποτέ, σε τί-
ποτα και, κυρίως, ποτέ δεν προσκολλώνται σε άλ-
λους ανθρώπους, επειδή δεν έχουν αδυναμίες! Δεν
έχουν κολλητούς φίλους ούτε πραγματικά αγαπημέ-
νους σε σχέση.

� Για τους πιο ψυχοπαθητικούς, η παρουσία των
άλλων ανθρώπων υπάρχει μόνον όσο τους είναι
χρήσιμοι! Τη στιγμή που η χρησιμότητά σας θα στα-
ματήσει (για παράδειγμα, όταν επιτύχουν το αποτέ-
λεσμα που ήθελαν από εσάς), τότε σας ξεχνούν ή και
σας απομακρύνουν.

�Αρέσκονται να υπερηφανεύονται για οτιδήποτε
δόλιο έχουν κάνει, π.χ. για κατακτήσεις, απάτες, ξε-
γελάσματα προς άλλους. Έχουν ανάγκη να υπερη-
φανεύονται γι’ αυτά γιατί νομίζουν ότι έτσι εντυπω-
σιάζουν τους άλλους!

Θα προσέξετε ότι η συμπεριφορά τους, παρότι ευ-
γενική, σκοπεύει πάντα σε μια εσκεμμένη προσπά-
θεια να εκμεταλλευτούν τους άλλους. Θέλουν να πά-
ρουν από εσάς - και όχι να συνεργαστείτε!

�Ένα χαρακτηριστικό τους είναι πως ντροπή δεν
νιώθουν: Όταν κάνουν κάτι (ατιμία, απιστία), ντρέ-
πονται επειδή συλλαμβάνονται, επειδή πιάστηκαν
και όχι για ό,τι έκαναν...

�Τέλος, έχουν και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό:
Δείχνουν άφοβοι. Όταν θα ακούτε κάποιον να μιλάει
τελείως άφοβα (π.χ., να περιγράφει πως δεν φοβά-
ται τίποτα και κανέναν), τότε να υποψιάζεστε μια αυ-
ξημένη ψυχοπαθητικότητα.

Ποιοι είναι οι «κακοί» άνθρωποι και πώς τους ξεχωρίζουμε;

 του
Γιώργου 

Α. Παπαγεωργίου

Διευθυντή 
στην «Ψυχική 

Φροντίδα»
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OLITICALP ΛΛΑΔΑE12

Σφίγγει ο κλοιός για 
τους ανεμβολίαστους 

Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Σ
τενεύουν τα περιθώρια για όσους δεν έχουν εμβολια-
στεί, καθώς πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης και
των λοιμωξιολόγων είναι η επιτάχυνση των εμβολια-
σμών -που έχουν μειωθεί τον Αύγουστο- αλλά και η

ασφάλεια των πολιτών, αφού τα κρούσματα σε καθημερινή βάση
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις και η μετάλλαξη Δέλτα κυριαρ-
χεί. Ταυτόχρονα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για εργαζομένους δομών φροντίδας
ηλικιωμένων και ΑμεΑ, οι οποίοι επέλεξαν να μην εμβολια-
στούν. Υπενθυμίζεται πως η διορία έληξε τη Δευτέρα και ήδη
υπάρχουν δομές όπου ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ένας
στους τέσσερις εργαζομένους θα τεθεί σε αναστολή. 

Υπενθυμίζεται ότι προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα:

Δημόσιος Τομέας
Για τον εργαζόμενο: Ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής κα-

θηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφα-
λής του φορέα. Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός Τομέας
Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει

δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσ-
σεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό
διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό
κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο: α) 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευ-
ρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέ-
λεγχο 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, κάλεσμα προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώμα-
τος Ελληνικής Ακτοφυλακής και το προσωπικό του υπουργείου
Ναυτιλίας, που δεν έχει εμβολιαστεί, να προχωρήσουν άμεσα
σε εμβολιασμό, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ασφαλές

τείχος ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό και τις μεταλλάξεις του,
απεύθυνε χθες με επιστολή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Σύμφωνα με πηγές
από το υπουργείο Ναυτιλίας, η επιστολή εστάλη προς όλες τις
αρμόδιες διευθύνσεις του Λιμενικού Σώματος και των υπηρε-
σιών του υπουργείου Ναυτιλίας και σε αυτήν ο κ. Πλακιωτάκης
επισημαίνει ότι «ο εμβολιασμός, ειδικότερα όσων έρχονται σε
επαφή με μεγάλο αριθμό πολιτών αλλά και όσων υπηρετούν σε
θέσεις μέγιστης ευθύνης για τη φύλαξη των συνόρων της πατρί-
δας μας και την ασφάλεια των συμπατριωτών μας, αποτελεί ταυ-
τοχρόνως κοινωνική ευθύνη και εθνική προτεραιότητα». «Η
προστασία της υγείας σας, η προστασία της υγείας αγαπημένων
σας προσώπων, η προστασία των συναδέλφων σας και των πολι-
τών αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για να είστε υγιείς και να
μπορείτε να προσφέρετε σημαντικό έργο για την πατρίδα», επι-
σημαίνει στην επιστολή του ο υπουργός Ναυτιλίας.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, το υπουργείο Παι-
δείας, σε ανακοίνωσή του σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων
στις 13 Σεπτεμβρίου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παροτρύνουμε
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν έχουν ακόμη εμ-
βολιαστεί να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα προ-
στασίας από τον κορoνοϊό, πριν από την έναρξη της νέας σχολι-
κής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Στόχος όλων μας, η προστασία
της ατομικής και της δημόσιας υγείας και η απρόσκοπτη λει-
τουργία των εκπαιδευτικών μας δομών».

Ενδεικτικό του συναγερμού στον οποίο βρίσκεται η κυβέρνη-
ση για την πορεία του κορονοϊού το αμέσως επόμενο διάστημα
είναι και το νέο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, με συμβουλές για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών
από τις διακοπές τους και με την παρότρυνση να σπεύσουν να
εμβολιαστούν όλοι όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμη. Όπως ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά στον επίσημο λογαριασμό της ελληνι-
κής κυβέρνησης στο Twitter, «επιστρέφοντας από τις διακοπές,
προσέχουμε περισσότερο. Κάνουμε self test και για μία εβδο-
μάδα δεν ερχόμαστε σε στενή επαφή με ευπαθείς ομάδες, ειδι-
κά εάν αυτές δεν έχουν εμβολιαστεί. Και εμβολιαζόμαστε!
Κλείστε ραντεβού, προστατεύστε τον εαυτό σας.
emvolio.gov.gr».

Σε πλήρη εξέλιξη οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
σε εργαζομένους δομών φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ



Τα νεότερα στοιχεία που έρχονται από το Ισραήλ, χώρα
πρωτοπόρα στους μαζικούς εμβολιασμούς κατά του κορο-
νοϊού, προκαλούν ανησυχίες και δεύτερες σκέψεις σε αρ-
κετούς επιστήμονες, καθώς, παρόλο που έχει ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο (78% του
πληθυσμού άνω των 12 ετών έχει πλήρως εμβολιαστεί),
εμφανίζει επίσης έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς
νέων ημερήσιων κρουσμάτων παγκοσμίως (9.379 νέα
κρούσματα χθες).

Για «κρίσιμη φάση» και για «αγώνα δρόμου εναντίον της
πανδημίας» έκανε λόγο ο Ισραηλινός υπουργός Υγείας, ο
οποίος έκανε τρίτη ενισχυτική δόση στις 13 Αυγούστου και
η χώρα του, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 9,3 εκατ. κα-
τοίκους, έγινε προ ημερών η πρώτη στον κόσμο που πλέον
κάνει τρίτη δόση στους άνω των 50 ετών. Από τις 30 Ιουλίου
το Ισραήλ είχε ξεκινήσει να χορηγεί τρίτη -ενισχυτική ή
αναμνηστική- δόση στους άνω των 60 ετών και από τις 13
Αυγούστου στους άνω των 50 ετών. Μέχρι σήμερα έχει χο-

ρηγήσει τρίτη δόση σε λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο πο-
λίτες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η τρίτη δόση αυξάνει άμεσα
τα αντισώματα κατά του κορονοϊού, ενισχύοντας την πρώτη
γραμμή άμυνας στη μύτη και στον λαιμό, δυσκολεύοντας
τον ιό να δημιουργήσει «προγεφύρωμα». Τα προκαταρκτι-
κά στοιχεία του ισραηλινού υπουργείου Υγείας δείχνουν
ότι οι άνω των 60 ετών που κάνουν ενισχυτική δόση έχουν
μισές πιθανότητες, σε σχέση με όσους έχουν κάνει δύο δό-
σεις, να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

«E
σπασε» ξανά το φράγμα
των 4.000 νέων κρουσμά-
των η χώρα μας, γεγονός
που προκαλεί έντονη ανη-

συχία στους ειδικούς, εν όψει της μαζικής
επιστροφής των εκδρομέων από τις δια-
κοπές αλλά και του δύσκολου -όπως όλα
δείχνουν- Σεπτέμβρη. 

Πιο αναλυτικά, τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊ-
ού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες από τον ΕΟΔΥ είναι 4.206, εκ των
οποίων 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι είναι 258. Οι νέες εισαγωγές
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 218. Οι νέοι θάνατοι με
κορονοϊό είναι 16, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
13.253. 

Στην Αττική καταγράφονται για ακόμα
ένα 24ωρο τα περισσότερα νέα κρούσμα-
τα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, από τα συ-
νολικά 4.206 κρούσματα, στο Λεκανοπέ-
διο καταγράφονται 969 και στη Θεσσαλο-
νίκη 323. Στην Κρήτη εντοπίζονται 470
κρούσματα, ενώ στο «κόκκινο» είναι η
Ρόδος με 150 και η Μεσσηνία με 118.

Στο μεταξύ, σταθερό παρέμεινε το ιικό
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύ-
ματα της Αττικής την εβδομάδα από 9 έως
15 Αυγούστου. Αυξητικές μεταβολές πα-
ρατηρήθηκαν σε Χανιά και Ιωάννινα. Συγ-
κεκριμένα, συνεχίσθηκε η τάση αύξησης
(+103%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου
στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στα
Χανιά, ενώ έκρηξη παρατηρήθηκε στα
Ιωάννινα, με αύξηση 260%. 

Προχωρούν οι εμβολιασμοί 
Οι εμβολιασμοί έχουν ξεπεράσει τα 11

εκατομμύρια στη χώρα, ενώ περισσότε-
ροι από 5.850.000 πολίτες έχουν εμβο-

λιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό
που αντιστοιχεί σε 55,6% του γενικού πλη-
θυσμού και 65% επί του ενήλικου πληθυ-
σμού. Σε εξέλιξη είναι και ο κατ’ οίκον εμ-
βολιασμός, στον οποίο έχουν κάνει αίτη-
ση 5.274 πολίτες, ενώ ήδη έχουν εμβο-
λιαστεί 4.000. Ακόμη, τις τελευταίες 10
ημέρες 72.000 συμπολίτες μας έχουν
κλείσει ραντεβού για την πρώτη δόση,
ενώ σε εξέλιξη είναι οι δράσεις για τον εμ-
βολιασμό Ρομά, αστέγων και μεταναστών.
Επίσης, περισσότεροι από 10.000 πολίτες
έχουν εμβολιαστεί σε απομακρυσμένες
περιοχές.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα

ποσοστά των εμβολιασμών, ανάλογα με
την ηλικιακή ομάδα:
�80-84 ετών: το 72,3% έχει εμβολιαστεί.
� 75-79 ετών: η ομάδα που παρουσιάζει
την καλύτερη συμμετοχή, 84,4%.
�70-74 ετών: 78,7%.
�65-69 ετών: 80,1%.
�60-64 ετών: 75,9%.
�55-59 ετών: 72,8%.
�50-54 ετών: 69,3%.
�45-49 ετών: 66,1%.
�40-44 ετών: 61%.
�35-39 ετών: 53,6%.
�30-34 ετών: 51,7%.
�25-29 ετών: 50%.

� 18-24 ετών: 39,4%.
� 15-17 ετών: 11,1%.
� 12-14 ετών: 3%.

Έντονη ανησυχία εν όψει
της επιστροφής των
εκδρομέων από τις
διακοπές - Στα ύψη το ιικό
φορτίο στα Ιωάννινα
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«Έκρηξη» στα  νέα κρούσματα

Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα που χορηγεί τρίτη δόση στους άνω των 50 ετών
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Στο κυνήγι των εμπρηστών η ΕΛ.ΑΣ.

Σ
ε τουλάχιστον 21 συλλήψεις
ατόμων που κατηγορούνται για
υποθέσεις εμπρησμού έχει
προχωρήσει από τα τέλη Ιουλίου

μέχρι και σήμερα η ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργα-
σία με το Ανακριτικό Τμήμα του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. 

Όπως, άλλωστε, δήλωσε χθες ο εκπρό-
σωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Απόστολος
Σκρέκας, η Αστυνομία διερευνά κάθε εν-
δεχόμενο για την πρόκληση πυρκαγιών.
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται πυρετωδώς η
έρευνα του Αρείου Πάγου για οργανωμέ-
νο σχέδιο. Στην Αττική μόνο έχουν γίνει 11
συλλήψεις, με τις δύο πιο πρόσφατες να
ανακοινώνονται το πρωί της Τρίτης από τη
ΓΑΔΑ και να αφορούν σε έναν 54χρονο
Έλληνα και μια 29χρονη Ιρανή.

Οι συγκεκριμένες συλλήψεις έγιναν
ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, με τα
δύο αυτά άτομα να βάζουν φωτιά με γυμνή
φλόγα μέσα σε αστικό ιστό. Το ευτύχημα
είναι ότι αμφότερες οι εστίες αντιμετωπί-
στηκαν άμεσα, με τον 54χρονο να επιχει-
ρεί εμπρησμό στο Χαϊδάρι, βάζοντας φω-
τιά σε χαρτιά και ξερόχορτα χαμηλής βλά-
στησης στην είσοδο του οικισμού Αφαίας
Σκαραμαγκά. Αρχικά επιχείρησε να δια-
φύγει πεζός, ωστόσο έγινε αντιληπτός από

περιοίκους που κάλεσαν την Άμεση Δρά-
ση. Ύστερα από λίγα λεπτά συνελήφθη,
οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και
αναγνωρίστηκε. Στη δεύτερη περίπτωση,
η 29χρονη από το Ιράν έβαλε φωτιά σε ξε-
ρά φύλλα στο έδαφος στην πλατεία Ελευ-
θερίας, στην περιοχή της Κουμουνδού-
ρου. Εκείνη την ώρα, όμως, αστυνομικοί
που έκαναν περιπολία την είδαν και έτσι τη
συνέλαβαν επιτόπου, ενώ έσβησαν και τη
φωτιά η οποία πρόλαβε να κάψει ένα μέ-
τρο έκτασης. Πάνω και στους δύο συλλη-

φθέντες βρέθηκαν οι αναπτήρες που χρη-
σιμοποίησαν για να βάλουν φωτιές. Υπό
διερεύνηση βρίσκονται και οι καταγγελίες
των δημάρχων Λαυρεωτικής, Σαρωνικού
και Μάνδρας ότι οι πυρκαγιές της Δευτέ-
ρας, που καρδιοχτύπησαν τους κατοίκους
της Αττικής, οφείλονται σε εμπρησμό. Ει-
δικά στην περίπτωση της Κερατέας, έχει
υποδειχθεί στις Αρχές και Ι.Χ. αυτοκίνητο
συγκεκριμένης μάρκας και χρώματος,
ενώ υπάρχουν διαθέσιμα και κάποια ψη-
φία από την πινακίδα κυκλοφορίας. Για τις

έρευνες ενημερώνεται συνεχώς και ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδης, ενώ δεν πρέπει να λησμο-
νούμε και την εισαγγελική παραγγελία για
διερεύνηση τυχόν οργανωμένου σχεδίου
εμπρησμού στις αρχές Αυγούστου. Τέλος,
να σημειώσουμε ότι σε όλη τη χώρα έχουν
γίνει 164 προσαγωγές ύποπτων ατόμων, οι
142 εκ των οποίων στην Αττική - με τις από
κοινού έρευνες της Ασφάλειας και της Δι-
εύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων
Εμπρησμού να συνεχίζονται. 

Ένας από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου της
Δυτικής Αττικής, το όρος Πατέρας, πλήρωσε βαρύ τίμη-
μα από την πύρινη λαίλαπα, που από το μεσημέρι της
Δευτέρας έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα παρθένου δά-
σους στα Βίλια. Αργά το απόγευμα της Τρίτης και με τα
εναέρια μέσα (14 ελικόπτερα, 8 αεροσκάφη και τα 2 ρω-
σικά Ilyushin) να έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες
ρίψεις νερού μέχρι να πέσει το σκοτάδι, το μέτωπο της
φωτιάς είχε περιοριστεί.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πύρινο μέτωπο, σύμφω-
να και με όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Βασί-
λης Κόκκαλης, έφτασε κάποια στιγμή να εκτείνεται σε
μήκος 10 χιλιομέτρων και ήταν αδύνατο να περιοριστεί
από τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν στα Βίλια.
Οι περισσότεροι από 330 πυροσβέστες, με τη συνδρομή
εκατοντάδων εθελοντών και κατοίκων, αλλά και των 143
Πολωνών συναδέλφων τους, έχουν «ασφαλίσει» τον οι-
κισμό των Βιλίων, ενώ με υπεράνθρωπες προσπάθειες
επιχειρούν να οριοθετήσουν και να ελέγξουν τη φωτιά. Η

περιοχή που καίει το πύρινο μέτωπο είναι ιδιαίτερα δύ-
σβατη, με αγροτικούς δρόμους όπου μπορεί εύκολα να
εγκλωβιστεί κάποιο πυροσβεστικό όχημα και πρόχειρες
αντιπυρικές ζώνες που κόπηκαν απλώς για να καθυστε-
ρήσουν λίγο τις φλόγες. 

Η μάχη -που συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας- δίνεται για να μην «κατέβει» η φωτιά από το όρος

Πατέρα προς τη Βένιζα, το Βαθυχώρι και την πεδιάδα
των Μεγάρων.

Σύμφωνα με μόνιμους κατοίκους της περιοχής, τουλά-
χιστον πέντε σπίτια στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου
έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από το πέρασμα της
πύρινης λαίλαπας. Ιδίως τα ξημερώματα της Τρίτης, η
φωτιά έκαιγε ανεξέλεγκτη τα πάντα στο πέρασμά της,
ενώ πληρώματα περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ. απομάκρυναν
μέχρι την τελευταία στιγμή άτομα τα οποία είχαν μείνει
πίσω (σ.σ.: ανάμεσά τους και μία τετραμελή οικογένεια).
Καλά στην υγεία τους είναι οι τρόφιμοι του γηροκομείου
το οποίο λειτουργεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερω-
μένης, κοντά στο Παλαιοχώρι, που έχει εκκενωθεί, κα-
θώς χρειάστηκε για προληπτικούς λόγους -και κυρίως
λόγω του καπνού- να μεταφερθούν σε άλλες δομές. Ση-
μαντική ήταν η συνδρομή του ΕΚΑΒ, καθώς 12 ηλικιωμέ-
νοι μεταφέρθηκαν για φιλοξενία στο Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και άλλοι δύο, θετικοί
στον κορονοϊό, διακομίστηκαν στο ΠΓΝ «Αττικόν».

Πύρινη λαίλαπα στα Βίλια - Μάχη με τις φλόγες στο Όρος Πατέρας

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σημαντική δωρεά
Αξίζει να σημειωθεί πως το Ίδρυμα «Λίλιαν Βου-
δούρη», σε αναγνώριση των υπηρεσιών του Πυρο-
σβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση της λαίλα-
πας των πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα μας το
τελευταίο διάστημα, αποφάσισε τη δωρεά 100.000
ευρώ, για την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού. Η δω-
ρεά θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση των
απαιτούμενων διαδικασιών.



Αναρρώνει 
ο Νίκος Χαρδαλιάς   

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία
Όλγα» παραμένει ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας, μετά τη
σοβαρή περιπέτεια με την υγεία
του. Ο Νίκος Χαρδαλιάς θα
συνεχίσει εκεί τη νοσηλεία του για
προληπτικούς λόγους, μετά το
ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη το
μεσημέρι της Δευτέρας, όταν, ενώ
βρισκόταν στο γραφείο του,
αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και
διακομίσθηκε στο νοσοκομείο
«Αγία Όλγα».
Αμέσως εισήχθη στη χειρουργική
μονάδα και του τοποθετήθηκαν δύο
στεντ, ενώ στη συνέχεια
μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου αναμένεται
να παραμείνει για τρία 24ωρα.
Σύμφωνα με την ιατρική
ενημέρωση, ο Νίκος Χαρδαλιάς
έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη
ζωή του. Παράλληλα, η σύζυγός
του, Γιώτα Παναγιωτοπούλου, με
ανάρτησή της στα social media,
ανέφερε ότι είναι καλά στην υγεία
του και ευχαρίστησε για τη
συμπαράσταση.
Ο υφυπουργός είχε τη Δευτέρα
τηλεφωνική επικοινωνία με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στο νοσοκομείο τον επισκέφτηκε ο
αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Βασίλης Κοντοζαμάνης. Ακόμη, τον
κ. Χαρδαλιά επισκέφτηκε και ο
τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη
του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης,
μεταφέροντας τις ευχές και τα
περαστικά του προέδρου του
κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.
Ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον
Νίκο Χαρδαλιά, με αναρτήσεις τους
στο Τwitter, έστειλαν μεταξύ άλλων
ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, o υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης και ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος. 

Από τη Μαρία Δήμα 

Εδώλιο για 13 πρόσωπα από τους συνολι-
κά 31 κατηγορουμένους στην υπόθεση της
απάτης του Ομίλου Folli Follie δείχνει με
βούλευμά του το αρμόδιο Δικαστικό Συμ-
βούλιο της Αθήνας. Ανάμεσα στους κατηγο-
ρουμένους που παραπέμπονται σε δίκη ενώ-
πιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημά-
των της Αθήνας βρίσκονται και ο Δημήτρης
Κουτσολιούτσος, ο γιος του Τζώρτζης -και οι
δύο προφυλακισμένοι- καθώς και η σύζυγός
του Καίτη, για εγκληματική οργάνωση και
σειρά άλλων κακουργηματικών πράξεων,
ενώ η ζημία που προκλήθηκε από την παρά-
νομη δραστηριότητά τους φέρεται να ανέρ-
χεται στα 413.078.346,17 ευρώ, αν και το
ακριβές ύψος της δεν μπορεί ακόμη να υπο-
λογιστεί.

Ειδικότερα, τα μέλη της οικογένειας Κου-
τσολιούτσου μαζί με τα υπόλοιπα κατηγο-
ρούμενα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου θα
καθίσουν στο εδώλιο, προκειμένου να δικα-
στούν για ένα βαρύ κατηγορητήριο που περι-
λαμβάνει εγκληματική οργάνωση, πλαστο-
γραφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία
άνω των 120.000 ευρώ, απάτη κατά συναυ-
τουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα
κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ
και ΝΠΔΔ, με προξενηθείσα ζημία άνω των

120.000 ευρώ, χειραγώγηση της αγοράς από
κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολού-
θηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία
και κατ’ εξακολούθηση. Ο προφυλακισμένος
ιδρυτής της εταιρείας βαρύνεται επιπλέον με
το κακούργημα της κατάχρησης προνομια-
κής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και
κατ’ επάγγελμα.

Η μεθοδολογία της απάτης
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα,

ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος και ο γιος του,
Τζώρτζης, που φέρονται ως ηθικοί αυτουρ-
γοί, από το έτος 2006 και έκτοτε συγκρότη-
σαν εγκληματική οργάνωση, στην οποία εί-
χαν ενταχθεί τουλάχιστον 13 άτομα, το καθέ-
να από αυτά με ξεχωριστό και διακριτό ρόλο.
Κατά το βούλευμα, κατήρτιζαν πλαστά έγρα-
φα τραπεζών (statements), παρουσιάζοντας
ψευδώς τεράστια χρηματικά ποσά για να δεί-
χνουν μια εύρωστη οικονομική εικόνα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε έναν τραπεζικό λογα-
ριασμό στον οποίο η εταιρεία είχε υπόλοιπο
μόλις 60 ευρώ αυτοί εμφάνιζαν 70.000.000.
Εν συνεχεία, τα παραπάνω πλαστά έγγραφα
οι κατηγορούμενοι τα έστελναν (με τη βοή-
θεια των συνεργών τους) στους συγκατηγο-
ρούμενούς τους στην Κίνα και τα χρησιμο-
ποιούσαν είτε για δανεισμό είτε για να πα-
ρουσιάζουν, ψευδώς, σε ξένους επενδυτές

ότι δήθεν η εταιρεία είχε τεράστια αποθέμα-
τα χρημάτων. 

Παράλληλα, με πλαστά έγγραφα παρου-
σίαζαν τεράστιο κύκλο εργασιών στην Κίνα
με δήθεν συναλλαγές είτε με ανύπαρκτες
εταιρείες είτε με επιχειρήσεις που δεν είχαν
καμία εμπορική δραστηριότητα, αλλά πα-
ρουσιάζονταν σαν θυγατρικές. Ακολούθως,
τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις
των «ψευδοεταιρειών» στην Κίνα ο Δ. Κου-
τσολιούτσος και ο γιος του τις έστελναν στην
Ελλάδα και ζητούσαν να ενοποιηθούν με
τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου
υπο-ομίλου που δραστηριοποιούνταν στην
Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εξαπατή-
σουν το επενδυτικό κοινό και τα χρηματιστή-
ρια, όπως επίσης και τα στελέχη των τραπε-
ζών, αποσπώντας με τη μορφή δανεισμού τε-
ράστια χρηματικά ποσά. Πετύχαιναν, δε, να
χειραγωγήσουν την αγορά…

Ανάμεσά τους, σύσσωμη 
η οικογένεια Κουτσολιούτσου
- Συγκρότησαν «εγκληματική
οργάνωση»

Σκάνδαλο Folli Follie: Σε
δίκη 13 κατηγορούμενοι 
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Δυτική Ελλάδα

Φυσικό αέριο σε Πάτρα, 
Αγρίνιο και Πύργο

Το έργο «Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και
μέσης πίεσης» και την ένταξή του για χρηματοδότηση στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» υπέγρα-
ψε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης με προϋπολογισμό 21.327.723 ευρώ και αφορά στην
κατασκευή τοπικών δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους
τρεις μεγαλύτερους δήμους της περιφέρειας, Πάτρα, Αγρίνιο
και Πύργο. Η τροφοδότηση των δικτύων διανομής θα πραγμα-
τοποιηθεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο θα μετα-
φέρεται από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της
Ρεβυθούσας. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί από τη ΔΕΔΑ το
δίκτυο μέσης πίεσης για την πόλη της Πάτρας, το οποίο θα με-
ταφέρει το φυσικό αέριο από την περιοχή χωροθέτησης των
δεξαμενών στην πόλη, ενώ για τις πόλεις του Αγρινίου και του
Πύργου η τροφοδότηση των δικτύων του αστικού ιστού θα γί-
νεται απευθείας από την έξοδο των δεξαμενών.

Προτάσεις συγκεκριμένες για την αναγέννηση της
πυρόπληκτης Βόρειας Εύβοιας κατέθεσε στην κυ-
βέρνηση ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φά-
νης Σπανός. Ο κ. Σπανός προτείνει άμεσες και με-
σοπρόθεσμες στρατηγικές στα πεδία της κοινωνι-
κής πολιτικής, του περιβάλλοντος, των υποδομών,
της επιχειρηματικότητας, της δημογραφίας και της
ενέργειας. Στόχος της περιφερειακής Αρχής είναι
η κάλυψη όλων των αναγκών που προέκυψαν από
τις φωτιές και η γενική ανασυγκρότηση της ευρύτε-
ρης περιοχής. Στις άμεσες παρεμβάσεις αναφέρον-

ται, μεταξύ άλλων, οι απαραίτητες αποζημιώσεις
προς τους πληγέντες, καθώς και τα αντιπλημμυρικά
έργα στις ορεινές και πεδινές κοίτες των ρεμάτων.
Για τις προτάσεις του ο περιφερειάρχης επισημαί-
νει: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τις προτά-
σεις που κατέθεσε προς την κυβέρνηση καθορίζει
ένα αφετηριακό πλαίσιο έργων και παρεμβάσεων
και παραμένει στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας
ανασυγκρότησης, συνεργαζόμενη με τους συναρ-
μόδιους θεσμικούς φορείς και συμμετέχοντας στην
ad hoc εθνική επιτροπή ανασυγκρότησης».

Τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες των
καθαριστριών σε σχολικά κτίρια όλων των δή-
μων της χώρας φέρνει στη Βουλή το ΚΙΝ.ΑΛ.
Ειδικότερα, η Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής -με
τις υπογραφές όλων των βουλευτών και της
προέδρου του κάτω από τη σχετική κοινοβου-
λευτική αναφορά- διαβιβάζει στους συναρμό-
διους υπουργούς την ανοιχτή επιστολή 31 Σω-
ματείων Εργαζομένων στην Καθαριότητα Σχο-
λικών Κτιρίων. Στην εν λόγω επιστολή οι εργα-
ζόμενοι «εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία
και αγανάκτησή τους σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους δήμους της χώ-
ρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας
σχολικών μονάδων. Η κοινοβουλευτική ανα-
φορά έχει αποδέκτες τους υπουργούς Εσωτε-
ρικών Μ. Βορίδη, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ν. Κεραμέως και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη, από τους οποίους
και η Κ.Ο. ζητά ενημέρωση «για τις αποφάσεις
και τις ενέργειές σας σχετικά με το προανα-
φερθέν θέμα».

! ΟΤΑ  

Παρέμβαση ΚΙΝ.ΑΛ.
για τις καθαρίστριες
στα σχολεία

Θεσσαλία 

Έξι επενδυτικά σχέδια 
επιχορηγούνται 
από τον Αναπτυξιακό
Έξι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στη Θεσσα-
λία επιχορηγούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο Γενι-
κής Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας με 1,5
εκατ. ευρώ προκειμένου να υλοποιήσουν τα νέα τους
επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού
επένδυσης 8,2 εκατ. ευρώ. «Ολοκληρώθηκε από τη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Πε-
ριφέρειας η διαδικασία αξιολόγησης έξι νέων επεν-
δυτικών σχεδίων και ευελπιστούμε οι νέες επενδύ-
σεις να πάρουν σύντομα τον δρόμο της υλοποίησης»,
δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. 

Κατάθεση προτάσεων για την ανασυγκρότηση
της Βόρειας Εύβοιας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα

Κρήτη

Συνεργασία με UNESCO 
για την ανάδειξη 
του κρητικού πολιτισμού»
Στενότερη και παραγωγικότερη συνεργασία με την UN-
ESCO επιδιώκει η περιφερειακή Αρχή Κρήτης με στόχο
την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Μεγα-
λονήσου. Προς τούτο ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρνα-
ουτάκης συνάντησε τον Νίκο Κασσιανίτη, διευθυντή του
γραφείου της γενικής διευθύντριας της UNESCO που
βρίσκεται στην έδρα του οργανισμού στο Παρίσι και συ-
νεργάστηκαν επί μακρόν. Στη συζήτηση παρενέβη και η
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Ξ
εκίνησε από τη Δευτέρα 16 Αυγούστου
η εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού κατά της Covid-19 σε όλες τις

δομές ηλικιωμένων και αναπηρίας της χώ-
ρας, κατά συνέπεια και σε όλες τις αντίστοι-
χες δομές των δήμων. Όπως προβλέπει η
σχετική διάταξη, το σύνολο των εργαζομένων
και των διοικήσεων ιδιωτικών, δημόσιων, δη-
μοτικών και εκκλησιαστικών δομών μπορεί
πλέον να εργάζεται στις δομές μόνο αν είναι
εμβολιασμένο. Οι μη εμβολιασμένοι εργαζό-
μενοι θα τίθενται σε αναστολή εργασίας μέχρι
να εμβολιαστούν, όπως ορίζεται στον νόμο.
Κατά το διάστημα της αναστολής δεν κατα-
βάλλονται οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές
εισφορές των ανεμβολίαστων εργαζομένων.

Σύμφωνα με πιο πρόσφατη διάταξη για την
αναπλήρωση των εργαζομένων που τίθενται
σε αναστολή εργασίας, προβλέπονται γρήγο-
ρες διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπι-
κού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου, δηλαδή τρίμηνες συμβά-
σεις με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους
τρεις μήνες.

Μόνο σε περίπτωση που συντρέχουν σοβα-
ροί λόγοι υγείας οι εργαζόμενοι στις δομές
ηλικιωμένων και αναπηρίας μπορούν να κα-
ταθέσουν αίτηση απαλλαγής στις αρμόδιες
επιτροπές υγείας της οικείας τους υγειονομι-
κής περιφέρειας μέχρι και σήμερα. Για την
ακρίβεια, αίτηση απαλλαγής δικαιούνται να
καταθέσουν οι εργαζόμενοι που εμφάνισαν
σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία)
μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης ή έχουν
διαγνωστεί με αλλεργία σε κάποια έκδοχα
των εμβολίων, όσοι έχουν ιστορικό μυοκαρ-
δίτιδας και σχετική πιστοποίηση από ειδικό
ιατρό καρδιολόγο και όσοι εμφάνισαν σύν-
δρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά την
πρώτη δόση των εμβολίων και έχουν ειδική
ιατρική γνωμάτευση.

Αναμόρφωση υπόγειων διαβάσεων
Εργασίες συντήρησης και αναμόρφωσης των υπόγειων διαβά-

σεων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη από την Περιφέ-
ρεια Αττικής. Ειδικότερα, ξεκίνησαν οι εργασίες στις υπόγειες δια-
βάσεις στη Λεωφόρο Συγγρού, σε συνεργασία με τις πρυτανικές
Αρχές, από την υπόγεια διάβαση στο ύψος του Πάντειου Πανεπι-
στημίου, ενώ θα συνεχιστούν στις Λεωφόρους Χαμοστέρνας, Κη-
φισίας και Αθηνών. Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, «δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακί-
νηση των πεζών και σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούμε το συγκεκριμέ-
νο σχέδιο, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που θα αλλάξει ριζικά την
εικόνα των υπόγειων διαβάσεων, οι οποίες έχουν παραδοθεί στην
εγκατάλειψη. Παράλληλα, θα μπορούν να αποτελούν και χώρους
πολιτιστικής έκφρασης με παρεμβάσεις που θα σχετίζονται και θα
αναφέρονται στην τοποθεσία και την ιστορία τους».

Σε πρώτο πλάνο
οι αποζημιώσεις 
των πληγέντων

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου,
που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα
σύμπνοιας και συναίνεσης, ο δή-
μαρχος Γιάννης Καλαφατέλης προ-
έβη σε πλήρη απολογισμό και ανα-
φέρθηκε στις ενέργειες που ήδη
δρομολογούνται για την επόμενη
μέρα, με σκοπό την αποκατάσταση
των ζημιών σε περιουσίες και φυσι-
κό περιβάλλον. Ακόμη, αναφέρθηκε
στην ανάγκη να επισπευστούν χω-
ρίς καμία καθυστέρηση τα απαραί-
τητα αντιπλημμυρικά έργα που κρί-
νονται επιβεβλημένα, ειδικά μετά
τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ειδική
αναφορά έκανε ο κ. Καλαφατέλης
στην ενίσχυση των εθελοντικών
κλιμακίων με 30.000 ευρώ από τον
δήμο για αγορά εξοπλισμού, ενώ
ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των
«Διονυσίων» θα συγκεντρωθούν
χρήματα, τα οποία θα δοθούν σε όλα
τα εθελοντικά κλιμάκια της πόλης. 

Στήριξη στη φιλοξενία
πυρόπληκτων ζώων
Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
στηρίζει τις δομές που δημιουρ-
γήθηκαν για τη φιλοξενία πυρό-
πληκτων ζώων, κυρίως σκύλων
και γατών, από τις καταστροφικές
φωτιές της Αττικής, οι οποίες
έχουν δημιουργηθεί στον χώρο
του παλιού λατομείου ΛΑΤΟ. Οι
δομές δημιουργήθηκαν μέσα σε
λίγες ώρες από τον Δήμο Γαλα-
τσίου, όμως και ο Δήμος Λυκό-
βρυσης - Πεύκης ανταποκρίθηκε
στο κάλεσμα των δομών και πα-
ρέδωσε μέσω της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του σκυλοτροφές, γα-
τοτροφές και φαρμακευτικό υλι-
κό για ζώα. Όπως τονίζει ο δή-
μαρχος Τάσος Μαυρίδης, «πυρό-
πληκτα υπάρχουν και οικόσιτα
ζώα, η κοινωνική μας υπηρεσία
προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτή
την προσπάθεια προσφέροντας
τροφές και ειδικό φαρμακευτικό
υλικό».

Με νέα άμεση επέμβασή του
ο Δήμος Φυλής έσωσε από τη
φωτιά το Ποικίλο Όρος. Το
προσωπικό του δήμου επενέ-
βη άμεσα όταν το απόγευμα
της Παρασκευής 13 Αυγού-
στου ξέσπασε πυρκαγιά σε
δασική περιοχή στη συνοικία
της Ζωφριάς. Όπως τονίζεται,
η φωτιά προκλήθηκε από
βραχυκύκλωμα σε πυλώνα
της ΔΕΗ, ωστόσο έγινε δυνα-
τό και ελέγχθηκε γρήγορα
προτού επεκταθεί στο βουνό.
Πρόλαβε, ωστόσο, να κάψει
περίπου ενάμισι στρέμμα χα-
μηλής βλάστησης.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΕΕΤΑΑ: Αιτήσεις 
για 237.255 παιδιά      
Στις 237.255 έφτασαν φέτος οι αι-
τήσεις που αφορούν σε παιδιά για
σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ AμεΑ
έναντι 229.600 του προηγούμενου
έτους στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματι-
κής ζωής», όπως ενημερώνει η
ΕΕΤΑΑ, μετά την ολοκλήρωση της
επεξεργασίας των αιτήσεων για
χορήγηση vouchers και την ανα-
κοίνωση των προσωρινών αποτε-
λεσμάτων. Συνολικά υπέβαλαν αί-
τηση 171.074 μητέρες για 237.255
παιδιά, από αυτά 43.743 για βρέφη,
52.889 για νήπια, 128.862 για
ΚΔΑΠ, 6.686 για ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ενώ
5.075 είναι τα χωρίς ένταξη σε κα-
τηγορία. Υπενθυμίζεται ότι η υπο-
βολή και εξέταση των ενστάσεων
ξεκίνησε στις 14/8 και θα ολοκλη-
ρωθεί σήμερα, ενώ στις 20/8 θα
αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέ-
σματα προκειμένου να ξεκινήσουν
οι εγγραφές σε δημοτικές και ιδιω-
τικές δομές.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚOΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜOΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜEΣ

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή

Π

Άμεση 
επέμβαση 
σε φωτιά
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Διαμαντής Σεϊτανίδης

Α Σ Ρ Α Φ  Γ Κ Α Ν Ι

Διέφυγε παίρνοντας μαζί του
ένα ελικόπτερο γεμάτο μετρητά

Τ
ην ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ετοίμαζε το
διάγγελμά του προκειμένου να εξηγήσει στους πολίτες των ΗΠΑ
τους λόγους που αποφάσισε την αποχώρηση των αμερικανικών
στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, ο πρόεδρος της πολύπαθης

χώρας, που ξανάπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν έπειτα από 20 χρόνια, ο Ασ-
ράφ Γκάνι, εγκατέλειπε ειρηνικά τη χώρα του με κατεύθυνση το Ουζμπε-
κιστάν, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί νέα αιματοχυσία, ένας νέος
εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των αδίστα-
κτων Ταλιμπάν. Όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ρωσίας, ο Αφγανός
πρόεδρος διέφυγε από τη χώρα με τέσσερα αυτοκίνητα και ένα ελικόπτε-
ρο γεμάτο μετρητά. Ο Ασράφ Γκάνι γεννήθηκε στις 19 Μαΐου 1949 στην
επαρχία Λογκάρ του Αφγανιστάν. Φοίτησε στο Αμερικανικό Πανεπιστή-
μιο της Βηρυτού και μετά την αποφοίτησή του κέρδισε μια υποτροφία για
να παρακολουθήσει μαθήματα πολιτιστικής ανθρωπολογίας στο φημι-
σμένο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, αφού προηγουμένως άλλαξε κατεύθυν-
ση σπουδών, καθώς αρχικά είχε εγγραφεί στη νομική σχολή.

Μετά την άνοδο στην αφγανική εξουσία των φιλοσοβιετικών δυνάμεων,
ο «δυτικότροπος» Γκάνι αναγκάστηκε να παραμείνει στο Κολούμπια και
να συνεχίσει τις σπουδές του, αφού όλοι οι άνδρες της οικογένειάς του
κλείστηκαν στη φυλακή. Στο Κολούμπια γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του
Ρούλα, όταν έκανε το διδακτορικό του με τίτλο «Παραγωγή και κυριαρχία:
Αφγανιστάν, 1747-1901», ενώ το 2010, όντας ακόμη στις ΗΠΑ, ανακηρύχ-
θηκε ένας από τους «κορυφαίους 100 παγκόσμιους στοχαστές στον κό-
σμο» από το περιοδικό «Foreign Policy».

Όσο βρισκόταν στις ΗΠΑ, ο Γκάνι εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα,
στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης. Μετά την κατάρρευση των Ταλιμπάν
το 2001 επέστρεψε στο Αφγανιστάν προκειμένου να βοηθήσει στην ανοι-
κοδόμηση της χώρας του. Οι σπουδές και η προϋπηρεσία του άνοιξαν αμέ-
σως τα κέντρα εξουσίας για αυτόν. Υπήρξε σύμβουλος του προσωρινού
προέδρου Καρζάι και διετέλεσε υπουργός Οικονομικών στο Μεταβατικό
Ισλαμικό Κράτος του Αφγανιστάν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2004. Ως
υπουργός Οικονομικών εισηγήθηκε σειρά μεταρρυθμίσεων που συνέβα-
λαν καθοριστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Αφγανών πολι-
τών. Το 2013 έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία του Αφγανιστάν και
κέρδισε τις εκλογές, καθώς στο ενδιάμεσο είχε αρνηθεί να συνεργαστεί
με την κυβέρνηση που τότε (2013) αποδοκιμάστηκε. Πολύτιμο στήριγμά
του ήταν η γυναίκα του Ρούλα Γκάνι, μία Χριστιανή Λιβανέζα με διπλή
υπηκοότητα (λιβανέζικη και αμερικανική) η οποία είχε συγκριθεί με τη
βασίλισσα Σοράγια, σύζυγο του βασιλιά Αμανουλάχ Χαν, ο οποίος κυβέρ-
νησε το Εμιράτο του Αφγανιστάν από το 1919.

Ο Ασράφ Γκάνι επανεξελέγη το 2018 στη θέση του προέδρου του Αφγα-
νιστάν, ωστόσο ποτέ δεν «έδεσε» την ηγεσία του με τους απλούς πολίτες
αυτής της πολύπαθης χώρας, καθώς ο ίδιος ήταν βαθιά επηρεασμένος
από τον πολύχρονη παραμονή του στις ΗΠΑ. Έτσι, ουδείς εξεπλάγη όταν
αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χώρα του, παίρνοντας μαζί του σημαντι-
κές ποσότητες χρημάτων και χρυσαφικών, την ώρα που οι Ταλιμπάν έμ-
παιναν θριαμβευτές στην Καμπούλ. Ο Ασράφ Γκάνι, παρότι εκλεγμένος
πρόεδρος του Αφγανιστάν, ήταν εξαρχής και παρέμεινε ξένος με τους
ρυθμούς της χώρας, με τους τοπικούς ηγέτες αλλά και με τους απλούς
Αφγανούς...



Τ
ην προληπτική απομάκρυνση χιλιά-
δων κατοίκων και τουριστών από την
ενδοχώρα του Σεν Τροπέ, στην Κυανή
Ακτή, έχει προκαλέσει η μεγάλη φω-

τιά που μαίνεται από προχθές στην περιφέρεια
του Βαρ, στη Γαλλία.

Περίπου 750 πυροσβέστες και πυροσβεστικά
αεροσκάφη δίνουν μάχη με την πυρκαγιά υπό
αντίξοες συνθήκες με πολύ υψηλές θερμοκρα-
σίες και ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην
περιοχή. «Χιλιάδες άτομα έφυγαν προληπτικά
από την περιοχή, αλλά δεν υπάρχουν θύματα»,
ανέφερε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής
υπηρεσίας, Ντελφίν Βιενκό, προσθέτοντας ότι η
πυρκαγιά είναι «ακόμη πολύ έντονη». 

Οι εκκενώσεις έγιναν κυρίως γύρω από το
Σεν Τροπέ, στη Γαλλική Ριβιέρα και στα χωριά
Λε Μολ και Γκριμό. «Η πυρκαγιά είναι τεράστια
και εξαπλώνεται με ταχύτητα τεσσάρων χλμ.
την ώρα. Πρόκειται για πολύ δύσκολη μάχη. Στη
διάρκεια της νύχτας καταφέραμε να την εμπο-
δίσουμε να φθάσει το Γκαρντ Φρενέ», ένα χω-
ριό σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από
το Σεν Τροπέ, είπε η εκπρόσωπος της πυροσβε-
στικής, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ

Νταρμαμέν αναμένεται να επισκεφθεί τις πλη-
γείσες περιοχές.

Η Νομαρχία Βαρ επιβεβαίωσε την εκκένωση
αρκετών κάμπινγκ και ζήτησε από τους πολίτες
να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο οδικό δί-
κτυο γύρω από τον κόλπο του Σεν Τροπέ, για να
μην εμποδίζουν την πρόσβαση των δυνάμεων
της πυροσβεστικής στην περιοχή. Όσοι απομα-
κρύνθηκαν από τις εστίες τους και τα κάμπινγκ
φιλοξενούνται σε δημοτικές δομές στην περιο-
χή. Η Νοτιοανατολική Γαλλία -που βιώνει συχνά
πυρκαγιές τα καλοκαίρια- είχε αποφύγει μέχρι
τώρα τον εφιάλτη. 

Την περασμένη χρονιά μια πυρκαγιά έκανε
στάχτη 10.000 στρέμματα σε δημοφιλή τουρι-
στική περιοχή δυτικά της Μασσαλίας. Η Νότια
Γαλλία είναι η τελευταία περιοχή στη λεκάνη
της Μεσογείου που πλήττεται το φετινό καλο-
καίρι από φωτιές, που οι κλιματολόγοι αναμέ-
νουν να ενταθούν λόγω της υπερθέρμανσης του
πλανήτη. Η πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα σε
απόσταση περίπου 100 χλμ. βορειοανατολικά
της Τουλόν και μέχρι χθες είχε ήδη αποτεφρώ-
σει πάνω από 35.000 στρέμματα δάσους και
αγροτολιβαδικών εκτάσεων.

ΤΤουρκία: Τους 77 έφτασαν  οι νεκροί από τις πλημμύρες
Οι πλημμύρες που έπληξαν την πε-

ρασμένη εβδομάδα τη Βόρεια Τουρκία
προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον
77 ανθρώπων, ενώ, σύμφωνα με το
Anadolu, το κρατικό πρακτορείο ειδή-
σεων, άλλοι 47 αγνοούνται. Ο αριθμός
των νεκρών διαρκώς ανεβαίνει από τις
πλημμύρες στην Τουρκία, ενώ έχουν
πληγεί κυρίως η Σινώπη και η Καστα-
μονή.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Καταστροφών και Εκτάκτων Κατα-
στάσεων (AFAD), 40 άνθρωποι συνεχί-
ζουν να αγνοούνται μετά τις πλημμύ-
ρες αυτές, οι οποίες σημειώθηκαν
ύστερα από τις ισχυρές βροχές την Τε-
τάρτη, σε επαρχίες που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα. Στην πόλη Μποζκούρτ, μία από τις πλέ-
ον πληγείσες, διασώστες έψαχναν το Σαββατοκύριακο μέσα στα ερείπια των σπιτιών που κατα-
στράφηκαν από τα κύματα, όπου η λάσπη έφθανε μέχρι τη μέση του μηρού, σημείωσε φωτογρά-
φος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Χθες, εκσκαφείς καθάριζαν σωρούς από δέντρα, πινακίδες σήμανσης και άλλα αντικείμενα τα
οποία μεταφέρονταν από τα νερά, με τη βοήθεια στρατιωτών που είχαν εξοπλιστεί με φτυάρια,
σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους 
έξω από τη Μόσχα με τρεις νεκρούς
Ένα πρότυπο
στρατιωτικό αε-
ροσκάφος τύ-
που Il-112V συ-
νετρίβη χθες
στη Μόσχα, κα-
τά τη διάρκεια
δοκιμαστικής
πτήσης. Σύμ-
φωνα με όσα
έχουν γίνει
γνωστά, στο αε-
ροσκάφος επέ-
βαιναν τρία άτο-
μα όταν κατέπεσε. Τοπικά Μέσα αναφέρουν πως και οι τρεις είναι νε-
κροί. Στο Twitter, ένα ερασιτεχνικό βίντεο δείχνει ένα μεταγωγικό αε-
ροσκάφος του ίδιου τύπου να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ πετά χαμηλά.
Ύστερα από μερικές μανούβρες, το σκάφος συντρίβεται στο έδαφος
και ακολουθεί μεγάλη έκρηξη. Η πιστότητα του βίντεο μένει να δια-
σταυρωθεί. Η United Aircraft Corporation αναπτύσσει το Il-112V, θέ-
λοντας να αντικαταστήσει το πεπαλαιωμένο Antonov An-26.
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Λίφτινγκ στη φορολοταρία σχεδιάζει το υπουργείο Οι-
κονομικών για να γίνει πιο ελκυστική στους φορολογου-
μένους και να αποτελέσει ένα ακόμη όπλο για την αύξη-
ση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Ένα από τα σενάρια για τις αλλαγές που εξετάζονται
είναι να δίδονται μέσα από την κλήρωση πιο μεγάλα σε
αξία ποσά, αλλά σε πιο λίγους. Επίσης, εξετάζονται
πιο συχνές κληρώσεις αλλά και τρόποι για τη μεγαλύ-
τερη προβολή τους στο κοινό. Εξετάζεται να υπάρχει

ένας, ενδεχομένως και περισσότεροι νικητές της φο-
ρολοταρίας, που θα κερδίζουν ποσά ακόμη και
100.000 ευρώ. Με το κίνητρο αυτό υπολογίζεται ότι θα
αυξηθούν οι φορολογούμενοι που θα ζητούν αποδεί-
ξεις και, μάλιστα, από τις «επικίνδυνες» επαγγελματι-
κές ομάδες.

Τα κίνητρα για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συ-
ναλλαγών αποτελούν μια από τις μεταρρυθμίσεις του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και θα πάρουν σάρκα και

οστά σε ένα νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατε-
θεί στη Βουλή το τελευταίο τρίμηνο του 2021 ώστε οι νέ-
ες ρυθμίσεις να τρέξουν από τις αρχές του 2022.

Σημειώνεται ότι σήμερα η φορολοταρία δίνει κάθε μή-
να 1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς φορολογουμένους. Η
κλήρωση γίνεται επί των ηλεκτρονικών αποδείξεων του
προηγούμενου μήνα, των συναλλαγών, δηλαδή, που έγι-
ναν με τη χρήση καρτών ή άλλων μέσων ηλεκτρονικών
πληρωμών.

A
νοιξε χθες η πλατφόρμα για την
υποβολή ηλεκτρονικών αιτή-
σεων για την έκτακτη εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση 718,65

ευρώ για τους πρώην εργαζομένους πυ-
ρόπληκτων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
των μέτρων του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήρι-
ξη των πολιτών και των επιχειρήσεων
που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες κα-
ταστροφικές πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, κατόπιν της δημοσίευ-
σης της ΚΥΑ χορηγείται έκτακτη εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε
45 βασικά επιδόματα ανεργίας
(45x15,97=718,65 ευρώ) σε κάθε έναν
από τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις
που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από
τις πυρκαγιές και οι οποίοι κατέστησαν εξ
αυτού του λόγου άνεργοι, ανεξάρτητα αν
είναι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης
ανεργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΟΑΕΔ με
κωδικούς Taxisnet ή ΟΑΕΔ. Η διεύθυνση
για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ είναι η εξής: www.gov.gr/ipire-
sies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ek-
dose-deltiou-anergias (gov.gr →Εργα-
σία και ασφάλιση →Ανεργία → Έκδοση
δελτίου ανεργίας).

Για όσους κάνουν εγγραφή από χθες
και ύστερα, να επιλέξουν την κατηγορία
«Διακοπή λειτουργίας λόγω ανωτέρας
βίας (Πυρκαγιές Αυγούστου 2021)» ως
την αιτία αναστολής της εργασιακής σχέ-
σης. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγρά-
φονται τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και

το μητρώνυμο του δικαιούχου.
β) Στοιχεία ταυτοπροσωπίας.
γ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής του

Ασφάλισης (AMΚΑ).
δ) Ο Αριθμός του Φορολογικού του Μη-

τρώου (ΑΦΜ).
ε) Ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή

IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπε-
ζας που δραστηριοποιείται στον ελλη-
νικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων.

στ) Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο δη-
μόσιας Αρχής, στην οποία εργαζόταν ο
δικαιούχος, από το οποίο να προκύπτει
η ολική ή μερική καταστροφή της επι-
χείρησης του εργοδότη.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η

προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητι-
κού, η ολική ή μερική καταστροφή της
επιχείρησης του εργοδότη θα διαπιστώ-
νεται από Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου
των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του
ΟΑΕΔ της πληγείσας επιχείρησης (έδρα
ή υποκατάστημα).

Η καταβολή θα γίνει μετά τον έλεγχο
και έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών
ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας
τους.

Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60
μέρες από την ημερομηνία έναρξης κα-
ταβολής της έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης.

Η διεύθυνση για την αίτηση είναι
www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kath-

e m e r i n o t e t a / p h u s i k e s -
katastrophes/eniskhuses-puroplikton-
ergazomenon-oaed-2021 (gov.gr →Πο-
λίτης και καθημερινότητα →Φυσικές
καταστροφές →Πρόγραμμα έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες με έδρα σε πυ-
ρόπληκτες περιοχές).

Λίφτινγκ στη φορολοταρία σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών
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Άνοιξε η πλατφόρμα για 
την έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση - Απαραίτητη 
η εγγραφή στο μητρώο
ανέργων 
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Εφάπαξ επίδομα 718,65
ευρώ σε εργαζομένους



Α
ύξηση 17,8 δισ. ευρώ κατέ-
γραψε ο τζίρος των επιχει-
ρήσεων της χώρας κατά το
β’ τρίμηνο του έτους, ενώ

τον Ιούνιο η αύξηση στον κύκλο εργα-
σιών διαμορφώθηκε σε περίπου 4,3
δισ. ευρώ. Τα στοιχεία δίνουν μια πρώ-
τη εικόνα από τη σταδιακή επανεκκίνη-
ση της οικονομίας, με τα μηνύματα να
είναι ενθαρρυντικά και για τα επόμενα
τρίμηνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το σύ-
νολο των επιχειρήσεων και των δρα-
στηριοτήτων της οικονομίας ο κύκλος
εργασιών το β’ τρίμηνο του 2021 ανήλ-
θε σε 78,38 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 29,4% σε σχέση με το β’ τρίμη-
νο του 2020, όταν είχε ανέλθει σε 60,5
δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση
118,5% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα «Δραστηριότητες υπηρε-
σιών παροχής καταλύματος και υπηρε-
σιών εστίασης», ενώ τη μικρότερη, κα-
τά 9,8%, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα «Διαχείριση ακίνητης περι-
ουσίας».

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της
οικονομίας με υποχρέωση τήρησης δι-
πλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνι-

αία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιού-
νιο 2021 ανήλθε σε 23,3 δισ. ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 22,4% σε σχέση με
τον Ιούνιο 2020, όταν είχε ανέλθει σε
19,09 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξη-
ση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του
τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης» κατά 245%. Τη μικρότερη
αύξηση κατά 0,3% παρουσίασαν οι επι-
χειρήσεις του τομέα «Ενημέρωση και
επικοινωνία», ενώ μείωση 3,1% κατέ-
γραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα
«Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».

Σε αναστολή
Για τις 210.217 επιχειρήσεις που τέ-

θηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον
Μάρτιο του 2020, ο κύκλος εργασιών
το β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 5,8 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 66,7% σε
σχέση με το β’ τρίμηνο του 2020, όταν
είχε ανέλθει σε 3,49 δισ. ευρώ. Τη με-
γαλύτερη αύξηση, κατά 481%, παρου-
σίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου

«Καταλύματα». Για τις επιχειρήσεις
που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας
τον Μάρτιο του 2020 με υποχρέωση τή-
ρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών
τον Ιούνιο του 2021 ανήλθε σε 1,64 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,6% σε
σχέση με τον Ιούνιο του 2020, που είχε
ανέλθει σε 1,1 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτε-
ρη αύξηση, κατά 802,1%, παρουσίασαν
οι επιχειρήσεις του κλάδου «Καταλύ-
ματα».

Τη μικρότερη αύξηση, κατά 7,4%, πα-
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου
«Δημιουργικές δραστηριότητες, τέ-
χνες και διασκέδαση», ενώ μείωση
3,9% κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του
κλάδου «Αρχιτεκτονικές δραστηριότη-
τες και δραστηριότητες μηχανικών -
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις».

Πρωταθλητές εστίαση 
και καταλύματα το
β’ τρίμηνο του έτους - 
Με το δεξί η επανεκκίνηση
της οικονομίας
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Εφορία: 
Διαγράφονται 
και επιστρέφονται
πρόστιμα

«Σβήνει» πρόστιμα για εκπρόθεσμες
συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -
προμηθευτών από το 2015 και μετά από-
φαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή,
με την οποία δίνεται εντολή στις Εφορίες
να επιστρέψουν ποσά που έχουν χρεώ-
σει στους φορολογούμενους από την 1η
Ιανουαρίου του 2020. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με την απόφαση:
1. Για τα ημερολογιακά έτη 2015, 2016 και
2017 θεωρείται ως μία δήλωση η υποβο-
λή εκπρόθεσμων αρχικών καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων.
2. Για τα ημερολογιακά έτη 2015 και τα
επόμενα θεωρείται ως μία δήλωση η
υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών
καταστάσεων που αφορούν στο ίδιο έτος.
3. Πράξεις επιβολής προστίμου που τυ-
χόν έχουν εκδοθεί από 1/1/2020 και
αφορούν στην υποβολή των αρχικών ή
τροποποιητικών καταστάσεων φορολο-
γικών στοιχείων για τα ημερολογιακά έτη
2015 και τα επόμενα, εφόσον έρχονται σε
αντίθεση με τα οριζόμενα, ακυρώνονται.
Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων
επιστρέφονται.
4. Τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστά-
σεων πελατών - προμηθευτών διασταυ-
ρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δη-
μοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και
αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαρια-
σμούς» των υπόχρεων προσώπων, που
τηρούνται στον διαδικτυακό τόπο του
υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν
τη δυνατότητα προσαρμογής και περαι-
τέρω διόρθωσης αυτών.
5. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα
υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών
μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική
δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του
επόμενου ημερολογιακού έτους που
αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των
αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία
αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο,
δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Κατά 17,8 δισ. «αυγάτισε» 
ο τζίρος των επιχειρήσεων 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Σ
την τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός για τη
υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας - Περάματος,
καθώς μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να

ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για τη μελέτη,
κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και
εκμετάλλευση του έργου. Η δημόσια διαβούλευση θα
διαρκέσει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ μετά την έγκρι-
ση των περιβαλλοντικών όρων από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσουν τα προεπι-
λεγέντα σχήματα στην κατάθεση δεσμευτικών προσφο-
ρών για τη συνέχεια του διαγωνισμού μέχρι τη συμβα-
σιοποίηση του έργου. Το έργο θα έχει κατασκευαστική
διάρκεια 5 έτη και προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ. Το
έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας - Περάματος,
που «σέρνεται» από το 1992, αφορά στην κατασκευή
υποθαλάσσιας σήραγγας μήκους περίπου 1,1 χλμ. με τις
εκατέρωθεν προσβάσεις της (συνολικό μήκος έργου περί τα 3
χλμ.) από τον ανισόπεδο κόμβο Περάματος μέχρι τoν ανισόπε-
δο κόμβο Παλουκίων. Περιλαμβάνει και τα οδικά τμήματα πα-
ράκαμψης των πόλεων Περάματος και Σαλαμίνας μήκους πε-

ρίπου 14,5 χλμ. Βάσει ερευνών, η πορθμειακή σύνδεση Σαλα-
μίνας - Περάματος (δρομολόγια ferry boat ανά 15 λεπτά, 24
ώρες/μέρα, 12 μήνες/έτος) είναι η δεύτερη πιο πολυσύχναστη
μετά το Ντόβερ - Καλαί που ενώνει τη Βρετανία με τη Γαλλία. 

ΕΥΔΑΠ: Αρχίζει η κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου στη Λαυρίου

Με την έναρξη των εργασιών επί της λεωφό-
ρου Λαυρίου συνεχίζεται η υλοποίηση του ση-
μαντικού έργου ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ για τον
Δήμο Παιανίας, που αφορά στην Κατασκευή
Αποχέτευσης Ακαθάρτων στα Γλυκά Νερά Δή-
μου Παιανίας. Οι εργασίες αφορούν σε εκσκα-
φές και τοποθέτηση κεντρικού αγωγού αποχέ-
τευσης ακαθάρτων επί της λεωφόρου Λαυρί-
ου, που θα ξεκινήσουν από τις αρχές Αυγού-
στου από τον κυκλικό κόμβο της περιφερει-
ακής Υμηττού στο ρεύμα καθόδου μέχρι την
οδό Προσηλίου και αναμένεται να ολοκληρω-
θούν τον Δεκέμβριο του 2021. Με την ολοκλή-
ρωση των έργων στη λεωφόρο Λαυρίου θα
έχει πραγματοποιηθεί η κάλυψη κατά 98% της
αποχέτευσης στην περιοχή των Άνω Γλυκών
Νερών.

Alpha Bank και Viva: Freedom
Pass για νέους με εμβόλιο
Από την Alpha Bank και τη Viva μπορούν οι νέ-
οι έως 25 ετών που εμβολιάστηκαν να λάβουν
το δώρο από το κράτος ως επιβράβευση για την
υπεύθυνη στάση τους. Ο λόγος γίνεται για το
Freedom Pass που επιβραβεύει νέους ηλι-
κίας 18-25 ετών με 150 ευρώ, τα οποία μπο-
ρούν να δαπανηθούν σε υπηρεσίες τουρισμού
και πολιτισμού. Τα χρήματα αυτά πιστώνονται
σε άυλη κάρτα, που έχει δηλαδή ψηφιακή
μορφή, μέσω της Alpha Bank και τη Viva.

ΠΣΣΑΣ: Η ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση είναι παρούσα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου
Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμ-
βούλων και τα μέλη του εκφράζουν σε ανακοί-
νωση την ειλικρινή συμπαράσταση προς τους
πυρόπληκτους στην Εύβοια, την Αττική και την
Πελοπόννησο, που επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές, συμμετέχοντας άμεσα
στις ενέργειες ανακούφισης των πληγέντων. Η
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, προσθέτουν, εί-
ναι παρούσα και ο καθένας από εμάς έχει την
ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρέχει την αλ-
ληλεγγύη του μέσα από ένα οργανωμένο σύ-
στημα υποστήριξης.
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Στην καταβολή μερίσματος 70,2 εκατ. ευρώ στους μετόχους των Ελλά-
κτωρ και Άβαξ από τα κέρδη χρήσης 2020 αλλά και τα κέρδη προηγού-
μενων ετών προχωρά η Αττική Οδός παρά τα μειωμένα έσοδα λόγω
πανδημίας. Η εταιρεία έκλεισε τη χρήση 2020 με κύκλο εργασιών
151,5 εκατ. ευρώ έναντι 192,7 εκατ. ευρώ το 2019, μικτά κέρδη 60,8
εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 63,3 εκατ. ευρώ έναντι 91,5 εκατ.
ευρώ το 2019. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 48,7 εκατ. ευρώ
έναντι 72 εκατ. ευρώ το 2019. Στο τέλος του 2020 το ταμείο της ανερχό-
ταν σε 170,8 εκατ. ευρώ έναντι 142,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019,
ενώ αποπλήρωσε τον δανεισμό από την ΕΤΕπ και απέδωσε στους με-
τόχους της κατά τη διάρκεια του 2020 122,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία
αποφάσισε το περασμένο φθινόπωρο τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2020 ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενώ με απόφαση
της τακτικής γενικής συνέλευσης διανείμει στους μετόχους επιπρόσθετα 40,2 εκατ. ευρώ.

Ελεύθερη πτώση παρουσίασε η χρήση του λιγνίτη στην Ελλάδα
το 2020, αφού σε σχέση με το 2019 μειώθηκε κατά 49%. Αυτό
αποδεικνύουν τα νεότερα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής
υπηρεσίας Eurostat για τη χρήση λιγνίτη στην Ε.Ε., με τους
αριθμούς να είναι εντυπωσιακοί. Σύμφωνα με τη Eurostat, η συ-
νολική κατανάλωση λιγνίτη στην Ελλάδα περιορίστηκε από
26,62 εκατομμύρια τόνους το 2019 σε 13,56 εκατομμύρια τόνους
το 2020. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ο λιγνίτης χρησιμο-
ποιείται κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή, άρα η χρήση του δεν
επηρεάστηκε όσο άλλα ορυκτά καύσιμα από τις επιπτώσεις του
κορονοϊού στην οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία είναι
ακόμη πιο εντυπωσιακά σε σχέση με το 2018, αφού το ποσοστό
μείωσης στην Ελλάδα ανεβαίνει στο 63%.

Στο 49% η μείωση της χρήσης λιγνίτη στην Ελλάδα το 2020

Αττική Οδός: Μέρισμα 70,2 εκατ. σε Ελλάκτωρ, Άβαξ

Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός
για τη σύνδεση Αθήνας με Σαλαμίνα



Λάρκο: Έξι όμιλοι 
με δεσμευτικές 
προσφορές

Σ
υνολικά τέσσερις διεθνείς βιομηχανικοί όμιλοι
και οι δύο ελληνικοί αναμένεται να καταθέσουν
δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της

Λάρκο. Οι καταθέσεις στους δύο παράλληλους διαγωνι-
σμούς που είναι σε εξέλιξη πρόκειται να υποβληθούν
μέσα στον Οκτώβριο. Για τον διαγωνισμό που είναι σε
εξέλιξη, η προθεσμία τέθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ
για τον διαγωνισμό του TAIΠEΔ στα μέσα Οκτωβρίου.
Εκτός των ελληνικών ομίλων αναμένεται να υποβλη-
θούν προσφορές από τους εξής διεθνείς ομίλους: Sol-
way Investment Group, Commodity & Mining Insight Ir-
land, Trafigura και Thatisa PLC. Θα ήταν ευχής έργο ο
διαγωνισμός πώλησης της Λάρκο να ολοκληρωθεί φέ-
τος, αλλά οι εκκρεμότητες παραμένουν και θα παρατεί-
νουν την αναμονή, με πιο πιθανό σενάριο να ολοκληρώ-
νεται η πώληση μέσα στο 2022.

Κωτσόβολος και ΕΤΕ για 
την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας τα
καταστήματα Κωτσόβολος και η Εθνική Τράπεζα
προσφέρουν επιβράβευση 20% για αγορά φωτογρα-
φικών μηχανών. Η προσφορά ισχύει για φωτογραφι-
κές μηχανές DSLR ή Mirrorless αλλά και για φωτο-
γραφικούς εκτυπωτές για αγορές που θα πραγματο-
ποιηθούν έως τις 22 Αυγούστου. Σε κάθε τους συ-
ναλλαγή οι πελάτες θα κερδίζουν 80 go4more πόν-
τους ανά 1 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 20% του πλη-
ρωτέου ποσού. 

ΟΛΘ: Ζητά ενδιαφερόμενους
για αξιοποίηση υφιστάμενων
εγκαταστάσεων
Να ισχυροποιήσει τη θέση της στον κλάδο των αποθη-
κευτικών χώρων και των logistics στοχεύει η ΟΛΘ και
στο πλαίσιο αυτό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου καλεί τους
υποψήφιους ενδιαφερόμενους -Έλληνες και ξέ-
νους- να καταθέσουν προτάσεις εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την αξιοποίηση των υφιστάμενων κτι-
ριακών εγκαταστάσεών της εντός της χερσαίας ζώ-
νης του λιμανιού (22) αλλά και αυτών που σκοπεύει να
δημιουργήσει. Οι νέες εγκαταστάσεις που σκοπεύει
να δημιουργήσει η εταιρεία θα αφορούν σε χώρους
αποθήκευσης -μεταξύ άλλων- ξηρού φορτίου, υγρού
φορτίου και ψυχόμενων/Reefer, παροχής υπηρεσιών
logistics προς τρίτους (3PL) και κέντρου διανομής
αποθηκευτικής χρήσης, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβά-
λουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους είτε στα γρα-
φεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΘ» κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες από 7.30-15.30 είτε ηλε-
κτρονικά μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
abentoulis@thpa.gr και dvourliotis@thpa.gr.

Στην Cosmote TV ο Παναθηναϊκός 
έως το 2023

O Παναθηναϊκός θα «παίζει μπάλα» για τα επόμενα
δύο χρόνια αποκλειστικά στην Cosmote TV, ανακοίνωσε
η τελευταία. Όλοι οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας για
το πρωτάθλημα της Superleague Interwetten, οι εντός
έδρας ευρωπαϊκοί προκριματικοί αγώνες, οι εντός και
εκτός έδρας φιλικοί αγώνες, καθώς και επιλεγμένοι
αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομής (U19, K17) θα
μεταδίδονται από τα κανάλια Cosmote Sport. Την κάλυ-
ψη των παιχνιδιών του «τριφυλλιού» αναλαμβάνει η έμ-
πειρη δημοσιογραφική ομάδα της Cosmote TV, η οποία
θα προσφέρει πλήρες ρεπορτάζ, ενώ στο πλαίσιο ση-
μαντικών αναμετρήσεων για την καλύτερη τηλεοπτική
εμπειρία των φιλάθλων οι αγώνες θα πλαισιώνονται με
pre-game και post-game εκπομπές.
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Αύξηση EBITDA κατά 5% 
το 2020 για το Υγεία

Αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας,
παρά τη μικρή κάμψη των εσόδων, ως αποτέλε-
σμα και της πανδημίας εμφάνισε το 2020 το Θε-
ραπευτήριο Υγεία, ενώ συνέχισε να παράγει
υψηλές λει-
τ ο υ ρ γ ι κ έ ς
τ α μ ε ι α κ έ ς
ροές. Ειδι-
κότερα, ο
κύκλος ερ-
γ α σ ι ώ ν
ανήλθε πέρ-
σι σε 140,8
εκατ. ευρώ
έναντι 143,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 1,6%, με τα μικτά
κέρδη, όμως, να διευρύνονται (38,1 εκατ. ευρώ
+0,6%), όπως και το σχετικό περιθώριο. Τα προ-
σαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικο-
νομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων ( EBITDA) διαμορφώ-
θηκαν σε 43,7 εκατ. ευρώ έναντι 41,6 εκατ. ευ-
ρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 5%. Τα
κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 28,5
εκατ. ευρώ έναντι 27,6 εκατ. ευρώ το 2019 και τα
κέρδη μετά από φόρους σε 22,3 εκατ. ευρώ
έναντι κερδών 33,6 εκατ. ευρώ το 2019. Η από-
δοση απασχολούμενων κεφαλαίων (Return on
Equity-RoE) ήταν 11,88%.

ΚΕΕΕ: Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου 
στη θέση του εκλιπόντος Κ. Μίχαλου
Κενό στην ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος άφησε η απρόσμενη
απώλεια του Κωνσταντίνου Μίχαλου. Οι πλη-
ροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρή υποψη-
φιότητα του προέδρου του ΕΕΑ κ. Γιάννη Χα-
τζηθεοδοσίου για τη θέση του επικεφαλής
της ΚΕΕΕ.

Σπάει στα δύο η Unilever - Knorr
Προχωρά η κοινή διάσπαση της εταιρείας U-

nilever - Knorr με απορρόφηση του κλάδου πα-
ραγωγής και εμπορίας τοματικών προϊόντων
από την ULBCS Logistics Consulting και του
κλάδου δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπο-
ρίας απορρυπαντικών, καλλυντικών και τροφί-
μων από τη Lipoma. Η διάσπαση πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της συμφωνίας
πώλησης του εργοστασίου της Γαστούνης και
των τοματικών Pummaro στη Μινέρβα και υλο-
ποιείται με βάση τα οικονομικά στοιχεία της U-
nilever - Knorr, όπως αυτά αποτυπώνονται στον
ισολογισμό της με ημερομηνία 31/12/2020, ο
οποίος αποτελεί και τον ισολογισμό μετασχη-
ματισμού.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ι
στορική μέρα για τον Πανιώνιο είναι η σημε-
ρινή, καθώς θα πρέπει να απαντήσει στην
πρόσκληση της ΕΠΟ αν δέχεται να συμμετά-
σχει στο πρωτάθλημα της επαγγελματικής

κατηγορίας της Super League 2 ή θα συνεχίσει
στην ερασιτεχνική Γ’ Εθνική. Η πρόσκληση έγινε
στον Πανιώνιο μετά την οικονομική αδυναμία πολ-
λών ομάδων της Γ’ Εθνικής να πάρουν μέρος στο
πρωτάθλημα της Super League2, ωστόσο η επι-
στροφή του «Ιστορικού» στην επαγγελματική κατη-
γορία δεν είναι σίγουρη, καθότι ο δρόμος είναι γε-
μάτος χρέη και απαγορευτικές αποφάσεις από τη
FIFA.

Για να πάρει μέρος στη Super League 2 ο Πανιώ-
νιος θα πρέπει να πρωτίστως να συστήσει επαγγελ-
ματική εταιρεία (ΠΑΕ) με ελάχιστο μετοχικό κεφά-
λαιο 350.000 ευρώ και εγγυητική επιστολή 150.000

ευρώ, σύνολο 500.000 ευρώ. Η σημερινή διοικούσα
επιτροπή σωτηρίας του «Ιστορικού» έχει επιδοθεί
σε έναν μαραθώνιο πειθούς των φιλάθλων του Πα-
νιωνίου να αγοράσουν από τώρα εισιτήρια διαρ-
κείας, ώστε να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό. Κεντρι-
κό σύνθημα της αξιέπαινης προσπάθειας είναι ένα
και μοναδικό. Ο Πανιώνιος πρέπει να φύγει επει-
γόντως από την ερασιτεχνική κατηγορία, γιατί μπο-
ρεί να αρχίσει να τη… συνηθίζει, κάτι που δεν αρ-
μόζει στην τεράστια ιστορία του.

Αν, ωστόσο, βρεθεί αυτό το ποσό από τη συνδρο-
μή των αγνών οπαδών του «Ιστορικού», τότε η νεοϊ-
δρυθείσα ΠΑΕ θα πρέπει να επωμιστεί τα χρέη των
προηγούμενων διοικήσεων. Ακριβώς για αυτό τον
λόγο αδυναμίας εξυπηρέτησης των χρεών ο Πα-
νιώνιος προτίμησε να πέσει μια ακόμη κατηγορία
και να παίξει στην ερασιτεχνική Γ’ Εθνική και όχι

στη Super League 2, όταν υποβιβάστηκε από τη Su-
per League 1 το καλοκαίρι του 2020. Η κυβέρνηση
προσπάθησε να νομοθετήσει ότι τα χρέη των ΠΑΕ
να βαρύνουν φυσικά πρόσωπα (μεγαλομετόχους -
ιδιοκτήτες) και όχι τις ίδιες της ΠΑΕ, αλλά σκόντα-
ψε στις ντιρεκτίβες της FIFA και της UEFA ότι οι
σύλλογοι έχουν ιστορική συνέχεια, άρα αυτοί πρέ-
πει να πληρώσουν.

Και αν συσταθεί η ΠΑΕ και βρεθεί λύση με ρυθμί-
σεις χρεών προς το ελληνικό Δημόσιο, δεν είναι σί-
γουρο ότι θα γίνει το ίδιο με ποδοσφαιριστές που
προσέφυγαν στη FIFA. Φυσικά ο Πανιώνιος έχει
πολλά «απαγορευτικά» από τη FΙFA σε αγορές
επαγγελματιών παικτών άνω των 24 ετών. Τι θα
μπορούσε να ανατρέψει το όλο σκηνικό υπέρ του
«Ιστορικού»; Ένας επενδυτής επιπέδου Τσακίρη.
Αναζητείται…

Ιστορική μέρα για τον «Ιστορικό»
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A
ναβλήθηκε η πρεμιέρα της Super League 1, που
επρόκειτο να γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο,
γιατί δεν υπήρξε απαρτία στη χθεσινή γενική συνέ-

λευση, καθώς απουσίαζαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
ΑΕΚ, Άρης και ΟΦΗ, ομάδες που έχουν υπογράψει τηλεο-
πτικά συμβόλαια εν όψει της προσεχούς σεζόν, όπως και ο
Ατρόμητος με τον ΠΑΣ Γιάννινα, που, ωστόσο, έδωσαν το
«παρών». Οι υπόλοιπες έξι «άστεγες» τηλεοπτικά (Απόλλων
Σμύρνης, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος, Ιωνικός, Λαμία και Πα-
ναιτωλικός) και ο ΠΑΟΚ αρνήθηκαν να υπογράψουν την
προκήρυξη πριν από μία εβδομάδα, ακριβώς επειδή δεν
βρήκαν συμβόλαιο. Οι έξι και ο ΠΑΟΚ ζητούν συμφωνία με-
ταξύ των μελών του συνεταιρισμού, ώστε τη μεταπροσεχή
σεζόν να γίνει κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, κάτι ανέφικτο, καθότι υπάρχουν ομάδες που υπέ-
γραψαν φέτος για δύο σεζόν! Αν την προσεχή Δευτέρα, οπότε έχει προγραμματιστεί έκτακτη γενική συνέλευση στη
Super League1, δεν βρεθεί λύση, καθότι τα δύο γκρουπ είναι αμετακίνητα στις θέσεις τους, οι πληροφορίες της «P»
αναφέρουν ότι οι «άστεγοι» θα κινηθούν νομικά ώστε να μη μεταδίδει κανένα από τα συνδρομητικά τούς εκτός έδρας
αγώνες τους με ομάδες (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ κ.λπ.) που έχουν τηλεοπτική στέγη!

Ο Λιονέλ Μέσι, μέχρι να βρει σπίτι στο Παρίσι μετά τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, εγκαταστάθηκε
στο πιο πολυτελές και ακριβό ξενοδοχείο της Πόλης του Φωτός, το «Royal Monceau». Κόστος; Περίπου
15.500 ευρώ τη βραδιά. Όλα πληρωμένα από την Παρί, φυσικά. Ο Αργεντινός υπερστάρ του ποδο-
σφαίρου μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά μένει σε ένα διαμέρισμα 350 τετραγωνικών δί-
πλα στο κτιριακό συγκρότημα του… κανονικού ξενοδοχείου, λίγα μέτρα από τη Ηλύσια Πεδία και την
Αψίδα του Θριάμβου. 

Οριστική η αναβολή της Super League Ήττα και αποκλεισμός 
για τη Σάκκαρη   

Η Μαρία Σάκκαρη, Νο18 στον κόσμο, δεν βρέθηκε
σε καλή μέρα και έχασε εύκολα 2-0 σετ (6-2, 6-2) από
τη Γερμανίδα Αντζελίκ Κέρμπερ (Νο21) και αποκλεί-
στηκε στον πρώτο γύρο του Western & Southern
Open στο Σινσινάτι των ΗΠΑ. Επόμενος στόχος της
Μαρίας είναι το US Open, που αρχίζει στις 30 Αυγού-
στου στη Νέα Υόρκη.

Και αυτές τι θα απογίνουν;
Οι Ταλιμπάν,

αφού εξευτέλισαν
την ανθρώπινη
υπόσταση στο
πρόσωπο των γυ-
ναικών, όπως
ήταν αναμενόμε-
νο, τις απαγόρευ-
σαν να κάνουν
αθλητισμό. Αυτό
αναρωτιέται στο
πρωτοσέλιδό της
η ισπανική εφη-
μερίδα «Marca»
με τον τίτλο «Και
αυτές τι θα απογί-
νουν;». Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Ταλιμπάν απέ-
συραν την Ολυμπιακή τους Ομάδα από τους Παραο-
λυμπιακούς του Τόκιο, οι οποίοι αρχίζουν στις 20
Αυγούστου.

Πουλάει Σεμέδο, 
παίρνει Μανωλά; 
Πολύ κοντά στην αγγλική Γουλβς με ένα ποσό
που υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ βρίσκεται ο
διεθνής Πορτογάλος αμυντικός του Ολυμπιακού
Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος θεωρήθηκε βασικός
υπεύθυνος του αποκλεισμού των «ερυθρολεύ-

κων» από τη Λουντογκόρετς στο Champi-
ons League. Οι Ιταλοί γράφουν ότι με
αυτά τα χρήματα, συν άλλα 5 εκατ. ευ-
ρώ, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να φέρει

πίσω από τη Νάπολι τον Κώστα Μανωλά.

Μεταγραφικός πυρετός
Μεταγραφικές επιτυχίες για τους «κιτρινόμαυ-

ρους» του Βορρά και του Νότου. Η ΑΕΚ απέκτησε
για δύο χρόνια τον 34χρονο διεθνή Μαροκινό μεσο-
επιθετικό Νορντίν Αμραμπάτ από την Αλ Νασρ της
Σαουδικής Αραβίας. Είναι μεγαλωμένος στις ακα-
δημίες του Άγιαξ. Ο Άρης πήρε τον διεθνή Μαυριτα-
νό σέντερ φορ Αμπουμπακάρ Καμαρά από την αγ-
γλική Φούλαμ με συμβόλαιο τεσσάρων χρόνων.

Τσιτσιπάς: «Δεν έχω εμβολιαστεί»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε συνέντευξή του εν όψει των αγώνων
του Western & Southern Open στο Σινσινάτι δήλωσε ότι δεν έχει
εμβολιαστεί κατά του Covid 19 ούτε πρόκειται να το κάνει αν δεν
υποχρεωθεί. Σχετικά τόνισε: «Κανένας δεν έχει κάνει υποχρεω-
τικό τον εμβολιασμό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνω, είμαι
σίγουρος για αυτό, τώρα παίζω ανεμβολίαστος».

Το παλάτι του Μέσι 
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• Πανελλήνια πρεμιέρα για την ται-

νία «Ο άνθρωπος του Θεού», στο 11ο

Athens Open Air Festival, με ελεύ-

θερη είσοδο!

•Με δύο φορτηγά τρόφιμα, ζωο-

τροφές και νερά έφτασε στο

Μαντούδι ο Σάκης Ρουβάς για

τους πληγέντες της Εύβοιας.

• Ο Βασίλειος Κωστέτσος επισκέφθη-

κε την πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια και

«λύγισε» στη θέα της καταστροφής.

•Πισίνα πάρτι-έκπληξη διοργά-

νωσε ο Γιώργος Μαυρίδης για τα

γενέθλια της μέλλουσας συζύγου

του, Κρίστης Καθάργια, που έγινε

30 χρόνων!

• Διακοπές και αρραβώνας στην Ελλά-

δα για την Ανέτ Αρτάνι. Η τραγουδί-

στρια και ο αγαπημένος της Καρλ Μί-

ρα βρίσκονται στην Κεφαλονιά, όπου

και επισημοποίησαν την ένωσή τους,

παρουσία των γονιών της!

•«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία

85 ετών ο θεατρικός και κινημα-

τογραφικός ηθοποιός Νίκος

Μπίνας.

• Ο σημαντικός στιχουργός Τάσος Σα-

μαρτζής άφησε την τελευταία του

πνοή το πρωί της Δευτέρας, σε ηλικία

65 ετών.

•Road trip με τις γάτες τους! Η

Μαίρη Συνατσάκη και ο αγαπη-

μένος της Ίαν Στρατής έφυγαν

για διακοπές με τη μεγάλη κυβι-

σμού μηχανή του τραγουδιστή!

• Και επισήμως το «Just the 2 of Us»

στον Alpha, με παρουσιαστή τον Νίκο

Κοκλώνη!
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Μ
ε καθυστέρηση αρκετών μη-
νών, η Κατερίνα Καραβάτου
και ο Κρατερός Κατσούλης
παραδέχτηκαν και επίσημα

τον οριστικό χωρισμό τους. Το διαζύγιο του
άλλοτε λαμπερού ζευγαριού ήταν το πλέον
αναμενόμενο στην εγχώρια σόουμπιζ,
αφού έντονες φήμες τούς τοποθετούσαν
εκτός γάμου τουλάχιστον έναν χρόνο πριν.

«Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια και με
μεγάλη αγάπη μεταξύ μας, αποφασίσαμε
να προχωρήσουμε στη λύση του γάμου
μας. Έχουμε ήδη ενημερώσει τα παιδιά
μας γι’ αυτήν την τόσο μεγάλη μας απόφα-
ση και μπορεί μεν να ακολουθούμε πλέον διαφορετι-
κούς προσωπικούς δρόμους, αλλά ως γονείς εξακολου-
θούμε η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά
μας να είναι η αγάπη, η φροντίδα και προστασία των τέ-
κνων μας. Παρακαλούμε, για τον σεβασμό της απόφα-
σής μας, ιδίως δε των τέκνων μας, ώστε η σημαντική αυ-
τή αλλαγή στη ζωή τους να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώ-
δυνη», ανέφεραν στην ανακοίνωση που δημοσιοποι-
ήθηκε χθες το πρωί.

Η διάλυση του γάμου της Κατερίνας Καραβάτου και
του Κρατερού Κατσούλη έπειτα από 10 χρόνια ευτυχι-
σμένου κοινού βίου και την απόκτηση δύο παιδιών, της
9χρονης Αέλιας και του 4χρονου Αρίωνα, συζητιόταν επί
μήνες στα τηλεοπτικά και καλλιτεχνικά πηγαδάκια. Οι
διαρροές περί χωρισμού προέρχονταν από το εσωτερικό
της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής «Στη φωλιά των
Κούκου», ενώ οι φήμες επέμεναν πως το ζευγάρι διέμε-
νε από καιρό σε διαφορετικά σπίτια.

Η αιφνίδια απόφαση του γνωστού ηθοποιού να ανα-
κοινώσει τον περασμένο Μάιο την αποχώρησή του από

την εκπομπή ήταν η στιγμή που ο χρόνος άρχισε να με-
τρά αντίστροφα και για τους δύο. «Έχει μια πάρα πολύ
μεγάλη ευθύνη, έχει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλή
ένταση. Για την Κατερίνα είναι η καλύτερή της. Είναι η
δουλειά της, είναι η αγάπη της, είναι η χαρά της. Θεωρώ
ότι είναι εξαιρετική σε αυτό που κάνει», ανέφερε τότε σε
δηλώσεις του ο Κρατερός Κατσούλης.

Το σκηνικό θύμισε τις διαδικασίες διαζυγίου του
Γιώργου Λιάγκα με τη Φαίη Σκορδά, με τον δημοσιογρά-
φο και την παρουσιάστρια να χωρίζουν από κλίνης αλλά
και επαγγελματικά, μοιράζοντας την περιουσία τους - με
τη διαφορά ότι η ευαίσθητη Κατερίνα Καραβάτου «λύγι-
σε» on air την επομένη ημέρα, σχολιάζοντας σε κατά-
σταση σοκ την αποχώρηση του: «Όσο προετοιμασμένος
και να είσαι, βασικά δεν είσαι. Έχουν γίνει τόσα πολλά
αυτά τα 7 χρόνια και υπάρχει από μέρους μου μια τρομε-
ρή αμηχανία, ένας φόβος για το άγνωστο. Εύχομαι όλα
να συνεχίσουν να πηγαίνουν όσο καλύτερα γίνεται».
Στην πραγματικότητα, τα δάκρυά της ήταν για το μυστικό
που κρατούσε βαθιά στην καρδιά της και δεν ήταν άλλο
από τη διάλυση του γάμου τους.

Ανακοίνωσαν επίσημα
τον χωρισμό τους! 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ - ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ



Koυκλάρες οι κόρες 
της Δωροθέας Μερκούρη

Διακοπές με τη διάσημη μαμά τους Δωροθέα
κάνουν η Γαία και η Ηλέκτρα Μερκούρη. Οι
τρεις τους φιλοξενούνται από το γνωστό
σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια στο πολυτελές
εξοχικό του στη Σαρωνίδα, με τα
καλλίγραμμα κορίτσια να ποζάρουν
φορώντας τα μαγιό τους στο μεσημεριανό
τραπέζι. Η 18χρονη Γαία φημολογείται ότι
είναι το κορίτσι του Άγγελου Λάτσιου, του
μοναχογιού της Ελένης Μενεγάκη, ενώ η
21χρονη Ηλέκτρα ακολουθεί τα βήματα της
μητέρας της, σπουδάζοντας μόδα στο
Amsterdam Fashion Institute στην Ολλανδία.

Πάει για το τέταρτο   

Τρισευτυχισμένος είναι ο Στέλιος Κρητικός,
αφού σύντομα θα γίνει και πάλι μπαμπάς, με
την εγκυμονούσα σύζυγό του Κάτια
Παπαδοπούλου να βρίσκεται στον μήνα της.
Το ζευγάρι ανακοίνωσε πρόσφατα πως
περιμένει κοριτσάκι, ενώ έχουν ήδη μια
κορούλα, την Κόμισσα. Όσο για τον
πρωταγωνιστή, είναι μπαμπάς και δύο
αγοριών, του Μιχαήλ και του Άρη, που
απέκτησε από τον πρώτο του γάμο. Εν
αναμονή του πελαργού, η οικογένεια
φωτογραφήθηκε ντυμένη στα λευκά και
φορώντας τα καλύτερα χαμόγελά τους.

Η Κομανέτσι 
του«Survivor»!
Η Νικολέτα Μαυρίδη ξεσήκωσε το
Instagram με τα ανοίγματά της! Η πρώην
«Survivor» βρίσκεται στη Μύκονο
απολαμβάνοντας χλιδάτες διακοπές στο
πλευρό του αγαπημένου της Παύλου
Γαλακτερού, αλλά δεν παραλείπει να
γυμνάζεται ακόμη και στην παραλία. Η
μελαχρινή καθηγήτρια πιλάτες με το
εκρηκτικό ταπεραμέντο και το καλλίγραμμο
κορμί τρέλανε τους followers της με την
ελαστικότητα του σώματός της, εκτελώντας
άσκηση για σφιχτούς γλουτούς!

Με μάσκα 
στα γυρίσματα
Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται
κάτω από τον καυτό
αυγουστιάτικο ήλιο τα γυρίσματα
του γ’ κύκλου της πετυχημένης
σειράς «Άγριες μέλισσες». Το
καστ, παρότι υποβάλλεται σε
τακτικά Covid tests, τηρεί
αυστηρά τα μέτρα κατά του
κορονοϊού, όπως φαίνεται και
στο ενσταντανέ από τα
backstage του σίριαλ. Έλλη
Τρίγγου, Αναστάσιος Ροϊλός και
Κατερίνα Διδασκάλου πόζαραν
φορώντας τις μάσκες τους με
την υπογραφή της σειράς!

GOSSIP
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Η Τούνη στα... κόκκινα 
Δεύτερη αλλά too sexy η Ιωάννα Τούνη στη Σαντορίνη! Η
influencer με φόντο τα υπέροχα αιγαιοπελαγίτικα χρώματα
πόζαρε με μακρύ κόκκινο φόρεμα-υπερπαραγωγή ακριβώς
μια μέρα μετά την ίδια ανάρτηση της εντυπωσιακής
Αλεξάνδρας Παναγιώταρου, η οποία φωτογραφήθηκε με ίδια
πόζα, ίδιο φόρεμα αλλά σε διαφορετικό νησί. Η Θεσσαλονικιά
του «My style rocks» παραδέχτηκε πως... φαρμακώθηκε όταν
το είδε, αλλά η δουλειά είναι δουλειά!

Μ
ε ένα δημόσιο «ευχαριστώ» προς την Πυροσβεστική, τις
Αρχές και τους εθελοντές που έδωσαν μάχη με τις φωτιές
στη χώρα μας, ο Σάββας Πούμπουρας περιέγραψε τη γεν-

ναιότητα των συνανθρώπων του στη μάχη με τις φωτιές. «Από τις λί-
γες φωτογραφίες που έχω όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που περά-
σαμε. Πολλά ευχαριστώ σε ανθρώπους, δομές και εταιρείες, που
έβαλαν τα δυνατά τους και ανταποκρίθηκαν σε κάθε κάλεσμα. Αρχι-
κά σε όλους μα όλους τους εθελοντές που ήταν εκεί από την πρώτη
στιγμή. Στέλνω πολλή αγάπη στους ανθρώπους από Πυροσβεστική
και Αστυνομία που δούλευαν 24ωρα, αλλά είχαν κάθε φορά χρόνο
να απαντήσουν στις κλήσεις μου για να μπορέσουμε να οργανώσου-
με αποστολές για σίτιση ανθρώπων. Οι φωτιές δεν έχουν σβήσει.
Όμως, είμαστε εδώ να κάνουμε όλοι μας τα αδύνατα δυνατά, όποτε
χρειαστεί», έγραψε στο Instagram.

Εθελοντής στις φωτιές 
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
α αγόρια, δυστυχώς, είναι πιο επιρρεπή σε
τραυματισμούς το καλοκαίρι, καθώς είναι
πιο ριψοκίνδυνα και έχουν άφθονο χρόνο
για ενασχόληση με θαλάσσια σπορ. Οι

τραυματισμοί σχετίζονται κυρίως με την απειρία τους
αλλά και με το ότι είναι παραπάνω τολμηρά απ’ όσο
πρέπει. «Η απομάκρυνση από προπονήσεις και γυ-
μναστήρια μετά την πανδημία έχει επιδεινώσει τη
φυσική μας κατάσταση και γι’ αυτό είναι πιο πιθανό
να υποστούμε κάποιον τραυματισμό, εάν πιέσουμε
πολύ τον εαυτό μας για να φτάσουμε τις επιδόσεις
που είχαμε παλαιότερα ή το περασμένο καλοκαίρι»,
μας εξηγεί ο ορθοπεδικός χειρουργός δρ Δημήτρης
Τριανταφυλλόπουλος. 

Το νερό μπορεί να μοιάζει πιο ασφαλές, αλλά οι
σέρφερ, αυτοί που κάνουν wakeboard, σκι, ακόμη
και οι κολυμβητές μπορούν να υποστούν τους ίδιους
τύπους τραυματισμών με τους αθλητές της ξηράς. Η
διαφορά είναι ότι στη θάλασσα, όπου απολαμβάνει το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τις διακοπές του,
ο τραυματίας πρέπει να μεταφερθεί στην ξηρά ή σε
κάποιο σκάφος, για να του παρασχεθούν οι πρώτες
βοήθειες. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να
ασχολούμαστε με τα θαλάσσια σπορ παρέα πάντα με
κάποιον φίλο και ποτέ μόνοι. Δεν έχουν όλα τα θα-
λάσσια σπορ τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας. Οι λά-
τρεις του σκι, για παράδειγμα, διατρέχουν μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο να υποστούν κάποιον τραυματισμό στο
κάτω άκρο, συγκριτικά με όσους ασχολούνται με το
wakeboard ή διασκεδάζουν μπαίνοντας σε σαμπρέ-
λες ή μπανάνες. Οι επιβαίνοντες σε αυτά είναι πιθα-

νότερο να υποστούν τραυματισμούς του δέρματος,
δηλαδή  γρατζουνιές, γδαρσίματα και μελανιές, συγ-
κριτικά με τους σκιέρ, οι οποίοι συνήθως τραυματί-
ζουν μαλακούς ιστούς (μύες, τένοντες κ.λπ.). Όπως
είναι αναμενόμενο, οι wakeboarders και οι σκιέρ εί-
ναι πιο επιρρεπείς σε κατάγματα, ακολουθούμενοι
από εκείνους που επιβαίνουν σε σαμπρέλα. Έχει
βρεθεί ότι το ήμισυ αυτών των καταγμάτων αφορούν
στα κάτω άκρα, ενώ ένα ποσοστό που πλησιάζει το
40% προκύπτει στο ισχίο και στο μηριαίο οστό. Το
windsurfing και το kitesurfing είναι αθλήματα που
μπορεί να προκαλέσουν ευκολότερα κατάγματα στο
πόδι, στο χέρι και στον ώμο. Ακόμα και η φαινομενι-
κά «αθώα» κολύμβηση ενέχει κινδύνους. Η τενοντί-
τιδα και η ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου, το
σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου, η ρήξη στον χόνδρο
γύρω από την υποδοχή ώμου και η τενοντίτιδα του δι-
κεφάλου είναι μερικοί από τους τραυματισμούς που
μπορεί να προκύψουν σε κάθε λουόμενο που δεν
έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και καταπονεί την άρ-
θρωση με πολύωρη κολύμβηση, χωρίς περιόδους
ανάπαυσης και χωρίς προηγούμενη ενδυνάμωση
των μυών. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Γιατί τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή 
σε τραυματισμούς - Ο ρόλος 
της φυσικής κατάστασης  

Δρ Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος,
ορθοπεδικός χειρουργός

Συμβουλευτείτε
τον ειδικό   
«Κατά τη διάρκεια των διακοπών,
όμως, ασχολούμαστε και με άλλες
δραστηριότητες. Κάνουμε ποδήλατο,
παίζουμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο,
μπιτς βόλεϊ, ρακέτες, περπατάμε αρ-
κετά και τρέχουμε. Καθεμία από αυ-
τές τις δραστηριότητες μπορεί να
προκαλέσει διαφορετικούς τραυμα-
τισμούς. Οι καλαθοσφαιριστές, οι πο-
δοσφαιριστές, οι ποδηλάτες και κάθε
αθλητής που μπορεί να πέσει στο πλάι
και να χτυπήσει το ισχίο του κινδυ-
νεύει από θλάση των μαλακών μο-
ρίων της λαγόνιας ακρολοφίας, των
ιγνυακών μυών και των καμπτήρων»,
αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλόπουλος,
Το περπάτημα, το τρέξιμο και τα σπορ
που απαιτούν άλματα μπορεί να προ-
καλέσουν τενοντίτιδα, αλλά και θυλα-
κίτιδα του μείζονα τροχαντήρα. Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είμα-
στε προσεκτικοί και, προτού ασχολη-
θούμε με ένα σπορ, να συμβουλευ-
θούμε έναν ειδικό.

Επικίνδυνα καλοκαιρινά σπορ
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Είναι Ελληνίδα αθλήτρια στη ρυθμική
γυμναστική. Εκπροσωπεί την Ελλά-

δα σε πανελλήνια πρωταθλήματα και σε διε-
θνείς διοργανώσεις της ρυθμικής γυμναστι-
κής, έχοντας στην κατοχή της δύο χρυσά με-
τάλλια (στεφάνι το 2011, κορύνες το 2014).

Η Ζωή ξεκίνησε ρυθμική στα 7 της χρόνια,
ενώ το 2006 εντάσσεται στο αγωνιστικό τμήμα
ρυθμικής γυμναστικής του ΔΑΣ Δραπετσώ-
νας, με προπονήτρια την Πόπη Κουτσούκου.
Το 2016 συμμετείχε στους Θερινούς Ολυμ-
πιακούς Αγώνες στη ρυθμική γυμναστική,
όπου η ομάδα της αποκλείστηκε στον προκρι-
ματικό γύρο.

Οι συμμέτοχες της στα πανελλήνια πρωτα-
θλήματα και σε διεθνείς διοργανώσεις της
ρυθμικής γυμναστικής είχαν ως αποκορύ-
φωμα δυο χρυσά μετάλλια και σειρά άλλων
διακρίσεων, ατομικών και ομαδικών, οι οποί-
ες, μαζί με τη σκληρή δουλειά της, την οδήγη-
σαν το 2012 να περάσει την πόρτα του κέντρου
υψηλών επιδόσεων του Αγίου Κοσμά και να
αποτελέσει μέχρι σήμερα το 5ο μέλος της
εθνικής ομάδας ανσάμπλ ρυθμικής γυμνα-
στικής.

Έχει συμμετάσχει -με τα χρώματα της εθνι-
κής ομάδας- σε δύο παγκόσμια πρωταθλήμα-

τα (Κίεβο 2013, Τουρκία 2014),σε ένα πανευ-
ρωπαϊκό (Μπακού 2014,όπου και κερδίζεται
η πρόκριση για την 1η πανευρωπαϊκή Ολυμ-
πιάδα)και σε οκτώ παγκόσμια κύπελλα (Αγία
Πετρούπολη 2013, Πεζάρο 2014, Καλαμάτα
2014, Σόφια 2014, Καζάν 2014, Αθήνα
2015,Πεζάρο 2015, Καλαμάτα 2015).

Ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου, με Σελή-
νη στον Ταύρο - ένας συνδυασμός που δεί-
χνει την πλαστικότητα, τον ρυθμό και τη σω-
στή επίδοση στη ρυθμική γυμναστική. Ο Ερ-
μής, ως κυβερνήτης της, είναι στην Παρθένο
και τη βοηθά και να διακρίνεται και να μπο-
ρεί να εκτελέσει εύκολα και σωστά αυτά που
πρέπει. Η Αφροδίτη με τον Άρη μαζί στον
Σκορπιό δείχνει την εκτελεστικότητα και την
επιτυχία στον ανταγωνισμό με στόχο τη διά-
κριση αλλά και τη γοητεία που εκπέμπει. Ο
Δίας μαζί με τον Ουρανό είναι στον Υδροχόο
και συμβάλλει στην ξεχωριστή εμφάνιση και
τη δημοτικότητα. Ο Κρόνος είναι στον Κριό,
κάτι που δείχνει ότι μεγάλωσε σε πειθαρχη-
μένο και συντηρητικό περιβάλλον. Ο Ποσει-
δώνας είναι στον Αιγόκερω, που ανοίγει
πάντα ορίζοντες για αυτήν και τη βοηθά να
υλοποιεί τους στόχους της. Ο Πλούτωνας εί-
ναι στον Τοξότη, που δείχνει τον ξεχωριστό
και τον θετικό προσανατολισμό του πεπρω-
μένου της.

Κριός
(21/3-20/4)
Η ανοιχτή αντίθεση του Άρη με
τον Ποσειδώνα μπορεί να προκα-
λέσει μικροατυχήματα, τα οποία
ίσως να οφείλονται στην αφηρη-
μάδα σας. Όταν οδηγείτε, χειρίζε-
στε μηχανήματα ή κάνετε σπορ,
καλό είναι να είστε συνετοί και
συγκεντρωμένοι. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη είναι η βοηθός σας,
που προστατεύει την υγεία και την
εργασία σας και σας βοηθάει να
ανανεώσετε την εμφάνισή σας.
Προβλήματα στην οικογένεια αλλά
και μια τάση για χτυπήματα ή μι-
κροατυχήματα, για θερμοπληξίες
και εγκαύματα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο δρόμος σας δεν είναι στρωμέ-
νος με ροδοπέταλα. Ειδικά στην
εργασία, πρέπει να αποδείξετε την
αξία σας. Αυτό μπορεί να γίνει χά-
ρη στις λαμπρές ιδέες που έχετε.
Άλλωστε, σας στηρίζουν πολλά
άτομα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μπορεί να έχετε έναν εχθρό ή
ανταγωνιστή. Προσέξτε την
υγεία σας και την ψυχολογία σας,
η οποία χαρακτηρίζεται από κυ-
κλοθυμία. Η Αφροδίτη βοηθάει
την οικογενειακή σας ζωή. Μι-
λήστε με φίλους και παρέες.
Βγείτε έξω και μην απομονώνε-
στε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Έχετε εύνοια σε σπουδές, εμπό-
ριο και επικοινωνία, ενώ κάνετε
ταξιδάκια, γνωρίζετε κόσμο και
αλλάζετε παραστάσεις. Η περίο-
δος δεν βοηθάει να έχετε καλές
σχέσεις με τα παιδιά σας. Έχετε
φλερτ, αλλά καλό είναι να μη…
χαϊδεύετε κανέναν! 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Με τον Άρη στο ζώδιό σας να ταλαι-
πωρεί όλες σας τις σχέσεις αλλά
και τις συνεργασίες σας και με τον
Ποσειδώνα να φέρνει σύγχυση και
μπερδέματα, μπορεί να πάρετε επι-
κίνδυνα μονοπάτια, ειδικά αν κάνε-
τε καταχρήσεις. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι μια καλή μέρα τόσο για τα
εργασιακά σας όσο και για τα
προσωπικά σας. Μην είστε αφη-
ρημένοι όταν οδηγείτε. Είστε
ευαίσθητοι σε αλλεργίες, στη
ζέστη και στον ήλιο. Να κάθεστε
στη σκιά. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Αφροδίτη χαρίζει την εύνοιά
της στην καριέρα σας. Ο Άρης
ωθεί κάποια «φιλικά διακείμε-
να» πρόσωπα στο να σας δίνουν
συμβουλές, οι οποίες κάθε άλ-
λο παρά σας βοηθούν. Μην τις
ακούσετε. Κάντε… τους κου-
φούς! 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Αφροδίτη κάνει καλή γωνία με
το ζώδιό σας, φέρνοντάς σας
φλερτ, διασκέδαση και δημιουρ-
γικότητα. Είστε περιζήτητοι, αλ-
λά… μην την ψωνίσετε. Ο Άρης
σε τετράγωνο σας αναγκάζει να
βάλετε κάτω από το μικροσκόπιο
σχέσεις και συνεργασίες. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν υπάρχει για σας μια… μόνιμη
δυσκολία, αυτή είναι τα λεφτά! Ο
Άρης φέρνει έξοδα, ίσως και
απρόοπτα, αλλά η Αφροδίτη σάς
δίνει λίγο παραπάνω χρήμα! Καλά
θα κάνετε να έχετε κάτι στην άκρη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Φροντίστε να μην κάθεστε πολύ
στον ήλιο και στη ζέστη και να
μην το παρακάνετε με τις κατα-
χρήσεις. Κρατήστε το μέτρο. Ακό-
μη, καλό είναι να είστε λίγο πιο
συγκρατημένοι στα έξοδά σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη βοηθάει τα οικονομι-
κά και τα κληρονομικά σας θέμα-
τα. Ο Άρης προκαλεί προβλήματα
με συντρόφους και συνεργάτες
και ο Ερμής… σας ξεγελάει. Προ-
σέξτε, λοιπόν, ιδιαίτερα στον
έρωτα. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Πρωταθλήτρια
Ζωή Κοντογιάννη

19 Σεπτεμβρίου 1997 
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ντάξει. Όταν «η σκόνη καθίσει» θα μάθουμε
περισσότερα για το «Blitzkrieg» (τον «κεραυνο-
βόλο πόλεμο») των Ταλιμπάν, που τους έφερε

σε κάτι ώρες στην Καμπούλ από τα αστικά κέντρα, τα
οποία χρειάστηκαν λίγες μέρες για να καταλάβουν. Αν
και το πιθανότερο είναι να μην πρόκειται για τη γνωστή
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στρατιωτική τακτική,
αλλά για παράδοση άνευ όρων ενός ανύπαρκτου στρα-
τού και μιας ανίκανης και διεφθαρμένης κυβέρνησης.
Όταν τα πράγματα ηρεμήσουν και το νέο θεοκρατικό
καθεστώς αποκαλύψει τις προθέσεις του, θα μάθουμε
ποιοι υπήρξαν οι διαχρονικοί «χορηγοί» τους, ποιοι οι
κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι αυτού του θλιβερού
τέλους, το οποίο ουδείς στις ΗΠΑ φαντάστηκε όταν ο
Μπους ο νεότερος ξεκινούσε τον πόλεμο κατά της τρο-
μοκρατίας με πρώτο στόχο το Αφγανιστάν.

Στην Αθήνα, ωστόσο, είχαμε σε παγκόσμια πρώτη
την άμεση αντίδραση αρχηγού πολιτικού κόμματος.
Του κ. Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος διαπίστωσε ότι «ο
φιλελεύθερος νεοαποικιακός ιμπεριαλισμός νικήθη-
κε για τα καλά». Το κακό είναι ότι οι δραματικές συνέ-
πειες της ήττας των «νεοαποικιακών» plus «φιλελεύ-
θερων» δυνάμεων δεν αφορούν μόνο στις γυναίκες
στο Αφγανιστάν, τις οποίες ο ηγέτης του ΜέΡΑ25 επι-
χείρησε να εμψυχώσει με την απαράμιλλου ύφους
(και κάλλους) ιαχή: «Βαστάτε, αδελφές μου»! Όσα
συμβαίνουν στο Αφγανιστάν αλλάζουν τους κανόνες
του γεωπολιτικού παιχνιδιού και μας αφορούν άμεσα,

καθώς θα επηρεάσουν την Αθήνα και τη Λευκωσία.
Έως ότου σε επόμενα tweets του κ. Βαρουφάκη πλη-
ροφορηθούμε κάτι σχετικό, μπορούμε να πιθανολο-
γήσουμε ότι οι εξελίξεις στη μακρινή χώρα θα ενδυ-
ναμώσουν την προσπάθεια της Τουρκίας να αναβαθ-
μιστεί σε περιφερειακή δύναμη. Όταν οι Ευρωπαίοι
βρεθούν και πάλι υπό την απειλή των προσφυγικών
ροών, τις οποίες, όπως και στο παρελθόν, ρυθμίζει ο
Ταγίπ Ερντογάν, μικρή διάθεση θα έχουν να ασχολη-
θούν με την υιοθέτηση νέων κυρώσεων σε βάρος της
Τουρκίας για όσα απεργάζεται στην Κύπρο. Το φάντα-
σμα μιας νέας προσφυγικής κρίσης θα ενισχύει τα
διαπραγματευτικά χαρτιά της Άγκυρας έναντι της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός του ΝΑΤΟ, ενώ στο
εγγύς μέλλον ο Τούρκος πρόεδρος ίσως πιεστεί λιγό-
τερο από τους Αμερικανούς σε σειρά ζητημάτων που
αφορούν από τους S-400 έως τον ρόλο της Τουρκίας
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Οι περιφερειακές εξελίξεις και η αποδυνάμωση του
ρόλου των ΗΠΑ παγκοσμίως θα φέρουν στο προσκή-
νιο νέους παίκτες, τους οποίους η Άγκυρα θα επιχει-
ρήσει να δελεάσει με τον ισλαμικό προσανατολισμό
της. Για να μη συνυπολογίσουμε τα οφέλη που θα επι-
χειρήσει να αποκομίσει από την αναβάθμιση του ρό-
λου της στον ισλαμικό κόσμο. Θεωρείται βέβαιο ότι η
Τουρκία εργάζεται εδώ και καιρό ώστε να αποκτήσει
ρυθμιστικό ρόλο στην περιοχή. Θα το επιτύχει προσεγ-
γίζοντας το νέο καθεστώς της Καμπούλ και προθυμο-
ποιούμενη να το συνδράμει στην ανοικοδόμηση της
χώρας αλλά και στην κρατική οργάνωση του «χαλιφά-
του». Και ενδεχομένως θα αποκομίσει επιπλέον οφέ-
λη όχι μόνο ως «ρυθμιστής» των προσφυγικών ροών,
αλλά και ως ενδιάμεσος στις επαφές της Δύσης με το
καθεστώς της Καμπούλ. Σε κάθε περίπτωση η ήττα των
Αμερικανών στο Αφγανιστάν, η δεύτερη μεγάλη ήττα
τους μετά το Βιετνάμ, είναι βέβαιο ότι θα σηματοδοτή-
σει ντόμινο διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων. Οι
εικόνες της άτακτης φυγής δεν ήταν απλώς εικόνες
ήττας, αλλά απόλυτης αδυναμίας και θα τους στοιχει-
ώνουν για καιρό. Η εγκατάλειψη διακηρύξεων, η
απουσία πρόνοιας για την τύχη των συμμάχων και των
εγχώριων συνεργατών τους, ο εξευτελισμός και η φι-
λαυτία των ανθρώπων που επέλεξαν για να δώσουν
σάρκα και οστά στη δημοκρατία την οποία ευαγγελί-
στηκαν θα σημαδέψουν την ιστορία τους αλλά και θα
έχουν συνέπειες που δεν θα αργήσουν να φανούν.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι εξελίξεις στην περιφέρεια αλλά 
και η αποδυνάμωση του ρόλου 
των ΗΠΑ παγκοσμίως θα φέρουν 
στο προσκήνιο νέους παίκτες, 
τους οποίους η Άγκυρα θα επιχειρήσει
να δελεάσει με τον ισλαμικό
προσανατολισμό της... 

Ντόμινο διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων

Η
ρθε η περίπτωση του Νίκου Χαρδαλιά για
να θυμηθούμε και πάλι τους όρους της
πολιτικής αντιπαράθεσης. Το αν πρέπει

να ασκούμε την κριτική μας με θέσεις και διαφω-
νίες ή να φτάνουμε στον κανιβαλισμό κάθε μορ-
φής. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας τους
τελευταίους 18 μήνες κλήθηκε να αντιμετωπίσει
πρωτόγνωρες για τον τόπο -αλλά και τον κόσμο
ολόκληρο- καταστάσεις. Από την πανδημία και
τις πλημμύρες μέχρι τις πρόσφατες πυρκαγιές. 

Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν μαζί του και κά-
ποιοι άλλοι να συμφωνούν. Όλοι, όμως, νομίζω
ότι συμφωνούν -αν μη τι άλλο- ότι ο Νίκος Χαρ-
δαλιάς έδινε και την ψυχή του νυχθημερόν σε
αυτή την προσπάθεια, να σωθούν ανθρώπινες
ζωές και να τηρηθούν τα όποια μέτρα. Έγινε
από... τραγούδι μέχρι και αποδιοπομπαίος τρά-
γος. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε σε σύγκρουση με
πολυποίκιλα συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικά
και μιντιακά, που λειτούργησαν ως βραχίονες
των δύο προηγουμένων. Σε απόλυτο συντονισμό
έδειξαν τα… δόντια τους και εκφράστηκαν από
αυτούς που πολύ εύστοχα αποκάλεσε ο Νίκος
Μαστοράκης ως φασιστερά. Η ετερόκλητη παρε-
ούλα Κουμουνδούρου - ακροδεξιάς. 

Για αυτό τον στοχοποίησαν για τα πάντα: από

τον τρόπο που μιλάει μέχρι τα δάκρυα που αν-
θρώπινα του έφευγαν κάποιες στιγμές. Ο λόγος
είναι προφανής. Ο Χαρδαλιάς τούς ενοχλούσε
γιατί άντεχε και δεν συνθηκολογούσε με την…
ακροδεξιά παρεούλα. Οι επιθέσεις τους ξεπέρα-
σαν τα όρια της κριτικής, της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης και μετατράπηκαν στην τακτική της φασι-
στεράς του πολιτικού κανιβαλισμού. Χωρίς ηθική
και χωρίς μέτρο. 

Δεν θα ισχυριστώ ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς τα
έκανε όλα τέλεια. Όλα σωστά. Αλλά στην περί-
πτωση κυρίως της πανδημίας δεν υπήρχαν οδη-
γίες… χειρισμού και αντιμετώπισης. Είμαι βέ-
βαιος ότι και λάθη θα έγιναν και παραλείψεις. Και
πολλές φορές ακόμη και ο ίδιος ο Νίκος Χαρδα-
λιάς έχασε το μέτρο πάνω στην αγωνία του να
πείσει. Ανθρώπινο αυτό και κατανοητό. Εκείνο
που δεν είναι κατανοητό και δεν πρέπει να είναι
πλέον αποδεκτό από την κοινωνία είναι ο κανιβα-

λισμός των πολιτικών αντιπάλων.
Μακάρι οι δηλώσεις που έγιναν για την περι-

πέτεια του Νίκου Χαρδαλιά (η στήλη τού εύχεται
περαστικά και σύντομα να επιστρέψει στα καθή-
κοντά του) να αποτελέσουν μια νέα αρχή στην πο-
λιτική αντιπαράθεση. Να συνειδητοποιήσουν κά-
ποιοι ότι και οι πολιτικοί είναι άνθρωποι. Δεν εί-
ναι θεοί, αν και αυτούς τους πετροβολήσαμε και
τους σταυρώσαμε. Είναι καιρός να βάλουμε ένα
φρένο στην αντιπαράθεση χωρίς φραγμούς και
όρια. Και αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς
χώρους.

Αν δεν αφήσουμε τη χειρότερη μορφή του
φασισμού, που είναι ο κανιβαλισμός των αντι-
πάλων, τότε θα το πληρώσουμε όλοι. Και θα
αφήσουμε τη δημοκρατία μας έρμαιο σε όλους
αυτούς που την επιβουλεύονται με κάθε τρόπο.
Αν η ελληνική Αριστερά δεν αποκόψει τους δε-
σμούς της με αυτούς τους τάχα μου δήθεν αντι-
συστημικούς φασίστες, θα τους πληρώσει
ακριβά. Όπως τους πλήρωσε όταν είδαν ότι πέ-
φτει και… ανακάλυψαν Λουδοβίκους και
αστροναύτες. Ας σταματήσουν επιτέλους να
ταΐζουν το «θηρίο» και να εκτρέφουν κανιβά-
λους για να φθείρουν τον Μητσοτάκη, τους
υπουργούς και την κυβέρνησή του.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, η φασιστερά και η πολιτική του... κανιβαλισμού

Τους ενοχλούσε γιατί άντεχε 
και δεν συνθηκολογούσε με 
την… ακροδεξιά παρεούλα


