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I
σως η πιο σημαντική από τις αλλαγές που έχει επι-
χειρήσει στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης τα δύο χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία εί-

ναι η επιλογή του Γιάννη Οικονόμου ως νέου κυβερ-
νητικού εκπροσώπου. Από την πρώτη, χθεσινή πα-
ρουσία του έγινε φανερή η αλλαγή πολιτικής της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη ως προς την εικόνα της.

Είδαμε αμέσως, με το καλημέρα, πιο πολλές πολι-
τικές αναφορές, πολλές συγκρίσεις με το «πρόσφατο
παρελθόν», πολλές αιχμές εναντίον της αντιπολίτευ-
σης αλλά και βολές όπου χρειαστεί, με τον τρόπο που
πρέπει, όπως έγινε χθες με την προσεκτική αλλά
ανελέητη κριτική στις αναρτήσεις του Στέφανου Τσι-
τσιπά.

Το μήνυμα που πέρασε χθες ο κ. Οικονόμου είναι
ότι κανείς, όποιος και αν είναι, δεν θα μείνει στο απυ-

ρόβλητο από την κυβέρνηση, αν δημιουργεί πρόβλη-
μα στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Ότι
ακόμη και κυβερνητικά στελέχη δεν θα πρέπει να αι-
σθάνονται πως θα καλυφθούν, αν δεν κάνουν σωστά
τη δουλειά τους. Αυτό ήταν το συμπέρασμα από την
απάντηση του κ. Οικονόμου στο αν ο Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του πρωθυ-
πουργού. «Τώρα είναι η ώρα της μάχης», απάντησε…

Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή στην προς τα
έξω έκφραση της κυβέρνησης; Πρώτον, ότι έρχεται
ένας δομικός ανασχηματισμός προκειμένου να πα-
ρουσιαστεί μια αληθινά «νέα κυβέρνηση» στους Έλ-
ληνες πολίτες για το δεύτερο μισό της κυβερνητικής
θητείας Μητσοτάκη.

Δεύτερον, ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να
αξιοποιήσει και «άλλους Οικονόμου», δηλαδή άξια

και φερέλπιδα στελέχη από τα σπλάχνα της Νέας Δη-
μοκρατίας, παράλληλα με την ενσωμάτωση στην κυ-
βερνητική λειτουργία και «άλλων Μπένων», δηλαδή
μεταγραφών από το Κέντρο και την Κεντροαριστερά,
που σημαίνει στην πράξη διεύρυνση της πολιτικής
βάσης της Νέας Δημοκρατίας. 

Τρίτον, νέα κυβέρνηση σημαίνει νέα πολιτική.
Αφήνει πίσω πλέον τη διαχείριση αλλεπάλληλων
κρίσεων και ρίχνει το βάρος στην εφαρμογή των
απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, στην εκπλήρωση εγ-
καίρως των στόχων που έχουν τεθεί, ώστε στις επό-
μενες εκλογές να έχει να επιδείξει στους πολίτες ένα
έργο που δύσκολα θα μπορούσε να βρει παρόμοιό
του μέσα σε μια τετραετία. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη
για νέες «επικές» μάχες με την αντιπολίτευση αμέ-
σως μετά το τέλος των διακοπών…

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νίκος Ελευθερόγλου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης, 
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Ντόρα Κουτροκόη,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός, Σοφία Στεφάνου, 
Νίκος Υποφάντης,Αμαλία Κάτζου, 
Λουκάς Γεωργιάδης, Σταύρος Ιωαννίδης,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Μαρία Δήμα, 
Δήμητρα Δάρδα,
Διαμαντής Σεϊτανίδης, 
Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Αγάπη Κόρμπε

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Γεωργία Κουμπούνη, 
Κώστας Κουτσογιάννης

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟK2

Αλλαγή εικόνας, αλλαγή πολιτικής 



Α
κάλυπτο για τους χειρισμούς
του στο θέμα των πυρκαγιών
άφησε τον υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυ-

σοχοΐδη ο νέος εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου, στην «επίσημη πρώτη» του ενη-
μέρωση των πολιτικών συντακτών. 

Στο ερώτημα αν ο κ. Χρυσοχοΐδης απο-
λαμβάνει της εμπιστοσύνης του πρωθυ-
πουργού, επέλεξε να απαντήσει «είμαστε
στην ώρα της μάχης και αυτό που μας
απασχολεί τώρα είναι να είμαστε αποτε-
λεσματικοί με έργα και πράξεις στην αντι-
μετώπιση των πυρκαγιών» και όχι την
κλασική απάντηση «όλοι οι υπουργοί
απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του
πρωθυπουργού μέχρι να αφήσουν τις θέ-
σεις τους». Το γεγονός αυτό οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι ο ανασχηματισμός της
κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί προφα-
νώς σύντομα και θα είναι δομικού τύπου. 

Την ίδια ώρα, ο νέος εκπρόσωπος έδει-
ξε εντελώς νέα, πιο πολιτικά και ίσως πιο
εκλογικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με
την ενημέρωση του προηγούμενου δια-
στήματος. Τα πολιτικά μηνύματα υπήρξαν
χθες πολύ περισσότερα, οι συγκρίσεις με
το «πρόσφατο παρελθόν», σύμφωνα με
την έκφραση του κ. Οικονόμου, πολύ πιο
χειροπιαστές, το επιχείρημα και η τεκμη-

ρίωσή του ήταν φανερά σε κάθε απάντηση
στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Στο νέο, «επιθετικό» στυλ ενημέρωσης
που εγκαινίασε ο κ. Οικονόμου, περιλαμ-
βάνεται και η σαφής αποδοκιμασία των
δηλώσεων που έκανε ο Στέφανος Τσιτσι-
πάς για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί. Ο νέος
εκπρόσωπος, αφού εξήρε τις ικανότητές
του στον αθλητισμό, συνέστησε στον νεα-
ρό τενίστα να είναι πιο προσεκτικός και
στους πολίτες να συμβουλεύονται όσους
έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να μι-
λούν γι’ αυτά τα θέματα και όχι κάποιους
σαν τον Τσιτσιπά, που «δεν έχει ούτε τις
γνώσεις ούτε τα στοιχεία» ώστε να διατυ-
πώνει τέτοιους ισχυρισμούς (ότι, δηλαδή,
τα εμβόλια δεν έχουν δοκιμαστεί επαρ-

κώς κ.λπ.). Και, για να μη μείνει καμία αμ-
φιβολία, ο κ. Οικονόμου προχώρησε επί
του θέματος, απευθυνόμενος πλέον
στους πολίτες: «Η πραγματικότητα αντι-
στέκεται και δεν υποχωρεί στις απόψεις
όσων αρνούνται να εμβολιαστούν. 

Και η πραγματικότητα αυτή δείχνει ότι
για όσους επιμένουν να αρνούνται να εμ-
βολιαστούν δύο ενδεχόμενα υπάρχουν:
είτε θα εμβολιαστούν είτε θα νοσήσουν,
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, αλλά
και ανθρώπους στο οικογενειακό και το
εργασιακό περιβάλλον τους, γεγονός που
μπορεί να κοστίσει ζωές. 

Και αυτό δεν θα είναι απλώς ένα λά-
θος. Θα είναι άδικο. Θα είναι ηθικά απα-
ράδεκτο.

Γι’ αυτό ακριβώς η επιστροφή από τις
διακοπές είναι ανάγκη να συνοδεύεται
από τεστ και ιδιαίτερη έμφαση στην τήρη-
ση των υγειονομικών πρωτοκόλλων».

Στην επίσημη «πρώτη», ο νέος
κυβερνητικός εκπρόσωπος
«έδειξε» ανασχηματισμό, 
παραδέχθηκε λάθη, 
προανήγγειλε μέτρα 
για την πανδημία 
και «κάρφωσε» Τσιτσιπά
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Αποστάσεις από τον Χρυσοχοΐδη

Θα επουλωθούν όλες οι πληγές που άνοιξαν οι πυρκαγιές 
Μεγάλο μέρος της ενημέρωσης κατέλαβε το θέμα της

αποκατάστασης των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκα-
γιές. Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνησή μας
εγγυάται ότι στο τέλος αυτής της κρίσης θα έχει μεριμνή-
σει, ώστε να καλυφθεί κάθε πληγή που άνοιξε: περιβαλ-
λοντική, οικονομική, επαγγελματική και ψυχολογική. Κάτι
που στο πρόσφατο παρελθόν άλλοι απέτυχαν οικτρά να
πράξουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Γιατί μπορεί η υπο-
χρέωση της Πολιτείας να σταθεί στο πλευρό όσων επλή-
γησαν να είναι αυτονόητη, εκείνα όμως που δεν ήταν αυ-
τονόητα στο παρελθόν ήταν η ταχύτητα και η αποτελεσμα-
τικότητα των μέτρων ανακούφισης και των πολιτικών ανα-
συγκρότησης. Και στο κομμάτι αυτό τα αποτελέσματα της
δουλειάς μας στον τομέα αυτόν μιλούν από μόνα τους». 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση
πρόκειται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα ένα συ-

νολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφικών
πυρκαγιών, ενώ επανέλαβε ότι «τέθηκε σε λειτουργία η
νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr, μέσω της οποί-
ας οι πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυ-
γούστου μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, ώστε να
λάβουν αποζημιώσεις για τις φθορές που έχουν υποστεί
σπίτια, η οικοσκευή των νοικοκυριών, επιχειρήσεις και
αγροτικές εκμεταλλεύσεις… Επιπλέον, η πρώτη στήριξη
προβλέπει απαλλαγή των πληγέντων ακινήτων από τον
ΕΝΦΙΑ για την τριετία 2021, 2022 και 2023, ενώ προβλέπε-
ται και δυνατότητα επιδότησης προσωρινής στέγασης».

Σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις για τις συνεχιζόμενες πυρ-
καγιές στα Βίλια, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «κανείς δεν
αμφισβητεί ότι εκεί επιχειρούν όλες οι δυνάμεις». Και
επικαλέστηκε τις εικόνες που μεταδίδουν οι τηλεοπτικοί
σταθμοί και απέδωσε το εύρος των πυρκαγιών στην πε-

ριοχή στις νέες συνθήκες που προκαλεί η κλιματική αλλα-
γή και στον παρατεταμένο καύσωνα του προηγούμενου
διαστήματος, που ευνόησε πολύ την επέκταση της φωτιάς.

Πρόσθεσε την κυβερνητική στήριξη σε όσους υπέστη-
σαν απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τη διαγραφή των
οφειλών στη ΔΕΗ για όσους υπέστησαν ολική καταστροφή
στα σπίτια τους. «Παράλληλα, η Πολιτεία προχωρά άμεσα
σε αντιπλημμυρικά έργα και σε ενέργειες για την απομά-
κρυνση της καμένης ύλης. Σήμερα εντάχθηκε στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών ένα αντιπλημμυρικό έργο ύψους 11 εκατ. ευρώ για
τη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας στην Εύβοια, ύστερα από
συνεργασία των υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυ-
ξης», ενώ, τέλος, θύμισε την πρώτη συνεδρίαση της αρμό-
διας επιτροπής για την αποκατάσταση των ζημιών στην
Εύβοια υπό τον Σταύρο Μπένο. 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



των Γιάννη Παργινού, 
Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

Τ
ην πολιτική του εβραϊκού νόμου
«οφθαλμόν αντί οφθαλμού»
εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι
στην κυβέρνηση, ενθυμούμενος

προφανώς τη σκληρή κριτική για την πυρ-
καγιά στο Μάτι με τα πολλά θύματα, που
ουδόλως ισοφαρίζεται με τις τωρινές κα-
ταστροφές με αφορμή την επί πέντε μέρες
συνεχιζόμενη φωτιά στα Βίλια Αττικής.

«Σε live μετάδοση ζήσαμε όλοι μας την
κατάρρευση του επιτελικού κράτους»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπου-
λος, επισημαίνοντας ότι για τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές και την ανεπαρκή δια-
χείρισή τους «οι ευθύνες έχουν ονοματε-
πώνυμο, αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη,
του επικεφαλής του δήθεν επιτελικού μη-
χανισμού».

Μιλώντας στον Real FM υπογράμμισε
πως «γελιέται ο πρωθυπουργός αν νομίζει
ότι με ανασχηματισμούς και απομακρύν-
σεις προσώπων μπορεί να σβήσει τις ευ-
θύνες που βαραίνουν την κυβέρνησή
του». «Επιτέλους, κάποιος πρέπει να απο-
λογηθεί για την καταστροφή άνω 1,2 εκατ.
στρεμμάτων δασικών εκτάσεων, για τη
μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή της
χώρας, για το βιος χιλιάδων συμπολιτών
μας που χάθηκε», τόνισε διαμηνύοντας:
«Δεν γίνεται στην Εύβοια να μη γνωρίζει ο
αρχηγός της Πυροσβεστικής πόσα εναέ-
ρια μέσα επιχειρούσαν, ούτε γίνεται ο κ.
Χαρδαλιάς να λέει ψέματα για τον αριθμό
τους. Δεν γίνεται να ανακοινώνει 74 εναέ-
ρια μέσα το πρωθυπουργικό γραφείο και
τελικά να είναι μόλις 20 πάνω από την Εύ-
βοια».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος εξέφρασε τη «με-
γάλη ανησυχία» του και για τις πυρκαγιές
στα Βίλια: «Βρισκόμαστε ακόμη σε αντι-
πυρική περίοδο, ακριβώς μετά τα γεγονό-
τα στην Εύβοια, και χωρίς ανέμους τα Βί-
λια καίγονται για 4η μέρα». «Η κυβέρνηση
δεν έχει μάθει από τα λάθη της. Και αυτή
δεν είναι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά των
πολιτών που δοκιμάζονται και όλων των
ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα. Η
σκέψη μας είναι μαζί τους», δήλωσε.

Η Φώφη στα καμένα
Τη μήνιν των κομμάτων της αντιπολί-

τευσης προκαλεί η αδυναμία να μπει ένα
τέλος στο πύρινο μέτωπο που καίει για 5η
μέρα τα Βίλια Αττικής. Η Φώφη Γεννημα-

τά, η οποία σήμερα επισκέπτεται τις πυρό-
πληκτες περιοχές της Γορτυνίας, με δη-
μόσια παρέμβασή της βάζει στο κάδρο
των ευθυνών τον πρωθυπουργό και τον
εγκαλεί για επικοινωνιακούς τακτικι-
σμούς. «Οι δικαιολογίες περιττεύουν.
Πρόκειται για ανικανότητα του επιτελικού
κράτους, αναποτελεσματικότητα του συ-
στήματος πολιτικής προστασίας, απουσία
συστήματος πρόληψης και έλλειψη συν-
τονισμού των αρμοδίων», σημείωσε η κυ-
ρία Γεννηματά και στο ίδιο ύφος πρόσθε-
σε: «Ο κ. Μητσοτάκης ας ασχοληθεί επιτέ-
λους σοβαρά με το πρόβλημα, αρκετά με
τα επικοινωνιακά σόου». 

Ο Περισσός
Να διαθέσει όλα τα αναγκαία επίγεια

και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της
μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική ζητάει το
ΚΚΕ προκειμένου, όπως λέει, «να μην εί-
ναι η επόμενη “επιτροπή ανασυγκρότη-
σης” που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουρ-
γός για τα Βίλια και την ευρύτερη περιο-
χή». Σε επικριτικούς τόνους είναι, όμως,
και ο σχολιασμός για το σχέδιο ανασυγ-
κρότησης στην Εύβοια. «Η κυβέρνηση δεν

ξεγελά κανέναν, γιατί ανασυγκρότηση της
ζωής των κατοίκων της σημαίνει, πρώτα
απ’ όλα, αποζημιώσεις στο 100% για τις ζη-
μιές, αναδάσωση των καμένων δασικών
εκτάσεων χωρίς “ναι μεν αλλά” και “ανα-
δόχους”, επίσπευση των αναγκαίων αντι-
πλημμυρικών έργων τώρα, πριν να είναι
αργά», λένε στον Περισσό και συμπληρώ-
νουν: «Οτιδήποτε άλλο αναλάβει να υλο-
ποιήσει η αρμόδια επιτροπή του κ. Μη-
τσοτάκη το σίγουρο είναι πως δεν θα υπη-
ρετήσει τον λαό της Βόρειας Εύβοιας και
τις επείγουσες ανάγκες του αλλά όσους
είναι στο “περίμενε” με τα επιχειρηματικά
σχέδια στο χέρι!».

Η Ελληνική Λύση
Στην επικοινωνιακή στρατηγική που

ακολουθεί η κυβέρνηση στρέφει τα βέλη
της κριτικής της η Ελληνική Λύση υποστη-
ρίζοντας ότι «η κυβέρνηση αναλώνεται σε
“εξαγγελίες”, ενώ τα Βίλια καίγονται για
τέταρτη μέρα και οι πυρόπληκτοι της Εύ-
βοιας παραμένουν αβοήθητοι. Με απαρά-
δεκτες μεθοδεύσεις καθυστερούν την πα-
ροχή των ενισχύσεων στους κατοίκους
των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ αναλώ-

νονται σε επικοινωνιακές πομφόλυγες
χωρίς ουσία».

Το ΜέΡΑ25
Για προετοιμασία ενός νέου επικοινω-

νιακού αφηγήματος από την πλευρά της
κυβέρνησης κάνει λόγο το ΜέΡΑ25 και με
το βλέμμα στην επόμενη μέρα προτείνει
στην κυβέρνηση να υιοθετήσει ένα πλέγ-
μα προτάσεων όπως: 
� Έξω οι ολιγάρχες από τα δάση.
� Φυσική αναδάσωση.
� Καμία αλλαγή χρήσης στα καμένα για 30
χρόνια για οποιονδήποτε λόγο.
� Καμία ανεμογεννήτρια στη στεριά.

Ομαδικά πυρά κατά της
κυβέρνησης από την
αντιπολίτευση, με αφορμή 
την πυρκαγιά στα Βίλια 
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Βγήκαν στα «κάγκελα» για τις φωτιές
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Η
είδηση της ανάληψης της
εξουσίας στο Αφγανιστάν από
τους Ταλιμπάν (σ.σ.: έπειτα
από σχεδόν δύο δεκαετίες),

σήμανε «κόκκινο» συναγερμό στην ΕΥΠ,
την ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό καθώς και σε
κλιμάκια του Στρατού στο Πεντάγωνο. 

Σε πρώτη φάση, πριν ακόμη να συγ-
κληθεί το ΚΥΣΕΑ, οι επιτελείς αξιωματι-
κοί της ΕΛ.ΑΣ. είχαν σημάνει συναγερμό
για αύξηση των προσφυγικών - μετανα-
στευτικών ροών τόσο στον Έβρο όσο και
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε συ-
ναγερμό έχει τεθεί και η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών, καθώς θεωρείται δεδομέ-
νο ότι η Τουρκία θα επιδιώξει να εκμε-
ταλλευτεί αυτήν τη νέα χαώδη κατάσταση
που δημιουργείται, για να ασκήσει πιέ-
σεις τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη αυτό σημαί-
νει ενίσχυση των περιπολιών (εποχούμε-
νες, θαλάσσιες, αλλά και από αέρος για
παρατήρηση κινήσεων), ενώ και το πλη-
ροφοριακό δίκτυο της ΕΥΠ αναμένεται να
πάρει «φωτιά», για να ανιχνευθούν τυχόν

ύποπτα σχέδια υβριδικού πολέμου, όπως
αυτού που είχε ζήσει πριν από περίπου
ενάμιση χρόνο στον Έβρο η χώρα μας.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, Πανα-
γιώτης Χαρέλας, μιλώντας στην «Politi-
cal», ανέφερε ότι «δεν πρέπει να ανησυ-
χεί μόνο η Ελλάδα, αλλά η Ευρώπη συνο-
λικότερα». Στον Έβρο, έχουν προχωρή-
σει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εργασίες
στον φράχτη. Έχουν τοποθετηθεί σταθε-
ρές θερμικές κάμερες. Ωστόσο, και πάλι
η επιτήρηση των συνόρων είναι κάτι που
απαιτεί εγρήγορση από τον ανθρώπινο
παράγοντα. Ο κ. Χαρέλας σημείωσε ακό-
μη ότι «όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και
φέτος, η στάθμη του νερού στον ποταμό
έχει πέσει και είναι πλέον ευκολότερη η
πρόσβαση των μεταναστών προς την Ελ-

λάδα». Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μέ-
νει να φανεί είναι εάν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει
το πρόβλημα, ανοίγοντας ανεξέλεγκτα
την κάνουλα των προσφυγικών - μετανα-
στευτικών ροών.

Σε επιφυλακή η Αντιτρομοκρατική 
Τις εξελίξεις παρακολουθεί και η Αντι-

τρομοκρατική Υπηρεσία, έχοντας τεθεί σε
κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας
κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό δίκτυο
και «ξεσκονίζοντας» τις κινήσεις Αφγα-
νών που το προηγούμενο διάστημα βρέ-
θηκαν στη χώρα μας ως πρόσφυγες αι-
τούντες άσυλο και πλέον βρίσκονται σε
δομές φιλοξενίας - και αυτό καθώς δεν
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
ανάμεσά τους να είναι άτομα «εν υπνώ-
σει» θύλακες φανατικών εξτρεμιστών,
που να θελήσουν να προκαλέσουν ανατα-
ραχή. Μεγάλο βάρος πέφτει στην ανάλυ-
ση των ψηφιακών αποτυπωμάτων στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τυχόν
αναρτήσεις αναφορικά με τις εξελίξεις

των τελευταίων ημερών στη χώρα τους.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπό διακρι-
τική παρακολούθηση έχουν τεθεί και
συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν επι-
δείξει «περίεργες» συμπεριφορές, αλλά
και χώροι όπου λειτουργούν παράνομα
τζαμιά. 

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές Αρχές
Ασφαλείας είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις
αντίστοιχες υπηρεσίες στο εξωτερικό και
ιδιαίτερα με τη Europol, ανταλλάσσοντας
πληροφορίες και δεδομένα. Το γεγονός
ότι αναμένονται μετακινήσεις έως και
500.000 ατόμων προς τα ευρωπαϊκά (σ.σ.:
άρα και τα ελληνικά) σύνορα δεν επιτρέ-
πει κανέναν εφησυχασμό. 

Αναμένονται μετακινήσεις
έως και 500.000 ατόμων 
προς τα ευρωπαϊκά -άρα 
και τα ελληνικά- σύνορα

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ενίσχυση των περιπολιών (εποχούμενων, θαλάσσιων και 
από αέρος), ενώ το πληροφοριακό  δίκτυο έχει πάρει «φωτιά»

Συναγερμός σε ΕΛ.ΑΣ.,
ΕΥΠ και Στρατό 

λόγω Αφγανιστάν 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΗΣ 
Διδάκτωρ Γεωπολιτικής, 
καθηγητής Γεωστρατηγικής 
στη Σχολή Εθνικής Αμύνης

«Να ετοιμαζόμαστε για 
καταστάσεις τύπου  Έβρου
και ακόμη χειρότερες»

Eνας σημαντικός εικοσαετής κύκλος
παρουσίας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν
κλείνει με την απόφαση Μπάιντεν να
αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνά-

μεις από την περιοχή. Τη σημαντική αλλά ανα-
μενόμενη εξέλιξη σχολιάζει στην «Political» ο
καθηγητής Γεωστρατηγικής Γιώργος Φίλης, ο
οποίος μας αναλύει τους νέους συσχετισμούς
στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή από
την επιστροφή των Ταλιμπάν στην
εξουσία, την αναδιάταξη της διεθνούς
γεωπολιτικής σκακιέρας μεταξύ
ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας αλλά και το
πώς η Τουρκία αναμένεται να πιέ-
σει κυρίως την Ελλάδα εκμεταλ-
λευόμενη τις προσφυγικές ροές.
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Ποιο κατά την άποψή σας είναι το γενικό
πλαίσιο μέσα από το οποίο δικαιολογείται
η παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν;
Η εμπλοκή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν με

αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις της
11ης Σεπτεμβρίου 2001 θα πρέπει να αναχθεί
στη βασική γεωπολιτική ανάγνωση του παγ-
κόσμιου χάρτη από τις αγγλοσαξονικές δυ-
νάμεις (κατά βάση Μεγάλη Βρετανία και
ΗΠΑ). Οι Αγγλοσάξονες στη βασική τους
προσπάθεια να αρνηθούν τη δυνατότητα εξό-
δου του ρωσικού παράγοντα (είτε αυτός εκ-
φράζεται μέσω της Ρωσικής Αυτοκρατορίας
του 19ου αιώνα είτε μέσω της Σοβιετικής
Ένωσης του 20ού ή της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας του 21ου) στις «θερμές» θάλασσες της
Μεσογείου, του Περσικού και του Ινδικού θα
έπρεπε να ελέγξουν τις χώρες της Ευρασιατι-
κής περιφέρειας που περιβάλλει τον ρωσικό
γίγαντα. Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η
διαχρονική παρουσία στο Αφγανιστάν είτε
από τη Μεγάλη Βρετανία είτε από τις ΗΠΑ δι-
καιολογείται με τον πλέον πειστικό τρόπο. 

Ποιο είναι το συμπέρασμά σας από την
20ετή παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν;
Οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να εμπεδώ-

σουν την παρουσία τους στη χώρα προσπά-
θησαν, μη φειδόμενοι χρημάτων, προσωπι-
κού και μέσων, να δημιουργήσουν τις βασι-
κές δομές ενός δυτικού κράτους, το οποίο θα
αποτελούσε έναν σχετικά σταθερό σύμμαχο
στην περιοχή, εμποδίζοντας την επέκταση
τόσο της Ρωσίας όσο και της Κίνας στην Κεν-
τρική Ασία και τον Ινδικό Ωκεανό. Η απόφαση
για την αποχώρηση των ΗΠΑ και των συμμά-
χων τους από τη χώρα αυτή καταδεικνύει την
αποτυχία του «πειράματος» μετατροπής του
Αφγανιστάν σε μια πιο «συμβατή» προς τα
δυτικά πρότυπα χώρα και κοινωνία. Αυτή η
αποτυχία, όμως, σε καμία περίπτωση δεν συ-
νιστά και αλλαγή των βασικών στρατηγικών
προτεραιοτήτων των ΗΠΑ στην περιοχή.
Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ έπειτα από 20 έτη αντι-
λήφθηκαν πως αυτός ο τρόπος προσέγγισης
ελέγχου του Αφγανιστάν δεν αποφέρει τα
αποτελέσματα που θα ήθελαν (σταθερότητα
καθεστώτος για την εξασφάλιση δυτικής πα-
ρουσίας στην περιοχή), οπότε είναι ξεκάθαρο
ότι αποφάσισαν να αλλάξουν ΤΑΚΤΙΚΗ και
ΟΧΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.

Τι εννοείτε με τις έννοιες «στρατηγική»
και «τακτική» για το Αφγανιστάν; 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η στρατηγι-

κή παραμένει η ίδια, η ανάσχεση κυρίως της
Ρωσίας, και αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει
όσο η γεωγραφία στις διεθνείς σχέσεις και τη
γεωπολιτική θα εξακολουθεί να καταλαμβά-
νει πρωτεύουσα σημασία. Εκτιμώ ότι οι ΗΠΑ
αντελήφθησαν πως η χώρα αυτή δεν ελέγχε-
ται ούτε μέσω «εκδημοκρατισμού» ούτε μέ-
σω «εκδυτικισμού», αλλά μπορεί να ελεγχθεί

με έναν πιο ρεαλιστικό και κυνικό τρόπο, μέ-
σω της προσπάθειας να έρθουν σε συμφωνία
με την κυρίαρχη δύναμη επί του πεδίου, δη-
λαδή τους Ταλιμπάν. Άρα, οι ΗΠΑ θα προσπα-
θήσουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά
τους και να υλοποιήσουν τη στρατηγική τους
μέσω των παλαιών τους συμμάχων της δε-
καετίας του ’80, των Μουτζαχεντίν και των
απογόνων τους Ταλιμπάν, οι οποίοι για τα
επόμενα 30 έτη ήταν εχθροί και από το 2020
φαίνεται να γίνονται πλέον συνομιλητές με
την Ουάσιγκτον και τη διεθνή κοινότητα.

Υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη αμερικα-
νική διοίκηση έφτασε στις αρχές του 2020 σε
συμφωνία με τους Ταλιμπάν στην Ντόχα, ενώ
το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρη-
ση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν ανακοινώθη-
κε τον Απρίλιο του 2021 από τον νέο Αμερικα-
νό πρόεδρο. Η στρατιωτική, δε, παρουσία των
ΗΠΑ στη χώρα το τελευταίο διάστημα ήταν
συμβολική, περί τα 3.500 στελέχη. Άρα, η
Ουάσιγκτον τουλάχιστον από το 2019-2020
σκέφτεται να απεμπλακεί από το Αφγανιστάν
και να έρθει σε συνεννόηση με τους Ταλιμπάν
έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τη στρατηγική της
με άλλα μέσα.

Τι έφταιξε και ουσιαστικά γυρνάμε εκεί
όπου ήμασταν πριν από 20 χρόνια; Μήπως
εν τέλει κάνουμε μεγάλο λάθος να αντιμε-
τωπίζουμε χώρες όπως αυτή με όρους
Δύσης και Ευρώπης;
Όπως προαναφέρθηκε, η Δύση πρέπει να

πάψει να θεωρεί πως ό,τι είναι συμβατό με
την ελληνορωμαϊκή και χριστιανική της
κουλτούρα και υπόβαθρο είναι δυνατόν να το
μεταλαμπαδεύσει σε χώρες και πολιτισμούς
μη συμβατούς προς την ίδια. Θα πρέπει να
καταλάβουμε πως η έννοια της «παγκοσμιο-
ποίησης» δεν σημαίνει μόνο «ομογενοποί-

ηση» αλλά και δυνατότητα των ανθρώπων και
των κοινωνιών να συνειδητοποιήσουν και τις
διαφορές που έχουν αλλά και να αποφασί-
σουν τι θα αποδεχτούν και τι θα απορρίψουν.
Οι Ταλιμπάν («φοιτητές» στη διάλεκτο των
Παστούν) αποτελούν ένα παράγωγο της ισλα-
μικής σχολής των Ουαχαβιτών, όπου επεξη-
γούν τον Ισλαμικό Νόμο (Σαρία) με τον πλέον
συντηρητικό τρόπο. Είναι φύση αδύνατον σε
μία κοινωνία όπου μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού αποδέχεται ένα τέτοιο θρησκευτικό -
πολιτικό - πολιτισμικό - νομικό πλαίσιο να
τους μιλήσεις για διάκριση εξουσιών, διαφω-
τισμό, δικαιώματα γυναικών και παιδιών
όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. 

Μπορούμε να εκτιμήσουμε τι σημαίνουν
τα γεγονότα αυτά για την ευρύτερη περιο-
χή της Μεσογείου και τους γεωπολιτικούς
συσχετισμούς; 
Με βάση ό,τι ειπώθηκε παραπάνω, δηλαδή

ότι οι ΗΠΑ θέλουν να «στριμώξουν» τη Ρωσία
και θα το προσπαθήσουν μέσω του προσεται-
ρισμού των Ταλιμπάν ως συνομιλητών τους
και ίσως στο μέλλον ως συμμάχων τους, μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε στις κάτωθι εκτι-
μήσεις σε ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο:

Πρώτον, η αποχώρηση των ΗΠΑ από το
Αφγανιστάν δημιουργεί τεράστιο θέμα
ασφαλείας και αστάθειας στους βόρειους
γείτονες της χώρας Ουζμπεκιστάν, Τατζικι-
στάν, Κιργιζία και Τουρκμενιστάν, διότι τα κο-
σμικά μουσουλμανικά τους καθεστώτα κιν-
δυνεύουν να καταρρεύσουν με τη διάχυση
της «επανάστασης» στα εδάφη τους. Οι χώ-
ρες αυτές ελέγχονται και είναι σύμμαχοι της
Ρωσίας, κατά συνέπεια η Μόσχα βλέπει να
ανοίγει ένα τεράστιο μέτωπο στην Κεντρική
Ασία, στο οποίο θα πρέπει να εμπλακεί για να
κρατήσει τους συμμάχους της, να φανεί αξιό-
πιστη αλλά και για να σταματήσει μια εξά-
πλωση του Σουνιτικού εξτρεμισμού και στα
εκατομμύρια των μουσουλμάνων στα ίδια της
τα εδάφη. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν τε-
ράστια στρατιωτική κινητοποίηση σε αυτές
τις χώρες και απαίτηση προς τη Ρωσία να
αναλάβει τις ευθύνες της.

Δεύτερον, η Κίνα παίρνει την πρωτοβουλία
και με δεκάδες δισεκατομμύρια ως βοήθεια
και επενδύσεις φαίνεται να είναι σε θέση να
σύρει το Αφγανιστάν στη σφαίρα επιρροής
της.

Άρα, η υπολογισμένη αποχώρηση των ΗΠΑ
από το Αφγανιστάν δημιουργεί τεράστιο θέμα
στη Ρωσία, πολιτικό και στρατιωτικό, όπου τη
σύρει σε ένα μέτωπο στην Κεντρική Ασία στο
οποίο δεν θα ήθελε να εμπλακεί, όταν υπάρ-
χουν ανοιχτά μέτωπα στην Ανατολική Ευρώ-
πη. Ταυτοχρόνως, η εμπλοκή της Κίνας στη
χώρα θα δημιουργήσει τριβές με τη Ρωσία. Αν
τώρα προσθέσουμε και τον παράγοντα Πακι-
στάν, Ινδία και Ιράν, γίνεται αντιληπτό ότι η
αστάθεια και η προσπάθεια «εξαγωγής επα-
νάστασης» από το Χαλιφάτο δημιουργούν δυ-
νητικές συνθήκες πολεμικών εμπλοκών στην
Κεντρική Ασία με απρόβλεπτες συνέπειες για
την παγκόσμια ειρήνη λόγω των εμπλεκόμε-
νων γεωπολιτικών παραγόντων.

Αναφορικά με το πώς θα επηρεάσει την πε-
ριοχή μας, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θα
προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις προσφυ-
γικές ροές προς όφελός της και να ενισχύσει
τη θέση της απέναντι στην Ε.Ε. και κυρίως να
πιέσει την Ελλάδα. Θα πρέπει να αναμένουμε
συνέχεια του υβριδικού πολέμου που μας
έχει κηρύξει η Άγκυρα από πέρυσι και να
ετοιμαζόμαστε για καταστάσεις τύπου Έβρου
του Μαρτίου του 2020 ή/και χειρότερα.

Γενικά θα ήθελα να επισημάνω ότι η δεύτε-
ρη άνοδος των Ταλιμπάν στην εξουσία στο
Αφγανιστάν και η ανακήρυξη του Σουνιτικού
Χαλιφάτου συγκρίνεται μόνο με την ιρανική
επανάσταση του 1979 και την άνοδο του Σιιτι-
κού Ιμαμάτου. Αν κάποιος θα ήθελε να εκτι-
μήσει τι θα επακολουθήσει, ας θυμηθεί τι
επακολούθησε της ανόδου του Χομεϊνί στο
Ιράν: ο πόλεμος Ιράν - Ιράκ (1980-1988), οι
Πόλεμοι του Κόλπου (1990-91/2003) και η
Αραβική Άνοιξη / Ισλαμιστικός Χειμώνας
(2011-σήμερα).«

Οι ΗΠΑ αντελήφθησαν 
ότι το Αφγανιστάν 
δεν ελέγχεται ούτε μέσω
«εκδημοκρατισμού» ούτε
μέσω «εκδυτικισμού», 
αλλά μπορεί να ελεγχθεί
μέσω συμφωνίας 
με τους Ταλιμπάν

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Ο
φόβος της αλλαγής ή μεταθεσιοφοβία εί-
ναι μια φοβία που κάνει τους ανθρώπους
να αποφεύγουν να αλλάζουν τις συνθήκες

τους επειδή φοβούνται εξαιρετικά το άγνωστο.
Μερικές φορές συνδέεται και με τον φόβο της με-
τακόμισης, γνωστό και ως τροποφοβία.

Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται την αλλαγή
Τα ανθρώπινα όντα είναι πλασμένα να φοβούν-

ται την αλλαγή για διάφορους λόγους. Ωστόσο, ο
φόβος της αλλαγής μπορεί να είναι πιο έντονος,
όταν η αλλαγή δεν είναι υπό τον έλεγχο ενός ατό-
μου. Όταν επιλέγουμε να δημιουργήσουμε μια αλ-
λαγή, όπως η μετακόμιση σε νέο σπίτι ή μια αλλα-
γή στην εργασία, νιώθουμε τον έλεγχο του αποτε-
λέσματος. Αν, όμως, η αλλαγή προκληθεί από δυ-
νάμεις εκτός του ελέγχου μας, είτε αφεντικό είτε
πανδημία ή ατύχημα, αισθανόμαστε απογοητευ-
μένοι.

Ιστορικά ο φόβος της αλλαγής 
Είναι εξελικτικός και χρονολογείται από τους

προγονικούς χρόνους. Ο εγκέφαλός μας έχει δεί-
ξει ότι προτιμά τη ρουτίνα και τη συνέπεια. Οι πρό-
γονοί μας προτιμούσαν τη σταθερότητα, καθώς
γνώριζαν εγγενώς ότι η αλλαγή συχνά έφερνε έλ-
λειψη ασφάλειας. Από την άποψη της ψυχικής
υγείας, τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά στον
σημερινό κόσμο. Η ψυχική μας ευεξία τείνει να εί-
ναι καλύτερη όταν έχουμε δομή και ρουτίνα στην
καθημερινή μας ζωή. Όταν η ζωή είναι προβλέψι-
μη, βιώνουμε λιγότερο άγχος γιατί ξέρουμε τι να
περιμένουμε. Όταν η ζωή δεν φαίνεται προβλέψι-

μη και νιώθουμε αβεβαιότητα για το επόμενο βή-
μα, αισθανόμαστε αγχωμένοι. Με σαφήνεια και
γνώση τού τι μπορεί να έρθει αν επιδιώξουμε την
αλλαγή, αυτός ο φόβος τείνει να μετριαστεί.

Πώς να αντιμετωπίσετε τον φόβο 
της αλλαγής

Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε και να εκτι-
μούμε ποιοι είμαστε και τι χρειαζόμαστε. Όταν
συντονιστούμε με αυτό που πραγματικά θέλουμε
και χρειαζόμαστε στη ζωή, μπορεί να μας βοηθή-

σει να υποδεχτούμε την αλλαγή λίγο πιο εύκολα.
Φανταστείτε το επιθυμητό μέλλον. Αυτή η διαδι-

κασία φαντασίας για το πώς μπορεί να μοιάζει η
ζωή μας στην άλλη πλευρά της αλλαγής μπορεί να
είναι καθαρτική και να μας υποστηρίξει να φέρου-
με αυτούς τους στόχους στην πραγματικότητα.

Θέστε εφικτούς στόχους σε μια προσπάθεια
να λάβετε ενεργά βήματα προς τη θετική αλλα-
γή. Οι φόβοι τείνουν να υποχωρούν όταν νιώ-
θουμε ικανοί και κάνουμε συνειδητά βήματα
προς τον στόχο.

Φοβάμαι την αλλαγή: Πώς να αντιμετωπίσω το άγνωστο

Ε
ικόνα πρώτη: ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας
Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος μετείχε στην
προσπάθεια να πειστούν οι Έλληνες να κλεί-

σουν ραντεβού για εμβολιασμό, είναι ανεμβολίαστος!
Και όχι μόνο είναι, αλλά το διακηρύσσει κιόλας! Και όχι
μόνο το διακηρύσσει, αλλά -για να μη μείνει κανείς με
την πλάνη ότι εμβολιάστηκε- το γράφει και στους λο-
γαριασμούς του στα social media, τα οποία ακολου-
θούν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων. Σημει-
ωτέον ότι την ίδια ώρα με τον «χαμό» για την αποκάλυ-
ψη Τσιτσιπά, ο Ράφα Ναδάλ δήλωνε ότι «ο εμβολια-
σμός είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από τον
κορονοϊό».

Εικόνα δεύτερη: το μοντέλο-ηθοποιός Λόρα Όσνες
δήλωσε καθαρά και ξάστερα ότι παραιτείται από τους
ρόλους που της έχουν δώσει στο Χόλιγουντ επειδή τί-
θεται ως προϋπόθεση ο εμβολιασμός της, πράγμα που
εκείνη αρνείται να κάνει. Και γιατί αρνείται; Διότι, κατά
τα λεγόμενά της, «υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερω-
τήματα γύρω από τα εμβόλια αυτά».

Εικόνα τρίτη: μετά τον ορυμαγδό των αρνητικών
σχολίων για την αρχική του δήλωση, ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς επανήλθε προσπαθώντας να «διορθώσει τα
αδιόρθωτα» και… τα έκανε χειρότερα. Είπε, δηλαδή,
ουσιαστικά ότι δεν πειράζει που είναι ανεμβολίαστος,
διότι μπορεί και προσέχει τον εαυτό του αλλά και τους
γύρω του. Δηλαδή και όλοι εσείς οι ανεμβολίαστοι λίγη
προσοχή να έχετε και δεν τρέχει τίποτα.

Είναι απίστευτη, βλέπετε, η ελαφρότητα με την
οποία επιχειρείται να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη.
Κάποιοι ευφάνταστοι σκέφτηκαν «ποιος πουλάει τώ-
ρα; Ο Τσιτσιπάς και ο Αντετοκούνμπο. Ε, αυτούς να βά-
λουμε να μιλήσουν υπέρ του εμβολιασμού» και χωρίς
καν να ρωτήσουν αν τα είδωλα της σημερινής ελληνι-
κής νεολαίας -και όχι μόνο- είναι τα ίδια εμβολιασμέ-
να, έτρεξαν να φτιάξουν τα σχετικά μηνύματα.

Κάπως το λέει ο λαός μας για μια συγκεκριμένη
δραστηριότητα στη θάλασσα που… τη βρίσκεις μετά
στο αλάτι. Τώρα το μήνυμα προς τους ανεμβολίαστους
είναι ακόμη πιο ισχυρό, αλλά προς την αντίθετη κατεύ-

θυνση: «Κοιτάξτε, ακόμη και αυτοί που μας έλεγαν
“μένουμε ασφαλείς” είναι ανεμβολίαστοι». Κάθισε με-
τά, δημοσιολογούντα, πολιτικέ, δημοσιογράφε, ηθο-
ποιέ, άνθρωπε του δημόσιου λόγου και διαλόγου, να
γράφεις κατεβατά, να επινοείς επιχειρήματα, να εξει-
δικεύεις στοιχεία και να τα κάνεις εύπεπτα μήπως και
βοηθήσεις την εμβολιαστική προσπάθεια. Έρχεται ο
πάσα εις Τσιτσιπάς και σου λέει «θα εμβολιαστώ μόνο
αν γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, αλλά προσέχω
τον εαυτό μου και προσέχω και τους γύρω μου, άρα…
δεν τρέχει κάστανο». Και ξαναρχίζουμε όλοι μαζί να
κουβαλάμε τον λίθο του Σισύφου, που με μια διπλή
ανάρτηση στα social media ξανακύλησε στους πρόπο-
δες του βουνού.

Πώς να κλείσει αυτό το σημείωμα; Με ένα στιχάκι
από τους «Αθλίους» που ο Ουγκό έβαλε στο στόμα του
μικρού Γαβριά μόλις τον χτύπησαν οι σφαίρες των
στρατιωτών: «Έπεσα, μα είμαι βέρος / φταίει, φταίει ο
Βολταίρος / χώμα τώρα κι αν μασώ / είναι λάθος του
Ρουσό».

Πώς πήρε το γκέιμ ο Τσιτσιπάς…

του

Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος

της

Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki
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Ο
Χρήστος Πρωτόπαπας, μέλος
του Π.Σ. του Κινήματος Αλλα-
γής και πρώην υπουργός, ξεκα-
θαρίζει ότι το κόμμα του, με την

κριτική που άσκησε στο πεδίο των πυρκα-
γιών, δεν αποσκοπεί σε πολιτικό κέρδος,
αλλά στο να μην επαναληφθούν τα ίδια
λάθη. Καταλογίζει προσωπικά στον πρω-
θυπουργό έλλειψη πολιτικής γενναιότη-
τας ως προς την απόδοση ευθυνών και
επικοινωνιακούς τακτικισμούς. Ξεκαθα-
ρίζει ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να
υποκύψει σε πιέσεις μετεκλογικής συ-
νεργασίας. Θεωρεί ότι η ραγδαία μεταβο-
λή των ποιοτικών στοιχείων στις δημο-
σκοπήσεις θα δράσει ευνοϊκά για την ει-
κόνα του ΚΙΝ.ΑΛ. Παίρνει σαφή θέση για
την κούρσα των υποψηφίων για την ηγε-
σία του κόμματος και λίγο πριν από την
επίσημη έναρξη της εσωκομματικής δια-
δικασίας στέλνει το δικό του μήνυμα. 

Εκτιμάτε ότι τα πρόσφατα γεγονότα με
τις πυρκαγιές αλλά και η εξέλιξη της
πανδημίας έχουν προκαλέσει ανεπα-
νόρθωτα πλήγματα στο κυβερνητικό
οικοδόμημα και ενδεχομένως να απο-
τελέσουν αφορμή για πολιτικές εξελί-
ξεις; 
Το μέγιστο πλήγμα έγινε στο περιβάλ-

λον, στις περιουσίες των πολιτών, στο μέλ-
λον της ζωής στις πληγείσες περιοχές.
Αναμφίβολα, το δήθεν επιτελικό κράτος
της Ν.Δ. απέτυχε. Απέδειξε για μία ακόμη
φορά την αδυναμία και την ανικανότητά
του.  Η κλιματική κρίση ήταν γνωστή - δεν
μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολο-
γία.  Έπρεπε να υπήρχαν σχέδιο πρόλη-
ψης και άμεσης ανταπόκρισης, επαρκή
μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. 

Εμείς, στο Κίνημα Αλλαγής, δεν επι-
διώκουμε «πολιτικό κέρδος», δεν «επεν-

δύουμε» στις καταστροφές. Η ουσιαστική
κριτική μας και η απαίτηση για απόδοση
ευθυνών αποσκοπούν στο να μην επανα-
ληφθούν και στο μέλλον τα ίδια λάθη. Για
να γίνει αποτελεσματικός ο σχεδιασμός
πολιτικής προστασίας. 

Οι προτάσεις μας γι’ αυτό είναι στο τρα-
πέζι. Το κύριο μέλημά μας τώρα είναι να
προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις για
τις καταστροφές, αλλά κυρίως τα προ-
γράμματα για την οικονομική και την κοι-
νωνική ανασυγκρότηση των πληγεισών
περιοχών. Για να επιστρέψει η ελπίδα στα
καμένα.

Πώς ερμηνεύετε τις αλλαγές στον κυ-
βερνητικό πυρήνα;
Προφανώς για τον κ. Μητσοτάκη τα κυ-

βερνητικά λάθη και οι αστοχίες -που ο
ίδιος παραδέχθηκε- υπήρξαν μόνο στον
τομέα της επικοινωνίας. Αν είναι δυνατόν!
Κάηκαν 1,5 εκατ. στρέμματα δάσους έως
τώρα και όλοι παραμένουν στις θέσεις
τους. Σαν να μη συνέβη τίποτε. Χρειάζεται
πολιτική γενναιότητα -που δεν υπήρξε-
για την απόδοση των ευθυνών. 

Θα αντέξει μέχρι τέλους το Κίνημα Αλ-
λαγής στις πιέσεις που δέχεται ένθεν
κακείθεν για μετεκλογική συνεργασία;
Δεν έχουν κατανοήσει ακόμη «ένθεν

κακείθεν» τους στόχους μας. Εμείς στο-
χεύουμε ψηλά, όχι σε θέσεις «πολιτικού
συμπληρώματος» ή περιστασιακού υπο-
στυλώματος στον οιονδήποτε. Την ώρα
που η Ν.Δ. δείχνει καθαρά το συντηρητικό

της πρόσωπο και ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική
αδυναμία του να εκφράσει εναλλακτική
λύση, το Κίνημα Αλλαγής, με τις προτά-
σεις και τις πρωτοβουλίες του, αναδει-
κνύεται η πραγματική προοδευτική αντι-
πολίτευση. 

Χωρίς πόλωση, μακριά από διχαστικές
λογικές, αναδεικνύουμε το περιεχόμενο
μιας σύγχρονης σοσιαλδημοκρατικής πο-
λιτικής, αλλά και υπερασπίζουμε τα δι-
καιώματα και τις κατακτήσεις των πολι-
τών που θίγει η κυβερνητική πολιτική.
Στόχος μας είναι να δυναμώσουμε, για να
εγγυηθούμε εμείς την προοδευτική δια-
κυβέρνηση του τόπου. 

Τι φταίει και μέχρι τώρα η προσπάθεια
που καταβάλλει το ΚΙΝ.ΑΛ. δεν αποτυ-
πώνεται στις δημοσκοπήσεις;
Δεν λειτουργούν οι πολίτες σαν πολιτι-

κό εκκρεμές. Πριν από δύο χρόνια, στις
εκλογές, έκαναν τις επιλογές τους. Τώρα
έχουν τη δυνατότητα και τα αποτελέσματα
για να κρίνουν. Την κυβέρνηση, την αξιω-
ματική αντιπολίτευση, όλους μας. Μην
παρασυρόμαστε από τη σχετική «σταθε-
ρότητα» των ποσοτικών στοιχείων στις
δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία με-
ταβάλλονται ραγδαία. Δείχνουν έλλειψη
εμπιστοσύνης στις κυβερνητικές επιλο-
γές, αποδοκιμασία για την πολιτική της
Ν.Δ. στα εργασιακά, στην παιδεία, πρό-
βλημα και στην ασφάλεια των πολιτών.
Από την άλλη, καμία ουσιαστική προσδο-
κία από τον ΣΥΡΙΖΑ.  Τώρα κυοφορούνται
οι αλλαγές. Είμαι βέβαιος ότι το Κίνημα
Αλλαγής θα έχει μια σταθερά ανοδική πο-
ρεία. Μεταξύ 2015 και 2019 διπλασιάστη-
κε το ποσοστό μας. Ανάλογη επιτυχία

μπορούμε να έχουμε και τώρα. 
Γιατί εμφανίζονται τόσοι υποψήφιοι
αρχηγοί για την ηγεσία του Κινήματος;
Δεν αποτελεί πρόβλημα. Υπάρχει εν-

διαφέρον στην κοινωνία για τις διαδικα-
σίες μας. Επαναλαμβάνω ότι είναι όσο πο-
τέ απαραίτητο ένα σύγχρονο, σοσιαλδη-
μοκρατικό κόμμα στη χώρα μας. Που θα
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις
εξελίξεις. 

Είστε ένα τα πιο έμπειρα πολιτικά στε-
λέχη. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε
να στείλετε εν όψει και της επίσημης
έναρξης της εσωκομματικής διαδικα-
σίας; 
Το πρώτο ζήτημα είναι να έρθουν μα-

ζικά οι προοδευτικοί πολίτες, τα μέλη
και οι φίλοι μας, να συμμετάσχουν στην
ανοιχτή, δημοκρατική διαδικασία μας.
Να μας δώσουν την ώθηση που θα συμ-
βάλει στη δυναμική συνέχειά μας. Γι’ αυ-
τό διχαστικές λογικές και οξύτητες πρέ-
πει να αποφευχθούν.  Ο κάθε υποψήφιος
πιστεύω ότι πρέπει να καταθέσει την πο-
λιτική του «πλατφόρμα», τις απαντήσεις
του στα μεγάλα προβλήματα του τόπου.
Δεν είναι ώρα για γενικολογίες και επι-
κοινωνιακά κλισέ. Έχω τη γνώμη ότι η
επιλογή μας σε αυτές τις εκλογές ηγε-
σίας πρέπει να απαντήσει σε 3 ερωτήμα-
τα: 1) Ποιος ή ποια διασφαλίζει την ενό-
τητα του χώρου μας; 2) Ποιος ή ποια εγ-
γυάται τη σταθερή ανοδική μας πορεία;
3) Ποιος ή ποια διαθέτει ένα γνήσια προ-
οδευτικό και πειστικό πολιτικό αφήγη-
μα; Προσωπικά, έχω δώσει την απάντη-
ση και εμμένω σε αυτήν. Ο λόγος στη βά-
ση της παράταξης... 
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Ο
πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου εξελέγη ομόφωνα

νέος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδας στη θέση του
εκλιπόντος Κωνσταντίνου Μίχαλου μετά τις
προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο κ.
Χατζηθεοδοσίου
προέρχεται από
τον πολιτικό
χώρο του
ΠΑΣΟΚ και είναι
ασφαλιστής στο
επάγγελμα. Ο α’
αντιπρόεδρος
της Κεντρικής
Ένωσης
Επιμελητηρίων
Ελλάδας, ο
Γιάννης Μασούτης, τελικά δεν έβαλε
υποψηφιότητα, αν και οι πληροφορίες τον
ήθελαν να ενδιαφέρεται για τη θέση του
προέδρου. Θυμίζω ότι ο κ. Μασούτης είναι
πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ανήκει στον
ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς και είναι
γόνος της γνωστής οικογένειας που έχει
στην κατοχή της μεγάλη αλυσίδα σούπερ
μάρκετ με χιλιάδες εργαζομένους.

Κόκκινος συναγερμός για
τις μεταναστευτικές ροές 
Η Ελλάδα προετοιμάζεται και για το χειρότερο
σενάριο και οι πληροφορίες μου λένε ότι αν δεν
υπάρξει λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τα σύ-
νορα της χώρας μας δεν θα περάσει ούτε κου-
νούπι. Ούτε από τον Έβρο ούτε από τα νησιά.
Ήδη έχει τεθεί όλος ο μηχανισμός σε red alert.
Στρατός, Αστυνομία, Λιμενικό. Οι ελληνικές Αρ-
χές βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση τόσο στα
χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα για την
αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα. Η Ελ-
λάδα, ωστόσο, αναμένει τις πρωτοβουλίες της
Ε.Ε., που, όπως είπε ο ύπατος εκπρόσωπος για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ,
θα ξεκινήσει άμεσα συνομιλίες με τους Ταλιμ-
πάν ώστε να αποφευχθεί μια νέα προσφυγική

κρίση παρόμοια με αυτήν του 2015, όταν
570.000 Αφγανοί είχαν ζητήσει

άσυλο στην Ευρώπη.

Έφτιαξαν επιτέλους 
τα γήπεδα 5x5 
Μετά τις παιδικές χαρές που αναμορφώθη-
καν αισθητικά και λειτουργικά με νέο σύγ-
χρονο εξοπλισμό, ο Οργανισμός Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου
Αθηναίων προχώρησε και στην ολική ανά-
πλαση των επτά γηπέδων 5x5 που διαχειρί-
ζεται. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται
στο Θησείο, στο Ρουφ, στου Γουδή, στην
Ελληνορώσων, στην Αλεπότρυπα και στα
Σεπόλια (στο τέρμα της οδού Αυλώνος)
αποδίδονται σύγχρονες και ασφαλείς
στους αθλούμενους κάθε ηλικίας. Οι εργα-
σίες ανάπλασης αφορούσαν στην αντικα-
τάσταση του χλοοτάπητα, των εστιών, του
συρματοπλέγματος, των διχτυών οροφής,
καθώς και των περιμετρικών. Προστέθη-
καν για μεγαλύτερη αντοχή συρματόσχοι-
να στο δίχτυ της οροφής και βάφτηκαν οι
σωλήνες της περίφραξης, το περιμετρικό
τοιχίο αλλά και οι κολόνες φωτισμού των
γηπέδων. Η χρηματοδότηση του σχεδίου
ανάπλασης των συγκεκριμένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του ΟΠΑΝΔΑ έγινε στο
πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την
Περιφέρεια Αττικής.

Στην «αγκαλιά» της
Τουρκίας τα Σκόπια

Το καθεστώς Ερντογάν ρίχνει δίχτυα
παντού... Οι υπουργοί Άμυνας των Σκοπίων
Ράντμιλα Σεκερίνσκα και της Τουρκίας
Χουλουσί Ακάρ υπέγραψαν χθες πενταετή
συμφωνία στρατιωτικής - οικονομικής
συνεργασίας, η οποία, όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου
Άμυνας γειτονικής χώρας, θα βελτιώσει τις
δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της
χώρας. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά την
επίσκεψη της υπουργού Άμυνας των
Σκοπίων στην Κωνσταντινούπολη. Η
συμφωνία προβλέπει σταδιακή κατανομή
κονδυλίων από τη μεριά της Τουρκίας σε
ετήσιο επίπεδο, τα οποία εκ μέρους των
Σκοπίων θα χρησιμοποιηθούν για τον
εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων των
ενόπλων δυνάμεών της και την ενίσχυση της
μαχητικής τους ετοιμότητας.
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Χατζηθεοδοσίου
στη θέση του
εκλιπόντος
Μίχαλου

O δικηγόρος της
νοσοκόμας του
Μαραντόνα στην Ελλάδα
Όλα τα περίεργα αυτού του πλανήτη γίνονται
στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος της νοσοκόμας
του Μαραντόνα, ο Ροδόλφο - Αμαντέο Μπά-
κε, αναλαμβάνει μεγαλομέτοχος της ποδο-
σφαιρικής ομάδας της Ιεράπετρας. Ο Ο.Φ.
Ιεράπετρας συμφώνησε με τον Ροδόλφο -
Αμαντέο Μπάκε ώστε αυτός να πάρει το
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του συλ-
λόγου. Ο Αργεντινός, βέβαια, δεν είναι κά-
ποιος τυχαίος, αλλά δικηγόρος της νοσοκό-
μας που κατηγορήθηκε μαζί με ακόμη έξι
άτομα για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντό-
να. Σύμφωνα με το πόρισμα στην Αργεντινή,
για τον θάνατο του Μαραντόνα εκτός της
συγκεκριμένης νοσοκόμας κατηγορούνται
ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, η ψυ-
χίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, ένας ψυχο-
λόγος, ακόμη ένας νοσοκόμος, ο επόπτης
τους και ο συντονιστής ιατρός για νοσηλεία
στο σπίτι. Ούτε σενάριο κινηματογραφικής
ταινίας να ήταν…

ΔΕΗ για πυρόπληκτους
Στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή
ληξιπρόθεσμων και ενεργών οφειλών όσων έχουν
πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές έχει
προχωρήσει η ΔΕΗ. Σε σχετική ανακοίνωσή της
τονίζει, δε, ότι λογαριασμοί που έχουν τυχόν
εκδοθεί και αποσταλεί στους πληγέντες που
εντάσσονται στη διαδικασία δεν είναι απαιτητοί.
Διαγράφονται, λοιπόν, οι οφειλές των πληγέντων,
αφού είναι αδύνατον όταν ο άλλος έχει χάσει το
σπίτι του να πληρώνει λογαριασμούς ΔΕΚΟ.
Ευτυχώς η ΔΕΗ αντιλήφθηκε εγκαίρως το
πρόβλημα και φρόντισε να διευκρινίσει τις
λεπτομέρειες.

Για να γνωρίζετε, αύξηση 22,4% παρουσίασε ο τζίρος
στη βιομηχανία τον Ιούνιο του 2021, δείγμα της κα-
λυτέρευσης της πορείας της ελληνικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών
στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής
αγοράς) του Ιουνίου 2021, σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη του Ιουνίου 2020, παρουσίασε αύξηση
22,4% έναντι μείωσης 3,1% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του 2020 με το 2019, σύμφωνα
με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής ήταν ξε-
κάθαρος για το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ.
Καραμανλής ανέφερε ειδικότερα ότι πάνω από 2.000 αυτοψίες ολοκληρώ-
θηκαν ταχύτατα και η πλατφόρμα των αποζημιώσεων είναι ανοιχτή. Εξήγη-
σε ότι η στεγαστική συνδρομή, που θα φτάνει τις 150.000 ευρώ, έχει μία
διαδικασία, καθώς πρώτα πρέπει να γίνει έλεγχος από τους μηχανικούς.
«Τι κάνει η κυβέρνηση; Πρώτη φορά μετά τον “Ιανό” έρχεται και λέει ότι εγώ
σου δίνω 20.000 ευρώ για τα κόκκινα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολο-
κληρωτικά». Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε λεπτο-
μερώς στους ελέγχους στις δύο περιοχές, όπου υπήρξαν οι μεγαλύτερες
ζημιές. Ειδικότερα, στην Αττική τα κόκκινα κτίρια είναι περίπου 220 και
στην Εύβοια είναι περίπου 340. Τα κίτρινα κτίρια, δηλαδή αυτά που είναι
προσωρινά ακατάλληλα για χρήση αλλά είναι επισκευάσιμα, στην Αττική
είναι περίπου 270 και στην Εύβοια περίπου 230. «Την άλλη εβδομάδα θα
αρχίσουν οι εκταμιεύσεις», δήλωσε ο κ. Καραμανλής και επισήμανε ότι
ενώ στο παρελθόν «ένας άνθρωπος, που είχε καεί το βιος του, έπρεπε να
τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία για να πάρει τα χρήματά του», αυτήν τη
φορά, όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα γίνει κάτι πολύ απλό: μία πλατφόρ-
μα, μία εκταμίευση.

Μέσα στις φωτιές
ξεκινά και το κυνήγι

Θεωρητικά σήμερα Παρασκευή ξεκινά η
κυνηγετική περίοδος, χαρά για τους απαν-
ταχού κυνηγούς. Θέτω έναν προβληματι-
σμό. Σε μια περίοδο που μαίνονται οι φω-
τιές σε ολόκληρη τη χώρα και δεν έχουν
αποτυπωθεί πλήρως οι επιπτώσεις, θα κη-
ρύξουμε την έναρξη του κυνηγιού τόσο
νωρίς; Οι επιπτώσεις αφορούν και στο ζωι-
κό βασίλειο, που μετρά τρομερές απώλει-
ες. Ίσως μετά τις φωτιές θα μπορούσε να
περιοριστεί η κυνηγετική περίοδος για να
μετριαστεί ο αριθμός των θηραμάτων ώστε
να αποφευχθεί η καταστροφή στον ζωικό
πληθυσμό. 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Του άρεσε να
βλέπει καπνούς… 
Η είδηση «έσκασε» σαν κεραυνός εν
αιθρία στην τοπική κοινωνία του Θεο-
λόγου Μαλεσίνας. Ένας 14χρονος φέ-
ρεται να είναι ο υπεύθυνος για τις αλ-
λεπάλληλες φωτιές που εκδηλώθηκαν
στην περιοχή τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες. Κάθε φορά που εκδηλωνόταν
μια πυρκαγιά, πέρναγε από το σημείο
με το ποδήλατό του ο 14χρονος... Όταν
τελικά τον συνέλαβαν οι άνδρες της
ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε τις πράξεις του και
τους είπε ότι το έκανε γιατί του άρεσε
να βλέπει φωτιά και καπνό. Απίστευτα
πράγματα. Η δράση του είχε ξεκινήσει
πολύ νωρίτερα στις 5 Αυγούστου με
τέσσερις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν
σχεδόν συγχρόνως και ενώ η θερμο-
κρασία στην περιοχή άγγιζε ή ξεπερ-
νούσε τους 44 βαθμούς. Αποκορύφω-
μα της εγκληματικής συμπεριφοράς
ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6
Αυγούστου στον ΟΣΜΑΕΣ, που κατέ-
στρεψε ολοσχερώς ή μερικώς 23 σπί-
τια, εκτάσεις καλλιεργήσιμες με ελιές,
καθώς και ένα JCB του Δήμου Λοκρών,
ενώ κινδύνευσαν περισσότερες περι-
ουσίες αλλά και ανθρώπινες ζωές.

O
αστάθμητος παράγοντας των πυρκαγιών έχει πάει πίσω το κυβερνητικό έργο.
Την επόμενη Τετάρτη, στις 25 του μήνα, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η προ
ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για τις φυσικές κατα-

στροφές και την επόμενη μέρα έπειτα από αυτές, την οποία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης από τον πρόεδρο του Σώματος ώστε να ενημερώσει την αντιπολίτευση. Όμως,
υπάρχουν και πολλά άλλα ανοικτά θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί το Κοινο-
βούλιο. Ποια είναι αυτά; Η ψήφιση του νέου Ασφαλιστικού, η θεσμοθέτηση του νέου
ΕΣΥ και η περαιτέρω ενίσχυση του επιτελικού κράτους. Αυτό που πολλοί ονομάζουν
«επιτελικό κράτος Νο2». Για το Ασφαλιστικό οι ελπίδες της κυβέρνησης είναι να ολο-
κληρωθεί τον Ιανουάριο του 2022. Εξίσου γρήγορα πρέπει να τελειώσουν η αναβάθμι-
ση του ΕΣΥ αλλά και οι νομοθετικές ρυθμίσεις κατανομής αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε
κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το
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Ο Καραμανλής, τα κόκκινα και τα κίτρινα κτίρια και οι αποζημιώσεις

Με την απλή αναλογική θα ανοίξουν
πολλά αριστερά μαγαζάκια… Ήδη
στήνεται η Αριστερή Πρωτοβουλία
Διαλόγου και Δράσης και αν το
όνομα δεν σας λέει πολλά πράγματα
και παραπέμπει σε αριστερή τάση, τα
ιδρυτικά στελέχη της πολιτικής
κίνησης είναι επώνυμα και γνωστά.
Δ. Στρατούλης, Ν. Χουντής, Κ.
Ήσυχος, Κ. Λαπαβίτσας, άπαντες
στήνουν νέο μαγαζάκι και απειλούν
τα ήδη πετσοκομμένα ποσοστά του
ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση σύντομα θα γίνει
και πολιτικός φορέας.

LOCK

Το «Επιτελικό Νο2»



Δεν έχει άδικο  
Ο ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης
δεν έχει συνεργαστεί με κανένα
από τα ονόματα που έχουν κατη-
γορηθεί για σεξουαλική παρενό-
χληση, καθώς, όπως αποκάλυψε
ο ίδιος, τον «έσωσε» το ένστικτό
του. Ο γνωστός ηθοποιός είπε:
«Ήρθε μια εποχή κάθαρσης που
κάποιοι δεν την είχαν υπολογίσει.
Η αλαζονεία είναι ο σίγουρος
δρόμος για τον όλεθρο. Μόνοι
τους καβάλησαν το καλάμι. Η ηλι-
θιότητα τους έκανε να αισθάνον-
ται άτρωτοι. Πρόκειται περί ηλι-
θίων».

Έρχεται 
η αναμνηστική
Τον τελευταίο καιρό αυξά-
νεται η συζήτηση για την
ανάγκη ενισχυτικής δόσης
εμβολίου Covid-19. Ενώ
για τον γενικό πληθυσμό
φαίνεται ότι ακόμη είναι
σχετικά νωρίς για να έχου-
με σαφή εικόνα, σε ομάδες
ευάλωτων ασθενών τα
στοιχεία είναι πιο ξεκάθα-
ρα. Σε αυτή την ομάδα
ασθενών φαίνεται ότι θα
υπάρχει προτεραιότητα για
ενισχυτική δόση.

Υπερβολές 
«Δεν είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες ελεύθεροι, παρά
μόνο οι εμβολιασμένοι», είπε ουσιαστικά ο καθηγη-
τής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος και
κάποιοι χρησιμοποίησαν το ρητορικό σχήμα για να
δείξουν ότι είμαστε σκλαβωμένοι. Είπαν ότι 200 χρό-
νια μετά την Επανάσταση του 1821, κατά την οποία οι
πρόγονοί μας έδωσαν τη ζωή τους για να αποτάξουν
τον τουρκικό ζυγό, ακούγονται αυτά. Υπερβολές και
γραφικότητες.

Το νέο ρομπότ 
Η Vicarious Surgical, που υποστηρίζεται από τον
Μπιλ Γκέιτς και πρόκειται να μπει στο Χρηματιστήριο
μέσω συμφωνίας με εταιρεία ειδικού σκοπού, ελπίζει
να φτάσει το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα μέχρι το 2027,
καθώς βάζει προκλήσεις στον Γολιάθ των χειρουργι-
κών ρομπότ. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πολύ μι-
κρό ρομπότ για κοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις
που ελπίζει να φέρει στην αγορά το 2023.

Α
πό τη στιγμή που έλαβε το χρίσμα των Δημοκρα-
τικών ως υποψήφια αντιπρόεδρος στο πλευρό
του Τζο Μπάιντεν, η Καμάλα Χάρις περιγράφεται

ως «αυριανή πρόεδρος εν αναμονή», δεδομένης και της
ηλικίας του τωρινού αρχηγού του κράτους, ο οποίος δεν
προσβλέπει σε δεύτερη θητεία. Όμως, ο αμερικανικός
πληθυσμός μάλλον κρίνει διαφορετικά.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου,
ανησυχία επικρατεί μεταξύ των συμβούλων στρατηγικής

του Λευκού Οίκου για τις προβληματικές δημοσκοπικές
επιδόσεις της αντιπροέδρου Χάρις, η οποία όχι μόνο
υπολείπεται του προέδρου Μπάιντεν σε αποδοχή, αλλά
και εμφανίζει συνολικά αρνητικό ισοζύγιο θετικών - επι-
κριτικών γνωμών. Ειδικότερα, η Καμάλα Χάρις αποδει-
κνύεται μόλις έξι μήνες μετά την ορκωμοσία της ως ο λι-
γότερο δημοφιλής αντιπρόεδρος των ΗΠΑ από τη δε-
καετία του ’70 και εξής. Της χρεώνεται η μη επικοινωνια-
κή δεινότητα.
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Σ
ε πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Ενδοοικογε-

νειακή μετάδοση SARS-CoV-2 από παιδιά

και εφήβους» αναφέρονται τα χαρακτηρι-

στικά της ενδοοικογενειακής μετάδοσης. Η λοίμω-

ξη στα παιδιά είναι συνήθως ασυμπτωματική ή

οδηγεί σε ήπια νόσο. Δεδομένα αναφορικά με τη

διασπορά του SARS-CoV-2 από παιδιά και εφή-

βους στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, συμπερι-

λαμβανομένων και ηλικιωμένων ατόμων που δια-

τρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου, είναι

περιορισμένα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε

παιδιά που βρίσκονταν σε κατασκήνωση και στις

ενδοοικογενειακές επαφές τους, προκειμένου να

εκτιμηθούν οι παράγοντες που σχετίζονται με τη

μετάδοση του ιού.

H μελέτη συμπεριέλαβε 224 άτομα ηλικίας από 7

έως 19 ετών με τεκμηριωμένη λοίμωξη. Συνολικά,

198 από αυτούς (88%) ήταν συμπτωματικοί, με τους

141 (71%) να αναπτύσσουν συμπτώματα μετά την

επιστροφή τους από την κατασκήνωση. Από τις

απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την

τήρηση των προληπτικών μέτρων, 146 από τους 217

(67%) ανέφεραν ότι είχαν τηρήσει το μέτρο της φυ-

σικής απόστασης και 73 από τους 216 (34%) ότι έκα-

ναν συνεχή χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της

μολυσματικής περιόδου μετά την επιστροφή τους

από την κατασκήνωση. Ο κίνδυνος ενδοοικογενει-

ακής μετάδοσης ήταν χαμηλότερος μεταξύ των

επαφών των ασθενών με άτομα που τηρούσαν το

μέτρο της φυσικής απόστασης. Τα μέλη της οικο-

γένειας που είχαν στενή ή άμεση επαφή με τον

ασθενή είχαν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης.

H μελέτη ανέδειξε ότι η ενδοοικογενειακή μετά-

δοση του SARS-CoV-2 από παιδιά σχολικής ηλι-

κίας και εφήβους μπορεί να οδηγήσει σε νοσηλεί-

ες των δευτερογενών περιστατικών σε ενήλικες.

Στα νοικοκυριά όπου συνέβησαν μεταδόσεις περί-

που οι μισές επαφές στο ίδιο νοικοκυριό μολύνθη-

καν. Συμπερασματικά, είναι μεγάλης σημασίας τα

παιδιά και οι έφηβοι όταν έχουν επαφή με τεκμη-

ριωμένο ή ύποπτο κρούσμα να παραμένουν σπίτι

και να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποί-

ησης από τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Χω-

ρίς να το κατανοήσουν μπορεί να οδηγήσουν τους

μεγαλύτερους σε περιπέτειες. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Τα παιδιά 
ως πομποί

anetnews24@gmail.com 

Η επικοινωνιακή κατάρρευση
της Καμάλα Χάρις



Σ
υνεχείς αναζωπυρώσεις αλλά
και νέα μέτωπα καλούνται να αν-
τιμετωπίσουν σε Μάνδρα και Βί-
λια οι πυροσβεστικές δυνάμεις,

με την πύρινη λαίλαπα να κατακαίει το
παρθένο πευκοδάσος του όρους Πατέ-
ρας και να έχει πάρει κατεύθυνση προς
το πεδίο βολής του Στρατού Ξηράς στο
Κανδήλι Μεγάρων.

Το γεωγραφικό ανάγλυφο, βέβαια, της
περιοχής είναι τέτοιο, που δίνει ελπίδες
ότι η φωτιά θα μπορέσει επιτέλους να
ελεγχθεί, καθώς αργά το βράδυ της Πέμ-
πτης αναμενόταν να φτάσει σε βραχώδη
έκταση με λιγοστή και χαμηλή βλάστηση.
Μεγάλη ζημιά προκάλεσαν οι ριπές των
ανέμων που κατά διαστήματα έφτασαν
ακόμη και τα 6 Μποφόρ, ενώ χαρακτηρι-
στικό είναι το στιγμιότυπο με τον στρόβιλο
που προκαλείται μέσα στο πύρινο μέτωπο
και εκτοξεύει κορμό δέντρου προς την
πλευρά των πυροσβεστών οι οποίοι επι-
χειρούσαν κατάσβεση. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι, παρά τις τιτάνιες προσπάθει-
ες, για ακόμη μία ημέρα, των πιλότων αε-
ροσκαφών και ελικοπτέρων πυρόσβεσης,
δεν στάθηκε δυνατό να ελεγχθεί η φωτιά,
με τους κατοίκους των περιοχών να μέ-
νουν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ ξά-
γρυπνοι. 

Εφιαλτικό
Το ξημέρωμα της Πέμπτης, άλλωστε,

αποδείχτηκε εφιαλτικό για τους κατοί-
κους του οικισμού Θέα, καθώς μια τερά-
στια αναζωπύρωση που ξεκίνησε ανάμε-
σα στον οικισμό Παλαιοχωρίου και Προ-
φήτη Ηλία έκαψε ή προκάλεσε εκτεταμέ-
νες ζημιές σε τουλάχιστον 6-7 σπίτια. Η
ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η πυρκα-
γιά -περνώντας την παλαιά εθνική οδό και
φτάνοντας στο Καραούλι και τον οικισμό
Τιτάνας- ήταν αστραπιαία και αδύνατο να
ελεγχθεί (σ.σ.: λόγω και του δύσβατου της
περιοχής) από τις επίγειες πυροσβεστικές
δυνάμεις. 

Μιλώντας στην «Political», κάτοικοι από
το Παλαιοχώρι και το Καραούλι κάνουν
λόγο για μεγάλες ευθύνες του Δασαρχεί-
ου, καθώς «δεν μας επιτρέπει να κόψουμε
προληπτικά ούτε κλαρί από πεύκο, ακόμη
κι αν αυτό είναι μέσα στον περίβολο του
σπιτιού μας». Την ίδια ώρα, και οι πυρο-
σβέστες αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλη-
μα από το γεγονός ότι στο όρος Πατέρας

δεν υπήρχε καμία αντιπυρική ζώνη και τα
μηχανήματα έργου επιχειρούν την ώρα
της φωτιάς να ανοίξουν δρόμους, για να
μπορέσουν τα υδροφόρα οχήματα να
προσεγγίσουν το πύρινο μέτωπο. Επί πο-
δός παραμένουν και εκατοντάδες αστυνο-
μικοί, οι οποίοι σε χρόνο-ρεκόρ εκκένω-
σαν πέντε οικισμούς, ενώ, λόγω της πυρ-

καγιάς, η Τροχαία έχει διακόψει την κυ-
κλοφορία στους εξής δρόμους: Στην
επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας -
Βιλίων από την Ψάθα προς Πόρτο Γερμενό
- Βίλια, στη λεωφόρο Καταδρομών από το
ύψος της οδού Νέας Ζωής στα Μέγαρα
στο ρεύμα προς όρος Πατέρας και στη Λ.
Καταδρομών, από το ύψος του Ιερού Ναού

Αγίου Φανουρίου Μεγάρων στο ρεύμα
προς το όρος Πατέρας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το πύρινο
μέτωπο παραμένει τεράστιο και εκτείνε-
ται σε μήκος που, σύμφωνα με τον αντιπε-
ριφερειάρχη Αττικής Νίκο Πέππα, φτάνει
ακόμη και τα 20 χιλιόμετρα. Τέλος, και σή-
μερα Παρασκευή (20/8) ο χάρτης πρόβλε-
ψης κινδύνου πυρκαγιάς θέτει την Αττική
και την Εύβοια σε βαθμό επικινδυνότητας
«4», με το Πυροσβεστικό Σώμα και την
Πολιτική Προστασία να είναι σε κατάστα-
ση επιφυλακής.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις -
Μεγάλη ζημιά προκάλεσαν 
οι ριπές των ανέμων
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Βίλια: Μάχη με τις φλόγες
για πέμπτη ημέρα!

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ομολόγησε ο 14χρονος για τη φωτιά στον
Θεολόγο και για άλλες οκτώ πυρκαγιές
Ένας 14χρονος ομολόγησε ότι ευθύνεται για τις εννέα από τις δεκατρείς πυρκαγιές
που έχουν ξεσπάσει από τις αρχές Αυγούστου στον Θεολόγο Φθιώτιδας. Ο ανήλικος
προσήχθη το πρωί της Τετάρτης, ενώ οι Αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του αφότου εξέ-
τασαν το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους.
Η αντίστροφη μέτρηση για την προσαγωγή του τελείωσε μετά τη φωτιά που ξέσπασε
στον Θεολόγο το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έβαζε τις φωτιές με ανα-
πτήρα. Παράλληλα, έχουν προσαχθεί και οι γονείς του, επειδή πρόκειται για ανήλικο.
Το πρωί της Πέμπτης ο δεκατετράχρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Λα-
μίας προκειμένου να απολογηθεί. 



Από τις 23 Αυγούστου ξεκινά για το σύνολο των εργα-
ζομένων σε όλες τις δομές ηλικιωμένων και αναπηρίας
της χώρας οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν (συμπε-
ριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έγινε δεκτό το αί-
τημά τους να εξαιρεθούν για λόγους υγείας) η εφαρμογή
του μέτρου της αναστολής εργασίας.

Προχθές έληξε η προθεσμία για την κατάθεση αίτησης
απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργα-
ζομένων στις δομές ηλικιωμένων και αναπηρίας, για ια-
τρικούς λόγους. Οι αιτήσεις έπρεπε να προωθηθούν στις
αρμόδιες επιτροπές υγείας της οικείας τους υγειονομι-
κής περιφέρειες, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα την
επεξεργασία των αιτημάτων και θα ολοκληρώσουν τη

γνωμοδότηση εντός πέντε ημερών. Όλο αυτό το διάστη-
μα υπάρχει χρονική παράταση για την ενεργοποίηση του
μέτρου της αναστολής καθηκόντων.

Συγκεκριμένα, για επιτακτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας και ιδίως των πλέον ευάλωτων πο-
λιτών, το σύνολο των εργαζομένων θα μπορεί να εργάζε-
ται στις δομές μόνο αν είναι εμβολιασμένο. Οι μη εμβο-
λιασμένοι εργαζόμενοι θα τίθενται σε αναστολή εργα-
σίας μέχρι να εμβολιαστούν, όπως ορίζεται στον νόμο.
Κατά το διάστημα της αναστολής δεν καταβάλλονται οι
αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές των ανεμβολία-
στων εργαζομένων.

Για την αναπλήρωση των εργαζομένων που τίθενται σε

αναστολή εργασίας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει με
γρήγορες διαδικασίες για πρόσληψη προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(τρίμηνες συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης για άλ-
λους τρεις μήνες), αντίστοιχων προσόντων, εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας και ειδικότητας με το προσωπικό που τέ-
θηκε σε αναστολή. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είχε ήδη μεριμνήσει
από το προηγούμενο έτος και είχε προχωρήσει στην
πρόσληψη 500 ατόμων σε όλες τις δημόσιες προνοιακές
δομές για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προ-
κάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να
υπάρχει επάρκεια προσωπικού.

Σ
τις τελευταίες εξελίξεις σχε-
τικά με την πανδημία και
στην επιδημιολογική κατά-
σταση που επικρατεί στη χώ-

ρα αναφέρθηκαν, στην καθιερωμένη
ενημέρωση της Πέμπτης, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης και ο καθηγητής Πα-
θολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Χαρά-
λαμπος Γώγος.

Στα 3.273 ήταν χθες τα κρούσματα,
με 20 θανάτους και 286 διασωληνω-
μένους, ενώ οι νέες εισαγωγές ασθε-
νών στα νοσοκομεία ήταν 276. Στο
«κόκκινο» παραμένει και σήμερα η
Αττική, καθώς από τα 3.273 νέα κρού-
σματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟ-
ΔΥ οι 709 μολύνσεις εντοπίζονται στο
Λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη κα-
ταγράφηκαν 318 νέες μολύνσεις, ενώ
στην Κρήτη εντοπίστηκαν 336 κρού-
σματα.

Tέταρτο κύμα
«Φαίνεται ότι έχουμε μπει στο τέ-

ταρτο κύμα της πανδημίας σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Μόλις 1,2 δισ. άνθρωποι
έχουν εμβολιαστεί πλήρως σε όλον
τον κόσμο, ενώ έχουν διατεθεί πάνω
από 4 δισ. δόσεις. Η παραλλαγή Δέλτα
έχει επικρατήσει παντού», δήλωσε ο
κ. Γώγος. Και συνέχισε: «Το επιδημιο-
λογικό φορτίο στην Ελλάδα εμφανίζει

συνεχή αύξηση. Έχουμε 12,44% αύ-
ξηση σε σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα των νοσούντων. Σε αρκετά
νησιά υπάρχει σημαντικό πρόβλημα
θετικότητας. Η πανδημία μεταδίδεται
πλέον μέσω των νέων, αλλά εμφανίζει
και αύξηση σε μεγαλύτερους, οι οποί-
οι δεν έχουν επαρκή εμβολιαστική
κάλυψη. Οι εισαγωγές στα νοσοκο-
μεία έχουν αυξηθεί, κάτι που σημαί-
νει μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα. Η
κάλυψη στις κλινικές Covid είναι 44%,
ενώ στις ΜΕΘ η κάλυψη είναι 60%.
Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στην
Κρήτη, με 96% κάλυψη. Υπάρχει ένα
μικρό ποσοστό εμβολιασμένων που
νοσηλεύονται, με υποκείμενα νοσή-
ματα και άνω των 65. Η συντριπτική
πλειονότητα είναι ανεμβολίαστοι στα
νοσοκομεία. Ο εμβολιασμός βοηθάει,
καθώς έχουμε μικρότερο ποσοστό
νοσηλειών σε σχέση με τον αριθμό
των νοσήσεων. Καλώ τους ηλικιωμέ-
νους και όσους έχουν υποκείμενα νο-
σήματα να σπεύσουν να εμβολια-
στούν άμεσα και όσους επιστρέφουν
από διακοπές να κάνουν το τεστ. Ζη-
τώ, επίσης, από τους υπευθύνους να
συνεχίσουν τους σχολαστικούς ελέγ-
χους. Καλώ ακόμα το 10% των υγει-
ονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί
να σπεύσουν άμεσα».

Έκκληση στους υγειονομικούς έκα-
νε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Βασίλης Κοντοζαμάνης, να εμβολια-

στούν έναντι του κορονοϊού. Εξέφρα-
σε την αισιοδοξία ότι «το μικρό ποσο-
στό των υγειονομικών που δεν έχουν
εμβολιαστεί θα το πράξει μέχρι την
εκπνοή της προθεσμίας» και ξεκαθά-
ρισε πως για όσους δεν εμβολιαστούν
ο νόμος θα εφαρμοστεί.

«Η Βουλή έχει νομοθετήσει σχετι-
κά και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία
είναι αυτονόητη η υποχρέωση της
Πολιτείας να εφαρμόσει τον νόμο. Η
Πολιτεία έχει υποχρέωση να προστα-
τεύσει όλα τα μέλη της και κυρίως τα
πιο ευάλωτα. Η κατάσταση, όπως έχει
διαμορφωθεί με την πανδημία, δεν
επιτρέπει ούτε επαμφοτερίζουσες

τάσεις ούτε μισόλογα και ναι μεν, αλ-
λά ούτε και αστερίσκους».

Η πανδημία μεταδίδεται
πλέον μέσω των νέων,
αλλά εμφανίζει και αύξηση
σε μεγαλύτερους, οι οποίοι
δεν έχουν επαρκή
εμβολιαστική κάλυψη. Οι
εισαγωγές στα νοσοκομεία
έχουν αυξηθεί…

Σε αναστολή εργασίας από 23/8 οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι
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Πίεση στις ΜΕΘ 
λόγω «Δέλτα»



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Ε
ντός της επόμενης εβδομάδας θα
συνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών,
προκειμένου να καθοριστούν τα
πρωτόκολλα λειτουργίας των σχολι-

κών μονάδων, στα οποία θα χτυπήσει κουδούνι
στις 13 Σεπτεμβρίου. «Θα συνεργαστούμε με την
Επιτροπή των Ειδικών, θα ακούσουμε τις δικές
τους θέσεις. Και με βάση τις θέσεις αυτές θα πά-
ρουμε και τις ανάλογες αποφάσεις. Έγκαιρα θα
ανακοινωθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα τι
ακριβώς πρέπει να κάνει, με τον τρόπο που οι ει-
δικοί θα υποδείξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά
η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή. 

Σύμφωνα με την ίδια, είναι ανοιχτό το ενδεχό-
μενο λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων σε
σχολεία αλλά και σε πανεπιστήμια, προκειμέ-
νου να εμβολιαστούν εκπαιδευτικοί, μαθητές,
καθηγητές και φοιτητές που το επιθυμούν. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχει ανα-
κοινώσει το υπουργείο Παιδείας, για την επι-
στροφή στις σχολικές αίθουσες οι εκπαιδευτι-

κοί θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από
κορονοϊό τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωση αρ-
νητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει
να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα
με ευθύνη του εργαζομένου. Αντιστοίχως, οι
μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα
με πιστοποιητικό εμβολιασμού (εφόσον πρό-
κειται για παιδιά άνω των 12 ετών) ή βεβαίωση
παρελθούσης νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, το
οποίο θα πραγματοποιείται επίσης δύο φορές
την εβδομάδα.

Όσοι καθηγητές αρνούνται να ακολουθήσουν
τους κανονισμούς θα τίθενται αυτομάτως σε
αναστολή εργασίας. «Με την προκήρυξη που
βγήκε για τη δήλωση των αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών υπάρχει και η δυνατότητα να δηλώ-
σουν ότι θέλουν να κάνουν συμβάσεις πλήρους
ή μερικής απασχόλησης, συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου. Γιατί, πέρα από την πιθανή άρνηση ή σε
περίπτωση που κάποιος νοσήσει, θα πρέπει να
αντικατασταθεί», εξήγησε η κυρία Μακρή. Πρό-

σθεσε ότι στόχος είναι η διά ζώσης εκπαίδευση,
αν και θα μπορούσε, σε ορισμένες εξαιρετικές
περιπτώσεις, να ισχύει η τηλεκπαίδευση, ενώ
ανάλογες προϋποθέσεις θα ισχύσουν για τη λει-
τουργία των φροντιστηρίων.

Στις αρχές του επόμενου μήνα, οπότε και επι-
στρέψουν στις θέσεις τους οι εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής θα αποστείλει οδηγίες σχετικά με
τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, τη
διαχείριση της ύλης, τις απαραίτητες επαναλή-
ψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των
μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές.

Συνελήφθη άνδρας για εμπορία ανθρώπων, παράνομη
κατακράτηση και απόπειρα βιασμού γυναίκας στην Πά-
τρα. Ο άνδρας κατακρατούσε για πέντε μήνες μια γυναίκα
στην οικία του, με τη χρήση βίας και απειλών κατά της
ζωής της.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος και την ανα-
κοίνωση της Αστυνομίας, ο άντρας την κρατούσε αιχμά-
λωτη, την έβριζε, την απειλούσε και τη χτυπούσε, προκα-
λώντας της σωματικές βλάβες.

Συνελήφθη προχθές το απόγευμα από αστυνομικούς

της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών ένας Έλληνας, σε
βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδική-
ματα της απόπειρας βιασμού, της εμπορίας ανθρώπων,
της παράνομης κατακράτησης, της σωματικής βλάβης και
της απειλής.

Σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας συντρόφου του,
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλ-
ληφθείς την κρατούσε παράνομα επί πέντε μήνες σε σπίτι
στην Πάτρα, όπου από τον Μάρτιο του 2021 την εξύβριζε,
την απειλούσε και τη χτυπούσε επανειλημμένα.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, ο δράστης με χρήση βίας και
απειλών για τη ζωή της παθούσης, την εκβίαζε, με σκοπό
τη γενετήσια εκμετάλλευσή της. Μάλιστα, πριν από μία
εβδομάδα αποπειράθηκε να τη βιάσει, χωρίς, ωστόσο, να
ολοκληρώσει την πράξη του.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του
συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών και το
Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο δράστης αναμένεται
να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Σοκ στην Πάτρα: Την κρατούσε πέντε μήνες αιχμάλωτη και τη χτυπούσε 

ΑΑίτηση 
αποφυλάκισης
κατέθεσε 
ο Κουφοντίνας

Την υφ’ όρων απόλυσή του
ζητά ο Δημήτρης Κουφον-
τίνας. Ο «Λουκάς» της
«17Ν» καταθέτει σχετικό
αίτημα προς τη Διεύθυνση
Φυλακών Δομοκού, το
οποίο θα διαβιβαστεί στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών
Λαμίας. Σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ο αρ-
χιεκτελεστής της τρομο-
κρατικής οργάνωσης-
φάντασμα έχει αυτό το δι-
καίωμα, καθώς στις 5 Σε-
πτεμβρίου συμπληρώνει
19 χρόνια έγκλειστος. Το
Δικαστικό Συμβούλιο ανα-
μένεται να εξετάσει το αί-
τημα του Δημήτρη Κου-
φοντίνα για υφ’ όρων από-
λυση, μέσα στον Σεπτέμ-
βριο, και να αποφανθεί αν
θα γίνει ή όχι δεκτό. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο «Λουκάς»
της «17Ν» έχει καταδικα-
στεί από το Πενταμελές
Εφετείο Κακουργημάτων
Αθήνας σε 11 φορές ισό-
βια και 25 χρόνια κάθειρξη
για 11 δολοφονίες, από-
πειρες ανθρωποκτονίας,
συγκρότηση και ένταξη σε
εγκληματική οργάνωση,
διακεκριμένη οπλοκατοχή
και προμήθεια και κατοχή
εκρηκτικών.

Παπ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λειτουργίας
εμβολιαστικών κέντρων σε δημοτικά,
γυμνάσια, λύκεια, αλλά και σε 
πανεπιστήμια, προκειμένου 
να εμβολιαστούν εκπαιδευτικοί, 
μαθητές, καθηγητές και φοιτητές...

Αλλάζουν τα πρωτόκολλα
λειτουργίας των σχολείων
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Κέρκυρα

Υπογραφή Χάρτας 
Οικολογικής Συνείδησης

Υπογράφηκε την περα-
σμένη εβδομάδα στο ιστο-
ρικό Δημαρχείο - San Gia-
como η Χάρτα Οικολογικής
Συνείδησης από τη δήμαρ-
χο Μερόπη Υδραίου και τον
πρόεδρο του Ιδρύματος
Aquahelp Foundation
Γιώργο Κορφιά, στο πλαί-
σιο του προγράμματος
«Clean it l ike Greek». Η
Χάρτα είναι στη διάθεση
του κοινού στο Ιστορικό
Δημαρχείο προς υπογρα-
φή από τους πολίτες και
τους επισκέπτες ως Δημό-
σιο Συμβόλαιο Οικολογι-
κής Συνείδησης και για

τους ίδιους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται από
το Ίδρυμα Aquahelp Foundation και βρίσκεται υπό την αιγίδα του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του υπουργείου Τουρι-
σμού.

Αχαΐα

Ορίζεται περιφερειακός συντονιστής
κρατικής αρωγής

Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής για την Π.Ε.
Αχαΐας ορίζεται ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστα-
σίας Π.Ε. Αχαΐας Ιωάννης Μπάφας με απόφαση του περιφερειάρ-
χη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Ο περιφερειακός συν-
τονιστής θα συντονίζει την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από θεο-
μηνίες και θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της διαδικασίας
εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών και την πληροφόρηση των
πολιτών σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας.

Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση
της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους. Κατατέθηκαν 13 προτάσεις, ενώ η
κριτική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απονομή τριών βραβείων και τριών
ισόποσων εξαγορών. «Ο άξονας της Αριστοτέλους για κάθε Θεσσαλονικιό αλλά
και για κάθε επισκέπτη της Θεσσαλονίκης σημαίνει πολλά, είναι ένα σημείο
αναφοράς. Όλοι έχουμε ζήσει σημαντικές, όμορφες στιγμές σε αυτό τον υπέ-
ροχο άξονα, σε αυτή την τόσο σημαντική πλατεία. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να
συμφωνήσουμε όλοι ότι δυστυχώς η πλατεία Αριστοτέλους τα έχει τα χρονάκια
της», ανέφερε σχηματικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας το-
νίζοντας: «Αναβαθμίζουμε μια από τις πιο γνωστές πλατείες της Ευρώπης, αλ-
λάζοντας την εικόνα της Θεσσαλονίκης στον κόσμο».

Τον ορθό σχεδιασμό και την άρτια και
ταχεία εφαρμογή του σχεδίου ανασυγ-
κρότησης της Βόρειας Εύβοιας τόσο
στις άμεσες δράσεις όσο και στις στρα-
τηγικές παρεμβάσεις συζήτησε σε αλ-
λεπάλληλες συναντήσεις ο περιφερει-
άρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός
με τον νέο υφυπουργό παρά τω πρωθυ-
πουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο. Τα θέ-
ματα που εξετάστηκαν είναι η ανάδειξη
των πλέον κρίσιμων ζητημάτων κρατι-
κής αρωγής αλλά και σχεδιασμού και
χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων
αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής
προστασίας, η επίλυση διαδικαστικών
και άλλων γραφειοκρατικών ζητημάτων
για την επιτάχυνση της καταβολής απο-
ζημιώσεων και η ενίσχυση των πυρό-
πληκτων με παροχές πέραν του προ-
βλεπόμενου πλαισίου, όπως αυτές που
περιγράφονται στην ολοκληρωμένη
πρόταση, την οποία κατέθεσε ο περιφε-
ρειάρχης στον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη. Ο περιφερειάρχης δήλω-
σε: «Σε αυτήν τη δύσκολη χρονική συγ-
κυρία είναι οφειλή της Πολιτείας σε όλα
τα επίπεδα να εργαστεί και να συνεργα-
στεί εντατικά για να επουλωθούν οι
πληγές μιας πρωτόγνωρης καταστρο-
φής».

!Στερεά Ελλάδα   

Ενίσχυση των 
αποζημιώσεων 
και επιτάχυνση 
των διαδικασιών

Βόρειο Αιγαίο 

«Θα μας πνίξουν οι μετανάστες»
Τον επερχόμενο κίνδυνο για νέο μεταναστευτικό κύ-
μα μετά τα γεγονότα στο Αφγανιστάν επισημαίνει ο
περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος
Μουτζούρης. «Τα νησιά δεν θα αντέξουν να ξαναζή-
σουν στιγμές παρόμοιες με αυτές του 2015 εν όψει
του επερχόμενου μεταναστευτικού κύματος από το
Αφγανιστάν», τονίζει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή
του. Στην ανακοίνωση ζητείται από την κυβέρνηση να
ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να απο-
φευχθεί η παράνομη είσοδος. Ταυτόχρονα τονίζεται
το αίτημα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για «κα-
μία δομή μεταναστών στις κρίσιμες γεωγραφικά νή-
σους και την ταχεία εκκένωσή τους από τους ήδη ευ-
ρισκόμενους σε αυτά μετανάστες».

«Η νέα Αριστοτέλους σηματοδοτεί 
τη Θεσσαλονίκη» του μέλλοντος»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος 

Στα 30 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση
υποδομών στις πυρόπληκτες 
περιοχές
Μια πρώτη εκτί-
μηση των κατα-
στροφών που
προκάλεσαν οι
πυρκαγιές στην
Κορινθία, την Αρ-
γολίδα, την Αρκα-
δία, τη Λακωνία
και τη Μεσσηνία
αποτυπώθηκε σε
αλλεπάλληλες συσκέψεις που είχε ο περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας με αντιπεριφερειάρχες και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες. Οι εκτιμήσεις για τη δαπάνη
των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν για να αποκα-
τασταθούν υποδομές, να αποτραπούν πλημμυρικά
φαινόμενα και να στηριχθούν οι πληγέντες κάτοικοι,
όσον αφορά στις καταστροφές που υπέστησαν κατοι-
κίες, επιχειρήσεις ή το αγροτικό/κτηνοτροφικό τους
κεφάλαιο, υπολογίζονται στα 30 εκατ. ευρώ.
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Υ
πό την αιγίδα και την υποστήριξη της
Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησε το δω-
ρεάν θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμ-

μα για παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων
πολιτών Ρομά και συμμετέχουν για 60 παιδιά
ηλικίας 6-14 ετών. Το πρόγραμμα είναι διάρ-
κειας 10 ημερών και θα φιλοξενηθεί στην κα-
τασκήνωση «The Ranch» στο Σοφικό Κοριν-
θίας. Με στόχο την προάσπιση της ασφάλειας
όλων των παιδιών που συμμετέχουν στο κα-
τασκηνωτικό πρόγραμμα αλλά και την περι-
φρούρηση της δημόσιας υγείας, έπειτα από
σχετική πρωτοβουλία του περιφερειάρχη
Γιώργου Πατούλη τα κλιμάκια του Επιχειρη-
σιακού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και
του ΙΣΑ πραγματοποίησαν rapid tests στα
παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
στους Δήμους Φυλής, Ιλίου και Ασπροπύρ-

γου. Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής, «η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμέ-
νες δράσεις στηρίζει όλα τα παιδιά χωρίς δια-
κρίσεις. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
στόχος μας είναι να συμβάλουμε έμπρακτα
στην άρση των στερεοτύπων, στη διαμόρφω-
ση θετικών προτύπων και στην ενδυνάμωση
των παιδιών Ρομά μέσα από τη διαδικασία
του βιωματικού παιχνιδιού, της ομαδικής
άθλησης, της ψυχαγωγικής δραστηριότητας
και εν γένει της συγκατοίκησης, της συμμετο-
χής και της αυτοοργάνωσης. Προτεραιότητά
μας, βέβαια, η προστασία της δημόσιας υγεί-
ας και η προάσπιση της ασφάλειας των παι-
διών και σε αυτό το πλαίσιο τα κλιμάκια της
περιφέρειας και του ΙΣΑ διενήργησαν rapid
tests στα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα». 

Ζητούμενο η θωράκιση της πόλης
Συνάντηση με τον νέο υφυπουργό παρά τω πρωθυπουρ-

γώ Χρήστο Τριαντόπουλο με αρμοδιότητα σε θέματα κρατι-
κής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστρο-
φές πραγματοποίησε ο δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλα-
φατέλης στο Δημαρχείο Διονύσου. Η συνάντηση, σε συνέ-
χεια των πρόσφατων πυρκαγιών που έπληξαν τον δήμο, εί-
χε ως αντικείμενο τις ενέργειες που πρέπει να δρομολογη-
θούν για την όσο το δυνατόν πιο άμεση αποκατάσταση των
φυσικών καταστροφών καθώς και των υλικών ζημιών σε περιουσίες πολιτών. Στο επίκεντρο, με-
ταξύ άλλων, βρέθηκε η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών στον δήμο, στο πλαίσιο περαιτέρω θω-
ράκισής του απέναντι στα έντονα φυσικά φαινόμενα. Ο κ. Καλαφατέλης επεσήμανε την ανάγκη
επιτάχυνσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας από όλες τις εμπλεκόμενες υπη-
ρεσίες του κράτους με σκοπό τη χωρίς καθυστερήσεις οικονομική ανακούφιση των πληγέντων.

Έμπρακτη αλληλεγγύη

Ο Δήμος Περιστερίου παραχώρησε
δωρεάν ένα μεγάλο απορριμματο-
φόρο στον Δήμο Μαντουδίου - Λί-
μνης - Αγίας Άννας, στο πλαίσιο της
έμπρακτης αλληλεγγύης για τους
πυρόπληκτους συνανθρώπους μας.
Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης
βρέθηκε στην πυρόπληκτη Εύβοια
και παρέδωσε το απορριμματοφόρο
στον δήμαρχο Γιώργο Τσαπουρνιώ-
τη, παρουσία του περιφερειάρχη
Φάνη Σπανού και του αντιπεριφε-
ρειάρχη Γιώργου Κελαϊδίτη. «Το
απορριμματοφόρο θα καλύψει τις
αυξημένες ανάγκες από την τερά-
στια πυρκαγιά στην Εύβοια», σημεί-
ωσε ο κ. Παχατουρίδης, τονίζοντας
ότι «το Περιστέρι είναι αλληλέγγυα
πόλη στην πράξη». Τόσο ο κ. Σπανός
όσο και ο κ. Τσαπουρνιώτης ευχαρί-
στησαν τον κ. Παχατουρίδη για αυ-
τήν τη σημαντική προσφορά, καθώς
και για το γεγονός ότι ο Δήμος Περι-
στερίου είναι δίπλα τους έμπρακτα
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Αλεξικέραυνα 
στα σχολεία
Στην ενίσχυση της αντικεραυνι-
κής προστασίας με την εγκατά-
σταση νέων αλεξικέραυνων στις
σχολικές μονάδες της πόλης
προχωρά η τεχνική υπηρεσία του
Δήμου Νέας Ιωνίας σε συνεργα-
σία με τους διευθυντές των σχο-
λείων. Όπως επισημαίνεται, σε
μια εποχή αυξανόμενης κλιματι-
κής αστάθειας με ακραία καιρικά
φαινόμενα ο δήμος μεριμνά για
την ενίσχυση της ασφάλειας μα-
θητών και εκπαιδευτικών, αλλά
παράλληλα και για τον εκσυγχρο-
νισμό των σχολικών συγκροτη-
μάτων της πόλης. Όπως τονίζει η
δήμαρχος Δέσποινα Θωμαΐδου,
«σε αυτές τις δυσμενείς συνέπει-
ες της κλιματικής αλλαγής που
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια
οφείλουμε να θωρακιστούμε
απέναντι σε ακραία καιρικά φαι-
νόμενα και να ενισχύσουμε την
ασφάλεια των κατοίκων, των μα-
θητών και των υποδομών της πό-
λης μας».

Με μια αγκαλιά τραγούδια, έν-
τεχνα και λαϊκά, οι Ημέρες
Πολιτισμού του Δήμου Σαρω-
νικού υποδέχονται το Σάββατο
21 Αυγούστου στην κεντρική
πλατεία Σαρωνίδας το συγκρό-
τημα Οξυγόνο σε μια βραδιά
γεμάτη αναφορές σε σημαντι-
κούς συνθέτες και τραγουδο-
ποιούς. Θα ακουστούν τραγού-
δια των Μ. Θεοδωράκη, Δ.
Μούτση, Δ. Σαββόπουλου,
αδελφών Κατσιμίχα και άλλων
διακεκριμένων καλλιτεχνών,
δίνοντας την ευκαιρία στους
επισκέπτες να απολαύσουν
χωρίς καμία οικονομική επι-
βάρυνση μια ψυχαγωγική
βραδιά. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πρωτοφανείς 
καθαρισμοί στο δάσος      
Καύσιμη ύλη περίπου δέκα χιλιά-
δων τόνων απομακρύνθηκε από
700 στρέμματα δασικής έκτασης,
τα οποία καθαρίστηκαν από συνερ-
γεία του Δήμου Κηφισιάς και εργο-
λάβους και στις τρεις δημοτικές
ενότητες. Όπως τονίζεται από τη
δημοτική Αρχή, για πρώτη φορά γί-
νεται μια τόσο σημαντική παρέμβα-
ση πρόληψης για τα δάση, καθώς τα
προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ση-
μαντικοί περιορισμοί από το Δα-
σαρχείο. Αφορά στο σύνολο των
περιαστικών κυρίως δασικών
εκτάσεων με έμφαση ασφαλώς σε
Φασίδερι και Καστρίτσα, που κη-
ρύχθηκαν από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και την Πολιτική Προστα-
σία σε κατάσταση «ειδικής κινητο-
ποίησης λόγω επαπειλούμενου
κινδύνου». Οι αποψιλώσεις και οι
καθαρισμοί σε δασύλλια και εκτά-
σεις συνεχίζονται από τις υπηρε-
σίες πρασίνου και πολιτικής προ-
στασίας.

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Ξεκίνησε το κατασκηνωτικό
πρόγραμμα για παιδιά Ρομά

Π

Οξυγόνο 
στον Σαρωνικό
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Ζ Α Ρ Ι Φ Α  Γ Κ Α Φ Α Ρ Ι

«Περιμένω τους Ταλιμπάν 
να με σκοτώσουν»
Ο

ι απάνθρωπες αντιλήψεις των Ταλιμπάν για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία επα-
νακάμπτουν στο Αφγανιστάν, δημιουργώντας πανικό σε όλα τα άτομα του γυναικείου
φύλου. Ωστόσο, υπάρχουν γυναίκες που έχουν ήδη «δοκιμάσει» τον τρόμο από τις
απειλές των σκοταδιστών, προτού ακόμη οι τελευταίοι επικρατήσουν στην πολύπαθη

χώρα της Ασίας.
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Ζα-

ρίφας Γκαφάρι, της Αφγανής δικηγόρου και ακτιβί-
στριας που δήλωσε προ ημερών ότι περιμένει τους Τα-
λιμπάν να έλθουν να τη σκοτώσουν. Η δήλωση δεν έγινε
τυχαία. Η Γκαράφι έχει απειληθεί ακόμη και για απώ-
λεια της ζωής της, όταν ο πρώην πλέον πρόεδρος του

Αφγανιστάν Ασράφ Γάνι την όρισε δήμαρχο στην πόλη Μαϊντάν Σαχρ τον περασμένο Ιούλιο. 
Την πρώτη μέρα που η Γκαφάρι πήγε στο νέο γραφείο της έπειτα από εννέα μήνες έντονου πα-

ρασκηνίου από ισχυρούς παράγοντες του Αφγανιστάν, οι οποίοι ζητούσαν επίμονα από τον Γάνι
να μη διορίσει γυναίκα δήμαρχο, γνώρισε τον τρόμο! Μια ομάδα φανατικών έσπασε την πόρτα
του γραφείου της, μπήκε με τη βία μέσα και της έδωσε διορία λίγων ωρών να παραιτηθεί για να
μην… της συμβεί κανένα κακό. Η Γκαφάρι, μαχητική δικηγόρος και ακτιβίστρια υπέρ των δι-
καιωμάτων των γυναικών, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Τότε οι Ταλιμπάν την προειδοποίησαν ότι
αν επιμείνει να παραμένει στη θέση της δημάρχου, θα τη σκοτώσουν. Για αυτό έκανε τη δήλωση
«τους περιμένω να με σκοτώσουν» μόλις οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ. Ξέρει καλά τις
πρακτικές των Ταλιμπάν, αφού σε αυτούς αποδίδει τον θάνατο του πατέρα της Αμπντούλ Γουάζι
Γκαφάρι, συνταγματάρχη του αφγανικού στρατού, τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά και αρκετές
απόπειρες δολοφονίας της ίδιας, οι οποίες, όμως, έως τώρα έχουν αποτύχει πλήρως.

Ως δήμαρχος η Γκαφάρι κατάφερε -μέσα σε τεράστιες δυσκολίες λόγω του φύλου της- να θέ-
σει σε εφαρμογή μια εκστρατεία κατά των απορριμμάτων στην πόλη της και αυτό συνετέλεσε
ώστε και γίνει πρότυπο για πολλές άλλες γυναίκες, που επίσης σήμερα τρέμουν τη φανατική ορ-
γή των Ταλιμπάν. Η Ζαρίφα Γκαφάρι γεννήθηκε το 1992 και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο
Παντζάμπ της Ινδίας. Έως σήμερα, στα 29 της χρόνια, εργάζεται ως νομικός και επιχειρηματίας,
εκτός από την περίοδο που ορίστηκε ως δήμαρχος. Έχει ήδη γίνει διεθνώς γνωστή για τις προ-
σπάθειές της σχετικά με την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν. Για
αυτό τον λόγο επελέγη και βραβεύτηκε το 2020 με το Διεθνές Βραβείο Θάρρους, που απονέμεται
κάθε χρόνο από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια γυναίκα που μάχεται για τα δικαιώμα-
τα του γυναικείου φύλου.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Ο Ντράγκι θέλει έκτακτη
σύνοδο κορυφής του «G20»
το Σαββατοκύριακο

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο
Ντράγκι, εργάζεται για να διεξαχθεί έκτα-
κτη σύνοδος κορυφής του «G20» για το Αφ-
γανιστάν το Σαββατοκύριακο, μετά την κα-
τάληψη σχεδόν ολόκληρης της χώρας,
συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας
Καμπούλ, από τους Ταλιμπάν, την Κυριακή,
σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα των
εφημερίδων «La Repubblica» και «Il Mes-
saggero». Η Ιταλία ασκεί την εναλλασσόμε-
νη προεδρία της ομάδας των 20 μεγαλύτε-
ρων οικονομιών του κόσμου το 2021. Η
επόμενη σύνοδος κορυφής κανονικά θα
διεξαγόταν στη Ρώμη τον Οκτώβριο.

Ο κ. Ντράγκι θα συζητήσει σήμερα την
κατάσταση στο Αφγανιστάν με τον πρόεδρο
της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με
τα δημοσιεύματα. Δεν ήταν διαθέσιμος κά-
ποιος εκπρόσωπος του γραφείου του Ιτα-
λού πρωθυπουργού για να σχολιάσει τις
πληροφορίες αυτές. Την επόμενη εβδομά-
δα θα διεξαχθεί, εξάλλου, έκτακτη σύνοδος
κορυφής του «G7» ψηφιακά, προκειμένου
να αναζητηθεί κοινή προσέγγιση και στρα-
τηγική για το Αφγανιστάν μετά την επικρά-
τηση των Ταλιμπάν.

Το ΔΝΤ κόβει 
τη χρηματοδότηση

Ύστερα από ένα σύντομο «μούδιασμα»,
εξαιτίας της κατάληψης της εξουσίας στο
Αφγανιστάν από τους ακραίους Ταλιμπάν,
η Δύση (που περίμενε εκεί να συναντή-
σουν περισσότερες δυσκολίες) αποφα-
σίζει να δυσκολέψει τη ζωή των φανατι-
κών ισλαμιστών με το όπλο που αυτή ξέ-
ρει να χειρίζεται καλύτερα: Την οικονο-
μία.

Έτσι, το ΔΝΤ ανακοίνωσε χθες ότι ανα-
στέλλει τις χορηγήσεις στο Αφγανιστάν,
επικαλούμενο την αβεβαιότητα που προ-
έκυψε από την αλλαγή καθεστώτος στη
χώρα αυτήν. «Υπάρχει έλλειψη σαφήνει-
ας στη διεθνή κοινότητα ως προς την ανα-
γνώριση της κυβέρνησης του Αφγανι-
στάν. Κατά συνέπεια, η χώρα δεν θα μπο-
ρεί να έχει πρόσβαση στα Ειδικά Δικαιώ-
ματα Αναλήψεων ή άλλους πόρους του
ΔΝΤ», εξήγησε μια εκπρόσωπος του Τα-
μείου στο Γαλλικό Πρακτορείο. Παράλλη-
λα, η Fed (αμερικανική ομοσπονδιακή
κεντρική τράπεζα) δέσμευσε το απόθεμα
συναλλάγματος του Αφγανιστάν, όπως
αναφέρουν δημοσιεύματα. Σύμφωνα με
τον πρώην επικεφαλής της αφγανικής
κεντρικής τράπεζας, Άτζμαλ Αχμάντ, μι-
λάμε για περίπου 7 δισ. δολάρια.
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Τ
ο πραγματικό τους πρόσωπο
δείχνουν οι Ταλιμπάν, λίγες μό-
νο ημέρες μετά την πλήρη επι-
κράτησή τους στο Αφγανιστάν

και ενώ προηγουμένως θέλησαν να ρί-
ξουν «στάχτη στα μάτια» της Δύσης, με
καθησυχαστικές δηλώσεις. Ήδη οι
ακραίοι ισλαμιστές κατέγραψαν τις αυξη-
μένες τάσεις φυγής των Αφγανών με κά-
θε μέσο και φρόντισαν να μπλοκάρουν
την πρόσβαση αρχικά στο διεθνές Αερο-
δρόμιο της Καμπούλ και στη συνέχεια,
σταδιακά, σε όλες τις διόδους εξόδου
από τη χώρα.

Ενδεικτικές του φόβου και της απελπι-
σίας που έχει κυριεύσει τους Αφγανούς
είναι οι εικόνες με μητέρες να πετούν τα
μωρά τους πάνω από τα συρματοπλέγμα-
τα του αεροδρομίου, προς τους Βρετα-
νούς στρατιώτες, την ώρα που δέχονται
χτυπήματα από μαχητές των Ταλιμπάν.

Παράλληλα, με ραγδαίο και τρομακτικό
ρυθμό η πόλη της Καμπούλ «αλλάζει
πρόσωπο», μετά την κατάληψη της εξου-
σίας από τους Ταλιμπάν. Μετά τις φωτο-
γραφίες που έκαναν τον γύρο του Διαδι-
κτύου και έδειχναν διαφημιστικές εικό-
νες γυναικών σε βιτρίνες της πόλης να
καλύπτονται με μπογιά (σε συμμόρφωση
με τους θρησκευτικούς νόμους του ισλα-
μιστικού κινήματος), το Γαλλικό Πρακτο-
ρείο δημοσιεύει νέο υλικό, που καταγρά-
φει μια ακόμα πιο «επιθετική» παρέμβα-

ση στις προσόψεις των καταστημάτων τα
οποία κοσμούνται με γυναικεία πρόσω-
πα. Οι εν λόγω φωτογραφίες τραβήχτη-
καν έξω από ένα ινστιτούτο αισθητικής,
στην περιοχή Σάρι-Νο, και δείχνουν εικό-
νες γυναικών που έχουν βανδαλιστεί με
μαύρο σπρέι. Το πρόσωπο μιας γυναίκας
στη βιτρίνα έχει παραμορφωθεί για να
δείχνει σχεδόν... διαβολικό, ενώ άλλα θη-
λυκά πρόσωπα έχουν καλυφθεί τελείως
από το μαύρο χρώμα.

Το τελευταίο τετραήμερο καταγράφεται
πλήρες χάος γύρω από το αεροδρόμιο
της αφγανικής πρωτεύουσας, ενώ οι έως
τώρα νεκροί που έχουν επιβεβαιωθεί
φτάνουν τους 12, χωρίς, ωστόσο, να είναι
γνωστός ο πραγματικός αριθμός τους. Οι
Ταλιμπάν κάνουν ισχυρές «συστάσεις»
στους Αφγανούς πολίτες να μην προσεγ-
γίζουν το αεροδρόμιο και, όταν οι «συ-
στάσεις» δεν εισακούονται, τότε μιλούν
τα όπλα - δηλαδή, η μόνη δύναμη πειθούς
την οποία έχουν οι φανατικοί ισλαμιστές
που έχουν καταλάβει την εξουσία στο
Αφγανιστάν και έχουν σπείρει τον τρόμο
σε ολόκληρη τη Δύση. Σύμφωνα με τις
μαρτυρίες, οι θάνατοι γύρω από το αερο-

δρόμιο έχουν προκληθεί από σφαίρες ή
από ποδοπατήματα ανθρώπων που πανι-
κόβλητοι τρέχουν να σώσουν τη ζωή τους
και να απομακρυνθούν από τη χώρα τους.

Δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και τε-
χνικοί ήχου και εικόνας, που βρίσκονται
στο αφγανικό έδαφος, καταγράφουν επί
ημέρες απάνθρωπες σκηνές ξυλοδαρ-
μών σε γυναίκες, παιδιά και άοπλους άν-
δρες που θέλουν να εγκαταλείψουν τη
χώρα. Όπως μεταδίδει ο Μάρκους Γιαμ,
ανταποκριτής των «Los Angeles Times»,
μερικοί από τους πολίτες που δέχτηκαν
τα χτυπήματα προσπαθούσαν να διαφύ-
γουν από μια τρύπα στα συρματοπλέγμα-
τα, ώστε να μπουν στο εσωτερικό του αε-
ροδρομίου, ενώ άλλοι απλώς κάθονταν
στο έδαφος, προσπαθώντας να γλιτώσουν
από τη μανία των Ταλιμπάν.

Εμποδίζουν πολίτες 
να φτάσουν στο αεροδρόμιο
για να φύγουν από τη χώρα -
Δεκάδες οι νεκροί, ενώ 
μητέρες πετούν τα μωρά
τους σε Βρετανούς 
στρατιώτες 
για να γλιτώσουν!

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Οι Ταλιμπάν δείχνουν τα
«δόντια» στους Αφγανούς



Η πανδημία δημιούργησε μειώσεις στα εισοδήματα
των νοικοκυριών με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δι-
καιούχοι του επιδόματος παιδιού αλλά και τα ποσά που
λαμβάνουν ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τους. Τα
αυξημένα ποσά αφορούν σε δεκάδες χιλιάδες υφιστά-
μενους δικαιούχους. Οι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδό-
ματος μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στην πλατ-
φόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τό-

που opeka.gr με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet. 
Αυξημένα ποσά έως και 220 ευρώ θα δουν περισσότε-

ροι από 150.000 δικαιούχοι και κατά κύριο λόγο οικογέ-
νειες με δύο ή τρία παιδιά με την εκκαθάριση των φορο-
λογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020. Οι περί-
που 150.000 τυχεροί θα δουν τις αυξήσεις στην τρίτη
πληρωμή του επιδόματος παιδιού, διαδικασία που είναι
σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά για το επίδομα

παιδιού αναπροσαρμόζονται από την τρίτη δόση και μετά
με βάση τα εισοδήματα του 2020, ενώ οι δύο πρώτες δό-
σεις πληρώθηκαν προκαταβολικά με βάση τα εισοδήμα-
τα του 2019. Όσοι κατέγραψαν υψηλότερο εισόδημα για
το 2020 θα δουν μειωμένη την τρίτη δόση, καθώς από
αυτή θα παρακρατηθεί η διαφορά από την προκαταβολή
των δύο προηγούμενων που έγιναν βάσει των εισοδημά-
των του 2019.

Ε
πανένταξη στις παλιές ρυθμί-
σεις με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις παρέχεται
στους πληττόμενους φορολο-

γουμένους που έχασαν τις ρυθμίσεις
τους την περίοδο της πανδημίας και
συγκεκριμένα από την 1η Μαρτίου 2020
έως και τις 31 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η επα-
νένταξη συντελείται κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη και εφόσον καταβληθεί η
δόση του Αυγούστου 2021 μέχρι την τε-
λευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρί-
ου 2021 μαζί με τη δόση του Σεπτεμβρί-
ου 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία της ανα-
βιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά
το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξό-
φλητες τη μέρα της αναβίωσης. Δηλα-
δή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα
προστεθούν στο τέλος του προγράμμα-
τος της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων.

Ποιοι εντάσσονται
Την ευκαιρία να ξανακερδίσουν τις

παλαιές 100 και 120 δόσεις έχουν οι
εξής οφειλέτες:
� Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και
νομικά πρόσωπα που επλήγησαν λόγω
των μέτρων κατά της πανδημίας και
έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστη-
ριότητας.
� Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες

που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη
από 1/3/2020 έως 31/7/2021. 
� Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκο-
πού με μονομερή δήλωση από 1/3/2020
έως 31/7/2021.
� Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑ» από 1/3/2020 έως
31/7/2021.
� Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα από
1/3/2020 έως 31/7/2021 και έχουν απο-
ζημιωθεί.
� Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ από 1/3/2020 έως

31/7/2021.
Με την πληρωμή της δόσης του Αυ-

γούστου μαζί με τη δόση του Σεπτεμ-
βρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 οι
παλιές ρυθμίσεις ξεπαγώνουν και οι
δόσεις που έμειναν απλήρωτες θα προ-
στεθούν στο τέλος των ρυθμίσεων.

Πότε χάνονται
Οι οφειλέτες που θα περάσουν ξανά

την πόρτα των παλιών ρυθμίσεων θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση των
100 δόσεων χάνεται:
� Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις
συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυ-
στερήσει την καταβολή των τριών τε-
λευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρο-

νικό διάστημα.
� Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προ-
βλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήματος και του ΦΠΑ καθ’ όλο το
διάστημα της ρύθμισης των οφειλών
του και μέχρι την εξόφλησή της εντός
τριών μηνών το αργότερο από την παρέ-
λευση της προθεσμίας υποβολής τους.
� Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέ-
ες οφειλές του εντός της προθεσμίας
καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται: 
� Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συ-
νεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστε-
ρήσει την καταβολή των δύο τελευταίων
δόσεων της ρύθμισης. 
� Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προ-
βλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήματος και του ΦΠΑ καθ’ όλο το
διάστημα της ρύθμισης των οφειλών
του και μέχρι την εξόφλησή της εντός
τριών μηνών το αργότερο από την παρέ-
λευση της προθεσμίας υποβολής τους. 
� Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέ-
ες οφειλές του εντός διμήνου από τη
λήξη προθεσμίας καταβολής τους. 
� Αν υποπέσει σε φορολογικές παρα-
βάσεις καθ’ υποτροπή.

Επίδομα παιδιού: Ανοιχτή η πλατφόρμα Α21 - Αυξήσεις στα ποσά των δικαιούχων
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Προϋπόθεση η υποβολή 
αίτησης από τους πληγέντες
της πανδημίας και 
η καταβολή των οφειλών
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Ε Φ Ο Ρ Ι Α

amaliakatzou@gmail.com
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Νέα ευκαιρία επανένταξης
στις 100 και τις 120 δόσεις



Τ
ις πρώτες αιτήσεις έχει δεχτεί η
πλατφόρμα arogi.gov.gr, που
τέθηκε σε λειτουργία την Τε-
τάρτη το βράδυ για την αποζη-

μίωση και τη στήριξη των νοικοκυριών,
επιχειρήσεων και ιδιοκτητών ακινήτων
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Κα-
ταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
των αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου,
ενώ οι πρώτες καταβολές θα ξεκινήσουν
την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση,
δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, καθώς
και οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή, συμπεριλαμβανο-
μένων και των αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφι-
κές, πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές
μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή πε-
ρισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νο-
μικά πρόσωπα. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα
κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α) Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστη-
μα και λειτουργούν νόμιμα σε περιοχές
που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021
και έως τη 13η Αυγούστου. 

β) Έχουν υποστεί υλικές ζημιές που
προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε στοι-

χεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός,
πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά
αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρή-
σης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελμα-
τικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης
ζώων, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβα-
νομένου και του εγγείου κεφαλαίου και
των αποθηκευμένων προϊόντων.

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κα-
τάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση
από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και
την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής,
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
που τηρούνται στο Φορολογικό Μητρώο
της ΑΑΔΕ.

δ) Δεν έχει ανασταλεί μέχρι και την
ημερομηνία ελέγχου πληρωμής η χρήση
του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοι-
νοτικών συναλλαγών, σύμφωνα με την
απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανι-
σμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει
από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Διαδικασία υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και

οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς
υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση
πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγη-
σης για την αντιμετώπιση ζημιών μέσω
της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ
στη διαδικτυακή πύλη arogi.gov.gr, η
οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυ-
νη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) ως
προς την αλήθεια του περιεχομένου της.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση πρώτης
αρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρη-
τη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημο-
σίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπό-
κειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική
διοίκηση και το Δημόσιο και δεν υπολο-
γίζεται στα εισοδηματικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοι-
νωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι πρώτες καταβολές 
θα ξεκινήσουν την επόμενη
εβδομάδα - Αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και
ακατάσχετη η ενίσχυση
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Αύξηση 22,4% 
του κύκλου 
εργασιών 
στη βιομηχανία

Αύξηση 22,4% παρουσίασε ο Γενι-
κός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη
Βιομηχανία του Ιουνίου 2021, σε σύγ-
κριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Ιουνίου 2020, έναντι μείωσης 3,1%
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του 2020 με το 2019. Ο Γενι-
κός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη
Βιομηχανία του Ιουνίου, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου
2021, παρουσίασε αύξηση 13,9%.
Σύμφωνα με την EΛ.ΣΤΑΤ., η αύξηση
αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομη-
χανιών προήλθε από τις μεταβολές
των δεικτών των επιμέρους τομέων
της βιομηχανίας (αύξηση κατά 22,6%
του δείκτη κύκλου εργασιών μετα-
ποίησης και αύξηση κατά 9,2% του
δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων -
λατομείων) και από τις μεταβολές
των δεικτών των επιμέρους αγορών
(αύξηση κατά 36% του δείκτη κύκλου
εργασιών εξωτερικής αγοράς και αύ-
ξηση κατά 15,4% του δείκτη κύκλου
εργασιών εγχώριας αγοράς).

Τζίρος 1 δισ. ευρώ 
για την εστίαση 
το β’ τρίμηνο

Τα πρώτα σημάδια… ζωής έδωσαν
οι επιχειρήσεις του κλάδου καταλυ-
μάτων το β’ τρίμηνο. Ο κύκλος εργα-
σιών τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
ανήλθε σε 596.430.723 ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση 452,3% σε σχέση με
το β’ τρίμηνο του 2020, όπου είχε
ανέλθει σε 107.999.937 ευρώ. Η με-
γαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργα-
σιών το β’ τρίμηνο του 2021 σε σύγ-
κριση με το β’ τρίμηνο του 2020 πα-
ρατηρήθηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Ρόδου (1.744,7%). Παράλλη-
λα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του
κλάδου υπηρεσιών εστίασης ο κύ-
κλος εργασιών το β’ τρίμηνο του 2021
ανήλθε σε 1.042.303.819 ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 62,3% σε σχέση
με το β’ τρίμηνο του 2020, όπου είχε
ανέλθει σε 642.120.925 ευρώ. Η με-
γαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργα-
σιών το β’ τρίμηνο του 2021 σε σύγ-
κριση με το β’ τρίμηνο του 2020 πα-
ρατηρήθηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Θήρας (639,3%).

amaliakatzou@gmail.com
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Έως 30/9 οι αιτήσεις
για τις αποζημιώσεις



Η
Attica Bank στηρίζει έμπρακτα
τους πληγέντες, ιδιώτες και επι-
χειρηματίες, στις περιοχές της

χώρας μας που δοκιμάστηκαν από τις
πυρκαγιές και προχωράει στην υλοποί-
ηση ειδικών ρυθμίσεων και διευκολύν-
σεων για την εξυπηρέτηση των δανει-
ακών τους υποχρεώσεων και την αποκα-
τάσταση των ζημιών τις οποίες υπέστη-
σαν. Αναλυτικά, η τράπεζα συντάσσεται
με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)
και παρέχει άμεσα σε ιδιώτες και επιχει-
ρηματίες πελάτες της, οι οποίοι έχουν
κατοικία ή και επιχείρηση στις πληγεί-
σες περιοχές και έχουν υποστεί ζημίες,
τη δυνατότητα αναστολής έξι μηνών στην
πληρωμή ενήμερων δανειακών υποχρε-
ώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των
χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ. Για

το ίδιο χρονικό διάστημα, η τράπεζα θα
απέχει από τη λήψη οποιουδήποτε μέ-
τρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιπρό-
σθετα, παρέχονται εξειδικευμένα στεγα-
στικά ή/και καταναλωτικά δάνεια με ιδι-
αίτερα προνομιακό επιτόκιο για εργα-
σίες αποκατάστασης. Η Attica Bank εκ-
φράζει τη συμπαράστασή της σε όσους

δοκιμάστηκαν από τις απώλειες της τε-
ράστιας αυτής καταστροφής και θα συ-
νεχίσει, σε συνεργασία με την Πολιτεία
και άλλους φορείς, να στηρίζει τους πλη-
γέντες με πρωτοβουλίες και δράσεις αλ-
λά και να συμβάλλει σε προγράμματα
πρόληψης, προστασίας και αποκατάστα-
σης του φυσικού περιβάλλοντος. 

Emirates: Ντουμπάι με 
ένα εισιτήριο για το «La Perle»

Η Emirates λαν-
σάρει προσφορά
για τους παραθερι-
στές που σχεδιά-
ζουν το ταξίδι τους
στο Ντουμπάι έως
τον Σεπτέμβριο.
Κάθε εισιτήριο της
Emirates που αγο-
ράζεται από το emi-
rates.com έως τις 8 Σεπτεμβρίου για ταξίδι στο
Ντουμπάι έως τις 30 Σεπτεμβρίου συνοδεύεται
από ένα δωρεάν εισιτήριο για να παρακολου-
θήσετε τη θεαματική θεατρική παράσταση «La
Perle». Η διάσημη παράσταση συνδυάζει χο-
ρογραφία με τολμηρά ακροβατικά. Για να λά-
βουν το δωρεάν εισιτήριο για την εντυπωσιακή
«La Perle», οι πελάτες πρέπει να κλείσουν τις
πτήσεις τους στο emirates.com, χρησιμοποι-
ώντας τον κωδικό προσφοράς Laperle.

Κοινωνικός Τουρισμός: 
Διπλασιάζονται 
οι διανυκτερεύσεις στην Εύβοια
Από 6 σε 12 βράδια διπλασιάζεται η μέγιστη
διάρκεια διανυκτερεύσεων σε τουριστικά
καταλύματα του μητρώου παροχών του Προ-
γράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-
2022 στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Ευβοίας,
στο πλαίσιο των μέτρων του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη
στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων
που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες κατα-
στροφικές πυρκαγιές.

Green: Στεγαστικό Δάνειο
από την Πειραιώς

Σημαντική έκπτωση στο επιτόκιο των στεγα-
στικών δανείων προσφέρει η Τράπεζα Πειραι-
ώς, εάν το ακίνητο που χρηματοδοτείται είναι
υψηλής ενεργειακής κλάσης. Ο λόγος γίνεται
για προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου ή
σταθερού και στη συνέχεια κυμαινόμενου επι-
τοκίου, τα οποία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά.
Προσφέρει το Green Στεγαστικό Δάνειο με
συνδυασμό σταθερού και κυμαινόμενου επιτό-
κιο ή κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια
του δανείου με βάση το Euribor μηνός πλέον
σταθερού περιθωρίου. Αν το ακίνητο που χρη-
ματοδοτείται ανήκει στις κατηγορίες ενεργει-
ακής απόδοσης Α+, Α και Β+, παρέχεται έκ-
πτωση 0,15% στο περιθώριο κατά τη διάρκεια
της περιόδου κυμαινομένου επιτοκίου. Έτσι, το
spread μπορεί να πέσει ακόμη και στο 2,10%
και το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί ακόμη
και στα επίπεδα του 1,60%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Για περισσότερο από μία δεκαετία ο Όμιλος Ελληνικά
Πετρέλαια ενισχύει τη στήριξή του στον ελληνικό
αθλητισμό, με την ανανέωση και την αναβάθμιση της
χορηγίας του στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτρο-
πή, ως «Μέγας Χορηγός». «Ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. βρίσκεται
σταθερά δίπλα στους αθλητές μας με αναπηρία. Μέσα
από το ψυχικό τους σθένος, τον αγώνα τους να κατα-
κτήσουν την κορυφή, υπερνικώντας εμπόδια και δυ-
σκολίες που φαντάζουν ανυπέρβλητες, αλλά και με τη
γενικότερη θετική στάση την οποία τηρούν απέναντι
στην καθημερινότητα, μας εμπνέουν διαρκώς», δήλω-
σε ο Γιάννης Παπαθανασίου, πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικά Πετρέλαια.

Συμφωνία-πλαίσιο για την προμήθεια 150 περιφερειακών
τρένων Coradia Stream στην Trenitalia, με συνολική αξία
περίπου 910 εκατ. ευρώ, ανατέθηκε στην Alstom. Τα τρένα
θα έχουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα και θα είναι εξο-
πλισμένα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που εξασφαλίζει
τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και προσφέρει εξαιρε-
τική εμπειρία στους επιβάτες. Η Coradia Stream είναι μια
σειρά από υπερσύγχρονες, χαμηλού δαπέδου, υψηλής
απόδοσης, πολυμερείς ηλεκτρικές μονάδες (EMU), για
περιφερειακές και υπεραστικές γραμμές, ενώ προσφέρει
συναρμολογούμενο σχεδιασμό, που επιτρέπει στους χει-
ριστές να επιλέγουν τη διαμόρφωση η οποία ανταποκρίνε-
ται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Alstom: Συμφωνία 910 εκατ. ευρώ με την Trenitalia

ΕΛ.ΠΕ.: Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

Ειδικές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις για
τους πυρόπληκτους από την Attica Bank



ΔΕΗ: Δεν είναι απαιτητοί
οι λογαριασμοί ρεύματος
στους πυρόπληκτους

Η
ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας την αγωνία των συμπολι-
τών μας που δοκιμάζονται από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές, θα ήθελε να υπενθυμίσει στους

πελάτες της πως έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για τη διαγραφή τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και
των ενεργών οφειλών τους, όπως είχε αρχικά εξαγγείλει
στις 10 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών, καθώς και με τη συνδρομή των συναρμόδιων
φορέων, η ΔΕΗ εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή,
διασφαλίζοντας την απλότητα και την ταχύτητα της δια-
δικασίας. Ως εκ τούτου, οι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν
τυχόν εκδοθεί και αποσταλεί στους πληγέντες που εν-
τάσσονται στη διαδικασία δεν είναι απαιτητοί και η ΔΕΗ,
επιδεικνύοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή της, θα
τους συμπεριλάβει στο πλαίσιο των διαγραφών που θα
πραγματοποιηθούν έως τέλος του έτους.

Μυτιληναίος: Στο 4,9953% οι ίδιες μετοχές

Συνολικά 6.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη
τιμή κτήσης 15,5991 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής
αξίας 93.594,59 ευρώ, απέκτησε στις 18 Αυγούστου
η Μυτιληναίος. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποι-
ήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Μετά και την
προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει
συνολικά 7.137.831 ίδιες μετοχές, ποσοστό 4,9953%
του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Interamerican: 
Η τιμολογιακή πολιτική
στα προγράμματα Bewell

Την ευελιξία του πολυμορφικού συστήματος υγείας
Bewell, με εστίαση στο όφελος των πελατών, έρχεται
να ενισχύσει με την τιμολογιακή πολιτική της η Inter-
american, υποστηρίζει η ασφαλιστική σε ανακοίνω-
σή της. Η εταιρεία ανακοινώνει την εφαρμογή μεί-
ωσης ή μηδενικής αναπροσαρμογής ασφαλίστρων
στη συντριπτική πλειονότητα των προγραμμάτων Be-
well από τον Αύγουστο και μετά, στην επέτειο ανανέ-
ωσης κάθε συμβολαίου. Η κατά 2% μείωση ασφαλί-
στρων αφορά στο πρόγραμμα «Νοσηλεία από ασθέ-
νεια και ατύχημα», το οποίο περιλαμβάνει το βασικό
δίκτυο συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων. Ταυτόχρο-
να, η Interamerican διατηρεί τα ασφάλιστρα χωρίς
αύξηση στο ίδιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει το δι-
ευρυμένο δίκτυο νοσηλευτηρίων. Μηδενική είναι,
επίσης, η αναπροσαρμογή ασφαλίστρων σε σειρά
προγραμμάτων του Bewell: «Γιατροί και διαγνωστι-
κές εξετάσεις», «Επείγοντα περιστατικά», «Φάρμα-
κα», «Επίδομα νοσηλείας», «Επίδομα χειρουργικής
επέμβασης» και «Επίδομα σοβαρών ασθενειών».

Με χρηματοδότηση Alpha Bank 
οι επενδύσεις σε πέντε ξενοδοχεία

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι υλοποιεί τη δέσμευσή
της για τη στήριξη των τομέων των Ακινήτων και του
Τουρισμού, χρηματοδοτώντας τη Hotel Investment
Partners (HIP) στο ευρύ επενδυτικό της πρόγραμμα,
αναφορικά με πέντε ξενοδοχεία σε σημαντικούς τουρι-
στικούς προορισμούς, στην Κρήτη, τη Ζάκυνθο και την
Κέρκυρα. Η HIP ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια που
διαχειρίζεται η Blackstone. Συγκεκριμένα, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα χρηματοδο-
τεί τις κεφαλαιακές επενδύσεις για την αναβάθμιση, την
ανακαίνιση και την επανατοποθέτηση στην αγορά των
πέντε ξενοδοχείων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του
ελληνικού ξενοδοχειακού τομέα και της εμπορικής
επωνυμίας της χώρας, ως σημαντικού παγκόσμιου του-
ριστικού προορισμού.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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IKEA: Επεκτείνεται 
στην ανανεώσιμη ενέργεια

Η IKEA, η μεγαλύτερη εταιρεία επίπλων παγ-
κοσμίως, επεκτείνεται στην πώληση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας σε νοικοκυριά, ξεκινών-
τας με την εγχώρια αγορά, τη σουηδική, τον Σε-
πτέμβριο. Η Ingka Group, η ιδιοκτήτρια των πε-
ρισσότερων καταστημάτων IKEA παγκοσμίως,
τόνισε πως τα νοικοκυριά θα είναι σε θέση να
αγοράζουν φθηνή ανανεώσιμη ενέργεια από
ηλιακά και αιολικά πάρκα και να παρακολου-
θούν τη χρήση τους μέσω μιας εφαρμογής σε
κινητό.

Προπαραγγελίες των Samsung 
Galaxy Z σε Cosmote και Γερμανό
Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα αναδι-
πλούμενα Smartphones Samsung Galaxy Z
Flip3 και Ζ Fold3 5G στα καταστήματα Cosmo-
te και Γερμανός, αλλά και online στα www.co-
smote.gr και www.germanos.gr. Τα νέα
Smartphones έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις
με το μοναδικό τους στυλ, την ανθεκτικότητα
και τα αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά τους. Όσοι καταναλωτές τα προπαραγγεί-
λουν έχουν επιπλέον όφελος 100 ευρώ με την
επιστροφή παλαιάς συσκευής - χρήση της
υπηρεσίας G Buy Back ή Ανταλλαγής Μετα-
χειρισμένων. Ειδικά για το Samsung Galaxy Z
Fold3 5G, με κάθε προπαραγγελία οι ενδιαφε-
ρόμενοι κερδίζουν επιπλέον δώρα. Τα νέα
μοντέλα της Samsung θα είναι διαθέσιμα στη
χώρα μας από 27 Αυγούστου.

Διετής συμφωνία
της ΑΕΚ με την Cosmote TV

Η ΑΕΚ θα παίζει μπάλα αποκλειστικά στο
«γήπεδο» της Cosmote TV, με τη συμφωνία των
δύο πλευρών να περιλαμβάνει τη μετάδοση
όλων των εντός έδρας αγώνων για το πρωτά-
θλημα της Superleague Interwetten, τους εν-
τός έδρας ευρωπαϊκούς προκριματικούς αγώ-
νες, τους εντός και εκτός έδρας φιλικούς αγώ-
νες καθώς και επιλεγμένους αγώνες των Πρω-
ταθλημάτων Υποδομής. Ο «Δικέφαλος» μετρά-
ει αντίστροφα για την επιστροφή στη φυσική
του έδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια και η Cosmote
TV θα είναι εκεί, αφού η διάρκεια της συμφω-
νίας είναι διετής.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ
ε νέες δηλώσεις του για τους εμβολιασμούς επανήλθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη
νίκη του 2-0 σετ (7-6, 6-3) σε βάρος του Σεμπάστιαν Κόρντα στο Σινσινάτι των ΗΠΑ.
Ουδείς στη συνέντευξη Τύπου ασχολήθηκε με το παιχνίδι, με τις ερωτήσεις
των δημοσιογράφων να περιστρέφονται γύρω από τους εμβολιασμούς. Ο

Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είχε λάβει μέρος σε τηλεοπτική καμπάνια υπέρ
των εμβολιασμών, αυτήν τη φορά τόνισε ότι τα παιδιά της ηλικίας του (είναι 23 ετών)
δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν και ότι καλύτερα θα ήταν να αποκτήσουν ανοσία
μέσω της λοίμωξης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην αρχή της συνέντευξης Τύπου δή-
λωσε: «Είμαι νεαρός, είμαι στην κατηγορία κάτω των 25 ετών. Για εμένα το εμβόλιο
δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά, είναι καινούργιο. Έχει κάποιες παρενέργειες, ξέρω
προσωπικά κάποιους ανθρώπους που τις είχαν. Δεν είμαι κατά, αυτό να το ξεκαθα-
ρίσω, απλώς δεν βλέπω τον λόγο για κάποιον στη δική μου ηλικιακή κατηγορία να
χρειαστεί να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι το concept ήταν να δοθεί στους μεγαλύτερους
ηλικιακά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι κάτι για το οποίο ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα
και μέχρι στιγμής δεν μας έχει δοθεί ως υποχρεωτικό στο tour. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Δεν
είπα κάτι περίεργο». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Αν είναι να το
παίζουμε διπλωμάτες και να μην μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας για κάτι συγκεκρι-
μένο, ποιος ο λόγος να κάνουμε αυτές τις συνεντεύξεις; Δεν μπορεί κάποιος να πάει με ένα εμ-
βόλιο και να σε υποχρεώσει να το κάνεις. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θέλει να
κάνει. Αν θέλεις να προστατευτείς με το εμβόλιο, δικό σου πρόβλημα, πήγαινε και κάν’ το».

Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέληξε: «Για εμάς τους νέους πιστεύω ότι είναι καλό να περά-
σουμε τον ιό, γιατί θα χτίσουμε ανοσία. Δεν το βλέπω σαν κάτι κακό. Όπως είπα, δεν είναι υπο-
χρεωτικό, ο καθένας έχει την ελευθερία να αποφασίσει για τον εαυτό του τι είναι σωστό και τι δεν
είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνουμε όλοι, δεν λέω το αντίθετο. Θα έρθει η στιγμή που
δεν θα μας δοθούν πολλές επιλογές, αλλά μέχρι τότε θέλω να δω μια καλύτερη εκδοχή του εμβο-
λίου που να μας παρέχει πιο πολλά συν παρά πλην».

Στο μεταξύ, στο Διαδίκτυο ο Τσιτσιπάς δέχτηκε επίθεση από διάφορα trolls. Στο YouTube, μάλι-
στα, κυκλοφορεί ένα βίντεο με τον Τσιτσιπά να μιλάει ρωσικά σε ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι, να λέει
πόσο τον βοήθησε η μητέρα του να μάθει τη γλώσσα και στη μετάφραση να αναγράφεται «έκανα το
ρωσικό εμβόλιο Sputnik»!

«Μας στενοχώρησαν οι δηλώσεις του κ. Τσιτσιπά, καλύτερα να μην είχε αναφερθεί», ανέφερε με-
ταξύ άλλων ο κ. Εξαδάκτυλος ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά πως δεν έχει εμ-
βολιαστεί κατά του κορονοϊού και θα το πράξει μόνο αν ο εμβολιασμός γίνει υποχρεωτικός. Και
πρόσθεσε ότι ναι μεν οι περισσότεροι νέοι θα έχουν μια ελαφριά νόσηση, αλλά θα υπάρξουν
και άνθρωποι που θα νοσηλευτούν ή θα νοσήσουν βαριά ή μπορεί να έχουμε και απώλειες.
Παράλληλα, είπε ότι σε όσους νοσούν με Covid δημιουργούνται προβλήματα που τους συνο-
δεύουν για πολλούς μήνες και ενδεχομένως και στο μέλλον και πως είναι κρίμα ο νέος να
πάρει αυτό το ρίσκο.  Είναι καλύτερο να νοσήσουμε;

� Στο όλο θέμα με τον Στέφανο, σχετικά με τους εμβολιασμούς, παρέμβαση έκανε ο πα-
τέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος συντάχθηκε μαζί του. Σχετικά τόνισε: «Δεν
χρειάστηκε να κάνει το εμβόλιο, όπως και οι περισσότεροι συναθλητές του. Οι αθλητές
έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε
πρόκληση προκύψει. Λαμβάνουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα (μάσκες, ελεγχόμε-
νες μετακινήσεις), βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον και κάνουν σχεδόν κάθε
μέρα PCR και Antigen Tests, όπως και ο καθένας μας φαντάζομαι ότι χρειάζεται». Και
κατέληξε: «Ο καθένας, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει, εκτιμά τις συνθήκες και
πράττει. Όσον αφορά στην αναγκαιότητα των εμβολίων, πιστεύω ότι έχουμε μεγάλο
αριθμό σπουδαίων επιστημόνων και σπουδαίων ειδικών γιατρών και είμαι πεπει-
σμένος ότι μπορούν αλλά και επιβάλλεται να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με
το τι πρέπει να ακολουθήσουν για να θωρακίσουν την υγεία τους».

Ο  Τ Σ Ι Τ Σ Ι Π Α Σ  Σ Ε  Ν Ε Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Ε Σ
«Η ηλικία μου δεν χρειάζεται εμβόλιο»!
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H
πρεμιέρα της 1ης αγωνιστικής της Su-
per League, που επρόκειτο να διεξαχ-
θεί αυτό το Σαββατοκύριακο, αναβλή-

θηκε γιατί οι επτά «άστεγοι» τηλεοπτικά (ΠΑ-
ΟΚ, Λαμία, Βόλος, Απόλλων Σμύρνης, Ιωνικός,
Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός) δεν υπέ-
γραψαν την προκήρυξη. Θέλουν να νομοθετή-
σει ο υφυπουργός Αθλητισμού Λ. Αυγενάκης
ώστε τη μεταπροσεχή σεζόν (!) να υπάρξει
«κεντρική διαχείριση» των τηλεοπτικών δι-
καιωμάτων. Δηλαδή, να απευθυνθούν στα δύο
συνδρομητικά κανάλια ως συνεταιρισμός και
όχι κατά μόνας. Οι πληροφορίες της «P» ανα-
φέρουν ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, γιατί
δεν είναι θέμα του κράτους το πώς θα διαχειριστούν το «προϊόν» (ο Θεός να το κάνει) οι ΠΑΕ. Την προσεχή Δευτέρα
θα γίνει νέα γενική συνέλευση των 14 ομάδων της Super League και ίσως υπάρξουν εξελίξεις και προσφορές από
άλλα δύο κανάλια, όχι τα συνδρομητικά. Και όχι για όλους. Επίσης, πρέπει να αποκλειστεί άπαξ ότι η ΕΡΤ θα προσφέ-
ρει «στέγη» στους επτά - το έχουν ξεκαθαρίσει από το Μαξίμου. 

Βόμβα στα θεμέλια της Μπάγερν. Ζήτησε μεταγραφή ο Πολωνός αρχισκόρερ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι,
καλύτερος παίκτης του κόσμου την περασμένη σεζόν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανι-
κού Τύπου, οι Βαυαροί ζητούν 117 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουν και οι ομάδες που μπο-
ρούν να διαθέσουν αυτό το ποσό είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης. 

ΕΡΤ: «Καμία στέγη στους αστέγους» Λουκάκου: 
«Είμαι εμβολιασμένος»   

Ο διεθνής Βέλγος σέντερ φορ Ρομελού Λουκάκου
κατά την παρουσίασή του από την Τσέλσι, στην οποία
επέστρεψε από την Ίντερ, τόνισε ότι είναι διπλά εμ-
βολιασμένος, γιατί πολλοί συγγενείς του έχουν υπο-
κείμενα νοσήματα. «Το κάνω γιατί μέλη της ευρύτε-
ρης οικογένειάς μου ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου», τόνισε σχετικά.

Απειλούν τη ζωή του

Απειλές για τη ζωή του δέχτηκε ο Αμερικανός
δημοσιογράφος Πολ Ντόχερτι, επειδή πίεσε τη
Γιαπωνέζα τενίστρια Ναόμι Οσάκα στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου να εξηγήσει γιατί αποφεύγει
να μιλάει στον Τύπο. Η Οσάκα είχε αποχωρήσει
από το Roland Garros στο Παρίσι ακριβώς για τον
ίδιο λόγο.

Ξανάσμιξαν Μπακασέτας 
και Σιώπης
Συμπαίκτης του Τάσου Μπακασέτα στην Τραμπ-
ζονσπόρ θα είναι και πάλι ο Μανώλης Σιώπης.
Αποκτήθηκε από την Αλανιασπόρ αντί 1 εκατ. ευ-

ρώ. Στην ίδια ομάδα τα δύο τελευταία χρό-
νια έπαιξαν μαζί οι δυο τους αλλά και ο
Γιώργος Τζαβέλλας, ο οποίος μεταγρά-
φηκε στην ΑΕΚ. Μπακασέτας και Σιώ-

πης έκαναν σπουδαία παιχνίδια στην
Αλάνια και ξανακλήθηκαν στην Εθνική

από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Φαν’τ Σχιπ.

Έμεινε ο Παπαπέτρου
Οριστικό. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα μείνει στον

Παναθηναϊκό και την προσεχή σεζόν, καθότι εξέ-
πνευσε ο χρόνος ανεύρεσης ομάδας στο ΝΒΑ. Ο αρ-
χηγός του Παναθηναϊκού το είχε ξεκαθαρίσει τον
περασμένο Ιούνιο ότι προτεραιότητά του ήταν να συ-
νεχίσει στην Αμερική, αλλά αν δεν έβρισκε ομάδα,
δεν θα έμπαινε σε πλειστηριασμό ομάδων στη Eu-
roLeague και θα έμενε στους «πρασίνους».

Νοκ άουτ για έξι μήνες ο Ολιβέιρα
Τα μαντάτα από την Πορτογαλία δεν είναι καλά για τον
διεθνή σέντερ φορ της ΠΑΟΚ Νέλσον Ολιβέιρα. Θα μεί-
νει έξι μήνες εκτός δράσης, διότι η ιατρική γνωμάτευση
αναφέρει πως υπέστη ολική ρήξη χιαστού, όπως ο Κώ-
στας Φορτούνης. Η αρχική εκτίμηση για μερική ρήξη δυ-
στυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Ο ΠΑΟΚ κινείται για τον αν-
τικαταστάτη του, με τον πρώην παίκτη του, τον Άγγλο
Τσούμπα Άκπομ, να είναι βασικός υποψήφιος.

Μεταγραφή ζήτησε 
ο Λεβαντόφσκι
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• Ο κύβος ερρίφθη: Κατερίνα Καρα-

βάτου και Μαρία Ηλιάκη μαζί στη νέα

εκπομπή του Mega με τίτλο «Τι λες

τώρα;».

• «Το κάνεις χωρίς νάρκωση. Σου

καυτηριάζουν την καρδιά. Ήταν

οδυνηρό, πόνεσα και φοβήθη-

κα», ανέφερε ο Απόστολος Γκλέ-

τσος για την εγχείρηση καρδιάς

στα 35 του.

• Στη Μύκονο κατέφθασαν με πολυτε-

λή θαλαμηγό η μικρότερη κόρη του

Ντόναλντ Τραμπ, Τίφανι, και ο billion-

aire αρραβωνιαστικός της Μάικλ

Μπούλος και δείπνησαν στο ρεστοράν

του Τούρκου Sal Bae.

• Άρης Καβατζίκης, Δέσποινα

Καμπούρη και Γιώργος Κρικο-

ριάν είναι οι νέοι συνεργάτες της

Δανάης Μπάρκα στο πρωινό του

Mega.

• Στο β’ μισό της νέας σεζόν θα προ-

βληθεί στο Μεγάλο Κανάλι η νέα σει-

ρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με

τίτλο «Ο δάσκαλος».

• Η Χαρά Παππά μετά τον χωρι-

σμό με τον Τούρκο γόη Μπουράκ

Χακί δήλωσε ερωτευμένη με το...

μέλλον της!

• Ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης του

Τόκιο Γιώργος Δερβίσης θα ντυθεί

γαμπρός στο πλευρό της Ουγγαρέζας

ηθοποιού Ιζαμπέλας Φούλοπ.

• Στις 12 Σεπτεμβρίου στην Αθή-

να θα βαφτιστεί από τρεις νονούς

η μοναχοκόρη του Σταμάτη Γονί-

δη και της Κατερίνας Κουργιου-

ξίδου. Θα πάρει το όνομα Μαρία -

Ελένη.

• Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου «ζάλι-

σε» και πάλι το Instagram με τα

άσπρα, κόκκινα, πράσινα! 

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Χ
αμός στη συναυλία του
Λευτέρη Πανταζή το
βράδυ της Τετάρτης
στην Κορυτσά, με πε-

ρισσότερους από 10.000 Έλληνες
και Αλβανούς να τον αποθεώνουν
on stage! Ο λαοφιλής καλλιτέχνης
εμφανίστηκε στη δημοφιλέστερη
φιέστα που διοργανώνεται κάθε
χρόνο στη γείτονα χώρα, στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων για τη «Γιορ-
τή μπίρας», προκαλώντας ντελίριο
διασκέδασης αλλά και απίστευτα
φαινόμενα συνωστισμού. Τα βίν-
τεο που αναρτήθηκαν στα social media προκάλεσαν σά-
λο, δείχνοντας τους θαυμαστές του στριμωγμένους σαν
τις σαρδέλες να παραληρούν στα «πόδια» του εν μέσω
πανδημίας του κορονοϊού. Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στο
live ήταν εμβολιασμένοι.

«Για την είσοδό τους στη συναυλία ήταν υποχρεωτική
η επίδειξη στις Αρχές αλλά και τους διοργανωτές του πι-
στοποιητικού εμβολιασμού τους», ανέφερε στην «P» ο
Λευτέρης Πανταζής λίγες ώρες μετά το τέλος του live,
προσθέτοντας πως «στα βίντεο δεν φαίνεται καθαρά, αλ-
λά πολλοί φορούσαν μάσκες. Εκείνοι που την κρατού-
σαν στα χέρια ή περασμένη κάτω από το πρόσωπό ήταν
18άρηδες και 20άρηδες. Νεολαία, δηλαδή, που διψούσε
για διασκέδαση, αλλά, όπως ενημερώθηκα, η Αλβανία
είναι η πρώτη “πράσινη” χώρα στην Ευρώπη. Το μεγαλύ-
τερο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο και σχε-
δόν χωρίς ημερήσια κρούσματα».

Η μεγάλη συναυλία, που θα αφήσει ιστορία για το κέ-
φι, τον χορό και τη μεγάλη προσέλευση κόσμου από τα

τέσσερα σημεία της Αλβανίας,
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία
της Κορυτσάς, με τη λαοθάλασσα
από νωρίς το απόγευμα να περι-
μένει καρτερικά τον αγαπημένο
τους Έλληνα καλλιτέχνη να ανέ-
βει στο stage. Και όταν ο Λευτέ-
ρης Πανταζής εμφανίστηκε
μπροστά τους με ανεβασμένη
διάθεση και trendy look, το κοινό
ξέσπασε σε παρατεταμένα χει-
ροκροτήματα. Για τη μαγική βρα-
διά ο πλέον fashion victim ερμη-
νευτής επέλεξε λευκό σακάκι, το

οποίο συνδύασε με ίδιου χρώματος sneakers και σκου-
ρόχρωμο παντελόνι! Το μουσικό live διήρκεσε μια ώρα,
με τον έμπειρο τραγουδιστή να ξεσηκώνει τα πλήθη με
τα ατελείωτα «χρυσά» σουξέ, τις φιγούρες και τις αφιε-
ρώσεις από σκηνής στο ωραίο φύλλο, ερμηνεύοντας με
χαμόγελο το «Αμάρτησα, αμάρτησα»! Αιθέριες υπάρξεις
επιδόθηκαν σε ατελείωτα τσιφτετέλια, με τους ήχους της
Ανατολής να αντηχούν σε ολόκληρη την πόλη και τον
«Λεπά» να δίνει το σύνθημα: «Όλα τα μωρά στην πίστα»!
Στη συναυλία έκανε γκεστ εμφάνιση και ο Αλβανός τρα-
γουδιστής Devis Xherahu!

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η γείτονα χώρα υποδέ-
χτηκε με τόση θέρμη και ενθουσιασμό τον Λευτέρη Παν-
ταζή, ο οποίος σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην
Αθήνα για να προετοιμαστεί για το επόμενο live του, προ-
γραμματισμένο για τη Δευτέρα 23 Αυγούστου στη Ζά-
κυνθο, ενώ ακολουθούν στις 25/8 στο Αγρίνιο, στις 28/8
στη Νεμέα, στις 29/8 στον Πειραιά. Στις 4 Σεπτεμβρίου
θα εμφανιστεί στην Ιταλία!

Αποθέωση «Λεπά»
και στην Αλβανία



Ταξίδι με ευτράπελα 
στην Κύπρο

Περιπέτεια για την Ιωάννα Μαλέσκου με επει-
σοδιακή τηλεοπτική εμφάνιση σε κυπριακό σό-
ου. Η οικοδέσποινα του ΣΚΑΪ με μια backstage
σέξι φωτογραφία της αποκάλυψε τα ευτράπελα
του ταξιδιού της στο Νησί της Αφροδίτης λίγες
ώρες μετά το τέλος του «Love it» για τη σεζόν:
« Έπρεπε να φύγω αμέσως για να προλάβω να
φτάσω αεροδρόμιο. Παραλίγο να χάσουμε την
πτήση γιατί κάποια δεν είχε συμπληρώσει επαρ-
κώς τα Covid έγγραφα, οι βαλίτσες “εξαφανι-
σμένες”, ενώ φτάσαμε οριακά στο αμφιθέατρο»!

Τέλος οι διακοπές

Επιστροφή στην Αθήνα για τους Τζένη Θεωνά,
Δήμο Αναστασιάδη και τον γιο τους Αρίωνα! Οι
επαγγελματικές υποχρεώσεις της ηθοποιού δεν
επέτρεψαν την παράταση των διακοπών τους, που
στιγματίστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
«Να τι αφήσαμε πίσω. Γυρίσαμε με ανάμικτα συ-
ναισθήματα. Πολλή όρεξη για δουλειά, μπερδεμέ-
νη με ανησυχία και απογοήτευση και γκρίζες σκέ-
ψεις. Άραγε εμείς θα καταφέρουμε να εμπνεύ-
σουμε το παιδί μας να αγαπά και να φροντίζει τη
φύση και τα ζώα;», αναρωτήθηκε η διάσημη μαμά.

Τα ναζάκια
της Αλεξάνδρας

Αγκαλιά με τη μοναχοκόρη της Αλεξάνδρα
φωτογραφήθηκε η Ελεονώρα Μελέτη, με τη
μικρή να κάνει ντροπές μπροστά στον φακό.
Οι δυο τους πόζαραν στην παραλία, με τη
γλυκιά μαμά να σχολιάζει τρυφερά στο In-
stagram: «Συνήθως ποζάρει σαν πολιτικός
με επιτηδευμένο χαμόγελο μουρμουρίζον-
τας “cheeeeeeessssseeee” κοιτάζοντας κά-
που στο υπερπέραν όπως στις προεκλογικές
αφίσες! Σήμερα, όμως, κάνει ντροπές και θα
τη φάω!».

Στην κουζίνα 
με τη Σμαράγδα
Μια υπέροχη γωνιά από την κου-
ζίνα στο εξοχικό της σπίτι στην
Αίγινα αποκάλυψε στο Insta-
gram η Σμαράγδα Καρύδη! Η δη-
μοφιλής ηθοποιός απολαμβάνει
τις τελευταίες μέρες των καλο-
καιρινών διακοπών της στο νησί
και πόζαρε χαρούμενη με φόντο
ένα vintage κίτρινο έπιπλο για τα
πιάτα. «Κολοκυθοκεφτέδες, ντιπ
γιαουρτιού, φαλάφελ φούρνου
και χούμους από τα χεράκια
μου», έγραψε στη λεζάντα λίγο
προτού σερβίρει!
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Η πρώτη ανάρτηση Κατσούλη
μετά το διαζύγιο
Ο φρεσκοχωρισμένος Κρατερός Κατσούλης λίγα μόλις 24ωρα
από την ανακοίνωση του διαζυγίου του με την Κατερίνα Καρα-
βάτου επανήλθε στα social media για να παρουσιάσει και επί-
σημα το νέο επαγγελματικό του εγχείρημα. Ο γνωστός ηθοποι-
ός, σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα «Μικρός Νότος», δημι-
ούργησε ένα εργαστήριο Τέχνης για παιδιά και ενημέρωσε τους
followers του σχετικά με το πρόγραμμα και τις εγγραφές στο
θερινό καμπ.

Ο
λοκληρώνονται σιγά σιγά τα γυρίσματα της κινηματογραφι-
κής ταινίας-υπερπαραγωγή «Σμύρνη μου αγαπημένη» με
πρωταγωνίστρια τη Μιμή Ντενίση! Οι απαιτήσεις του ρόλου

ήταν μεγάλες, με τους συνεργάτες της, όπως ανέφερε στο Insta-
gram, να εργάζονται πυρετωδώς στο πλευρό της. όπως ο hair stylist
των διασήμων Στέφανος Βασιλάκος, ο οποίος επιμελήθηκε τα εντυ-
πωσιακά χτενίσματα και τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια. «Από τα
πρώτα του βήματα είναι κοντά μου και έχουμε κάνει ό,τι μπορεί να
φανταστεί κανείς σε χρώματα κούρεμα - χτένισμα! Στην ταινία,
όπου έκανε τα δικά μου επίσημα και πιο εξεζητημένα χτενίσματα,
ξεπέρασε τον εαυτό του! Τον ευχαριστώ για την υπομονή τις ατελεί-
ωτες ώρες που δουλέψαμε μαζί για να βρούμε τις αλλαγές κάθε
εποχής και σκηνής. Και πάνω από όλα για την αληθινή φιλία που
μας συνδέει εδώ και χρόνια!», ανέφερε στο post της.

Η Ντενίση αποθέωσε
τον διάσημο κομμωτή

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Γ
ια τους περισσότερους το φαγητό είναι
μεγάλη απόλαυση. Άλλοι, πάλι, βρί-
σκονται σε έναν διαρκή αγώνα με τη ζυ-
γαριά και τις δίαιτες. Άλλοι θέλουν να

ευχαριστηθούν το φαγητό και έχουν τύψεις όταν
κάνουν παρασπονδίες, ενώ κάποιοι τρώνε από
λαιμαργία. Ο διαιτολόγος - διατροφολόγος Νίκος
Φιλιππόπουλος μας δίνει μερικά τυπικά παρα-
δείγματα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε το
φαγητό, που θα σας βάλουν σε σκέψεις και θα σας
δείξουν αν χρειάζεται να απευθυνθείτε σε κάποιον
ειδικό. 

«Συχνά τρώμε ενώ είμαστε ήδη χορτάτοι. Για
παράδειγμα, έχεις μόλις φάει ένα πλήρες γεύμα,
αλλά θέλεις οπωσδήποτε να κλείσεις το γεύμα
με… γλυκό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η πείνα και η
λιγούρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει πεί-
να λοιπόν, αφού μόλις τελειώσαμε το φαγητό,
υπάρχει, όμως, μια απίστευτη επιθυμία στον εγκέ-
φαλο να φάμε κάτι άλλο. Ίσως να φταίει η έλλειψη
γευμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα
στην ημέρα, ίσως και όχι. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί
να έχουν λιγούρες. Αν, όμως, αυτό συμβαίνει πολύ
συχνά και νιώθεις ότι υπάρχει αληθινό πρόβλημα
στο να ελέγξεις τη συμπεριφορά σου, ίσως να είναι
μια ένδειξη πως κάτι τρέχει. Αυτού του τύπου η λι-
γούρα δεν είναι ότι το σώμα ζητά ενέργεια ή θρε-
πτικά συστατικά, αλλά πως ο εγκέφαλος ζητά κάτι
συγκεκριμένο, που απελευθερώνει ντοπαμίνη, το

σύστημα ανταμοιβής στον εγκέφαλο, και ίσως αυ-
τό να σχετίζεται με εθισμό. Άλλες φορές τρως πο-
λύ περισσότερο απ’ ό,τι είχες σκοπό. Ένα κομμάτι
γλυκό δεν είναι κακό. Μπορούμε να τρώμε τα πάν-
τα με μέτρο. Πολλοί ενοχοποιούν κάποιες τροφές
και πιστεύουν πως, αν τις καταναλώσουν, μπορεί
να οδηγηθούν σε… καταστροφή. Ένα κομμάτι
γλυκό, όμως, μπορεί κάποιους να τους οδηγήσει
να χάσουν το μέτρο. Οπότε η πρόταση “τρώτε τα
πάντα με μέτρο” δεν δουλεύει για όλους - ειδικά
εάν κάποιος έχει εθιστεί στο λεγόμενο junk φαγη-
τό για πολύ καιρό. Κάποιοι ενδίδουν στον πειρα-
σμό και τρώνε τις λεγόμενες “απαγορευμένες”
τροφές ή χάνουν το μέτρο και τρώνε παραπάνω. Το
φαγητό θα σταματήσει ή όταν τελειώσει το πακέτο
ή μέχρι να νιώσεις υπερβολικά σκασμένος. Είναι
σαν να χάνεται το σύστημα του κορεσμού», ανα-
φέρει ο διαιτολόγος. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν 
λιγούρες. Αν, όμως, αυτό συμβαίνει
πολύ συχνά, ίσως να είναι μια 
ένδειξη ότι κάτι τρέχει…

Νίκος Φιλιππόπουλος,
διαιτολόγος - διατροφολόγος 

Τα «ξεσπάσματα»
«Όταν οι άνθρωποι παλεύουν με τον εαυτό
τους για αυτοέλεγχο, με τον έναν τρόπο ή
τον άλλον, προσπαθούν να θέσουν κανό-
νες. Για τους περισσότερους ανθρώπους
οι κανόνες αυτοί σχεδόν πάντα σπάνε.
Συγκεκριμένα, για άτομα που έχουν θέμα
με τα “ξεσπάσματα” στο φαγητό, οι κανό-
νες που τίθενται σε σχέση με αυτό είναι
καταδικασμένοι να αποτύχουν. Τα άτομα
που βιώνουν εθισμό σε τροφές, αν προ-
σπαθήσουν να βάλουν κανόνες, θα βρί-
σκουν τον εαυτό τους πολλές φορές να
περνάει τα όρια και να τους σπάει. Δεν
μπορείς να σταματήσεις, παρόλο που
έχουν εμφανιστεί θέματα υγείας. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το φαγητό
που τρώμε έχει επιδράσει στην υγεία μας.
Σε μικρό χρονικό διάστημα το κακό φαγη-
τό οδηγεί σε αύξηση βάρους, κούραση,
κακό ύπνο. Και αρχίζουν να χτυπάνε μι-
κρά καμπανάκια στην υγεία μας. Σε μεγα-
λύτερο όμως χρονικό διάστημα και ύστε-
ρα από χρόνια, αν συνεχίζουμε με αυτόν
τον τρόπο ζωής και διατροφής, τα θέματα
υγείας αρχίζουν να γίνονται πολύ πιο σο-
βαρά», αναφέρει ο κ. Φιλιππόπουλος.

Όταν το φαγητό μάς ελέγχει 
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Γράφει

η  Γεωργία 
Κουμπούνη

Ο
Μιχαήλ (Μίκης) Θεοδωράκης γεννήθη-
κε στη Χίο, από πατέρα Κρητικό και μη-
τέρα Μικρασιάτισσα. Είναι σπουδαίος

συνθέτης, πολιτικός και συγγραφέας, από τις
σημαντικότερες και πιο πολυσυζητημένες προ-
σωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Λόγω της
επαγγελματικής ιδιότητας του πατέρα του (ανώ-
τερος δημόσιος υπάλληλος) πέρασε τα παιδικά
του χρόνια μετακινούμενος σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας. 

Πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανακάλυ-
ψε την αγάπη του για τη μουσική και έγραψε τις
πρώτες του συνθέσεις. Το 1942 εξέδωσε τα
πρώτα του ποιήματα, με το ψευδώνυμο «Ντίνος
Μάης». Το 1943 εγκαθίσταται οριστικά στην
Αθήνα και συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές,
με δάσκαλο τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Παράλ-
ληλα, αναπτύσσει αντιστασιακή δράση, μέσα
από τις τάξεις της ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ. Θα συλλη-
φθεί από τους Ιταλούς και στη φυλακή θα γνω-
ρίσει το έργο του Μαρξ. Κατά τη διάρκεια του
Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949) θα εξοριστεί
πρώτα στην Ικαρία και μετά στη Μακρόνησο. Οι
πολιτικές του διώξεις δεν ανακόπτουν το δημι-
ουργικό του έργο. Συνθέτει έργα και στις
5/3/1950 παρουσιάζεται στο θέατρο «Ορφέας»
της Αθήνας το «Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς»
(1946), από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με
μαέστρο τον δάσκαλό του.

Το 1953 θα νυμφευθεί τη γιατρό Μυρτώ Αλτί-
νογλου (απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη
Μαργαρίτα) και θα συνεχίσει τις μουσικές του
σπουδές στο Παρίσι, με δασκάλους τον Ολιβιέ
Μεσιάν και τον Εζέν Μπιγκό. Συνεχίζει να συν-
θέτει και το 1959 τού απονέμεται το βραβείο
«Κόπλεϊ» για τον καλύτερο Ευρωπαίο συνθέτη
της χρονιάς. Διαβάζει τον «Επιτάφιο» του Γιάννη
Ρίτσου και μελοποιεί τα πρώτα οκτώ ποιήματα.
Το 1960 θα ηχογραφηθούν για πρώτη φορά με τη
φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Είναι η εποχή
που ο Θεοδωράκης περνάει στον χώρο του τρα-
γουδιού και «παντρεύει» τους λαϊκούς ρυθμούς,
τα λαϊκά όργανα, τους λαϊκούς τραγουδιστές και
την ποίηση των κορυφαίων εκπροσώπων της γε-
νιάς του ’30 (Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος κ.ά.). Επί-
σης, θα γράψει μουσική για την ταινία του Μιχά-
λη Κακογιάννη «Ζορμπάς» (1964) και για δύο θε-
ατρικές παραστάσεις που σημάδεψαν τη δεκαε-
τία του ’60, τη «Μαγική Πόλη» και τη «Η γειτονιά
των Αγγέλων». Το 1963, μετά τη δολοφονία του
Γρηγόρη Λαμπράκη, ιδρύεται η Νεολαία Λαμ-

πράκη, της οποίας εκλέγεται πρόεδρος. Την ίδια
εποχή εκλέγεται βουλευτής της ΕΔΑ.

Με την επιβολή της δικτατορίας το 1967 θα
αρχίσει νέος κύκλος διώξεων και εξοριών για
τον συνθέτη, που θα τελειώσει το 1970, με την
αμνηστία που θα του χορηγηθεί, ύστερα από
διεθνή κατακραυγή. Θα φύγει στο εξωτερικό και
θα δώσει δεκάδες συναυλίες εναντίον της χούν-
τας, που θα τον κάνουν παντού γνωστό ως σύμ-
βολο του αντιδικτατορικού αγώνα. Την περίοδο
της Μεταπολίτευσης θα γνωρίσει ευρεία αποδο-
χή και η μουσική του, που θα ακουστεί πάλι
ελεύθερα. Θα γίνει σημείο αναφοράς μιας νέας
περιόδου για την Ελλάδα.

Ο Μίκης έχει τον Ήλιο του σε θέση στον Λέον-
τα, σε σύνοδο με τον Βόρειο Δεσμό του, και τον
Άρη στο ίδιο ζώδιο σε σχεδόν απόλυτη σύνοδο
με τον Ποσειδώνα. Το έντονο στοιχείο του Λέον-
τα στο ωροσκόπιό του αρκεί για να εξηγήσει τη
διασημότητά του, την έντονη δημιουργικότητά
του, την ικανότητά του να ξυπνά συγκινήσεις και
συναισθήματα αλλά και την προβολή του έργου
του. Έχει, επίσης, σύνοδο Ερμή και Αφροδίτης
στην Παρθένο, που του δίνει τεχνική τελειότητα,
ευφυΐα στη δουλειά του αλλά και περίσσιο τα-
λέντο και ικανότητα μεταμόρφωσης. Από την
άλλη, όμως, έχει μια δύσκολη Σελήνη στον
Σκορπιό σε σύνοδο με τον Κρόνο, κάτι που μαρ-
τυρεί πως μπορεί να γίνει πολύ σκληρός, σχεδόν
ατσάλινος, όταν οι καταστάσεις το απαιτούν. Ο
Δίας του βρίσκεται σε πτώση στον Αιγόκερω.
Άρα, ό,τι κέρδισε στη ζωή του ήταν αποτέλεσμα
πολλής δουλειάς και προσπάθειας και τίποτα
δεν του χαρίστηκε. Μάλιστα, ο Δίας του κάνει
αντίθεση με τον Πλούτωνά του στον Καρκίνο,
κάτι που εξηγεί τις διώξεις τις οποίες υπέστη
στην πατρίδα του. Τέλος, έχει τον Ουρανό του
στους Ιχθύς, συνεπώς ανήκει σε μια γενιά που
έβγαλε μεγάλους καλλιτέχνες. 

Κριός
(21/3-20/4)
Είστε επιβλητικοί, αποφασιστι-
κοί, με πείσμα και φιλοδοξία, που
θέτετε ρεαλιστικούς στόχους και
πάντα τους πετυχαίνετε. Θα βρε-
θείτε σε ένα ζεστό περιβάλλον
και θα δείξετε την κοινωνικότητα
και τον αισθησιασμό σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτή είναι η εποχή που οι άλλοι
σας θεωρούν περίεργους και αντι-
συμβατικούς, αλλά δεν είστε, τελι-
κά, τόσο ιδιόρρυθμοι. Απλώς προ-
σέξτε, γιατί τελευταία είστε χαώ-
δεις, αγενείς, αντιδραστικοί και
αντικοινωνικοί. Δεν σας ενδιαφέ-
ρει η επιδοκιμασία των άλλων.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Τον τελευταίο καιρό βρίσκεστε σε
μια εσωτερική διαμάχη, καθώς
προσπαθείτε να ισορροπήσετε
ανάμεσα την πάγια ανάγκη σας για
ανεξαρτησία και στη φλογερή σας
φύση. Αν δεν καταφέρετε να
ελέγξετε τον εαυτός σας, θα γίνε-
τε εκδικητικοί.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αν σας βοηθήσουν οι συγκυρίες,
είστε πρόθυμοι να διατηρήσετε
το πάθος και τη φλόγα στις σχέ-
σεις σας, αλλά και να στηρίξετε
όσους αγαπάτε με λόγια και πρά-
ξεις. Αν πάρετε το λάθος μονο-
πάτι, θα γίνετε ματαιόδοξοι.

Λέων
(23/7-22/8)
Δεν ανέχεστε τις προσβολές και
ξέρετε πώς να αποστομώσετε
τους άλλους. Δεν έχετε τακτ ού-
τε διπλωματία, ενώ η τάση σας
να προχωρείτε με τον δικό σας
τρόπο και ρυθμό ίσως σας οδη-
γεί συχνά σε αδιέξοδα. Προσέξ-
τε μην πληγωθείτε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ενώ σας χαρακτηρίζουν η ζωντάνια
και η ευστροφία, το πνευματώδες
χιούμορ και η ικανότητά σας να χα-
ρίσετε όμορφες στιγμές στους άλ-
λους, τελευταία κάτι έχετε χάσει
από τον μαγνητισμό σας. Ξαναβρεί-
τε την καταπληκτική έκφραση στον
λόγο σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε πολύ τρυφεροί, καλοί
ακροατές και διαισθητικοί. Έχε-
τε κατανόηση και είστε η ιδανι-
κή παρέα όταν κάποιος έχει
ανάγκη από υποστήριξη και ψυ-
χολογική ενθάρρυνση. Προσέξ-
τε, όμως, γιατί καμιά φορά γίνε-
στε εριστικοί.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Καθαρή ενέργεια και είστε ειλι-
κρινείς. Εμψυχώνετε τους γύ-
ρω τους και τους προσφέρετε
κίνητρα για δράση και αλλαγή.
Η αυτοπεποίθηση και ο ενθου-
σιασμός που σας χαρακτηρί-
ζουν είναι μεταδοτικά. Είστε
οδηγητές και ηγέτες.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε πολύτιμοι σύμβουλοι και η
γνώμη σας μετράει, ενώ η ανά-
λαφρη διάθεσή σας βοηθά τους
γύρω σας να χαλαρώσουν. Γίνε-
τε πιο καλόβολοι και προσαρμο-
στικοί. Αναζητάτε ένα ζεστό περι-
βάλλον, που να σας δείχνει ανοχή
και υπομονή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα είστε άκρως γοητευτικοί, χάρη
στον ενθουσιασμό και την καλο-
προαίρετη φύση σας. Η γοητεία
σας είναι φανερή και δεν θα χρει-
άζεται να προσποιείστε ή να προ-
σπαθείτε για να σαγηνεύσετε τους
άλλους. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μη σας τρομάζουν οι λέξεις των
άλλων, αλλά οι πράξεις τους. Η
αλήθεια είναι πως τελευταία εί-
στε μυστικοπαθείς και λίγο ακα-
τανόητοι, αλλά παράλληλα είστε
ευαίσθητοι, αφοσιωμένοι και
ερωτικοί, ικανοί να προσφέρετε
πάθος και έμπνευση.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μην είστε επιπόλαιοι, απερίσκε-
πτοι, βιαστικοί και επιρρεπείς στο
ρίσκο. Πρέπει να προστατεύετε
περισσότερο τον εαυτό σας. Θα
βρεθείτε σε ένα περιβάλλον που
θα αναδεικνύει τις αρετές σας, με
ευαισθησία, ενθουσιασμό και κα-
τανόηση για τα προβλήματα.

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ο Λέων
Μίκης Θεοδωράκης

29 Ioυλίου 1925
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Σε έναν μήνα οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και
οι διασωληνωμένοι υπερδιπλασιάστηκαν.
Έως τα τέλη Αυγούστου τα κρούσματα θα

υπερβούν τα 4.000 ημερησίως. Οι ΜΕΘ θα γεμίσουν
και το ΕΣΥ πάλι θα απειληθεί. Η επελαύνουσα με-
τάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού περιμένει στη γωνία
να πάρει την εκδίκησή της από την πύρινη λαίλαπα
που προσωρινά την παραγκώνισε από τα πρωτοσέ-
λιδα. Η επιστροφή των αδειούχων από τα νησιά
προβληματίζει. Το άνοιγμα των σχολείων και η επι-
βράδυνση των εμβολιασμών, επίσης. Έπειτα από
εκατοντάδες εκκλήσεις, καθημερινές ενημερώ-
σεις, επιστημονικές διαπιστώσεις και διαφημιστι-
κές καμπάνιες… Έπειτα από μέτρα που επικρίθη-
καν ως αυταρχικά, αγωνιώδη διαγγέλματα, ακόμη
και επίδειξη πολιτικής ομοψυχίας, ο σκληρός πυ-
ρήνας αυτών που, στη χειρότερη, αντιτίθενται στους
εμβολιασμούς και, στην καλύτερη, αδιαφορούν ή
αισθάνονται σίγουροι πως «θα τη βγάλουν στο πό-
δι» δείχνει αλώβητος.

Το φαινόμενο είναι ελληνικό; Όχι. Η πανδημία
δεν έδειξε μόνο τα πλεονεκτήματα, τις ελλείψεις
και τις παραλείψεις αυτού ή του άλλου συστήματος
υγείας. Αποκάλυψε τα ελλείμματα παιδείας αλλά
και το επίπεδο λαών και ηγεσιών. Έφερε στην επι-
φάνεια υπόγεια κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά ή
παραθρησκευτικά ρεύματα, για τα οποία οι περισ-
σότεροι ήμασταν παντελώς άσχετοι ή ανυποψία-
στοι. Ανέδειξε την ανεξέλεγκτη δύναμη των fake
news και απέδειξε ότι χώρες με χαλαρή και κακή
διοίκηση αλλά και παράδοση στον κρατικό νεποτι-

σμό, κοινωνίες κατακερματισμένες, με χαμηλό
βαθμό αλληλεγγύης, δίχως αντοχή και εμπειρία
στην αντιμετώπιση κρίσεων και στελέχη εκπαιδευ-
μένα να λειτουργούν για «ίδιον συμφέρον», είναι
πιο ευάλωτες από άλλες στην υγειονομική κρίση
που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη σχεδόν δύο
χρόνια τώρα. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η συζήτη-
ση έρχεται πάλι από εκεί όπου ξεκίνησε: στην ατο-
μική ευθύνη. Έννοια που δεν οριοθετείται θεσμικά
ούτε είναι προϊόν νομικού πολιτισμού. Συγκοινωνεί,
όμως, με τη συλλογική υπευθυνότητα. Στην Ελλάδα
η ατομική ευθύνη έγινε αντικείμενο πολιτικής δια-
μάχης με επιλογή της αντιπολιτεύσεως που επε-
δίωξε να φορτώσει στην κυβέρνηση μόνο λάθη κα-
τά την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της παν-
δημίας. Ήταν μια επιλογή σκοπιμότητας, καθώς ου-
δέποτε δέχτηκε την απευθείας σχέση της ατομικής
με τη συλλογική ευθύνη. Αλλά και η κυβέρνηση την
προσέγγισε άλλοτε με όρους marketing και άλλοτε
ως απαίτηση συμμόρφωσης ή υπακοής. Ωστόσο, η
ατομική ευθύνη, που μεγάλη σχέση έχει με το ελλη-

νικό φιλότιμο, ήταν και παραμένει μάλλον υπόθεση
πειθούς που καθιστά τον ενημερωμένο πολίτη
υπεύθυνο, παρά διαφημιστικής καμπάνιας με πρω-
ταγωνιστές σταρ, κάποιοι από τους οποίους, όπως
αποδείχθηκε, παπαγάλιζαν ατάκες που ούτε κατα-
λάβαιναν ούτε εννοούσαν.

Για να λέμε, όμως, και του στραβού το δίκιο: την
ατομική ευθύνη δεν μπορεί να την αναζητάς ή να
την επικαλείσαι a la cart. Σε μια χώρα όπου η φορο-
διαφυγή και η εισφοροδιαφυγή φέρνουν κάτι σε
εθνικό σπορ, το αυτοκίνητο του «έτσι γουστάρω και
σε όποιον αρέσει» παρκάρει σε θέση για άτομα με
ειδικές ανάγκες ή καβαλά το πεζοδρόμιο και οι ΛΕΑ
φαντάζουν εξωτικά πτηνά, έπρεπε να είχε γίνει
πολλή δουλειά στην καλλιέργεια της υπεύθυνης
ατομικής συμπεριφοράς, προτού η Πολιτεία φθάσει
στο σημείο να παρακαλεί για αποφυγή του συγχρω-
τισμού και η Αστυνομία να κυνηγά από επιτήδειους
οργανωτές κορονοπάρτι έως δεκατετράχρονους
υπόπτους για εμπρησμό. Η υπεύθυνη διαπαιδαγώ-
γηση και η προβολή προτύπων, που μικρή σχέση
έχουν με το εγωκεντρικό σταριλίκι και μεγαλύτερη
με την κοινωνική προσφορά, η ανάδειξη των ψύ-
χραιμων φωνών κόντρα στον αλαλαγμό και τη συ-
νωμοσιολογία, η καλλιέργεια της κοινής λογικής
και κρίσης από την πρωτοβάθμια κιόλας εκπαίδευ-
ση ίσως να ήταν χρησιμότερες από τα μαθήματα Λα-
τινικών. Όχι μόνο σήμερα που καιγόμαστε να περιο-
ρίσουμε την πανδημία. Αλλά και αύριο που οι συν-
θήκες θα είναι δυσκολότερες και οι ανάγκες πιο
απαιτητικές.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η ατομική ευθύνη, έννοια
συνυφασμένη με το ελληνικό
φιλότιμο, δεν προσεγγίζεται 
με όρους marketing ή ως απαίτηση
συμμόρφωσης ή υπακοής. Δεν απαιτεί
σταριλίκι, αλλά θετικά πρότυπα 
και πειθώ...

Υπόθεση πειθούς και θετικών προτύπων

Ο
ανασχηματισμός, όπως και η υποτίμηση
του νομίσματος, έλεγαν, δεν προαναγγέλ-
λεται. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις πρό-

ωρες εκλογές. Τα παραπάνω ανήκαν πάντοτε στην
προνομία του πρωθυπουργού. Και επειδή το ένα
από τα τρία (η υποτίμηση του νομίσματος) δεν
αποτελεί επιλογή του εκάστοτε πρωθυπουργού
από τη στιγμή που ενταχθήκαμε στο ευρώ, του
έχουν μείνει τα άλλα δύο. Αυτά ως εισαγωγή.
Εκείνο που θα προσθέταμε είναι ότι όποιος ηγέτης
δεν έχει αξιοποιήσει την κατάλληλη στιγμή, το σω-
στό timing που έλεγε και η γιαγιά μου η κυρά Ρή-
νη, τότε δεν μπορεί να αντιστρέψει τα πράγματα.
Τελευταίο παράδειγμα που ενθυμούμαι ήταν η κυ-
βέρνηση Καραμανλή. Όταν άπαντες φώναζαν για
την αντικατάσταση υπουργών, ο τότε πρωθυπουρ-
γός εκτίμησε για συγκεκριμένους λόγους ότι δεν
έπρεπε να το πράξει άμεσα και όταν το έκανε, πλέ-
ον ήταν ως μη γενόμενος ο ανασχηματισμός. Αυτά
για την ιστορία που, ως γνωστόν, η κυριότερη χρη-
σιμότητά της είναι να διδάσκει τους επόμενους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από ιδιοσυγκρασία εί-
ναι ένας άνθρωπος που δίνει ευκαιρίες και γενικά
δεν είναι υπέρ των πολλών αλλαγών, αλλά των

στοχευμένων διορθωτικών κινήσεων. Για αυτό και
είναι αλήθεια ότι όποιες παρεμβάσεις έκανε αυτά
τα δύο χρόνια, είτε στο Μαξίμου είτε στην κυβέρ-
νηση, δεν είχαν τον χαρακτήρα σαρωτικών αλλα-
γών. Τώρα όμως φαίνεται ότι έχει πάρει τις αποφά-
σεις του. Όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδο-
μάδες, λάθη και παραλείψεις που στοίχισαν στην
κυβέρνηση και στον ίδιο, δείχνουν ότι ο σαρωτικός
ανασχηματισμός είναι κάτι παραπάνω από ανα-
γκαίος ώστε να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση
της κυβέρνησής του.

Όσα είπε χθες ο νέος κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου (σιδεροκέφαλος στην...
ηλεκτρική καρέκλα) επιβεβαιώνουν ότι πλέον ο

ανασχηματισμός ψήνεται. Και ένα από τα κεντρικά
πρόσωπα είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ένας
υπουργός που πολλές φορές βρέθηκε στο επίκεν-
τρο της κριτικής (από το Προσφυγικό μέχρι την εγ-
κληματικότητα), αλλά πάντα την τελευταία στιγμή
ένας από... μηχανής θεός τον έσωζε.

Ο Γιάννης Οικονόμου στην... πρεμιέρα του στην
ηλεκτρική καρέκλα του εκπροσώπου, απαντώντας
στην ερώτηση αν ο κ. Χρυσοχοΐδης χαίρει της εμ-
πιστοσύνης του πρωθυπουργού, είπε: «Είμαστε
στην ώρα της μάχης και αυτό που μας απασχολεί
τώρα είναι να είμαστε αποτελεσματικοί με έργα
και πράξεις στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών».
Για όποιον διαβάζει πίσω από τις λέξεις, είναι εμ-
φανείς οι προθέσεις του κ. Μητσοτάκη. Ο χρόνος
πλέον μετρά αντίστροφα. Οι δικές μου πληροφο-
ρίες φέρουν τον ανασχηματισμό κοντά. Έναν ανα-
σχηματισμό που φαίνεται ότι θα έχει πολλές εκ-
πλήξεις και κυρίως την αξιοποίηση κοινοβουλευ-
τικών στελεχών της Ν.Δ. Για να δούμε. Εξάλλου θα
επαναλάβουμε πως ό,τι και να λέμε, ό,τι και να
γράφουμε εμείς, εκείνος που έχει και το μαχαίρι
και το καρπούζι είναι ο πρωθυπουργός. Το κρίσι-
μο είναι να μη χάσει το… timing.

Ο Κυριάκος, ο Χρυσοχοΐδης και ο... ανασχηματισμός μέσω Οικονόμου

Όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες
εβδομάδες, λάθη και παραλείψεις
που στοίχισαν στην κυβέρνηση και
τον ίδιο τον πρωθυπουργό, δείχνουν
ότι ο σαρωτικός ανασχηματισμός
είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος
ώστε να σηματοδοτήσει την
επανεκκίνηση της κυβέρνησής του 


