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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Σύγχρονες 
λύσεις σε παλιά

διλήμματα

Να μην ξεχνάμε
τα παλικάρια 

της Κύπρου μας

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε για όλους και για όλα
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ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ

ΣΕΛ. 21

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 5 ΕΤΩΝ

ΣΕΛ. 15

ΔΙΑΣΩΣΗ-ΘΡΙΛΕΡ
ΓΙΑ 18 ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΘΑΛΑΜΗΓΟΥ

Γράφουν

N. NENEΡΟΓΛΟΥ
Βοηθώντας τους άλλους, 
βοηθάτε τον εαυτό σας
ΣΕΛ. 8

Τα πεφταστέρια 
του Αυγούστου 
και τα «Δάκρυα του Περσέα»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΔΙΑΜ. ΣΕΪΤΑΝIΔΗΣ
Τα κρυφά όπλα της 
συνέντευξης Μητσοτάκη
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ.  12

ΣΕΛ. 3-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΦΙΑ

ΣΕΛ.  19

Πρωτοποριακή
θεραπεία για
την ηπατίτιδα Δ

ΣΕΛ. 15

ΣΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

θα αποδοθούν 
στην ώρα τους
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ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΗΛΟ

Ο Ερντογάν 
απαντούσε
σε ερωτήσεις
μέσω... autocue!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 
1 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΣΤΑΧΤΗ ΜΕΣΑ
ΣΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

�Προστατεύσαμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές 
� Πράξαμε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά σε ορισμένες

περιπτώσεις δεν ήταν αρκετό 
� Κάποιες πυρκαγιές ήταν εμπρησμοί. Αν ήταν

οργανωμένο σχέδιο, θα το πει η Δικαιοσύνη

«ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ»

ΟΙΕΥΘΥΝΕΣ 



Θ
άρρος ψυχής και γνώμης επέδειξε για
μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Έδει-

ξε την αποφασιστικότητά του να τα αλλάξει όλα, μετά
την κλιματική κρίση που έπληξε τη χώρα μας, και τη
γενναιότητα να παραδεχθεί ότι υπάρχουν ευθύνες,
όχι απαραίτητα μόνον προσωποποιημένες, αλλά και
δομών, υποδομών, οργάνωσης και στελέχωσης, κρί-
νοντας εκ του αποτελέσματος. Δήλωσε την εμπιστο-
σύνη του στη Δικαιοσύνη, ότι θα καταλήξει σε ένα
πόρισμα για το αν οι πυρκαγιές προέκυψαν από ορ-
γανωμένο σχέδιο, εκφράζοντας, πάντως, τη βεβαι-
ότητα «ότι δεν ήταν όλες οι πυρκαγιές τυχαίες».

Δεν κρύφθηκε, δεν σιώπησε, δεν πέταξε το μπα-
λάκι των ευθυνών. Χωρίς να κομπιάσει, να διστάσει
ή να αποκλείσει ερώτηση, έδωσε απαντήσεις σε
όλους και για όλα, ακόμη και για τους συνωμοσιο-
λόγους και τις περίεργες και κακόβουλες φήμες

που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο τις τελευταίες μέ-
ρες. «Τα δεδομένα απαιτούν τολμηρές λύσεις, για
τις οποίες είμαι έτοιμος», τόνισε επισημαίνοντας ότι
«η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα
πρέπει να αλλάξουν. Από τον προσανατολισμό της
οικονομίας μέχρι την ενεργειακή πολιτική και από
τη λειτουργία του κράτους μέχρι και τη συμπεριφο-
ρά των πολιτών».

Η συγγνώμη του προς τους πολίτες «ήταν μια αυ-
θόρμητη συμπεριφορά αλλά και πολιτική πράξη που
σηματοδοτεί την απόφαση για δράση. Είναι μια προ-
ωθητική ενέργεια, η αφετηρία για να γίνουν αυτά που
πρέπει να γίνουν ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η
εμπειρία στο μέλλον».

Εκφράζοντας την κοινή λογική και τη λαϊκή απο-
ρία, τόνισε τη δυσκολία τού να αντιληφθεί ποιος μπο-
ρεί να ασκεί κριτική για μια πολιτική που έχει ως
υπέρτατο στόχο την προστασία της ανθρώπινης
ζωής. Και χαρακτήρισε «χυδαία» τη σπέκουλα που

χτίστηκε κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
όσον αφορά στην επιλογή των εκκενώσεων.

Ψύχραιμος και χωρίς να μασάει τα λόγια του, χαρα-
κτήρισε «παντελώς ανυπόστατη» τη θεωρία περί το-
ποθέτησης ανεμογεννητριών στα δάση που κάηκαν,
γιατί έτσι κι αλλιώς το Σύνταγμα επιτάσσει μια καμέ-
νη έκταση να κηρύσσεται άμεσα αναδασωτέα. «Δεν
χρειαζόταν να καούν τα δάση, μπορούν να φτιαχτούν
ανεμογεννήτριες και μέσα στα δάση, όπως ήδη
έχουν γίνει». Και παρατήρησε ότι «συναντήθηκαν
υπόγεια ρεύματα. Αντιεμβολιαστές ανέπτυσσαν θε-
ωρίες, έλεγαν “πάμε να κάψουμε δάση για να μην
μπουν ανεμογεννήτριες”».

Μάλλον είναι από τις λίγες φορές που ένας πρωθυ-
πουργός σε μια τόσο δύσκολη στιγμή στέκεται μπρο-
στά στους εκπροσώπους του Τύπου με τέτοια παρρη-
σία και γνησιότητα αισθημάτων, εξηγώντας με κάθε
λεπτομέρεια και απαντώντας με αδιαμφισβήτητα
στοιχεία.
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Ένας πρωθυπουργός που δεν κρύβεται
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«Κ
άναμε πολλά έως τώρα. Θα
κάνουμε ακόμα περισσότε-
ρα από δω και μετά», ήταν το
κεντρικό μήνυμα της χθεσι-

νής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο
πρωθυπουργός στους εκπροσώπους των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης απάντησε σε όλα όσα ερωτήθη-
κε -και ήταν πολλά!- και φρόντισε ώστε τα
κεντρικά μηνύματα που ήθελε να περάσει να
ακουστούν κυρίως στην εισαγωγική του το-
ποθέτηση αλλά και στη συνέχεια, όσες φορές
χρειάστηκε από τη θεματολογία των ερωτή-
σεων, ώστε να γίνουν σαφείς οι θέσεις και οι
δεσμεύσεις του. Όπως ήταν φυσικό, τη μερί-
δα του λέοντος στις ερωτήσεις είχαν οι κατα-
στροφικές πυρκαγιές και η διαχείρισή τους
εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού. Σε αυ-
τές υπογράμμισε ότι «οι όποιες ευθύνες θα
αποδοθούν στην ώρα τους». Παράλληλα,
υπήρξαν και αρκετά ερωτήματα για τον κορο-
νοϊό, την οικονομία, τον ανασχηματισμό, τις
πρόωρες εκλογές κ.λπ.

«Πρωταρχικός μας στόχος στις φυσικές
καταστροφές ήταν, είναι και θα είναι η προ-
στασία της ζωής. Ανθρώπων και ζώων», είπε
ο κ. Μητσοτάκης, αλλάζοντας… κατά μοίρες
την αρχική του θέση ότι προτεραιότητα είχε η
ανθρώπινη ζωή. «Πετύχαμε να προστατέ-
ψουμε χιλιάδες ανθρώπους, χάσαμε όμως
δάση και περιουσίες», παραδέχθηκε. Και
πρόσθεσε ότι «η πρακτική των οργανωμένων
εκκενώσεων απέδωσε», ενώ ευχαρίστησε
τους μαχητές για την αυτοθυσία τους και τους
δημοσιογράφους για την αντικειμενική κά-
λυψη όσων έγιναν. «Οι νέες συνθήκες δι-
καιώνουν τη δική μου επιλογή να καταστεί το
περιβάλλον εθνικός στόχος κατά προτεραι-
ότητα», είπε ο πρωθυπουργός.

Για τη «συγγνώμη»
Για την περίφημη «συγγνώμη» του, ο κ.

Μητσοτάκης απάντησε: «Το αισθάνθηκα ως

προσωπική ανάγκη. Αυτά που βλέπεις γύρω
σου σε συγκλονίζουν και αντιδράς. Αυθόρ-
μητη συμπεριφορά, αλλά και πολιτική πράξη
ήταν η συγγνώμη μου». Απαντώντας σε κατη-
γορίες της αντιπολίτευσης για το ότι άφησε να
καούν περιουσίες και φυσικό περιβάλλον,
υπογράμμισε, κάνοντας έμμεση αναφορά
στο Μάτι: «Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ ποι-
ος μπορεί να ασκεί κριτική για μια πολιτική η
οποία έχει ως υπέρτατο στόχο την προστασία
της ανθρώπινης ζωής. Θεωρώ χυδαία τη
σπέκουλα που χτίστηκε, κυρίως στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, πάνω στην επιλογή
των εκκενώσεων. Έχουμε πολύ τραυματικές
εμπειρίες στο συλλογικό υποσυνείδητο από
άλλες πυρκαγιές του παρελθόντος… Αυτά
που βλέπουμε σήμερα είναι αυτά τα οποία
κάηκαν, αλλά δεν βλέπουμε αυτά τα οποία
σώθηκαν».

Επαρκή τα μέσα πυρόσβεσης
Για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην

πυρόσβεση, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Τα
εναέρια μέσα ήταν περισσότερα από κάθε
άλλη φορά… Υπήρχαν επιπλέον 20 εναέρια
μέσα, από τα ρωσικά αεροσκάφη Ιλιούσιν
έως τα μικρά ελικοφόρα που απεστάλησαν
από πολλές χώρες… Ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε
ότι δεν πετάνε όλα ταυτόχρονα. Τα μισά πετά-
νε και τα άλλα εφοδιάζονται». Σε άλλη ερώ-
τηση για το τι έφταιξε και είχαμε τόσο εκτετα-
μένες καταστροφές, ο κ. Μητσοτάκης εξήγη-
σε: «Δώσαμε 51 εκατομμύρια φέτος για πρό-
ληψη και προγραμματίζουμε να δώσουμε
πολύ περισσότερα… Με πρωτοβουλία της
Πολιτικής Προστασίας καθαρίστηκαν 19 οικι-
σμοί και κοινότητες, όπου κρίναμε ότι έπρεπε

να παρέμβουμε για να γλιτώσουμε κάποιες
από αυτές. Η Ιπποκράτειος Πολιτεία ήταν μία
από αυτές και γι’ αυτό σώθηκε ο οικισμός…
Ένα μεγάλο πρόβλημα προέκυψε από τη φω-
τιά στη Βαρυμπόμπη, την οποία, δυστυχώς,
δεν προφτάσαμε να καθαρίσουμε». Μάλιστα,
στο τέλος της συνέντευξης εξήγησε ότι «το
πρόβλημα δυστυχώς δημιουργήθηκε από
την αναζωπύρωση της φωτιάς στη Βαρυμ-
πόμπη. Αυτή, όπως είπε και ο κ. Χαρδαλιάς,
αποδιοργάνωσε την όλη προσπάθεια την
οποία κάναμε, διότι στέρησε μέσα από την
Εύβοια και από την Ηλεία».

Διάθεση αυτοκριτικής έδειξε και στο ερώ-
τημα για το σχέδιο πρόληψης πυρκαγιών που
είχε ανακοινωθεί νωρίτερα: «Ήταν πρωτο-
φανής ο καύσωνας που μετέτρεψε τη χώρα
σε πυριτιδαποθήκη, με αποτέλεσμα απ’ όλες
οι πυρκαγιές που ξεκίνησαν -όχι όλες τυχαία,
600 ξέσπασαν μέσα σε επτά μέρες- κάποιες
να μην ξεφύγουν, αλλά κάποιες άλλες να ξε-
φύγουν. Του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι».
Σε ερώτηση, δε, αν η καταστροφή προκλήθη-
κε από εμπρησμούς, απάντησε προσεκτικά:
«Είναι βέβαιο ότι δεν ήταν όλες οι πυρκαγιές
τυχαίες. Δεν έχω, όμως, τα στοιχεία για να πω
αν ήταν οργανωμένο σχέδιο».

Ανεμογεννήτριες
Απαντώντας στο ότι η δημόσια συζήτηση

κυριαρχείται από την εντύπωση πως οι εκτά-
σεις κάηκαν για να μπουν ανεμογεννήτριες, ο
κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής: «Η συζήτηση αυ-
τή είναι παντελώς ανυπόστατη, γιατί το Σύν-
ταγμα προβλέπει την άμεση κήρυξη των κα-
μένων εκτάσεων σε αναδασωτέες. Το ίδιο το
Σύνταγμα επιτρέπει, όπου υπάρχουν συγκε-
κριμένοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος, να
γίνουν αλλαγές. Δεν χρειαζόταν να καούν δά-
ση για να κατασκευαστούν ανεμογεννή-
τριες… Η δαιμονοποίηση των ανεμογεννη-
τριών βρίσκεται απέναντι στην πολιτική επι-
λογή όλου του πλανήτη να μεταφερθεί προς
μονάδες παραγωγής ενέργειας που δεν εκ-
πέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Θα κάνουμε
τη μετάβαση χρησιμοποιώντας τον ήλιο και
τον άνεμο. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι εχ-
θροί, είναι σύμμαχοι σε αυτήν την προσπά-
θεια».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

«Πρωταρχικός μας στόχος
είναι η προστασία της
ανθρώπινης ζωής» 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Οι όποιες
ευθύνες θα
αποδοθούν
στην ώρα τους»
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Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επα-
νειλημμένως ότι θέλει να μετατρέ-
ψει την κρίση σε ευκαιρία, με πρώ-
τη κίνηση το να θέσει στη Συνδιά-

σκεψη των Μεσογειακών Κρατών (MED 9) το
θέμα της κλιματικής αλλαγής: «Φιλοδοξία
μου είναι να υπογράψουμε τη Διακήρυξη
των Αθηνών για την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Η αρνητική εμ-
πειρία από την καταστροφή να γίνει θετική
δύναμη αλλαγής. Είναι σαφές ότι μας αφορά
όλους η κλιματική κρίση. Μπορούμε να κά-
νουμε περισσότερα ως προς την ευαισθητο-
ποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για το
τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Θα οδηγηθού-
με στην απόλυτη καταστροφή, αν δεν αλλά-
ξουμε δραστικά τον τρόπο με τον οποίο ζού-
με, μετακινούμαστε, παράγουμε ενέργεια,
καλλιεργούμε τη γη μας. Όλα αυτά πρέπει να
αλλάξουνε».  Για την Επιτροπή Μπένου τόνι-
σε: «Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε δύο επίπε-
δα: Πρώτον, βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις
ανακούφισης πληγέντων και, δεύτερον, άμε-
σες παρεμβάσεις για το φυσικό περιβάλλον,
ώστε οι περιοχές που επλήγησαν να προστα-
τευθούν από καιρικά φαινόμενα».

Καλύτερη πρόληψη
Ο πρωθυπουργός παρουσίασε σε γενικές

γραμμές το σχέδιο για αλλαγές στον τρόπο αντι-
μετώπισης τέτοιων φαινομένων, λέγοντας ότι
πρέπει να δοθεί έμφαση στη γρήγορη προσβο-
λή της φωτιάς από αέρος, ώστε να υπάρχει πα-
ρέμβαση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην αρ-
χή της πυρκαγιάς. «Υπάρχουν προβλήματα που
αφορούν στην οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τη
στελέχωση, ειδικά των δασικών υπηρεσιών.
Υπάρχουν πλέον μια ενιαία δασική πολιτική και
δύο πυλώνες: Η Πολιτική Προστασία για τη δια-
χείριση της κρίσης και το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος που θα χαράσσει τη δασική πολιτική».
Ταυτόχρονα, εξήγγειλε την ΕΜΟΔΕ: «Ετοιμάζε-
ται με την Πολιτική Προστασία και την Πυρο-
σβεστική μια Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχει-
ρήσεων με 500 άτομα, που θα έχουν μεγαλύτε-
ρη δυνατότητα να μπαίνουν μέσα στο δάσος και
να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά προτού αυτή
φτάσει στο οδικό δίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνει
με ορίζοντα το 2022».

Εθνικό Σχέδιο 
Εδώ ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον ρόλο

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: «Στους
στόχους που έχουμε θέσει στο Εθνικό Σχέ-
διο για την ενέργεια και το κλίμα προβλέπου-
με μία πολύ επιθετική διείσδυση των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό
μίγμα για την επόμενη δεκαετία. Για να το πω

απλά, χρειαζόμαστε περισσότερα αιολικά,
περισσότερα φωτοβολταϊκά… Έχουμε ξεκι-
νήσει να αναθεωρήσουμε το εθνικό χωροτα-
ξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας». Τέλος, απαντώντας στο γιατί δεν δη-
μιουργείται ένα ταμείο, όπως το Ταμείο Μο-
λυβιάτη, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι προ-
τιμά, από το να συλλέγει χρήματα, να αναθέ-
τει έργα: «Έχουμε έναν κατάλογο έργων και
έχουμε ήδη συνομιλήσει με εταιρείες και
ιδιώτες. Στόχος μας είναι να παραδίδει ο δω-
ρητής αποτέλεσμα και να μη δίνει λεφτά. Θα
κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα έτσι». 

Πρόωρες εκλογές
«Οι πρόωρες εκλογές δεν είναι ούτε στρα-

τηγική επιλογή ούτε τακτική επιλογή. Είναι
μη επιλογή», απάντησε ο πρωθυπουργός στο
πιο συχνό ερώτημα που δέχεται. Και πρό-
σθεσε: «Θα ήταν ένδειξη αδυναμίας και όχι
ένδειξη ισχύος και αυτοπεποίθησης η πρό-
ωρη προσφυγή στις κάλπες». Για τον ανα-
σχηματισμό είπε: «Με ρωτάτε κάτι που ξέρε-
τε ότι δεν θα απαντήσω». Για την οικονομία
τόνισε: «Οι ενδείξεις δείχνουν ότι η οικονο-
μία θα ανακάμψει γρήγορα. Τα στοιχεία από
τον τουρισμό είναι ενθαρρυντικά και, εάν συ-
νεχίσουμε έτσι, θα ξεπεράσουμε τους στό-
χους που θέσαμε… Η Ελλάδα θα βγει στις
αγορές το 2022 με το πρώτο πράσινο ομόλο-
γό της, όπου οι πόροι θα κατευθυνθούν στην
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είμα-

στε στην πρώτη γραμμή, όπως, π.χ., η πρωτο-
βουλία της Αστυπάλαιας, όπου θα κινούνται
τα οχήματα με ηλεκτρικό ρεύμα». 

Διαμαντής Σεϊτανίδης

«Η κλιματική κρίση απαιτεί αλλαγές»

«Η Ελλάδα θα βγει στις
αγορές το 2022 με το πρώτο
πράσινο ομόλογο»

Κάλυψη σε Χρυσοχοΐδη και Χαρδαλιά
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Και απάντησε: «Ο ρόλος ενός
υπουργού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή δεν είναι μόνο να συντονίζει, αλλά να βρίσκεται και κοντά στις
δυνάμεις, να τις ενθαρρύνει, όχι κατ’ ανάγκη να τις κατευθύνει, γιατί αυτή είναι δουλειά των προϊσταμένων της
Πυροσβεστικής. Νομίζω ότι αυτά έκαναν ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο κ. Χαρδαλιάς αλλά και όλοι με τον τρόπο μας». Σε
άλλη ερώτηση, για το εάν ανταποκρίνονται οι δηλώσεις υπουργών σχετικά με την αντιπυρική προετοιμασία σε
σχέση με αυτό που έγινε στη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «η ίδια η ζωή απάντησε στο ερώτημά σας.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Εγώ ο ίδιος έκανα την αυτοκριτική μου».
Ερωτηθείς για την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αναβάθμισε πρόσωπα που αποπέμφθηκαν από τον κ. Τσίπρα με-
τά την πυρκαγιά στο Μάτι, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. είχε γίνει υπαρχηγός επί ΣΥΡΙΖΑ
και στη συνέχεια, ακολουθώντας τη φυσική επετηρίδα, έγινε αρχηγός. Φαντάζομαι ότι, εάν ο κ. Τσίπρας ήξερε
κάτι, δεν θα είχε προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή», ενώ, σχετικά με το σχέδιο της Επιτροπής Γκολντάμερ,
υπογράμμισε ότι διαφωνεί με την κριτική της αντιπολίτευσης, ότι δήθεν δεν υλοποιεί η κυβέρνηση το πόρισμα
της επιτροπής: «Καλό είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την έκθεση Γκολντάμερ να την έχουν διαβάσει».
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Σ
τη μεγάλη καταστροφή από τις
πυρκαγιές αναφέρθηκε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από τα
καμένα εδάφη του Νομού

Ηλείας τα οποία επισκέφτηκε, ενώ δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στις ευθύ-
νες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. 

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αντιληφθεί
το μέγεθος της καταστροφής και της ανι-
κανότητας του επιτελικού κράτους», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος
στα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη συνέν-
τευξή του, δήλωσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ,
αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να βρω αντα-
πόκριση στην έκκληση που έκανα πριν
από δύο μέρες για να υπάρξει ένα ελάχι-
στο επίπεδο συμφωνίας στη σοβαρότητα
και την υπευθυνότητα».

«Απευθύνω ένα υπαρξιακό ερώτημα
αγωνίας για τους ανθρώπους των καμέ-
νων περιοχών, διότι δεν είναι μονάχα ένα
ζήτημα το πώς θα περάσουν μια βδομάδα,
δυο βδομάδες, ένα μήνα. Το ερώτημα εί-
ναι πώς θα μείνουν στον τόπο τους, στην
ύπαιθρο χώρα που έχει καταστραφεί, πώς
θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, με τι
δουλειές θα ασχοληθούν για να έχουν ένα
ελάχιστο εισόδημα, ένα ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα για να ζήσουν», συνέχισε,
ενώ χαρακτήρισε την «πρόταση των επτά

σημείων» που κατέθεσε «μια βάση για να
υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο ανασυγκρό-
τησης». «Η αγωνία των κατοίκων στις πε-
ριοχές που επισκέπτομαι είναι προφα-
νής», συμπλήρωσε κάνοντας «για άλλη
μια φορά έκκληση σοβαρότητας και
υπευθυνότητας στον κ. Μητσοτάκη».

Συνέντευξη στην «Die Zeit»
Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-

Π.Σ., μιλώντας στη γερμανική «Die Zeit»,
κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη
ότι κράτησε στο συρτάρι την έκθεση
Γκολντάμερ μέχρι την τωρινή καταστρο-
φή, για την οποία, όπως ανέφερε, οι αρ-
μόδιες Αρχές δεν ήταν προετοιμασμένες.
Ο Αλέξης Τσίπρας προέτρεψε τη δημι-
ουργία ευρωπαϊκού ταμείου αντιμετώπι-
σης της κλιματικής κρίσης και των επι-
πτώσεών της και υπογράμμισε ότι δεν
μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη χωρίς προ-
στασία του περιβάλλοντος και αντιμετώ-
πιση της κλιματικής κρίσης. Ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί και στους κινδύ-

νους που επιφέρει η κλιματική κρίση αλ-
λά και στις επιδράσεις που θα φέρει στον
πολιτικό διάλογο στην Ελλάδα αλλά και
στην Ε.Ε.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών
αλλά και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
για την αντιμετώπιση της κατάστασης που
δημιούργησαν στην χώρα οι πυρκαγιές

μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Νάσος Ηλιόπου-
λος σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο
Mega. «O ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ζητήσει εκλογές
όσο η υγειονομική κατάσταση με τον κο-
ρονοϊό είναι σε αυτά τα επίπεδα», ξεκα-
θάρισε ο κ. Ηλιόπουλος. Παράλληλα επέ-
μεινε στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ σε Κυριά-
κο Μητσοτάκη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και
Νίκο Χαρδαλιά για τις καταστροφικές
πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι «ειπώθηκε
μια συγγνώμη και κανένας δεν κατανόη-
σε τον λόγο γιατί ειπώθηκε αυτή η συγ-
γνώμη».

«Δεν θα ζητήσουμε εκλογές όσο η
υγειονομική κατάσταση είναι αυτή που
είναι. Όποιος νομίζει ότι τελειώσαμε με
τον κορονοϊό πρέπει να το ξανασκεφτεί.
Το να λέγαμε ότι ο κόσμος θα συνωστιστεί
σε μια εκλογική διαδικασία είναι ανεύθυ-
νο. Οι ευθύνες θα καταλογιστούν, τίποτα
δεν θα ξεχαστεί», είπε στο Mega ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν ζητάμε εκλογές» - 
«Να συνειδητοποιήσουμε 
το μέγεθος της καταστροφής» 

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός

Όψιμη ευαισθησία 
από τον Τσίπρα

«ΚΑΤΑΘEΤΟΥΜΕ
ΠΡΟΤAΣΕΙΣ»
«Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε
με συγκεκριμένες προτάσεις και
να συζητήσουμε για την οικονομι-
κή κρίση», είπε ο κ. Ηλιόπουλος
και πρόσθεσε: «Όταν καταργείς
τους δασικούς χάρτες, κλείνεις το
μάτι σε όσουAς σκοπεύουν να κα-
ταπατήσουν δασικές εκτάσεις.
Εμείς είμαστε εδώ με πρόταση για
την προστασία της ζωής των αν-
θρώπων, την αναδιοργάνωση της
Πολιτικής Προστασίας και να ανοί-
ξουμε την κουβέντα για τον κλιμα-
τικό νόμο».
Επιμένοντας, δε, στην κριτική του
ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα ανακούφισης
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός,
ο Νάσος Ηλιόπουλος είπε ότι «η
βοήθεια που θα δοθεί δεν μπορεί
να έχει χαρακτήρα δανείου. Επιμέ-
νουμε ότι πρέπει να γίνει αναπρο-
σαρμογή των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Το κλει-
δί είναι αν θα έχουμε το κουράγιο
ως πολιτικό σύστημα να ακούσου-
με την τοπική κοινωνία, αν, δηλα-
δή, θα καταθέσουν προτάσεις».
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Μ
ε «βέλη» αιχμηρής κριτικής
υποδέχτηκε η αντιπολίτευση τις
απαντήσεις που έδωσε χθες ο
πρωθυπουργός, αναφορικά με

τους χειρισμούς αντιμετώπισης των κατα-
στροφικών πυρκαγιών. 

«Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, μετά
την προσχηματική συγγνώμη, προσπάθησε
σήμερα (σ.σ.: χθες) ο κ. Μητσοτάκης, αδυνα-
τώντας να παραδεχθεί αυτό που βλέπουν οι
πολίτες: Ότι το δήθεν επιτελικό κράτος και το
κυβερνητικό σύστημα Πολιτικής Προστα-
σίας, απέτυχε στην πράξη», ήταν το αιχμηρό
σχόλιο από τη Φώφη Γεννηματά. Πρόσθεσε
ότι «οι ίδιοι οι αρμόδιοι υπουργοί του καθη-
μερινά αυτοσυγχαίρονται και ο ίδιος τους δι-
καιολογεί, αποδεικνύοντας ότι οι δηλώσεις
του περί απόδοσης ευθυνών είναι μόνο για
επικοινωνιακή κατανάλωση. Για τη Ν.Δ. πάν-
τα φταίνε άλλοι. Το 2007 ο στρατηγός άνεμος
και τώρα, που δεν υπήρχε, φταίει η κλιματική
κρίση. Η κυβέρνηση τα έκανε όλα καλά». Η
πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. επανέλαβε την πρότα-
σή της να υπάρξει εθνική συνεννόηση, προ-
κειμένου η χώρα να θωρακιστεί απέναντι σε
τέτοιου είδους απειλές. Παράλληλα, έθεσε
και θέμα αυστηρού ελέγχου των σχεδίων
ανασυγκρότησης, ζητώντας «να συμμετέ-
χουν ενεργά στα προγράμματα θεσμικοί φο-
ρείς που θα πρέπει όλοι να υπόκεινται σε λο-
γοδοσία. Αρκετά με τη Μαξίμου Α.Ε. Όχι
εξωθεσμικές λειτουργίες στην ανασυγκρό-
τηση των περιοχών». Την ίδια στιγμή, η κυρία
Γεννηματά επιχειρεί να θέσει και πάλι στην
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας την αύξηση
των κρουσμάτων του κορονοϊού. Με δημόσια
παρέμβασή της επισημαίνει τις επικίνδυνες
διαστάσεις που λαμβάνει η εξάπλωση του ιού
και προτρέπει την κυβέρνηση να μην εφησυ-
χάζει. «Μέτρα τώρα. Ο ιός δεν κάνει διακο-
πές», τονίζει χαρακτηριστικά. Και ζητά την
προετοιμασία του ΕΣΥ, προκειμένου να είναι
σε πλήρη ετοιμότητα. Μάλιστα, επαναφέρει
και δέσμη μέτρων που έχει προτείνει το ΚΙ-
ΝΑΛ για τον περιορισμό του ιού: 
� Αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών, που
έχει μειωθεί σημαντικά.
� Στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία, ειδι-
κά στις τουριστικές περιοχές, και δυνατότητα
εμβολιασμών επιτόπου.
� Κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ στα σπίτια αν-
θρώπων που δυσκολεύονται να μετακινη-
θούν και σε ορεινές ή απομακρυσμένες πε-
ριοχές.
� Αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή των
πρωτοκόλλων και των μέτρων στις τουριστι-
κές περιοχές.

Το ΚΚΕ
Με σκληρή γλώσσα σχολίασε το ΚΚΕ όσα

είπε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνέντευ-
ξη Τύπου. «Μάταια ο πρωθυπουργός αναζη-
τεί συγχωροχάρτι, γιατί οι ευθύνες για την τε-
ράστια καταστροφή δεν αφορούν γενικά σε
“λάθη”, αλλά στη συνειδητή επιλογή όλων
των κυβερνήσεων, να αντιμετωπίζουν ως
“κόστος” την προστασία της ανθρώπινης
ζωής. Γι’ αυτό δεν έχουν ολοκληρωμένο σχέ-
διο αντιπυρικής προστασίας», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά η ανακοίνωση του Περισσού, η
οποία καταλήγει: «Αν για τον πρωθυπουργό η
επόμενη μέρα, ενώ οι πυρκαγιές συνεχίζον-
ται, ξεκινάει με όχημα τη δήθεν “πράσινη με-
τάβαση”, για να τρέξουν γρήγορα τα επιχει-
ρηματικά σχέδια που θυσιάζουν το περιβάλ-
λον για τα κέρδη των λίγων, για τον λαό ξεκι-
νάει με τον αγώνα να αποκατασταθεί πλήρως
ό,τι καταστράφηκε, να ματαιωθούν οι “μπίζ-
νες” πάνω στα καμένα».

Ο Βελόπουλος
Προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης ήταν το

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος,
ακούγοντας τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
του πρωθυπουργού. «Απέδειξε για άλλη μία
φορά ότι προτάσσει την πολιτική του επιβίω-
ση έναντι της προάσπισης του δημοσίου συμ-
φέροντος και της εθνικής ασφάλειας», υπο-
στήριξε ο κ. Βελόπουλος. Ανεβάζοντας τους
τόνους της κριτικής του, πρόσθεσε: «Εκτός
τόπου και χρόνου, ανέπτυξε εκ νέου θεωρίες
συνωμοσίας και διχασμού, αντί να ενώσει
τους Έλληνες σε μία κοινή εθνική προσπά-
θεια… Για να καλύψει την ανεπάρκεια της
κυβέρνησής του, άφησε ακάλυπτη την Ελλά-
δα και τους Έλληνες. Δυστυχώς, αυτό που θα
μείνει ως θλιβερή ανάμνηση της κυβέρνησής
του, θα είναι η πρωτοφανής εθνική κατα-
στροφή της ελληνικής γης και όχι τα SMS του
112». 

Το ΜέΡΑ25
Στο ίδιο ύφος και οι κριτικές επισημάν-

σεις από το ΜέΡΑ25: «Δεν περιμέναμε, βέ-
βαια, τίποτα καλύτερο από τη Μητσοτάκης
Α.Ε. Ωστόσο παραμένουμε σε επαγρύπνηση
και επιφυλακή με τους πολίτες, τους κατοί-
κους, τις κοινότητες και τα κινήματα, τα
οποία πρέπει την επόμενη μέρα να προστα-
τεύσουν τις καμένες εκτάσεις από τη λαίλα-
πα που θα τις πλήξει από τον πρωθυπουργό
και την ολιγαρχική, κερδοσκοπική και πα-
ρασιτική παρέα του».

Αντιπολιτευτική
«θύελλα» για 
τις πυρκαγιές

Οι αντιδράσεις των κομμάτων
μετά τη συνέντευξη Τύπου 
του πρωθυπουργού

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Τα μέτρα 
Αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και
συνταξιούχους περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στο καλάθι με τις παρο-
χές της Θεσσαλονίκης που καταρτίζουν στο οικονομικό επιτελείο για το
2022, λαμβάνοντας υπόψη την πορείας της οικονομίας, τις αντοχές του
προϋπολογισμού και τα «φρένα» των δανειστών για μόνιμες μειώσεις
φόρων. Εκτός απροόπτου όλα τα μέτρα θα τα ανακοινώσει ο πρωθυ-
πουργός από το βήμα της 85ης ΔΕΘ.

Προβληματισμός
«Τα πράγματα σίγουρα είναι
καλύτερα από το 2020, αλλά
δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικά», απαντά ο γ.γ. της
Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών
Ευγένιος Βασιλικός όταν τον
ρωτούν για τον τουρισμό της
Αθήνας και αναφέρεται στις
πιέσεις που δέχονται τα ξενο-
δοχεία συνεχούς λειτουρ-
γίας. Το αίτημα του κλάδου εί-
ναι «η υποστήριξη της Πολι-
τείας και η επέκταση όσων
μέτρων είναι σε ισχύ, καθώς
ειδικά για τα ξενοδοχεία
12μηνης λειτουργίας τα μέχρι
στιγμής δεδομένα δεν εμπνέ-
ουν κανένα αίσθημα ασφά-
λειας».

Θέση Δένδια 
«Η Τουρκία τείνει να πάρει οριστικό διαζύγιο με τη

διεθνή νομιμότητα και αποτελεί πλέον τη μειοψηφία

του ενός», τονίζει συνεχώς ο υπουργός Εξωτερικών

Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας ότι με την εξαγγελία

για το άνοιγμα μέρους των Βαρωσίων επιχειρεί να

αλλάξει το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού. «Υπάρ-

χει χάσμα μεταξύ των θέσεων της Ελλάδας και της

Τουρκίας», δηλώνει ο κ. Δένδιας, εξηγώντας ότι η

Άγκυρα απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, αν ασκήσου-

με τα αναφαίρετα δικαιώματά μας.

Ο πρέσβης
Η επικείμενη αντικατάσταση του Αμερικανού πρέσβη
στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ από τον Ελληνοαμερικανό
επιχειρηματία Τζορτζ Τσούνη, αν φυσικά επιλεγεί
από τον πρόεδρο Μπάιντεν (το θέμα δεν έχει κλείσει
ακόμη), εκτιμάται ότι πιθανότατα θα ανατρέψει ισορ-
ροπίες που είχαν εσχάτως διαμορφωθεί. Και δεν μι-
λάμε για γεωπολιτικούς συσχετισμούς, αλλά για επι-
χειρηματικούς, από τα ναυπηγεία μέχρι τις φρεγάτες,
καθώς και για φημολογούμενη διαμόρφωση σχέσε-
ων με ισχυρούς επιχειρηματίες στη χώρα μας.

Η Ελλάδα δούλεψε λιγότερο

Τ
α περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της
πανδημίας επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις
εργασιακές συνθήκες, καθώς οι εργαζόμενοι

αρκετών ειδικοτήτων αναγκάστηκαν σε υποχρεωτι-
κές άδειες ή να εργαστούν λιγότερες ώρες. Απόρ-
ροια όλων αυτών των διαταραχών, οι ώρες εργασίας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθούν το 2020
κατά μέσο όρο 12% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με
τα στοιχεία που παραθέτει η στατιστική υπηρεσία της

Ε.Ε. (Eurostat). Σε αυτήν τη λίστα η Ελλάδα φιγουρά-
ρει στην πρώτη θέση με ποσοστό αρκετά υψηλότερο
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαμορφούμενο στο
19,5%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις χώρες που κατα-
γράφεται ποσοστό μειωμένων ωρών 19% ή περισσό-
τερο είναι χώρες της περιφέρειας της Ε.Ε., καθώς
μετά την Ελλάδα σε πολύ κοντινή απόσταση ακολου-
θεί η Ισπανία (19,5%), ενώ ποσοστό 19% καταγράφηκε
σε Ιταλία και Πορτογαλία.
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Τ
ο τελευταίο διάστημα μεγάλα έργα, τα
οποία ακούγαμε αλλά δεν τα βλέπαμε να
ξεκινούν, παίρνουν θέση στη γραμμή της

εκκίνησης. Οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού έρ-
χονται στο προσκήνιο, με τη λεωφόρο Κύμης να
κόβει πρώτη το νήμα εντός του 2021, ενώ το 2022
είναι η χρονιά των αποφάσεων για τις επεκτάσεις
προς Ραφήνα, Λαύριο και Ηλιούπολη. Συγχρόνως
στο κάδρο μπαίνουν οι επεκτάσεις του προαστια-
κού αλλά και του μετρό στο Ίλιον το 2022.
Το παζλ των επεκτάσεων της Αττικής Οδού ξεκινά
να συντίθεται με την επέκταση της λεωφόρου Κύ-
μης με τη μεγαλύτερη υπόγεια αστική σήραγγα,
μήκους 2,1 χλμ., η οποία και θα «πέσει» ουσιαστι-
κά μέσα τον αστικό αυτοκινητόδρομο. Αυτή θα
φτάνει έως την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο
ύψος της Λυκόβρυσης, με στόχο να αποσυμφο-
ρήσει τον κόμβο της Μεταμόρφωσης που σήμερα
είναι απροσπέλαστος κατά τις ώρες αιχμής, όπως
και την έξοδο προς Λαμία και Πειραιά.
Από εκεί και πέρα το 2022 θα είναι το έτος που θα
κρίνει την πορεία των υπόλοιπων επεκτάσεων, με
έμφαση σε αυτές προς τα δύο λιμάνια της Αττικής,
το Λαύριο και τη Ραφήνα. Αυτές, μάλιστα, θα «τρέ-
χουν» παράλληλα με τις σιδηροδρομικές συνδέ-
σεις, που δεν είναι άλλες από τις επεκτάσεις του
προαστιακού.
Υπενθυμίζεται ότι στον προγραμματισμό των έρ-
γων νέας γενιάς της ΕΡΓΟΣΕ, συνολικού ύψους
3,3 δισ. ευρώ, που θα προχωρήσουν με ανταγωνι-
στικό διάλογο, συμπεριλαμβάνονται τα δύο έργα
με προϋπολογισμό 380 εκατ. ευρώ για τη σύνδεση
του λιμανιού της Λαυρεωτικής και 300 εκατ. ευρώ
για εκείνο της Ραφήνας.
Στην περίπτωση της σύνδεσης της Ραφήνας με το
υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, εξετάζονται
δύο εναλλακτικές χαράξεις, οι οποίες θα μπορού-
σαν να εφαρμοστούν ακόμη και συνδυαστικά. Η
πρώτη αφορά στη σύνδεση του υφιστάμενου
σταθμού «Παλλήνη» μέσω του ήδη κατασκευα-
σμένου σιδηροδρομικού διαδρόμου της οδού
Σταυρού - Ραφήνας, ενώ η δεύτερη αφορά στη
σύνδεση από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» και συγκεκριμένα από τη βόρεια έξοδό
του προς τη Ραφήνα.
Μια ακόμη σημαντική επέκταση της Αττικής Οδού
αφορά στην υπογειοποίηση της Ηλιουπόλεως μέ-
χρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που θα επιτρέψει
να γίνει η Βουλιαγμένης δρόμος ελευθέρας ροής. 
Η Αθήνα θα μπει σε μια νέα εποχή τα επόμενα
χρόνια.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Τα έργα 
της Αθήνας

anetnews24@gmail.com 
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Χρίστου 
Χ. Λιάπη

ΜD, MSc, PhD, 
ψυχίατρος - διδάκτωρ
ΕΚΠΑ, 
chliapis@yahoo.gr

O
αυγουστιάτικος νυχτερινός ουρανός με τα
πεφταστέρια και τις συναστρίες του προ-
σφέρεται πάντα για γοητευτικές ενατενίσεις

και για ακόμη γοητευτικότερες σημειολογικές
αναφορές. Αναφορές που έλκουν την καταγωγή
τους από καιρούς χαμένους στα ακρότατα της αν-
θρώπινης ιστορίας, τότε που οι αρχαίοι πολιτισμοί
έστρεφαν το βλέμμα τους στους πολύφωτους ου-
ρανούς του παρελθόντος και στους αστερισμούς
τους έβλεπαν να αντικατοπτρίζονται οι θεοί, οι
ήρωες, τα τέρατα και οι δαίμονες που κρύβει μέσα
στις σκοτεινιασμένες γωνίες της ψυχής του το γέ-
νος των θνητών.

Για να ζεστάνουν αυτό τον προαιώνιο φόβο τους
απέναντι στις εσώτερες συγκρούσεις τους και στο
άγνωστο μέλλον που, με τα άπειρα ενδεχόμενά του,
έστεκε πάνω από τη μοίρα των ανθρώπων σαν σκο-
τεινός ουρανός με τα αμέτρητα αστέρια του, οι πρό-
γονοί μας άναψαν τις μυστικές φωτιές της αστρο-
λογίας και προσπάθησαν να αποκρυπτογραφή-
σουν, μέσα από τον ουράνιο χάρτη, τις μελλοντικές
τροχιές του πεπρωμένου, χαλκεύοντας αυθαίρε-
τους αστρικούς κανόνες, σχήματα και ζώδια. Και
ύστερα, με τη σπίθα της επιστημονικής αλήθειας,
όταν ο Κέπλερ και ο Νεύτωνας θεμελίωσαν με στέ-
ρεους νόμους την ουράνια κίνηση των πλανητών,
άναψαν τον λύχνο της αστρονομίας και τιθάσευσαν
τις τροχιές των πλανητών, ενώ τα ραδιοτηλεσκόπια
και οι δορυφόροι μας ξεκλείδωσαν τα μυστικά της
ύλης από τις μακρινές γωνιές των γαλαξιών.

Όσο, όμως, και αν προσπαθήσαμε να καρφώ-
σουμε στέρεα τα αστέρια στους ουρανούς της ορ-

θολογικής μας βεβαιότητας, κάποια από αυτά κάθε
Αύγουστο επιμένουν να αφήνουν τους ουράνιους
θρόνους τους και να γκρεμίζονται στη γη, αφήνον-
τας πίσω τους μια στιγμιαία αναλαμπή στο διάβα
της τροχιάς τους και αφήνοντας -συνάμα- ελεύθε-
ρη τη λαϊκή φαντασία και παράδοση να λέει πως αν
δεις ένα αστέρι να πέφτει και κάνεις μια ευχή, αυτή
πάντα πιάνει.

Πραγματικά, κάποιες βραδιές του καλοκαιριού,
με κορύφωση το διάστημα από 9 έως 14 Αυγού-
στου, η Γη περνά μέσα από τα ουράνια απομεινάρια
της φωτεινής ουράς του κομήτη Σουίφτ Τατλ
(109P/Swift-Tuttle), τα οποία, καθώς πέφτουν πά-
νω της, καίγονταν στην ατμόσφαιρά της χαρίζοντας
σε όσους έχουν το κουράγιο να ξενυχτήσουν το θέ-
αμα μιας βροχής διαττόντων αστεριών. Τα ουράνια
αυτά σωματίδια, που στην πραγματικότητα δεν εί-
ναι αστέρια, ονομάζονται Περσείδες, γιατί το ακτι-
νοβόλο τους σημείο προβάλλεται στον αστερισμό
του Περσέα. Όποια από αυτά είναι αρκετά μεγάλα
ώστε να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης ονομά-
ζονται μετεωρίτες, ενώ όσα είναι τόσο λαμπρά που
φαίνονται να σχίζουν τον ουρανό ονομάζονται βο-
λίδες.

Και για να ταξινομήσουμε λίγο τα πράγματα, κα-
θώς οι αστρονομικές ορολογίες αρχίζουν να μας
μπερδεύουν περισσότερο και από τις γητειές της
αστρολογίας, μετέωρο ονομάζεται στην αστρονο-
μία κάθε ουράνιο σώμα το οποίο, όταν συναντήσει
τη Γη, έλκεται από αυτήν και κινείται προς την επι-
φάνειά της με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον έντονο ιονισμό των

μορίων του αέρα και, συνήθως, τη συνεπακόλουθη
φωτεινή ακτινοβολία.

Τα μετέωρα χωρίζονται σε:
• Διάττοντες: Είναι κατηγορία μετεώρων πολύ μι-

κρών διαστάσεων (περίπου όσο ένας κόκκος άμ-
μου), τα οποία παρατηρούνται συχνότερα από όλα
τα μετέωρα.

• Βολίδες: Είναι αρκετά σπάνιες, διαρκούν πε-
ρισσότερο, φωτίζουν αρκετά έντονα και συνήθως
συνοδεύονται από έκρηξη.

• Μετεωρίτες: Είναι μετέωρα με αρκετά μεγάλες
διαστάσεις ώστε να μην εξαερωθούν τελείως, κατά
τη διαδρομή τους στην ατμόσφαιρα, και μερικά μέ-
ρη τους καταφέρνουν να φτάσουν τελικά στην επι-
φάνεια της Γης. Συνήθως αποκαλούμε (εσφαλμέ-
να) μετεωρίτη και το τμήμα που φτάνει στη Γη, ενώ
αυτό θα έπρεπε να ονομάζεται ορθότερα μετεωρό-
λιθος ή αερόλιθος, όπως για παράδειγμα ο αερόλι-
θος της Μέκκας.

Όσο, όμως, και αν προσπαθούμε να καθυποτά-
ξουμε με τις επιστημονικές μας κατηγοριοποιήσεις
τις τροχιές και τις ιδιότητες των ουράνιων σωμά-
των, τα βλέμματά μας θα στρέφονται πάντοτε με
κρυφή προσδοκία προς τα πεφταστέρια του Αυ-
γούστου, σιγοψιθυρίζοντας τις ευχές μας. Ήταν
αυτές οι ευχές που με έκαναν να γράψω, πριν από
χρόνια, ένα διήγημα με τίτλο «Τα δάκρυα του Περ-
σέα». Τώρα μοιάζει να έφτασε ο καιρός που χρει-
αζόμαστε την εκπλήρωση των ευχών μας για ατο-
μική και συλλογική ανάκαμψη και ευημερία περισ-
σότερο από ποτέ. Ευχές και ας είναι και διάττου-
σες, λοιπόν, καθώς αποχαιρετούμε τον Αύγουστο.

Τα πεφταστέρια του Αυγούστου και τα «Δάκρυα του Περσέα»

Σ
κεφτείτε τα θετικά συναισθήματα που βιώ-
σατε την τελευταία φορά που κάνατε κάτι
καλό για κάποιον άλλον. Ίσως βιώσατε

ικανοποίηση που εκτελέσατε ένα έργο για τον
πλησίον σας ή βιώσατε την αίσθηση της εκπλή-
ρωσης μέσα από τον εθελοντισμό σε μια τοπική
οργάνωση. Μπορεί, όμως, να ήταν η απλή χαρά
να βοηθήσετε έναν φίλο που έτυχε να χρειάζεται
οτιδήποτε.

Αυτή η «ζεστή λάμψη» πιστεύεται ότι είναι ένας
από τους κινητήριους παράγοντες γενναιόδωρης
συμπεριφοράς στους ανθρώπους. Ένας λόγος πί-
σω από τα θετικά συναισθήματα που σχετίζονται
με τη βοήθεια προς τους άλλους είναι η ενίσχυση
της αίσθησης της σχέσης μας με τους άλλους, το
οποίο μας βοηθά να καλύψουμε τις πιο βασικές
ψυχολογικές μας ανάγκες.

Έχουν ανακαλυφθεί πολλά παραδείγματα μέ-
σα από έρευνες για το πώς, όταν κάνουμε καλό
με οποιονδήποτε τρόπο, μας βοηθά να νιώθουμε
καλά. Για παράδειγμα, έχει τεκμηριωθεί επανει-

λημμένως ότι τα οφέλη του εθελοντισμού ενι-
σχύουν την ευημερία και μειώνουν την κατάθλι-
ψη. Όπως και η αίσθηση του σκοπού που συχνά
συνοδεύει την αλτρουιστική συμπεριφορά. Ακό-
μη και όταν πρόκειται για χρήματα, το να τα ξο-
δεύουμε σε άλλους προβλέπει αύξηση της ευ-
τυχίας σε σύγκριση με το να τα ξοδεύουμε για
τον εαυτό μας.

Υπάρχουν, μάλιστα, νευρολογικά στοιχεία από
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με fMRI, που
υποδηλώνουν τη σύνδεση μεταξύ της γενναιοδω-
ρίας και της ευτυχίας στον εγκέφαλο. Για παρά-
δειγμα, η δωρεά χρημάτων σε φιλανθρωπικές
οργανώσεις ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές του
εγκεφάλου που ανταποκρίνονται στο σεξ. Στην
πραγματικότητα, η απλή πρόθεση και η δέσμευση
για γενναιοδωρία μπορεί να τονώσουν τη νευρική
αλλαγή και να κάνουν τους ανθρώπους πιο ευτυ-
χισμένους.

Όταν βιώνουμε μια κατάσταση, βρίσκουμε τρό-
πους διαχείρισης των συναισθημάτων μας για να

ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του περιβάλλον-

τός μας. Μερικές φορές, όμως, όταν το βάρος των

συναισθημάτων μας είναι πολύ μεγάλο, απευθυ-

νόμαστε σε άλλους για υποστήριξη. Η κοινωνική

ρύθμιση των συναισθημάτων είναι βασικό συστα-

τικό των σχέσεών μας. Κάθε φορά που βοηθάμε

έναν φίλο μας ή στηριζόμαστε στους συνεργάτες

μας, ασχολούμαστε με την κοινωνική ρύθμιση

των συναισθημάτων.

Είτε είμαστε αυτοί που παρέχουμε τη συναι-

σθηματική υποστήριξη είτε αυτοί που την αναζη-

τούν, οι δύο πιο συνηθισμένοι τρόποι για να βοη-

θήσουμε τους άλλους να ρυθμίσουν τα συναισθή-

ματά τους είναι μέσω της αποδοχής και επανεκτί-

μησης. Βοηθώντας τους άλλους να αντιμετωπί-

σουν τις αγχωτικές τους καταστάσεις, ενισχύουμε

τις δικές μας δεξιότητες ρύθμισης των συναισθη-

μάτων και έτσι ωφελούμε τη δική μας συναισθη-

ματική ευημερία.

Βοηθώντας τους άλλους, βοηθάτε τον εαυτό σας

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki



ΘΕΣΕΙΣ9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

POLITICAL

Γ
ενικά, υποτίθεται ότι λαχταράμε τις διακοπές - και
ειδικά φέτος, μετά την πολύ ιδιότυπη χρονιά, με
την καραντίνα και τους εγκλεισμούς που έχουμε

ζήσει, με όλα όσα φοβερά γίνονται στον κόσμο και κυ-
ρίως με την αλλαγή του προηγούμενου τρόπου ζωής
μας... Λαχταράμε, λοιπόν, τις διακοπές και προσπαθούμε
να τις εξασφαλίσουμε, όπου και όσο μπορούμε. Όμως,
και οι διακοπές είναι μια αλλαγή της καθημερινότητας,
που, δυστυχώς, ΔΕΝ συνοδεύεται πάντα από ευχάριστα
συναισθήματα. Αρκετά συχνά, οι διακοπές έρχονται συ-
νοδευόμενες με κατάθλιψη! Ας δούμε το γιατί…

Η «κατάθλιψη των διακοπών» είναι μια Εποχική Συ-
ναισθηματική Διαταραχή (Seasonal Affective Disorder -
SAD), η οποία συνήθως ξεκινά ως κρίση μελαγχολίας.
Και είναι αυτή η έντονη αίσθηση μελαγχολίας που κατα-
λαμβάνει τον έναν στους έξι ανθρώπους κατά τη διάρ-
κεια των διακοπών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η
κατάσταση αυτή είναι περαστική. Ωστόσο, αν αφεθεί να
διαρκέσει περισσότερο, μπορεί να εξελιχθεί σε κανονι-
κή Καταθλιπτική Διαταραχή.

Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο τις ημέρες των διακοπών
είναι αρκετά συνηθισμένο. Συνήθως διαρκεί μία ή δύο
ημέρες, αλλά θα το ξεπεράσουμε ύστερα από λίγο. Εάν
το αφήσουμε ανεπεξέργαστο, όμως, και εγκατασταθεί,
όπως λέμε, «μέσα μας» ως πρόβλημα, τότε πιθανότατα
θα εξελιχθεί σε Καταθλιπτική Διαταραχή, η οποία μπο-
ρεί να διαρκέσει πάνω από έξι μήνες.

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις των ατόμων που
μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο σοβαρές συνέπει-
ες. Ανάλογα με την προσωπική ιστορία του κάθε ατόμου,
υπάρχει ο κίνδυνος το 1/5 από τα άτομα που θα εμφανί-
σουν καταθλιπτικό επεισόδιο στις διακοπές, δηλαδή πε-
ρίπου οι τρεις στους 100 ανθρώπους στον γενικό πληθυ-
σμό, να υποτροπιάσουν πολύ άσχημα και να έχουν πολύ
στενόχωρες παρενέργειες στις σχέσεις τους και στην

εργασία, ως συνέπεια των απωλειών που θα υποστούν
μέσα στην περίοδο της κατάθλιψης.

Περιγράφονται τα συναισθήματα έντονης λύπης, που
ξεκινούν ως μια Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή
(SAD). Αυτή περιλαμβάνει αρκετά αρνητικά συναισθή-
ματα: Δυσθυμία και κούραση, νεύρα στο ζενίθ - διάθεση
στο ναδίρ, δυσκολία να ανταποκριθεί κανείς στην καθη-
μερινότητα, έχοντας τη μόνιμη αίσθηση ότι οι υποχρεώ-
σεις γύρω του γίνονται όλο και πιο βαριές.

Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που ψυχικά προσβάλλε-
ται από SAD εμφανίζει τα παρακάτω συμπτώματα:

• Συναισθήματα ενοχής, απελπισίας, αναξιότητας.
• Δεν μπορεί να απολαύσει τις δραστηριότητες των

διακοπών.
• Υποφέρει από αναβλητικότητα, απόσπαση προσο-

χής και δυσκολία εστίασης.
• Νιώθει Θυμό (ενώ ο θυμός δεν είναι ένα «παραδο-

σιακό» σύμπτωμα της κατάθλιψης, ορισμένα άτομα με
SAD εμφανίζουν ευερεθιστότητα. Αυτό το σύμπτωμα
εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες).

• Αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου. Μπορεί να δυ-
σκολεύεται κάποιος να κοιμηθεί ή να κοιμάται περισσό-
τερο κατά τη διάρκεια της ημέρας, νιώθοντας συνεχώς
κουρασμένος.

• Αλλαγές στο βάρος ή στις διατροφικές συνήθειες
(διάθεση για κατανάλωση γλυκών).

• Αδυναμία να επιστρέψει στο άγχος της καθημερινό-
τητας.

Παρότι είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο, πρέπει να
σημειώσουμε πως μας φαίνεται πάντα παράδοξο, διότι
στις περιόδους διακοπών αναμένουμε να είμαστε χα-
ρούμενοι. Έχουμε μια εσωτερική προσδοκία -η οποία
μας «επιβάλλεται» από την κοινωνία- να περάσουμε κα-
λά, να αισθανόμαστε κεφάτοι, να χαρούμε. Και όσο αυτή
η προσδοκία δεν γίνεται πραγματικότητα τόσο το αίσθη-

μα της κατάθλιψης μέσα μας γίνεται ισχυρότερο και
φουντώνει. Και αν αυτό το αφήσουμε, τότε οι τέσσερις
στους πέντε από εμάς θα σταθούμε τυχεροί και θα το ξε-
περάσουμε μόνοι μας. Όμως, ο ένας στους πέντε κινδυ-
νεύει σοβαρά αυτή η εποχική κατάθλιψη να του γίνει μό-
νιμη.

Όπως αναφέραμε, η αρχική κρίση μελαγχολίας των
διακοπών δεν είναι απίθανο να εξελιχθεί σε κάτι πιο σο-
βαρό και αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως σε ανθρώπους
οι οποίοι έχουν υπόβαθρο ψυχικών νόσων ή πρόβλημα
διαταραχής προσωπικότητας. Η εποχική όπως και η μεί-
ζων κατάθλιψη ξεκινούν σχεδόν πάντα με ένα καταθλι-
πτικό επεισόδιο -συνήθως ξαφνικό- και μοιάζουν στα
συμπτώματά τους. Η διάρκεια, όμως, είναι αυτή που κα-
θορίζει το είδος και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η εποχική διαρκεί μόνο κατά τη διάρκεια των διακο-
πών και όσο βρισκόμαστε έξω από το πλαίσιο της καθη-
μερινής ρουτίνας και των υποχρεώσεών μας. Εκτός από
βάρος, οι υποχρεώσεις και η εργασία μας είναι για εμάς
μια άμυνα ενάντια στην απώλεια, αφού μας κρατούν μέ-
σα σε ένα κανονιστικό και σωτήριο πλαίσιο συναισθημά-
των.

Ένα επεισόδιο κατάθλιψης, όμως, μπορεί να διαρκέ-
σει. Τότε θα μας φέρει μπροστά σε συναισθήματα πιο
βαθιά, όπως, π.χ., ότι είμαστε ανάξιοι να πάρουμε χαρά,
να νιώσουμε όμορφα ή να εισπράξουμε αναγνώριση.
Αυτά τα συμπτώματα της «ανηδονίας», όταν αρνούμαστε
να προσφέρουμε και να λάβουμε ικανοποίηση, ίσως μας
εισαγάγουν σταδιακά σε μια κατάσταση η οποία μπορεί
να περιγραφεί ως «ψυχικός λήθαργος διαρκείας». Δη-
λαδή, κατάθλιψη!

Αν τα συμπτώματα της εποχικής κατάθλιψης συνεχι-
στούν και μετά τη λήξη της περιόδου των διακοπών, θα
πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την περίπτωση να αναζη-
τήσουμε εγκαίρως τη βοήθεια κάποιου ειδικού.

 του
Γιώργου 

Α. Παπαγεωργίου

Διευθυντή 
στην «Ψυχική 

Φροντίδα»

Γ
ιατί έδωσε τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης; Η προφανής απάντηση εί-
ναι «για να ξεκαθαρίσει όλα όσα δεν είναι κα-

θαρά για τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκα-
γιών». Πέραν του προφανούς, όμως, υπάρχουν και άλ-
λες επιδιώξεις στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου,
όπως και σε όλα τα επιτελεία που πέρασαν από το νεο-
κλασικό κτίριο της Ηρώδου Αττικού στο παρελθόν.

Πρώτον, ο Μητσοτάκης ήξερε ότι θα ερωτηθεί για τη
«συγγνώμη». Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Είχε
ετοιμάσει, λοιπόν, μια διατύπωση που επένδυσε στο
συναίσθημα των πολιτών. «Το ένιωσα ως καθήκον
μου», είπε. Ξέρει φυσικά ότι οι πολίτες κάνουν συγκρί-
σεις με το παρελθόν με την αντίληψη «ψάχνω να βρω
λάθη και δεν βρίσκω». Και εύλογα ήθελε αυτή την αντί-
θεση να την αναδείξει.

Δεύτερον, για τις μηδενικές απώλειες πολιτών. Και
πάλι με μια «δουλεμένη» διατύπωση έστειλε τον κό-
σμο να κάνει τις συγκρίσεις του: «Δυσκολεύομαι», εί-
πε, «να αντιληφθώ την κριτική σε μια πολιτική που

προφυλάσσει την ανθρώπινη ζωή» και όποιος κατάλα-
βε κατάλαβε…

Τρίτον, επέμεινε στην αυτοκριτική. Υπήρξε, μάλιστα,
και σαφώς απολογητικός όταν κλήθηκε να σχολιάσει
τις εξαγγελίες για την πρόληψη των πυρκαγιών που
έγιναν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Ποτέ κανείς
δεν βλάφτηκε από την αυτοκριτική που έκανε. Ιδίως αν
είναι πολιτικός. Ιδιαίτερα αν είναι πολιτικός ηγέτης. Το
«mea culpa» του Ανδρέα μνημονεύεται μέχρι σήμερα. 

Τέταρτον, μέσα από τις απαντήσεις του πρωθυπουρ-
γού προέκυπτε ένα σχέδιο που είχε η κυβέρνηση τόσο
για τη διαχείριση της καταστροφικής πύρινης επέλα-
σης όσο και για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν
μετά τη φετινή εμπειρία των πυρκαγιών. Φυσικά, κα-
νένα σχέδιο, ούτε της όποιας κυβέρνησης ούτε της
όποιας επιχείρησης ή του όποιου νοικοκυριού ή του
όποιου ατόμου δεν επιτυγχάνει 100%. Αυτό προέκυψε
από τις απαντήσεις Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι ο
πρωθυπουργός απευθύνεται προνομιακά και συστη-
ματικά σε δύο κοινωνικές δεξαμενές: τους κεντρογε-

νείς που δεν έχουν αντιδεξιά σύνδρομα και εκείνους
που έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική ή ποτέ δεν
ήταν κοντά της. Η ειλικρίνεια, ακόμη και όταν είναι
«θεατράλε», η παραδοχή επιμέρους αδυναμιών, η
«συγγνώμη» και η «αυτοκριτική», όταν γίνονται με μέ-
τρο και κυριαρχούνται από πειστικά επιχειρήματα για
το θετικό κομμάτι της δράσης, εκτιμώνται από τους
Έλληνες. Και εκεί επένδυσε ο Μητσοτάκης. Επένδυσε
πολιτικά μιλώντας ανθρώπινα.

Έμπειρος πολιτικός ο ίδιος και με συνεργάτες
«αητούς» στην πολιτική ψυχολογία, ο πρωθυπουρ-
γός γνώριζε εξαρχής ότι δεν χρειάζεται να μιλήσει
ούτε για το Μάτι ούτε για τους νεκρούς ούτε να επιτε-
θεί στην αντιπολίτευση. Του ήταν αρκετή του Μητσο-
τάκη η τηλεοπτική παρουσία Τσίπρα να κάνει κριτική
για τις πυρκαγιές. Αυτό και μόνο τού ήταν αρκετό.
Όπως λέει και ένα παλιό ινδιάνικο ρητό, «έχε υπομο-
νή και μείνε ακίνητος στην άκρη του ποταμού,
ώσπου το ρεύμα να φέρει στα πόδια σου τα πτώματα
των εχθρών σου».

Επικίνδυνη για την ψυχική μας υγεία η «κατάθλιψη των διακοπών»

Τα κρυφά όπλα της συνέντευξης Μητσοτάκη

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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Τ
ην έντονη ανησυχία τους για τα
οπλισμένα τουρκικά Μη Επαν-
δρωμένα Αεροσκάφη εκφρά-
ζουν με επιστολή τους στον

πρόεδρο Τζο Μπάιντεν 28 μέλη της αμερι-
κανικής Βουλής των Αντιπροσώπων,
ύστερα από πρωτοβουλία του Ελληνοαμε-
ρικανού γερουσιαστή της Φλόριντα Γκας
Μπιλιράκη και του Ντέιβιντ Σισελίνι του
Ρόουντ Άιλαντ. Στο κείμενο που συνυπο-
γράφουν οι γερουσιαστές ζητείται η άμε-
ση διακοπή κάθε βοήθειας που παρέχεται
από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών
στο πρόγραμμα κατασκευής UAV της
Τουρκίας.

Στην επιστολή γίνεται εκτενής αναφορά
στο πρόγραμμα των τουρκικών Μη Επαν-
δρωμένων Αεροσκαφών και οι γερουσια-
στές εκφράζουν την ανησυχία τους, διότι,
όπως αναφέρουν, η Τουρκία «έχει απο-
σταθεροποιήσει πολλαπλές περιοχές στον

πλανήτη και απειλεί τα αμερικανικά συμ-
φέροντα, τους συμμάχους και τους συνερ-
γάτες μας». Το κλίμα στην Ουάσιγκτον δεν
είναι καλό για την Τουρκία, αφού την τε-
λευταία περίοδο ασκούνται ισχυρές πιέ-
σεις τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή
των Αντιπροσώπων για επιβολή νέων κυ-
ρώσεων σε βάρος της Άγκυρας και ιδιαί-
τερα εναντίον της τουρκικής αμυντικής
βιομηχανίας.

Οι γερουσιαστές βάζουν στο στόχαστρό
τους τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του «δεν
έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα των αμερι-
κανικών μηνυμάτων μετά την αγορά των
ρωσικών πυραύλων S-400, όπως αυτά εκ-
φράστηκαν με την έξωση της Τουρκίας
από το πρόγραμμα των μαχητικών αερο-
σκαφών πέμπτης γενιάς F-35 αλλά και τις
κυρώσεις μέσω του CAATSA», οι οποίες
επιβάλλονται για πρώτη φορά σε βάρος
χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Ο Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής
Γκας Μπιλιράκης ανέφερε ότι «η Τουρκία
έχει καταπατήσει την εμπιστοσύνη που της
επέδειξε η αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ.
Συνεπώς θέλουμε να μας ενημερώσει η

κυβέρνηση Μπάιντεν για το πρόγραμμα
των φονικών drones». Ο Ντέιβιντ Σισελίνι
τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν
δώσει πρόσβαση σε κορυφαίου επιπέδου
στρατιωτική τεχνολογία στην Τουρκία, «εί-
ναι όμως επιτακτικό η χρήση της αμερικα-
νικής τεχνολογίας να είναι συμβατή με τα
αμερικανικά συμφέροντα, τις αξίες και τις
συμμαχίες». Και ζήτησε από τον Αμερικα-
νό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν
«να διερευνήσει εάν το πρόγραμμα των
τουρκικών UAV παραβιάζει την αμερικανι-
κή νομοθεσία ή αποσταθεροποιεί περιο-
χές στις οποίες έχουν εθνικά συμφέροντα
ασφαλείας».

Προκλήσεις 
από τον Τατάρ 
και νουθεσίες 
από τον Ακάρ
Η Τουρκία δεν φαίνεται να «ακούει» τις
αντιδράσεις της Ουάσιγκτον, με τις ερ-
γασίες για την εγκατάσταση οπλισμένων
UAV στα Κατεχόμενα να συνεχίζονται
κανονικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ
επανήλθε στη λύση των δύο κρατών για
το Κυπριακό, μιλώντας στο «κρατικό»
πρακτορείο ειδήσεων του ψευδοκρά-
τους. Είπε, μάλιστα, πως το 80% των
Τουρκοκυπρίων συντάσσεαι με τη λύση
που προωθεί ο ίδιος με τις πλάτες της
Άγκυρας. «Υπάρχουν δύο ξεχωριστοί
λαοί, δύο ξεχωριστά κράτη, δύο ξεχωρι-
στές Δημοκρατίες στην Κύπρο εδώ και
60 χρόνια. Δεν μπορεί πλέον να υπάρξει
συμφωνία σε ομοσπονδιακή βάση. Εδώ
και 60 χρόνια έχουν γίνει μεγάλες αδι-
κίες σε βάρος των Τουρκοκυπρίων»,
ανέφερε.
Προκλητικός εμφανίστηκε και ο Τούρ-
κος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ,
ο οποίος μάλιστα επιχείρησε να νουθε-
τήσει απόστρατους αξιωματικούς των
τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εμμέ-
σως πλην σαφώς, ο Ακάρ ζήτησε από
τους απόστρατους να «σιωπήσουν»,
προειδοποιώντας τους να μην ασκούν
αρνητική κριτική στην κυβέρνηση ανα-
φορικά με τα εθνικά θέματα και να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν κάνουν δη-
λώσεις στον Τύπο. Άλλωστε, η Άγκυρα
έχει δείξει ότι διαθέτει μεθόδους απο-
σιώπησης των «ανυπάκουων» αξιωμα-
τικών, με το πογκρόμ διώξεων που ξεκί-
νησε μετά το αποτυχημένο πραξικόπη-
μα να συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. 

Ανησυχία των ΗΠΑ για
τα UAV της Τουρκίας

Επιστολή στον πρόεδρο 
Τζο Μπάιντεν από 28 μέλη 
της αμερικανικής Βουλής 
των Αντιπροσώπων

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Π
ρόβα Rafale στο Αιγαίο έκαναν οι
Έλληνες πιλότοι έχοντας στο
πλευρό τους αλλά και απέναντί
τους τους Αιγύπτιους συναδέλ-

φους τους. Οι επιτελείς της Πολεμικής Αερο-
πορίας έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για
τις δυνατότητες των υπερσύγχρονων γαλλι-
κών αεροσκαφών απέναντι στα F-16, τον βα-
σικό τύπο μαχητικού της τουρκικής αεροπο-
ρίας.

Δύο αιγυπτιακά Rafale και τέσσερα F-16
προσγειώθηκαν στις αρχές της εβδομάδας
στην Αεροπορική Βάση της Σούδας για τη δι-
μερή άσκηση με την κωδική ονομασία «GRC
EGY T15» μεταξύ αεροσκαφών της Ελλάδας
και της Αιγύπτου. Τον περασμένο Απρίλιο οι
δύο χώρες, οι οποίες μοιράζονται κοινές
ανησυχίες για τις εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο αλλά και την αναθεωρητική πολιτι-
κή της Τουρκίας, υπέγραψαν Πρόγραμμα
Στρατιωτικής Συνεργασίας, ενώ ο αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, διατηρεί
στενές σχέσεις με τον Αιγύπτιο ομόλογό του,
στρατηγό Μοχάμεντ Φαρίντ Χεγκαζί.

Αποτέλεσμα της ενισχυμένης στρατιωτι-
κής συνεργασίας είναι και η άσκηση που
έλαβε χώρα στα νότια της Κρήτης, σε μια πε-
ριοχή ζωτικής σημασίας για τα ελληνικά
συμφέροντα, την οποία έχει βάλει στο «μάτι»
η Άγκυρα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η
προβολή ισχύος των δύο χωρών, που σύντο-
μα θα προγραμματίζουν ασκήσεις και με τα

γαλανόλευκα Rafale, έφτασε μέχρι την Άγ-
κυρα, η οποία προσπαθεί να υποβαθμίσει
την αεροπορική υπεροχή της Ελλάδας μέσω
δημοσιευμάτων που συχνά κάνουν λόγο για
αεροσκάφη από «δεύτερο χέρι».

Στην πράξη, όμως, η Αθήνα και το Κάιρο

«κλειδώνουν» την Ανατολική Μεσόγειο, με
τα Rafale και τα F-16 να εκπαιδεύονται σε
κάθε είδους σενάριο αεροπορικού πολέμου.
Τέσσερα ελληνικά F-16 και ένα αεροσκάφος
Έγκαιρης Προειδοποίησης βρέθηκαν απέ-
ναντι στα αιγυπτιακά Rafale και τα F-16, με
στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαί-
δευσης στα πληρώματα και, μάλιστα, σε πε-
ριβάλλον με πολλαπλές απειλές. Η άσκηση
εναέριας μάχης τεσσάρων εναντίον έξι αε-
ροσκαφών διεξήχθη σε δύο φάσεις, μεταξύ
των οποίων τα μαχητικά και των δύο χωρών

προσγειώθηκαν στην 115 Πτέρυγα Μάχης
στο αεροδρόμιο της Σούδας για να εξυπηρε-
τηθούν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της «GRC EGY
T15», μάλιστα, ένα αιγυπτιακό ιπτάμενο ραν-
τάρ E-2C πετούσε στο FIR Καΐρου.

Εκτός από την εξυπηρέτηση των εκπαι-
δευτικών αναγκών, η ταυτόχρονη παρουσία
αιγυπτιακών Rafale και ελληνικών F-16 στην
Ανατολική Μεσόγειο εκπέμπει την ίδια ώρα
και ένα σαφές μήνυμα αεροπορικής κυριαρ-
χίας στην περιοχή, στην οποία πριν από έναν
χρόνο η Τουρκία επιχείρησε να «εισβάλει»
με το ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις» και
τον στολίσκο των φρεγατών που το συνό-
δευε. Μάλιστα, σαν χθες, στις 12 Αυγούστου
2020, οι δύο πλευρές παραλίγο να οδηγη-
θούν σε σύρραξη όταν η φρεγάτα «Λήμνος»
του Πολεμικού Ναυτικού άνοιξε μια τρύπα
στο δεξί πρυμναίο τμήμα της τουρκικής «Κε-
μάλ Ρέις» με την περίφημη «επακούμβηση».

Πρόβα Rafale πάνω από την Κρήτη

Τι έδειξε η επιχειρησιακή
εκπαίδευση με την ονομασία
«GRC EGY T15» μεταξύ
μαχητικών αεροσκαφών
Ελλάδας και Αιγύπτου 
εντός του FIR Αθηνών

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Έτοιμη η πρώτη «οχιά»
Στη φάση των τελικών
δοκιμών στον αέρα
βρίσκεται και το πρώτο
ελληνικό F-16 Viper, το
οποίο από την περα-
σμένη άνοιξη βρίσκε-
ται στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Φωτογραφίες
που εξασφάλισε η
«Political» δείχνουν
τον «Τίγρη» της 335

Μοίρας να πετά με σβησμένα τα διακριτικά της Πολεμικής Αεροπορίας και με
τον πιλότο δοκιμών της αμερικανικής Lockheed Martin στη θέση του χειρι-
στή. Μόλις ολοκληρώσει τις δοκιμές, το F-16 με τον σειριακό αριθμό «005» θα
περάσει ξανά τον Ατλαντικό με προορισμό τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής
Αεροπορικής Βιομηχανίας, καθώς θα αποτελέσει το πρότυπο πάνω στο οποίο
θα στηριχθεί η παραγωγή των ελληνικών «οχιών».
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Μάχη με τις
αναζωπυρώσεις σε
Αρκαδία και Ηλεία  
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν
οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε
Ηλεία και Αρκαδία, όπου συνολικά
έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από
1.000 πυροσβέστες. Είναι
χαρακτηριστικό το ότι το μεσημέρι
της Πέμπτης η αναζωπύρωση στο
Νεοχώρι Αρκαδίας προκάλεσε
έντονη ανησυχία, με τις
πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν
σύμμαχο ένα ψιλόβροχο που έπιασε
έπειτα από λίγη ώρα. 
Σημαντική βοήθεια προσέφεραν τα
εναέρια μέσα, με τα ρωσικά «θηρία»
Ilyushin Il-76 να κερδίζουν τις
εντυπώσεις με τις δυνατότητές
τους, αλλά και οι αποστολές από τα
ξένα κράτη οι οποίες, σε
συνεργασία με τους Έλληνες
πυροσβέστες, έδωσαν σημαντικές
μάχες. Εκτός από το Νεοχώρι,
πάντως, αναζωπυρώσεις είχαμε και
στα χωριά Λιβαδάκι και Καστράκι,
με τους κατοίκους να παράσχουν
σημαντική συνδρομή στο έργο των
πυροσβεστών. Την ίδια ώρα, με
αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι
διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών με
μηχανήματα έργου, ιδίως στην
περιοχή του όρους Μαινάλου, για να
μην πλησιάσει η φωτιά. 
Όσον αφορά στην Ηλεία, ο
αντιπεριφερειάρχης Βασίλης
Γιαννόπουλος, σημείωσε ότι
«μικρές εστίες φωτιάς
εξακολουθούν να καίνε σε
διάφορες περιοχές του Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας». Τέλος, μπορεί
εδώ και λίγες ώρες να μην υπάρχει
κάποιο μεγάλο ενεργό πύρινο
μέτωπο στη χώρα, ωστόσο
βρισκόμαστε στην «καρδιά» του
Αυγούστου και σε πολλές περιοχές
της χώρας υπάρχει βαθμός
επικινδυνότητας «4» για εκδήλωση
πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το
υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας
έχει θέσει σε εφαρμογή το
πρωτόκολλο δράσεων, το οποίο
προβλέπει, μεταξύ άλλων, την
εφαρμογή του μέτρου της
προληπτικής απαγόρευσης της
κυκλοφορίας οχημάτων και της
παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς
δρυμούς, δάση και «ευπαθείς»
περιοχές.

Δ
ραματικά είναι τα στοιχεία
που βλέπουν το φως της δη-
μοσιότητας καθημερινά σχε-
τικά με τη στάχτη που άφη-

σαν πίσω τους οι πυρκαγιές οι οποίες
σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους τον
Αύγουστο. Σύμφωνα με τα επικαιροποι-
ημένα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συ-
στήματος Πληροφόρησης για τις Δασι-
κές Πυρκαγιές (EFFIS), περισσότερα
από 1 εκατομμύριο στρέμματα κάηκαν
μέσα σε δύο εβδομάδες στην Ελλάδα -
αριθμός-ρεκόρ για τη χώρα μετά τις φο-
νικές πυρκαγιές του 2007. Πιο συγκε-
κριμένα, από τις 29 Ιουλίου έως τις 12
Αυγούστου κάηκαν στη χώρα μας
1.008.740 στρέμματα, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς που έκανε το Γαλλικό
Πρακτορείο, με βάση τα δεδομένα του
EFFIS. Κατά την ίδια περίοδο, από το
2008 έως το 2020 καίγονταν κατά μέσο
όρο περίπου 27.500 στρέμματα.

«Οι πυρκαγιές που μαίνονται αυτήν
τη στιγμή είναι πολύ καταστροφικές και
έχουν πολύ ασυνήθιστο επίπεδο έντα-
σης», είχε εξηγήσει την Τετάρτη στο
Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ Πάρινγ-
κτον, επιστήμονας της «Copernicus»,
της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την κλι-

ματική αλλαγή, στην οποία ανήκει το
EFFIS. Στις 12 Αυγούστου, σχεδόν
1.143.000 στρέμματα είχαν καεί από την
αρχή του 2021, από τα οποία πάνω από
το 90% αυτές τις δύο τελευταίες εβδο-
μάδες, έναντι 96.000 κατά μέσο όρο για
την περίοδο από το 2008 έως το 2020,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
EFFIS.

Η Εύβοια είναι η περιοχή που έχει
πληγεί βαρύτερα στην καταστροφή αυ-
τήν, καθώς εκεί βρίσκονται πάνω από τις
μισές από τις καμένες εκτάσεις. «Τα δε-
δομένα μάς δείχνουν πως είχαμε να
δούμε τόσο έντονες πυρκαγιές από τον
Αύγουστο 2007», πρόσθεσε ο Μαρκ Πά-
ρινγκτον. Πάνω από 2.500.000 στρέμμα-
τα δάσους, ελαιώνων και πευκώνων εί-
χαν καεί τον Αύγουστο 2007, στις σφο-
δρές πυρκαγιές που είχαν στοιχίσει τη
ζωή σε 77 ανθρώπους.

Στο μεταξύ, ξεπέρασαν τις 1.200 ώρες
πτήσης μέσα στις πρώτες 11 ημέρες του
Αυγούστου τα πτητικά μέσα της Πολεμι-
κής Αεροπορίας (πυροσβεστικά αερο-
σκάφη CL-415, CL-215 και PZL, ελικό-
πτερο B-212 και UAV), εκτελώντας 378
αποστολές αεροπυρόσβεσης και επιτή-
ρησης, στο πλαίσιο της συνδρομής των

Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπι-
ση των πυρκαγιών οι οποίες εκδηλώθη-
καν στη χώρα. Σημειώνεται ότι ολόκλη-
ρο τον Ιούλιο τα πυροσβεστικά αερο-
σκάφη της Π.Α. συμπλήρωσαν 802,9
ώρες πτήσης, εκτελώντας συνολικά 358
εξόδους. Το τελευταίο διήμερο συμπλή-
ρωσαν άλλες 183 ώρες πτήσης στη διάρ-
κεια 60 αποστολών αεροπυρόσβεσης
και επιτήρησης. Το ίδιο διάστημα, ένα
ελικόπτερο Α-109 μετέφερε έναν ασθε-
νή από τη Σύρο στην Ελευσίνα και ένα
ελικόπτερο Super Puma μετέφερε ένα
νεογνό από την Κω στο Ηράκλειο. Συμ-
πληρώθηκαν 4,8 ώρες πτήσης σε δύο
αποστολές.

Για αριθμό-ρεκόρ μετά την
πύρινη λαίλαπα του 2007
κάνει λόγο το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Πληροφόρησης για
τις Δασικές Πυρκαγιές

Σε 14 ημέρες στάχτη πάνω
από 1 εκατ. στρέμματα
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«Δεν θα πάμε σε νέο lockdown»
Κ

ατηγορηματικός στο ότι δεν
υπάρχει περίπτωση για νέο
lockdown τον Σεπτέμβριο
εμφανίστηκε χθες ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθα-
ρίζοντας πως στόχος της κυβέρνησης εί-
ναι να πατήσει ξανά το «γκάζι» στους εμ-
βολιασμούς, οι οποίοι το τελευταίο διά-
στημα έχουν παρουσιάσει μείωση. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση που
του απευθύνθηκε χθες -κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης Τύπου που παρα-
χώρησε για τις πυρκαγιές- σχετικά με
την αύξηση των κρουσμάτων, τον δείκτη
θετικότητας και το πόσο πιθανό είναι να
δούμε ένα νέο lockdown τον Σεπτέμ-
βριο, απάντησε: «Προφανώς και με προ-
βληματίζει το γεγονός όσον αφορά
στους εμβολιασμούς. Υπάρξει εξήγηση
ότι ο καλοκαίρι ο κόσμος λείπει και, άρα,
ο προγραμματισμός του εμβολιασμού
είναι πιο δύσκολος, αλλά είναι βέβαιο
ότι πρέπει να επανέλθουμε δυναμικά και
να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού
στη χώρα. Αυτό είναι μια συλλογική
προσπάθεια, την οποία ελπίζω και εύχο-
μαι να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μα-
ζί». Ο πρωθυπουργός εξήγησε πως «από
εκεί και πέρα, έχω πει ότι δεν θα πάμε σε
νέο lockdown. Επίσης, είναι λάθος τα
όποια ελαφρά περιοριστικά μέτρα μπαί-
νουν σε περιοχές οι οποίες κατατάσσον-
ται στην κατηγορία 4, όπως δύο περιφε-
ρειακές ενότητες της Κρήτης και η Ζά-
κυνθος, να χαρακτηρίζονται lockdown.
Δεν είναι lockdown».

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι «δεν θα πλη-
ρώσουν οι εμβολιασμένοι τους λίγους
ανεμβολίαστους. Η οικονομία θα λει-
τουργήσει, η κοινωνία θα μείνει ανοιχτή
και η απάντηση στο πρόβλημα της με-

τάλλαξης Δέλτα δεν είναι το lockdown,
είναι ο εμβολιασμός, η στοιχειώδης
προστασία και η κοινή λογική». Στο ση-
μείο αυτό, ο πρωθυπουργός έδωσε ένα
παράδειγμα, επισημαίνοντας ότι, με την
επιστροφή από τις διακοπές, είναι εύλο-
γο ειδικά νέα παιδιά να κάνουν τεστ και
για μία εβδομάδα να μην έρθουν σε επα-
φή με γονείς και παππούδες, ειδικά αν
αυτοί είναι ανεμβολίαστοι. «Ζητώ πάρα
πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα επι-
στρέψουν οι πολίτες από τις διακοπές
τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Η μετάλλαξη Δέλτα δεν παίζει», δή-
λωσε ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι «θα
αξιοποιήσουμε μέσα που έχουμε στη
διάθεσή μας για να ενθαρρύνουμε τους
συμπολίτες μας να εμβολιαστούν και θα
είμαστε έτοιμοι πριν από τα τέλη Αυγού-
στου να ανακοινώσουμε την πολιτική μας
για τους κλειστούς χώρους το φθινόπω-
ρο και τον χειμώνα. Κάποια δείγματα
γραφής τα έχουμε ήδη δώσει. Μην περι-
μένετε ότι θα υπάρξει ουσιαστική διαφο-
ροποίηση ως προς την προσέγγισή μας
για το ποιος μπορεί ή δεν μπορεί να

μπαίνει σε κλειστούς χώρους ψυχαγω-
γίας, όταν με το καλό επιστρέψουμε στις
πόλεις και αρχίσει ο καιρός να κρυώνει».

Τους νέους ανθρώπους έχει βάλει στο στόχαστρο το
τελευταίο διάστημα η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα
μας, ενώ ανησυχία προκαλεί η σημαντική αύξηση που
παρουσιάζουν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, καθώς το
τελευταίο εικοσαήμερο διπλασιάστηκαν. Την ίδια στιγμή,
τα ημερήσια κρούσματα παραμένουν στα ύψη. 

Όπως ανέφερε χθες ο καθηγητής Παθολογίας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων, Χαράλαμπος Γώγος, η κρίση δεν έχει περά-
σει και ο ιός είναι εδώ. Ταυτόχρονα, σημείωσε πως το
επιδημιολογικό φορτίο παρουσιάζει αύξηση, ενώ η τάση
στις περισσότερες περιφέρειες είναι αυξητική. Για τη

μετάλλαξη Δέλτα τόνισε πως σύντομα θα επικρατήσει
πλήρως και θα φτάσει το 90%. Ο κ. Γώγος είπε ότι τα αριθ-
μητικά δεδομένα είναι δυσάρεστα και πρόσθεσε ότι η
πανδημία είναι πλέον νόσος των νέων. Μάλιστα, έκανε
έκκληση στους νέους να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και
προστασίας και επανέλαβε την ανάγκη όλοι οι νέοι άνω
των 12 ετών αλλά και οι ευάλωτοι πληθυσμοί να εμβολια-
στούν. 

Σημείωσε, επίσης, ότι η κάλυψη στις ΜΕΘ είναι στο
51%, με τη μεγαλύτερη δυσκολία να εντοπίζεται στην
Κρήτη. Όπως είπε, στις ΜΕΘ αυτήν τη στιγμή είναι κατά
99% ασθενείς οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και υπο-

γράμμισε ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων και των
θανάτων -σε σχέση με το τρίτο κύμα- είναι κατά 60%-80%
μειωμένος λόγω των εμβολιασμών.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κο-
ρονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από
τον ΕΟΔΥ είναι 3.605, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κα-
τόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
240, ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών με Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 200. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 20, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.158. 

Σε νόσο των νέων εξελίσσεται η πανδημία - Κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα 

«Δεν θα πληρώσουν 
οι εμβολιασμένοι τους λίγους
ανεμβολίαστους», ξεκαθάρισε
χθες ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης



E
να απίστευτο περιστατικό συνέβη νω-
ρίς το πρωί της Πέμπτης, σε ταράτσα
πολυκατοικίας στο Γαλάτσι, με αστυ-
νομικό της Άμεσης Δράσης να δέχεται

αιματηρή επίθεση από πίτμπουλ και να σκοτώνει
το σκυλί με το υπηρεσιακό του όπλο. 

Όλα ξεκίνησαν μετά την καταγγελία μιας γυναί-
κας στο «100» σχετικά με τη διατήρηση και την
παραμονή των δύο σκύλων στην ταράτσα της πο-
λυκατοικίας. Πλήρωμα της Άμεσης Δράσης πήγε
στο σημείο για να ελέγξει την καταγγελία, χωρίς
να γνωρίζει ότι πρόκειται για πίτμπουλ, με τον
ιδιοκτήτη των σκυλιών να τους ανεβάζει στην τα-
ράτσα! Εκεί ξεκίνησε φραστικό επεισόδιο ανάμε-
σα στην καταγγέλλουσα και τον καταγγελλόμενο,
με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να αποκλι-
μακώσουν την ένταση μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως
αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ένα από τα σκυλιά επιτέθηκε
και δάγκωσε στο δεξί πόδι τον έναν αστυνομικό, ο
οποίος, αμυνόμενος, πυροβόλησε τον σκύλο, με
αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του τε-
τράποδου. 

Ο αστυνομικός διακομίστηκε σε νοσοκομείο,

ενώ οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στην Υποδι-
εύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, που διενεργεί προ-
ανάκριση για το περιστατικό. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ιδιοκτήτης των
δύο πίτμπουλ κατέθεσε διαφορετική εκδοχή,
σύμφωνα με την οποία όλα ξεκίνησαν «από μια
οφειλή κοινοχρήστων που δεν ήθελε να πληρώ-
σει η ένοικος της πολυκατοικίας η οποία πήρε την
Άμεση Δράση», ενώ φέρεται ακόμη να υποστήρι-
ξε ότι «ο αστυνομικός δεν δέχθηκε επίθεση, αλλά
ο σκύλος τον δάγκωσε με παιχνιδιάρικη διάθεση
στο πόδι, όπου φορούσε προστατευτικό. Αυτός
τότε αντέδρασε αψυχολόγητα. Έκανε ένα βήμα
πίσω, γονάτισε και στόχευσε στην καρδιά του
σκύλου». 

Όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, διατάχθηκε η
διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες,
μετά την απολογία του, ο 48χρονος που κα-
ταζητείτο από τις Αρχές για συμμετοχή στην
τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατική
Αυτοάμυνα» και συνελήφθη ως δράστης
ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα τράπε-
ζας στη Θεσσαλονίκη. Χθες αναμενόταν να
μεταταχθεί στην Αθήνα για να εκτίσει ποινή,
ύστερα από καταδικαστική απόφαση που
του έχει επιβληθεί ερήμην για άλλη λη-
στεία. Η συγκεκριμένη πράξη αποδίδεται σε
μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η
απολογία του για τη ληστεία που διέπραξε
σε τραπεζικό υποκατάστημα της Θεσσαλο-
νίκης διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα.
Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για
εννέα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος
και βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί με
ποινή κάθειρξης 16 ετών από Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων, καθώς φέρεται να
συμμετείχε μαζί με άλλα δύο μέλη της ορ-

γάνωσης σε ληστεία που πραγματοποιήθη-
κε στον Χολαργό, τον Οκτώβριο του 2019.
Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονί-
κης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλ-
ληλεγγύης από μέλη του αντιεξουσιαστικού
χώρου. Ανάρτησαν πανό που έγραφε «κα-
νένας μόνος στα χέρια του κράτους», ενώ
πέταξαν και σχετικά φεϊγβολάν. 

Σοκ προκαλεί ακόμη μία υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, με μια
19χρονη κοπέλα να καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν
53χρονο άντρα το βράδυ της Τρίτης, στο αυτοκίνητό
του, σε ερημικό σημείο στον δρόμο Λαμίας - Δομο-
κού. Σύμφωνα με το LamiaReport, η 19χρονη έζη-
σε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του 53χρονου,
αφού, όπως περιγράφει η ίδια, o δράστης τής έβαλε
μαχαίρι στον λαιμό και τη χτύπησε στο πρόσωπο,
λέγοντάς της πως αν κάνει ό,τι της πει δεν θα πάθει
τίποτα. Ο 53χρονος, ο οποίος είναι πατέρας τεσσά-
ρων παιδιών, υποστηρίζει ότι όλα έγιναν με τη συ-
ναίνεση της 19χρονης και ότι κατήγγειλε βιασμό γιατί φοβάται τον φί-
λο της. Οι πληροφορίες του LamiaReport αναφέρουν ότι ο 53χρονος
οδήγησε με το αυτοκίνητό του τη 19χρονη σε ερημικό σημείο στον
δρόμο Λαμίας - Δομοκού, όπου με την απειλή μαχαιριού τη βίασε.
«Φώναξε όσο θέλεις - δεν σε ακούει κανένας. Εδώ έχω σκοτώσει άλ-
λες τρεις γυναίκες», της είπε ο 53χρονος, ο οποίος μάλιστα τη χτύπη-
σε και στο πρόσωπο. Όταν ο 53χρονος τη βίασε και θέλησε να φύγει,
διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί από βλάβη. Τότε της
είπε ότι θα πάρουν την Αστυνομία να ζητήσουν βοήθεια και να προσέ-
ξει να μην πει τίποτα για τον βιασμό. Η 19χρονη βρήκε, όμως, τρόπο να
τηλεφωνήσει στην Αστυνομία κρυφά και να ενημερώσει για ό,τι έγινε.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 53χρονο.
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Γαλάτσι: Αστυνομικός
σκότωσε πίτμπουλ 
που τον δάγκωσε

«Με βίασε με το μαχαίρι στον λαιμό»Στη φυλακή ο 48χρονος για συμμετοχή
στην «Επαναστατική Αυτοάμυνα»



Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στο Λιμενικό, το
οποίο ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 10.30 για τη βύθιση
μιας θαλαμηγού 28 μέτρων, η οποία έπλεε στη Μήλο
υπό σημαία της Μεγάλης Βρετανίας. Στη θαλαμηγό
επέβαιναν 18 άνθρωποι - ανάμεσά τους και τρεις ανή-
λικοι. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, οι περισ-
σότεροι ήταν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι με τη βύθιση
του σκάφους βρέθηκαν όλοι στη θάλασσα. Το ακριβές
σημείο του ατυχήματος εντοπίστηκε 16 ναυτικά μίλια
βορειοδυτικά του νησιού. Οι άνεμοι που έπνεαν χθες
το πρωί στο σημείο ήταν έντασης 4-5 Μποφόρ. Η επι-

χείρηση περισυλλογής των ανθρώπων που βρίσκον-
ταν στο σκάφος ξεκίνησε άμεσα από το επιβατηγό
πλοίο «Sea Jet 2» και ολοκληρώθηκε λίγο μετά το με-
σημέρι. Ευτυχώς, όλοι είναι σώοι και καλά στην υγεία
τους. 

Από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκε το Λιμενι-
κό, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές ομάδες διάσωσης,
τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο παραπλέ-
οντα πλοία, ένα ιδιωτικό σκάφος, ένα πλοίο του Πολε-
μικού Ναυτικού, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής
Αεροπορίας. Στην περιοχή του ατυχήματος βρέθηκαν,

επίσης, μία λάντζα, δύο αλιευτικά σκάφη και ένα ξύλι-
νο, το οποίο κάνει ημερήσιες κρουαζιέρες, ξεκινών-
τας από τη Μήλο. Ωστόσο χθες δεν είχε κάνει το δρο-
μολόγιο, λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με δη-
λώσεις του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Ναυ-
τιλίας, Νίκου Κοκκάλα, που μίλησε στην ΕΡΤ, οι ίδιοι οι
επιβαίνοντες εξέπεμψαν σήμα κινδύνου και ανέφε-
ραν ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Πληροφορίες
αναφέρουν πως στη θαλαμηγό επέβαινε και η κόρη
του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική,
Γιώργου Βαγιωνά, μαζί με τον σύζυγό της. 

Μ
έχρι πρόσφατα, οι Έλληνες
ασθενείς με ηπατίτιδα Δ δεν
είχαν ελπίδα θεραπείας,
αφού δεν υπήρχε φάρμακο

για τη συγκεκριμένη μορφή, σε αντίθεση
με την ηπατίτιδα Β, η οποία είναι πιο δια-
δεδομένη. Συνεπώς, ήταν εκτεθειμένοι
και, μετά την παρέλευση ενός χρονικού
διαστήματος, βρίσκονταν αναπόφευκτα
αντιμέτωποι με την κίρρωση του ήπατος.
Αυτό, όμως, δεν ισχύει πια, αφού πλέον
υπάρχει φάρμακο για την ηπατίτιδα Δ!
Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες χορηγή-
θηκε στον πρώτο Έλληνα ασθενή, έναν
55χρονο στη Θεσσαλονίκη, η θεραπεία
του οποίου εξελίσσεται απρόσκοπτα.

Μέχρι πρότινος, το φάρμακο με την εμ-
πορική ονομασία Hepcludex, που έλαβε
την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκου (ΕΜΑ) τον Ιούλιο του 2020, κυ-
κλοφορούσε μόνο στις χώρες όπου έχει
παρουσία η εταιρεία η οποία το παρα-
σκευάζει, δηλαδή στη Γερμανία, τη Γαλλία
και την Αυστρία. Πέραν των προαναφερ-
θεισών, η πρώτη χώρα στην οποία χορη-
γείται το Hepcludex είναι η Ελλάδα! Η επι-
τυχία αυτή πιστώνεται στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

«Ο ασθενής είναι πολύ καλά στην υγεία
του. Η πρώτη χορήγηση έγινε στις 13 Ιου-
λίου στο νοσοκομείο και μάλιστα στον χώ-
ρο της αναζωογόνησης των Τμημάτων

Επειγόντων Περιστατικών, τηρουμένων
όλων των μέτρων ασφάλειας, παρουσία
αναισθησιολόγου και εξειδικευμένου νο-
σηλευτικού προσωπικού, σε περίπτωση
που εμφανιζόταν κάποια άμεση ανεπιθύ-
μητη ενέργεια, κάποια αλλεργική αντί-
δραση. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τις
επόμενες ημέρες έγινε εκπαίδευση του
ασθενούς στη χορήγηση της ένεσης, ώστε
στο εξής να την κάνει ο ίδιος στο σπίτι
του», εξήγησε η υπεύθυνη του Ηπατολο-
γικού Ιατρείου της Β’ Παθολογικής Κλινι-
κής ΑΠΘ και επίκουρη καθηγήτρια Παθο-
λογίας - Ηπατολογίας, Ελένη Γιγή-Λαγο-
πούλου, που μίλησε στο Ράδιο Θεσσαλο-
νίκη. Και πρόσθεσε: «Ο 55χρονος ασθε-
νής, που γνωρίζει από το 2003 ότι πάσχει
από ηπατίτιδα Β και Δ, γνώριζε επίσης ότι
μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεραπεία στοχευ-
μένη για την ηπατίτιδα Δ. Ο ασθενής, λοι-
πόν, ήταν εκτεθειμένος και, αν δεν υπο-
βαλλόταν στη νέα θεραπεία, σε κάποιο
χρονικό διάστημα θα κατέληγε με κίρρω-
ση. Για την ηπατίτιδα Β υπήρχαν ήδη θε-
ραπείες με πολύ καλά αποτελέσματα
στους ασθενείς. Για την ηπατίτιδα Δ δεν
υπήρχε μέχρι τώρα στοχευμένη θερα-
πεία».

Όπως εξήγησε η κυρία Γιγή, το συγκε-
κριμένο φάρμακο είναι σε ενέσιμη μορφή
και χορηγείται υποδόρια κάθε μέρα. Η
προβλεπόμενη διάρκεια της θεραπείας

είναι ένα έτος. Το φάρμακο έχει λάβει
αδειοδότηση από τον ΕΜΑ από τον Ιούλιο
του 2020. Στην Ελλάδα ήρθε με τη διαδι-
κασία της χορήγησης φαρμάκων από το
εξωτερικό, στο πλαίσιο της οποίας υπο-
βάλλεται αίτηση στον ΕΟΦ και περνά από
τις εγκρίσεις του ΕΟΦ και του ΕΟΠΥΥ. Ο
ασθενής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο
εξειδικευμένο ηπατολογικό κέντρο το
οποίο, αφού γίνουν οι απαραίτητες εξετά-
σεις και εφόσον πληροί τις ενδείξεις, θα
προχωρήσει στην αίτηση. «Η απάντηση
συνήθως έρχεται μέσα σε 2-3 εβδομάδες
και, ακολούθως, προχωρά η παραγγελία
του φαρμάκου από τον ΕΟΠΥΥ και το Ιν-
στιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τε-
χνολογίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
οι εγκρίσεις από τον ΕΟΦ και το Δ.Σ. του

ΕΟΠΥΥ δόθηκαν στις 20 Μαΐου. Πρέπει να
ευχαριστήσω τις διοικήσεις, τόσο του
ΕΟΦ όσο και του ΓΝΘ Ιπποκρατείου, για
την αμέριστη συμπαράστασή τους», κατέ-
ληξε η κυρία Ελένη Γιγή.

Απρόσκοπτα εξελίσσεται 
η θεραπεία 55χρονου
ασθενούς, στον οποίο
χορηγήθηκε πριν από 
λίγες ημέρες φάρμακο 
σε ενέσιμη μορφή… 

Ναυάγιο με θαλαμηγό στη Μήλο - Σώοι και οι 18 επιβαίνοντες 
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Πρωτοποριακή 
θεραπεία για 
την ηπατίτιδα Δ 

Ελένη Γιγή-Λαγοπούλου, υπεύθυνη
του Ηπατολογικού Ιατρείου της 
Β’ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ



Γορτυνία

«Καταστράφηκαν φυσικό
περιβάλλον και περιουσίες»

Τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η πυρ-
καγιά στα χωριά της Γορτυνίας περιέγραψε ο δήμαρ-
χος Ευστάθιος Κούλης σε συνέντευξή του στο Pa-
trisNews. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε σε μεγάλες κα-
ταστροφές σε περιουσίες των κατοίκων αλλά και στο
φυσικό περιβάλλον και επισήμανε ότι οι μεγαλύτε-
ρες καταστροφές έγιναν στις δημοτικές ενότητες
Τροπαίων και Ηραίας, καθώς στις περιοχές αυτές
έκαιγε μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς. Ο δήμαρχος
εξήρε τη συγκινητική προσπάθεια πολλών κατοίκων,
οι οποίοι, παρά την απειλή της πυρκαγιάς, επέλεξαν
να μείνουν στα χωριά τους και να παλέψουν με τις
φλόγες, σημειώνοντας πως «αυτοί ήταν που ουσια-
στικά έσωσαν τα χωριά μας».

Πελοπόννησος  

Κήρυξη έκτακτης ανάγκης
στους 5 πληγέντες δήμους

Την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
περιοχών σε 5 δήμους της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες
καταστροφικές πυρκαγιές, εισηγείται με σχετικά
έγγραφά του προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας ο περιφερειάρχης Παναγιώτης
Νίκας. Επισημαίνεται ότι οι εισηγήσεις αφορούν
ειδικότερα σε περιοχές στους πυρόπληκτους Δή-
μους Ανατολικής Μάνης, Πύλου - Νέστορος, Οι-
χαλίας, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας.

Πενήντα τέσσερις βενζινοκίνητες γεννήτριες που θα βοη-
θήσουν στη μάχη κατά των πυρκαγιών και επιπλέον θα στη-

ρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν πλη-
γεί στην περιοχή διέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-

δονίας στην πληγείσα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. «Στε-
κόμαστε δίπλα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στους

δήμους και τους συμπολίτες μας που αυτές τις ημέρες δο-
κιμάζονται σκληρά στην Εύβοια. Δείχνουμε έμπρακτα την
αλληλεγγύη μας, διαθέτοντας 54 γεννήτριες, που θα βοη-

θήσουν τους κατοίκους της περιοχής αλλά και την Αυτοδι-
οίκηση στη διαχείριση της καθημερινότητας σε αυτήν τη

δύσκολη περίοδο. Αυτές τις μέρες καμία περιφέρεια, κα-
νένας δήμος και κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται

μόνος», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας. Παράλληλα με αυτή
την πρωτοβουλία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέ-

σω της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Πολιτικής και Αλλη-
λεγγύης ξεκίνησε τη δράση «Είμαστε δίπλα σας» και συγ-

κεντρώνει αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.

Πλήρως αντιτίθενται στη λειτουργία λατομείου
στο όρος Λαϊλιά η δημοτική Αρχή Σερρών,
καθώς και οι δημοτικές παρατάξεις. Προς
τούτο, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών
συνήλθε εκτάκτως και σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση κατά την οποία εγκρίθηκε
ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα: «Το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, έχοντας υπόψη
τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση λατομείου
γρανίτη σε δημόσια δασική έκταση, εμβαδού
99.935 τ.μ. εντός ζώνης Natura 2000 “ Όρη
Βροντούς - Λαϊλιάς” στη θέση Χέρσο της Τ.Κ.
Αχλαδοχωρίου της Δ.Ε. Αχλαδοχωρίου του
Δήμου Σιντικής, διαπιστώνοντας ότι η
προωθούμενη εκμετάλλευση θα επιφέρει
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε
μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
εκτιμώντας ότι η εγκατάσταση του λατομείου
θα επιβαρύνει την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, θεωρώντας ότι η λειτουργία
λατομείου θα υποβαθμίσει δραματικά το
περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Εκφράζει
ρητά την αντίθεσή του στη λειτουργία
λατομείου στο όρος Λαϊλιά και συντάσσεται
απόλυτα με την απόφαση της Τοπικής
Κοινότητας Αχλαδοχωρίου και του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής».

!Σέρρες

Ομόφωνο «όχι» στη
λειτουργία λατομείου
στον Λαϊλιά

Στήριξη των πυρόπληκτων 
Εύβοιας με 54 γεννήτριες

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Ήπειρος 

Έργα περιβάλλοντος και πολιτισμού 
και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες

Έργα περιβάλλοντος, πολιτισμού και οδικής ασφάλειας ενέκρινε η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κατά την προχθεσινή
συνεδρίασή της. Εξ
αυτών το μεγαλύτερο
περιβαλλοντικό έργο
σε προϋπολογισμό
(6,828 εκατ. ευρώ)
είναι η επέκταση -
αναβάθμιση του ΧΥΤΥ
Καρβουναρίου και
ακολουθεί η εγκατά-
σταση επεξεργασίας
λυμάτων Δήμου Κόνιτσας (με προϋπολογισμό 2,75 εκατ. ευρώ). Ιδιαί-
τερης πολιτιστικής σημασίας έργο είναι και ο διαγωνισμός για την εκ-
πόνηση μελέτης - αποκατάστασης του Ιερού Ναού Παρηγορήτισσας
της Άρτας, για την οποία αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος.

Μεσολόγγι

Προς εξυγίανση η κοινωφελής επιχείρηση
Σε τροχιά πλήρους εξυγίανσης βαίνει η Δημοτική Κοινωφελής Επι-

χείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Με-
σολογγίου, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που υλοποιεί κατά γράμμα η
δημοτική Αρχή. Η επιχείρηση τον Σεπτέμβρη του 2019 βρέθηκε με ένα
δυσβάσταχτο χρέος από οφειλές σε ΙΚΑ, εργαζομένους και προμη-
θευτές. Για χρέος είναι σε εξέλιξη έρευνα για τη διαχείριση των προ-
ηγούμενων διοικήσεων. Σημειώνεται ότι έχουν εξοφληθεί όλες οι
οφειλές σε εργαζομένους, οι οφειλές στη ΔΟΥ και καταβλήθηκε μέρος
οφειλών στον ΕΦΚΑ και πληρώθηκε μέρος από τις οφειλές προς προ-
μηθευτές…
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Τ
α στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις που
έλαβαν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης για την πρόληψη των πυρκα-

γιών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο
Εσωτερικών. Όπως αναφέρεται σχετικά,
πριν από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής
περιόδου διέθεσε το ποσό των 21,4 εκατ. ευ-
ρώ στους δήμους όλης της χώρας για κάλυ-
ψη δράσεων πυροπροστασίας. Συγκεκριμέ-
να στις 5 Μαΐου διατέθηκε συνολικό ποσό
ύψους 16,9 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ και
στις 10 Μαΐου δόθηκε επιπλέον 1,5 εκατ. ευ-
ρώ -και πάλι από τους ΚΑΠ- στους Συνδέ-
σμους Δήμων της Αττικής για αντίστοιχες
δράσεις. Επιπροσθέτως, μετά την ευρεία κυ-
βερνητική σύσκεψη για τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό της φετινής αντιπυρικής περιό-
δου, στις 24 Μαΐου εγκρίθηκαν και διατέθη-

καν επιπλέον 3 εκατ. ευρώ για 17 δήμους της
χώρας που τέθηκαν σε καθεστώς Ειδικής Κι-
νητοποίησης Πολιτικής Προστασίας. Τα εν
λόγω ποσά δόθηκαν σε 14 δήμους της Αττι-
κής που είχαν πληγεί από τη «Μήδεια», κα-
θώς και στους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας,
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Σα-
ρωνικού και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε
διαδικασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης
καύσιμης ύλης. Τέλος, στις 7 Αυγούστου, στο
πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθμού, προστέθηκε το ποσό του 1,5
εκατ. ευρώ, το οποίο διατέθηκε σε 17 δήμους
και 5 περιφέρειες της χώρας που δοκιμάζον-
ταν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τε-
λευταίων ημερών. 

Χωρίς παράβολο και γραφειοκρατία
Τη δυνατότητα αντικατάστασης άδειας οδήγησης

χωρίς την καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου
και την οριστική διαγραφή κατεστραμμένου οχήματος
με υπεύθυνη δήλωση δίχως να απαιτείται η προσκό-
μιση άλλου δικαιολογητικού για όσους έχουν πληγεί
από τις πυρκαγιές ζητά ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης. Με επείγουσα επιστολή του προς
τον υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, τον υπουρ-
γό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον υπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών Κων. Καραμανλή προτείνει να υπάρξει σχετική νομοθετική πρόνοια
στο πλαίσιο της πανεθνικής προσπάθειας για την άμεση αποκατάσταση και έμπρακτη υπο-
στήριξη όσων επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως σημειώνει ο κ. Πατού-
λης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, απαλλαγμένες από οικονομικές υποχρεώσεις και γρα-
φειοκρατικές διατυπώσεις, κρίνονται όχι μόνο αναγκαίες αλλά και εξαιρετικά επείγουσες
λόγω είτε της καταστροφής των κατοικιών τους είτε της αδυναμίας ταυτοποίησης των οχη-
μάτων τους που καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν από τον πύρινο εφιάλτη. 

Ξεκίνησαν τα έργα

Οι εργασίες ανακατασκευής και ανά-
πλασης της κάτω Πλατείας Συντάγμα-
τος, του δημόσιου χώρου που οριοθε-
τούν οι οδοί Φιλελλήνων, Καραγιώρ-
γη Σερβίας και Μητροπόλεως, ξεκί-
νησαν, καθώς ο στόχος του Δήμου
Αθηναίων είναι ένα μεγάλο μέρος των
έργων να γίνει στα μέσα Αυγούστου
με κύριο γνώμονα την πρόκληση της
ελάχιστης δυνατής όχλησης στην κί-
νηση ανθρώπων και οχημάτων. Σύμ-
φωνα με την ενημέρωση, δεν επέρ-
χεται καμία αλλαγή στο εύρος του
οδοστρώματος, παραμένουν ως
έχουν οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας
των οχημάτων, ενώ η εξυπηρέτηση
των επιβατών των ΜΜΜ θα συνεχίσει
να γίνεται από τις υφιστάμενες γραμ-
μές λεωφορείων και τρόλεϊ και τις
υφιστάμενες στάσεις. Καθ’ όλο τον
χρόνο των εργασιών οι υπηρεσίες του
δήμου θα διασφαλίζουν την απρό-
σκοπτη διέλευση των ανθρώπων που
κινούνται, εργάζονται και κάνουν τα
ψώνια τους στην ευρύτερη περιοχή.

Προχωρά το ΣΦΗΟ σε
Παπάγου - Χολαργό
Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού έλαβε
χρηματοδότηση από το Πράσινο Τα-
μείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτι-
σης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) με
στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνη-
σης. Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων αποτελεί ένα ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο χωροθέτησης δημόσιων
φορτιστών με στόχο την προώθηση
εναλλακτικών μέσων μεταφοράς. Στο
πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ανοι-
χτή ηλεκτρονική διαβούλευση για την
καταγραφή των απόψεων πολιτών και
φορέων σχετικά τόσο με την ηλεκτρο-
κίνηση όσο και με τη χωροθέτηση των
σημείων φόρτισης ηλεκτρονικών οχη-
μάτων. Τα αποτελέσματα της διαβού-
λευσης, η οποία θα διαρκέσει έως την
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, θα λη-
φθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό
του δικτύου των σημείων επαναφόρτι-
σης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σήμερα θα δημοσιευτούν τα
προσωρινά αποτελέσματα
του προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής»
2021-2022 και το παράλληλο
πρόγραμμα του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ενώ τα οριστικά
θα δημοσιευτούν στις
20/8/2021 στη σελίδα της
ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr).
Στις μητέρες-δικαιούχους θα
χορηγηθεί ένα voucher αξίας
180 ευρώ ανά μήνα για την
κάλυψη του κόστους των
βρεφονηπιακών σταθμών της
επιλογής τους.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ψηφιακός
μετασχηματισμός στο
Γαλάτσι
Ο Δήμος Γαλατσίου προχωρά με στα-
θερά βήματα προς τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό, καθώς αλλάζει και
δημιουργεί σύγχρονες ψηφιακές
υποδομές, όπως την ασύρματη δι-
κτύωση στο κτίριο του δημαρχείου,
στα δύο ΚΕΠ, στο αμαξοστάσιο, στο
Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γα-
λατσίου (ΠΑΛΑΙ) και στο Άλσος Βεΐ-
κου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ασύρ-
ματη δικτύωση σε όλες τις παραπά-
νω δομές υλοποιήθηκε με το ίδιο κό-
στος που είχε αρχικά προδιαγραφεί
για την αντικατάσταση και μόνο της
καλωδιακής δικτύωσης στο κεντρι-
κό κτίριο του δήμου. Επίσης, προχώ-
ρησε η σύμβαση για την προμήθεια
μηχανημάτων δικτυακού εξοπλι-
σμού με εγκατάσταση, διασύνδεση
και παραμετροποίηση, με συνολική
δαπάνη 65.390,79 ευρώ. 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε I Ο  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν   

Δόθηκαν 22,9 εκατ. στους ΟΤΑ
για δράσεις πυροπροστασίας

Τα προσωρινά
αποτελέσματα
των vouchers
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Η
πριγκίπισσα Λατίφα πριν από λίγο καιρό είχε συγκινήσει την παγκό-
σμια κοινή γνώμη, όταν έγινε γνωστό ότι ήταν ουσιαστικά «όμηρος»
του σεΐχη του Ντουμπάι, ούσα «φυλακισμένη» από τον πατέρα της,
παρά τη δική της θέληση, όπως η ίδια είχε πει το 2018.

Ωστόσο, μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Λατίφα με δύο φίλους της, την
παιδαγωγό Σιονέντ Τέιλορ, που εργάζεται στο εμιράτο του Ντουμπάι, και τον
εξάδελφό της, Μάρκους Εσάρμπι, κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και ανανεώ-
νει τη σχετική με τη Λατίφα συζήτηση. Οι τρεις που εμφανίζονται στη φωτογρα-
φία βρίσκονται στην Ισλανδία, με αποτέλεσμα οι χρήστες των δημοφιλών μέ-

σων κοινωνικής δικτύωσης να συμπεραίνουν ότι μάλλον η
πριγκίπισσα του Ντουμπάι έχει ξεφύγει από τον περιορισμό
της. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε στο Instagram η
Τέιλορ, η 35χρονη πριγκίπισσα φαίνεται χαμογελαστή και
αγκαλιά με εκείνη και τον ξάδερφό της Μάρκους Εσάμπρι σε
έναν λόφο της Ισλανδίας. «Μια υπέροχη βόλτα με τη Λατίφα
και τον Μάρκους», προσθέτει στην περιγραφή της δημοσίευ-
σης η παιδαγωγός και φίλη της πριγκίπισσας.

Πριν από περίπου τρία χρόνια η ίδια η πριγκίπισσα του
Ντουμπάι, κόρη του ηγέτη της χώρας, είχε συγκλονίσει την
παγκόσμια κοινή γνώμη με βίντεο που είχε αναρτήσει, λέ-
γοντας πως κρατείται αιχμάλωτη από τον πατέρα της παρά τη
θέλησή της. Πάντως, κατά τους τελευταίους μήνες φίλη της
Λατίφα, Σιονέντ Τέιλορ, είχε δημοσιεύσει και άλλο φωτογρα-
φικό υλικό με την πριγκίπισσα, ενώ τον Ιούλιο πραγματοποί-
ησαν μαζί ένα ταξίδι στην Ισπανία. Συνεπώς όλα συνηγορούν
ότι η «φυλάκιση» της Λατίφα έχει τελειώσει.

Η Λατίφα μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, όπως
είναι το πλήρες όνομά της, γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου
1985 στο Ντουμπάι. Ο πατέρας της, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν
Ρασίντ αλ Μακτούμ, είναι ο πρωθυπουργός των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, ενώ η μητέρα της Χουρία Αχμέτ αλ Μά-
ας είναι από την Αλγερία. Έχει δύο ακόμη αδελφές που
έχουν το ίδιο όνομα με εκείνη. Η Λατίφα έφυγε από το

Ντουμπάι στα τέλη του Φεβρουαρίου 2018 (σε ηλικία 33 ετών), αλλά έπειτα από
άμεση κινητοποίηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και σε συνεργασία με
την κυβέρνηση της Ινδίας η Λατίφα υποχρεώθηκε με τη βία να επιστρέψει στο
Ντουμπάι, όπου και κρατήθηκε παρά τη θέλησή της με εντολή του πατέρα της.
Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα διεθνές κίνημα για την απε-
λευθέρωσή της με την κωδική ονομασία #FreeLatifa. Σε αυτό το πλαίσιο ακτιβι-
στές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατάφεραν να αποκαταστήσουν επα-
φή με τη Λατίφα την περίοδο του περιορισμού της και λάμβαναν από αυτή μη-
νύματα κειμένου και βίντεο. Αυτά θεωρούνται βασικός μοχλός πίεσης για την
απελευθέρωση της Λατίφα.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Ι Σ Σ Α  Λ Α Τ Ι Φ Α

«Ομηρία» τέλος
και ταξίδι 

στην Ισλανδία
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Πογκρόμ κατά Σύρων
προσφύγων στην  Άγκυρα
Σ

τόχος επιθέσεων με μαχαίρια και
πέτρες από οργισμένους Τούρ-
κους έγιναν κατά τη διάρκεια της
προχθεσινής νύχτας Σύροι πρό-

σφυγες στην περιοχή Μπαταλγκαζί της Άγ-
κυρας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του
ένα άτομο. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν
κυκλοφόρησε ευρέως η πληροφορία ότι
δύο Τούρκοι νεαροί μαχαιρώθηκαν από
Σύρους.

Το πλήθος έσπασε τα τζάμια καταστημά-
των και σπιτιών Σύρων προσφύγων, ενώ
αναποδογύρισε και ένα αυτοκίνητο στη
διάρκεια των ταραχών, στη συνοικία Αλτιν-
τάγκ της Άγκυρας. Η αστυνομία πυροβό-
λησε στον αέρα κάποια στιγμή, σε μια προ-
σπάθεια να σταματήσουν οι επιθέσεις,
όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Τα επεισόδια ξέσπασαν έπειτα από έναν
καβγά μεταξύ νεαρών Τούρκων και Σύρων.
Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk μετέδωσε
ότι ένας Τούρκος σκοτώθηκε στη συμπλο-
κή αυτή και ένας άλλος τραυματίστηκε.

Δύο αλλοδαποί έχουν συλληφθεί και
τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον
θάνατο του νεαρού, σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Anadolu. Ο επικεφαλής της τουρ-
κικής Ερυθράς Ημισελήνου, Κερέμ Κινίκ,

ανάρτησε βίντεο στο Twitter, στο οποίο δεί-
χνει το πλήθος να ρίχνει πέτρες στα σπίτια
των Σύρων προσφύγων.

«Ποια παράδοσή μας προβλέπει τον λι-
θοβολισμό των σπιτιών τη νύκτα; Πολλοί
πρόσφυγες επικοινώνησαν μαζί μας και
δήλωσαν ότι ανησυχούν για τις ζωές των
παιδιών τους», κατήγγειλε. Ο ίδιος ανάρτη-
σε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένα
μικρό παιδί με το πρόσωπό του γεμάτο αί-
ματα, που τραυματίστηκε από μία πέτρα
που έπεσε μέσα στο σπίτι του και το οποίο
διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Άγκυρας

ανέφερε στο Twitter στη διάρκεια της νύ-
κτας ότι «οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια»
που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης
έχουν τερματιστεί.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα
(CHP) της αντιπολίτευσης κάνει λόγο για
προβοκάτσια και κατηγορεί την κυβέρνη-
ση ότι ασκεί πολιτική πάνω στο δράμα των
προσφύγων, ενώ ο δήμαρχος της Άγκυρας,
Μανσούρ Γιαβάς, που ανήκει στο ίδιο κόμ-
μα, ζήτησε την κατάρτιση ενός σχεδίου για
τους πρόσφυγες με ταχεία επιστροφή τους
στις πατρίδες τους.

Στην Τουρκία ζουν περίπου 3,7 εκατομ-
μύρια Σύροι πρόσφυγες, ενώ τον τελευταίο
καιρό υπάρχει ανησυχία στη χώρα για το
ενδεχόμενο μεγάλης εισροής μεταναστών
από το Αφγανιστάν, καθώς η κατάσταση
ασφαλείας εκεί επιδεινώνεται συνεχώς. 

Έσπασαν τζάμια
καταστημάτων και σπιτιών -
Αναποδογύρισαν αυτοκίνητα

Επελαύνουν 
οι Ταλιμπάν 
στο Αφγανιστάν

Ο θρησκευτικός φανατισμός και οι
μαζικές ανθρωποκτονίες κυριαρχούν
όπου δεν υπάρχει επιτήρηση από με-
γάλα κράτη της Δύσης. Μόλις χθες
έγινε γνωστό ότι στο Αφγανιστάν, απ’
όπου αποχώρησαν πριν από λίγες
εβδομάδες και οι τελευταίοι Αμερι-
κανοί στρατιώτες, οι Ταλιμπάν προ-
ελαύνουν, σκορπίζοντας το χάος, και
θεωρείται θέμα χρόνου να κυριεύ-
σουν την πρωτεύουσα Καμπούλ. Οι
Ταλιμπάν έθεσαν υπό τον έλεγχό τους
τις πρωτεύουσες οκτώ επαρχιών μέ-
σα σε μόλις έξι ημέρες, ενώ ο ρυθμός
της προέλασής τους προκαλεί έκπλη-
ξη σε Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ωστόσο ο Τζο Μπάιντεν δεν μετανιώ-
νει για την απόφασή του να αποσύρει
τα στρατεύματά του από την ασιατική
χώρα.

Την ίδια ώρα, οι τζιχαντιστές σκορ-
πίζουν τον όλεθρο και τον θάνατο στο
Νίγηρα. Στις 25 Ιουλίου, 14 άμαχοι δο-
λοφονήθηκαν στο χωριό Ουιγέ. Στις
28/7, 19 άνθρωποι σφαγιάστηκαν στο
χωριό Ντεγέ Κουκού και χθες άλλοι
15 έχασαν τη ζωή τους στο Μπανιμ-
πανγκού. Οι περιοχές αυτές έχουν
μετατραπεί σε θέατρο αιματηρών επι-
θέσεων τζιχαντιστικών οργανώσεων
που ορκίζονται πίστη στην «Αλ Κάιν-
τα» ή στο «Ισλαμικό Κράτος».

Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία από την τε-
λευταία συνέντευξη που παραχώρησε ο πρό-
εδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δη-
μοσιογράφους του CNN Turk και του Kanal D, η
οποία φαίνεται πως μόνο αυθόρμητη δεν ήταν,
αφού απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιο-
γράφων χρησιμοποιώντας... autocue! Στο Twit-
ter προκλήθηκε σάλος, με το hashtag #Cumhur-
başkanıGündemÖzel να σαρώνει. Οι χρήστες
του Twitter με το hashstag που σημαίνει «η ειδι-
κή ατζέντα του προέδρου» μιλούσαν υπέρ του
Ερντογάν, εκτός από ορισμένους που παρατήρη-
σαν στα πλάνα κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να εί-
ναι στον χώρο όπου διενεργήθηκε η συνέντευξη
και αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το autocue το
οποίο υπαγόρευε τις απαντήσεις του Ερντογάν
και αυτός τις διάβαζε! «Είμαστε χώρα της... πλά-
κας», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, με
άλλον να λέει πως ο Ερντογάν κυβερνά το κράτος
μας με το autocue.

Ο Ερντογάν απαντούσε σε συνέντευξη διαβάζοντας autocue!



Ως προάγγελο εντυπωσιακής αναπτυξιακής δυναμικής
χαρακτηρίζει η Alpha Bank την έκρηξη των επιχειρηματι-
κών προσδοκιών. 

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές στο εβδομαδιαίο οικονο-
μικό δελτίο της τράπεζας, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίμα-
τος έχει σχεδόν πλήρως ανακτήσει τις απώλειες που κα-
τέγραψε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και
έχει διαμορφωθεί στις 111,2 μονάδες, γεγονός που παρα-
πέμπει σε ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριό-
τητας. Από τους επιμέρους δείκτες επιχειρηματικών
προσδοκιών, τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σύγκριση με τον

περσινό Ιούλιο έχουν σημειώσει οι Κατασκευές και ακο-
λουθούν οι Υπηρεσίες, το Λιανικό Εμπόριο και η Βιομη-
χανία. Αντίθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αν και έχει
ανακάμψει σε έναν βαθμό από τον Νοέμβριο του 2020,
τον περασμένο μήνα διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα
(-32,9 μονάδες).

Οι αναλυτές της Alpha Bank επισημαίνουν ότι ειδικά στη
Βιομηχανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών ανήλ-
θε τον περασμένο μήνα στις 112,3 μονάδες έναντι 111,3 μο-
νάδων τον Φεβρουάριο του 2020 και 82,3 μονάδων τον Ιού-
νιο του 2020. Με βάση το στοιχείο αυτό αλλά και την πορεία

του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος διαμορφώνονται βελτιω-
μένες προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας, αποτε-
λώντας πρόδρομο δείκτη της σταδιακής ανάκαμψης της οι-
κονομικής δραστηριότητας. Προσθέτουν, δε, ότι υπάρχει
μια ξεκάθαρη θετική σχέση ανάμεσα στον ετήσιο ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ και τον δείκτη Επιχειρηματικών
Προσδοκιών, γεγονός που συνηγορεί στην άποψη ότι οι ση-
μαντικά βελτιωμένες επιδόσεις του οικονομικού κλίματος,
κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους αλλά και τον Ιούλιο, πα-
ραπέμπουν σε ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστη-
ριότητας.

Σ
ε ανοδική αναθεώρηση των
στόχων του Προϋπολογισμού
για την ανάπτυξη και το έλ-
λειμμα του 2021, διαμορφώ-

νοντας καλύτερη αφετηρία εκκίνησης
για το 2022, προχωρά το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης.

Η ταχύτερη αύξηση των τουριστικών
εισπράξεων και των εξαγωγών σε σχέση
με τις αρχικές προβλέψεις, σε συνδυα-
σμό με την εκρηκτική αύξηση της οικο-
δομικής δραστηριότητας, διαμορφώνει
συνθήκες για ανάπτυξη πάνω από το 4%
και για έλλειμμα χαμηλότερα του 10% κα-
τά τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, παρά το κόστος των 500 εκατ.
ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων
συνεπειών των πρόσφατων καταστροφι-
κών πυρκαγιών, η δυναμική της οικονο-
μίας είναι τόσο ισχυρή που θα επιδράσει
εξαιρετικά ευνοϊκά στα βασικά μεγέθη
της φετινής χρονιάς.

Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν
περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρό-
γραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής
της περιόδου 2022-2025, έχουν διαμορ-
φωθεί ευνοϊκές προϋποθέσεις έτσι ώστε
η ανάπτυξη να κινηθεί αρκετά υψηλότε-

ρα από τον αρχικό στόχο του 3,6% αλλά
και αρκετά χαμηλότερα από το 10% σε
σχέση με το έλλειμμα. Άλλωστε, τα κα-
λύτερα στοιχεία για την οικονομία επιβε-
βαιώνονται και από τη μεγάλη μείωση
της ανεργίας τον Ιούνιο στο 15%, κάτι που
θεωρείται έκπληξη από το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι επιτελείς του υπουργείου Οικονο-
μικών διαπιστώνουν ότι η δυναμική του
διμήνου Ιουνίου - Ιουλίου αλλά και τα
πρόδρομα στοιχεία-μηνύματα του διμή-
νου Αυγούστου - Σεπτεμβρίου παραπέμ-
πουν σε εντυπωσιακή ανάκαμψη της οι-
κονομικής δραστηριότητας, η οποία θα
είναι σε αρκετές περιπτώσεις αισθητά
πιο ισχυρή σε σχέση και με τις πλέον αι-
σιόδοξες προβλέψεις που διατυπώνον-
ταν κατά την κατάρτιση του Προϋπολογι-
σμού του 2021. Έτσι, σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες, αναμένεται αναθεώ-

ρηση του στόχου για τη φετινή αύξηση
του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 4,1%, που σε
περίπτωση υπέρβασης των στόχων για
το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου
μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 4,4%-
4,5%. Φυσικά, καθοριστική συμβολή
στην επίτευξη του νέου υψηλότερου
στόχου θα έχουν οι πόροι που θα λάβει
φέτος η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 7,5
δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι προ ημερών
εισέρευσαν στα δημόσια ταμεία τα πρώ-
τα 4 δισ. ευρώ, ενώ έως τις αρχές του
χειμώνα θα εκταμιευτούν και τα υπόλοι-
πα 3,5 δισ. ευρώ, επί συνόλου 30,5 δισ.
ευρώ για την προγραμματική περίοδο
2021-2027. 

Ισχυρό στήριγμα για την οικονομία
αποτελεί η εκτίναξη των επενδύσεων,
κάτι που αποτυπώνεται και στην έκδοση
των νέων οικοδομικών αδειών αλλά και

στην υλοποίηση μεγάλων projects κυ-
ρίως στους κλάδους του Τουρισμού και
της Ενέργειας. Μάλιστα, ειδικά στο σκέ-
λος του τουρισμού, παρά τα περιοριστικά
μέτρα σε κρίσιμους προορισμούς όπως
η Κρήτη, εκτιμάται ότι δεν θα ανακοπεί η
δυναμική αύξηση των τουριστικών ει-
σπράξεων κοντά στο 50% σε σχέση με το
2019, από τη στιγμή που ο Προϋπολογι-
σμός βασίστηκε στην υπόθεση εργασίας
για ποσοστό 40%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Alpha Bank: Έκρηξη θετικών επιχειρηματικών προσδοκιών 
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Τ
α εκκαθαριστικά της πληρωμής
του ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5
ετών σε όσους υπόχρεους δεν
κατέβαλαν τα ποσά του φόρου

αναμένεται να αποστείλει εντός των προ-
σεχών ημερών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων. Η σχετική απόφαση δημο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ (αριθμός φύλλου 3706)
και περιλαμβάνεται στην απόφαση
1176/2021 του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσι-
λή. Η υπηρεσία προχώρησε σε διασταυ-
ρώσεις και οριστικοποίησε τις διαφορές,
οπότε ανοίγει ο δρόμος για μαζική απο-
στολή χιλιάδων εκκαθαριστικών που
αφορούν στην πληρωμή του φόρου για τα
προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, στη σχετι-
κή απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ καθο-
ρίζονται και οι διαδικασίες καταλογισμού
του φόρου αλλά και τα πρόστιμα και οι
προσαυξήσεις.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «ση-
μαντικός αριθμός νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων δεν υπέβαλε δηλώ-
σεις στοιχείων ακινήτων, παρότι υπήρχε
σχετική υποχρέωση». Μάλιστα, ο καταλο-
γισμός φόρων και προστίμων ανατρέχει
σε όσα χρόνια πίσω δεν έχουν παραγρα-
φεί. Η απόφαση προβλέπει την έκδοση
πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού ΕΝ-
ΦΙΑ στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρί-

ου του έτους, για το οποίο εκδίδεται η
πράξη αυτή, δεν είχαν προβεί σε διακοπή
εργασιών και δεν έχει εκδοθεί πράξη δι-
οικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για το
έτος αυτό. Τα στοιχεία των ακινήτων για
την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου λαμβάνονται από τις δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων, όπως αυτές έχουν
αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο
Ακινήτων.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι στις περιπτώ-
σεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελ-
λείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινή-
των, με αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται
ως μη δηλωθέντα, επί της πράξης εκτιμώ-
μενου προσδιορισμού φόρου υπάρχει ει-
δική επισήμανση για αυτά. Επιπλέον, σε
όσες περιπτώσεις προκύπτει επιπλέον
φόρος έως 1 ευρώ, αυτός δεν θα καταβάλ-
λεται. Επίσης, η εκδοθείσα πράξη εκτιμώ-
μενου προσδιορισμού φόρου αναρτάται
στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων και
κοινοποιείται στους υπόχρεους. Στις πε-
ριπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλε-
κτρονική ενημέρωση του φορολογούμε-

νου για την έκδοση της πράξης, αυτή επι-
δίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο
ΔΟΥ.

Αν μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώ-
μενου προσδιορισμού φόρου οι επιχειρή-
σεις ή οι νομικές οντότητες υποβάλουν
δήλωση στοιχείων ακινήτων, η πράξη
εκτιμώμενου ΕΝΦΙΑ παύει να ισχύει. Ταυ-
τόχρονα, εκδίδεται το εκκαθαριστικό ση-
μείωμα του ΕΝΦΙΑ με τον βεβαιωμένο
φόρο και εφόσον έχει καταβληθεί επιπλέ-
ον ποσό, τότε αυτό θα επιστρέφεται. Η δή-
λωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπλη-
ρώνεται ο χρόνος παραγραφής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.
4174/2013, και επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις του
νόμου αυτού περί εκπρόθεσμης δήλω-
σης, όπως αναφέρει η απόφαση του διοι-
κητή της ΑΑΔΕ.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ και 
τι προβλέπει η απόφαση 
της ΑΑΔΕ για τα πρόστιμα 
και τις προσαυξήσεις 
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Οικοδομή: Εκδόθηκαν
άδειες για 5.000.000
τ.μ. μέσα σε έναν χρόνο!

Σε μια ολόκληρη πόλη με επιφάνεια
5.000.000 τετραγωνικών μέτρων αντιστοι-
χούν οι νέες οικοδομικές άδειες που εκδόθη-
καν μέσα σε έναν χρόνο, ενισχύοντας τις
προσδοκίες ανάκαμψης της οικονομικής
δραστηριότητας και αναπτυξιακής επανεκκί-
νησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής, στο διάστημα Ιουνίου
2020 - Μαΐου 2021 εκδόθηκαν 21.713 οικοδο-
μικές άδειες που αντιστοιχούν σε 4.987.900
τ.μ. και 20.944.200 κυβικά μέτρα! Στο πεντά-
μηνο Ιανουαρίου - Μαΐου σημειώθηκε αύξη-
ση 41,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδει-
ών, οι οποίες αντιστοιχούν σε αύξηση 60,9%
σε επιφάνεια και 53% σε όγκο σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η επανεκκίνη-
ση της οικονομίας τον περασμένο Μάιο, μετά
το πολύμηνο lockdown, συνοδεύτηκε από
αύξηση του αριθμού των οικοδομικών αδει-
ών κατά 63,5%, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξη-
ση της επιφάνειας κατά 113,7% και 98,2% σε
όγκο έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα.
Πιο συγκεκριμένα, οι άδειες που εκδόθηκαν
ήταν 2.203 και αντιστοιχούν σε 588.700 τε-
τραγωνικά μέτρα και 2.387.800 κυβικά μέτρα.

Στο 15% μειώθηκε 
η ανεργία, στα 4 εκατ. 
οι απασχολούμενοι

Τα μέτρα προστασίας των θέσεων εργα-
σίας, σε συνδυασμό με το άνοιγμα της οικο-
νομίας τον περασμένο Ιούνιο, οδήγησαν σε
νέα αύξηση της απασχόλησης και μείωση της
ανεργίας τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό
της ανεργίας μειώθηκε τον Ιούνιο στο 15%
έναντι 17,8% τον αντίστοιχο περσινό μήνα και
15,8% τον περασμένο Μάιο. Ο αριθμός των
απασχολούμενων τον περασμένο Ιούνιο ση-
μείωσε αύξηση κατά 181.470 άτομα ή 4,8% σε
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, φτά-
νοντας συνολικά τα 3.981.468 άτομα, ενώ σε
σχέση με τον φετινό Μάιο σημειώθηκε αύξη-
ση του αριθμού των απασχολουμένων κατά
64.281 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων μει-
ώθηκε κατά 123.817 άτομα και διαμορφώθη-
κε σε 700.990 άτομα. Τέλος, τα άτομα που δεν
εργάζονταν αλλά ούτε και αναζητούσαν ερ-
γασία τον περασμένο Ιούνιο ανέρχονταν σε
3.181.032, παρουσιάζοντας μείωση κατά
89.872 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο περ-
σινό μήνα και κατά 33.431 άτομα σε σχέση με
τον φετινό Μάιο.

Ποιοι θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ
πέντε ετών αναδρομικά



Η
Eurobank και το προσωπικό
της εκφράζουν τη συμπαρά-
στασή τους προς τους πυρό-

πληκτους στην Εύβοια, την Αττική και
την Πελοπόννησο που επλήγησαν από
τις καταστροφικές πυρκαγιές και συμ-
μετέχει πλήρως στις ενέργειες άμεσης
ανακούφισης των πληγέντων, τις οποί-
ες έχει ανακοινώσει η Ένωση Ελληνι-
κών Τραπεζών (αναλυτικά στο www.h-
ba.gr). Επιπροσθέτως, η Eurobank θε-
ωρεί υποχρέωσή της, στο πλαίσιο της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να συμ-
βάλει άμεσα και ουσιαστικά στις μα-
κροπρόθεσμες ενέργειες τόσο για την
πυροπροστασία όσο και για την αποκα-
τάσταση του δασικού πλούτου της χώ-
ρας που απειλείται από τη μεταβολή
των κλιματικών δεδομένων, η οποία
αποτελεί μια νέα πραγματικότητα παγ-

κοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώ-
νει ότι θα προβεί σε δωρεά ύψους 1
εκατ. ευρώ για δέσμη δράσεων που
αφορούν στην ενίσχυση των πυροσβε-
στικών μέσων για την αντιμετώπιση δα-
σικών πυρκαγιών, στη βελτίωση των
επιχειρησιακών δυνατοτήτων της πολι-

τικής προστασίας, σε ενέργειες για τη
βιώσιμη αναδάσωση των καμένων δα-
σικών εκτάσεων και στη συνολικότερη
προστασία του φυσικού περιβάλλον-
τος, καθώς και στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση με
έμφαση στα παιδιά και τους νέους.

«E-commerce»: Στην πρώτη 
θέση οι αγορές ηλεκτρικών 
- ηλεκτρονικών ειδών

Το 50% των Ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου
πραγματοποίησε τουλάχιστον μία online αγορά
το τελευταίο 15ήμερο, δείχνοντας ότι οι κατα-
ναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν «ψηφιακά»
έστω και κάποιες κατηγορίες αγαθών, με τα
ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά να βρίσκονται
στην πρώτη θέση αυτής της λίστας. Ειδικότερα,
το 1/3 των Ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου
(34%) απαντά σε έρευνα ότι θα συνεχίσει να
αγοράζει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα
online το επόμενο διάστημα. Αν και η πρόθεση
αγοράς μέσω Διαδικτύου ανά κατηγορία τον
Ιούλιο του 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του
2020 παρουσιάζει μείωση, τα ποσοστά είναι
σαφώς υψηλότερα σε σχέση με τον Ιούνιο του
2020 στους πρώτους μήνες της πανδημίας.
Ακολουθούν τα είδη ρουχισμού με 18%, τα παι-
χνίδια και είδη δώρων με 15%, τα είδη προσωπι-
κής περιποίησης με 14%, τα έπιπλα με 14% και τα
είδη γραφείου και βιβλία με 13%.

Η NN Hellas δίπλα στους πληγέντες
Η NN Hellas ανακοίνωσε ότι στέκεται στο
πλευρό όλων όσοι δοκιμάζονται από τις πυρ-
καγιές των τελευταίων ημερών σε Αττική,
Εύβοια και Πελοπόννησο. Στο πλαίσιο αυτό,
υλοποιεί τις εξής ενέργειες: σε συνεργασία
με τον Όμιλο Affidea και το Dr Online προ-
σφέρεται έως 30 Σεπτεμβρίου πρόσβαση
στην εφαρμογή υγείας στους συνανθρώπους
μας που επλήγησαν από τις φωτιές, τις γυναί-
κες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος και τις εθελόντριες και τους εθελοντές
δασοπυροσβέστες.

Attica Bank: Ενίσχυση 
της ασφάλειας των συναλλαγών

Στην ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλα-
γών που πραγματοποιούν οι πελάτες της στο
Διαδίκτυο με κάρτα ή μέσω των ηλεκτρονικών
της καναλιών προχωρά η Attica Bank. Συγκε-
κριμένα, η τράπεζα παρέχει έναν νέο τρόπο
Ισχυρής Ταυτοποίησης με χρήση Push Notifi-
cations ήδη για συναλλαγές μέσω e-banking
και σταδιακά για αγορές ή πληρωμές με κάρτες
στο Διαδίκτυο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Διαγωνιστική διαδικασία (project
Skyline) για την ανάδειξη επενδυτή
που θα αποτελέσει τον στρατηγικό
της εταίρο στη διαχείριση και την
εκμετάλλευση σημαντικού μέρους
του χαρτοφυλακίου ακινήτων της
εκκινεί η Alpha Bank. Τις προηγού-
μενες μέρες εστάλησαν από τους
συμβούλους (Axia Ventures, Διεύ-
θυνση Επενδυτικής Τραπεζικής της
Alpha Βank) προσκλήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους επενδυτές, ενώ μέ-
σα στον μήνα θα σταλούν και οι συμβάσεις εμπιστευτικό-

τητας. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυ-
τές θα κληθούν να αποτιμήσουν και
να καταθέσουν προσφορές για ένα
χαρτοφυλάκιο περίπου 700 ακινή-
των, αξίας σχεδόν 500 εκατ. ευρώ. Ο
επενδυτής που θα επιλεγεί θα απο-
κτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στην
Alpha Αστικά Ακίνητα (και τα ακί-
νητά της ασφαλώς), με την Alpha
Bank να διατηρεί ένα μειοψηφικό
ποσοστό. Στόχος είναι η μετατροπή

της εταιρείας σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων, που θα
τοποθετείται σε διάφορες κατηγορίες ακινήτων.

Πλούσια δώρα για κάθε συναλλαγή που κάνουν οι καταναλωτές
σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών Dufry αλλά και ένα μεγάλο
έπαθλο μέσω κλήρωσης αξίας 12.000 ευρώ προσφέρουν οι Al-
pha Bank και Visa. Πλέον κάθε ταξίδι κρύβει και ένα δώρο. Ολο-
κληρώστε τις αγορές σας σε επιλεγμένα καταστήματα Dufry με
κάρτες Visa της Alpha Bank. Η προσφορά ισχύει για αγορές που
θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένα καταστήματα Dufry το διά-
στημα έως 31/10/2021. Σε κάθε αγορά, εκτός από το σίγουρο δώ-
ρο, κερδίζουν και μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση με έπα-
θλο ένα υπέροχο ταξίδι συνολικής αξίας 12.000 ευρώ. Τα ψηφια-
κά βραβεία μπορεί να είναι πόντοι για το πρόγραμμα επιβράβευ-
σης της Dufry ή κουπόνια έκπτωσης 5 ή 10 ευρώ για επόμενες
αγορές στα καταστήματα της εταιρείας.

Visa: Δώρα για τις αγορές στα Dufry σε αεροδρόμια

Alpha Bank: Επιλέγει στρατηγικό επενδυτή για τα ακίνητά της

Eurobank: Δωρεά 1 εκατ. ευρώ για 
πυροπροστασία και βιώσιμη αναδάσωση



ΕΥΔΑΠ: 
Στις 13 Σεπτεμβρίου 
η αποκοπή επιστροφής
κεφαλαίου

Σ
τις 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποκοπή της επι-
στροφής κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση. Η καταβολή του θα ξεκινήσει

στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ τα αποτελέσματα εξαμήνου θα
ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοι-
νό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.(1) του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό της Συμβού-
λιο κατά τη συνεδρίασή του προσδιόρισε τις ημερομη-
νίες αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαί-
ου που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων στις 25/6/2021. Συνεπώς, το χρηματοοικονομι-
κό ημερολόγιο για το υπόλοιπο του έτους διαμορφώνε-
ται ως εξής: Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021: Αποκοπή
Επιστροφής Κεφαλαίου (πριν από τις 17/9/2021 που εί-
ναι η ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής
Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων επί των μετοχών και του
δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap). Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου
2021: Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου (record date).
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021: Έναρξη καταβολής
μέσω Τραπέζης. Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021: Ανακοί-
νωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2021».

ΕΤΕ: Αύξηση προμηθειών 
στις πιστωτικές κάρτες

Στην αύξηση των προμηθειών στις πιστωτικές κάρ-
τες ιδιωτών και επιχειρήσεων προχωρά από το φθι-
νόπωρο η Εθνική Τράπεζα, όπως έγινε γνωστό πριν
από λίγες μέρες. Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ ήταν από τις
τράπεζες με τις χαμηλότερες χρεώσεις στον τομέα
των πιστωτικών καρτών και με τις κινήσεις αυτές
εναρμονίζεται με τον ανταγωνισμό.

Facebook, Twitter, 
Google: Στη μάχη 
κατά των fake news

Στη μάχη για την ανάσχεση αυτής της λαίλαπας έχουν
ενεργοποιηθεί από την πρώτη στιγμή οι ψηφιακές
πλατφόρμες, όπως το Facebook, το Twitter ή το
Google, μέσω των οποίων, άλλωστε, διασπείρονται οι
ψευδές ειδήσεις για τον Covid-19. Έτσι, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή βρίσκει ικανοποιητική τη δραστηριότητα
των ψηφιακών πλατφορμών για την καταπολέμηση
της παραπληροφόρησης. Οι Βρυξέλλες δημιούργη-
σαν σχεδόν ταυτόχρονα με το ξέσπασμα της πανδη-
μίας έναν Κώδικα Δεοντολογίας, επί του οποίου ζήτη-
σαν από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να δεσμευ-
τούν. Η Κομισιόν, δημοσιεύοντας τις εκθέσεις των
Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft και Google για
τον μήνα Ιούνιο, δηλώνει την ικανοποίησή της για τη
δράση τους κατά των fake news. Καλεί, ωστόσο, και
άλλες εταιρείες να προσχωρήσουν στον κώδικα δε-
οντολογίας για την παραπληροφόρηση.

Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεάν
ιατρικές εξετάσεις με ασφάλιση Ι.Χ.

Παροχές υγείας θα κερδίζουν για τους ίδιους και την
οικογένειά τους όσοι συνάψουν νέο ασφαλιστήριο συμ-
βόλαιο για το όχημά τους στην Εθνική Ασφαλιστική.
Πρόκειται για ένα δωρεάν check up, δωρεάν επισκέ-
ψεις σε εφημερεύοντες γιατρούς για όλη την οικογέ-
νεια, -25% στις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, -25%
στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία, -40% στις
διαγνωστικές εξετάσεις, δωρεάν χρήση της υπηρεσίας
ασθενοφόρων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Cosmote: Αποκαταστάθηκε 
πλήρως το πρόβλημα

Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα που πα-
ρουσιάστηκε από προχθές το απόγευμα στο δίκτυο
της Cosmote. Σύμφωνα με την εταιρεία, πλέον όλοι
οι χρήστες έχουν πρόσβαση χωρίς κανένα πρόβλη-
μα σε όλες τις υπηρεσίες κινητής και φωνή και δε-
δομένα. Νωρίτερα, η Cosmote ενημέρωσε ότι
προχθές αργά το απόγευμα παρουσιάστηκε αδυνα-
μία πραγματοποίησης κλήσεων σε πελάτες κινητής.
Όπως υποστήριξε, «υλοποιήθηκε άμεσα αναδρομο-
λόγηση, με την οποία επιλύθηκε το μεγαλύτερο μέ-
ρος του προβλήματος. Μέρος των πελατών κινητής
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αδυναμία πρόσβα-
σης στο δίκτυο 4G. Οι τεχνικοί μας εργάζονται για
την οριστική επίλυση του θέματος. Λυπούμαστε για
την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε θερμά για την κα-
τανόησή σας».

ΟΛΘ: Ο Χαραλάμπης Καραμανέας
νέο μέλος στο Δ.Σ.
Ο ΟΛΘ ανακοινώνει πως το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙ-
ΠΕΔ) με την από 6/8/2021 επιστολή του ενημέρω-
σε ότι μετά την υποβολή παραίτησης του κ. Άγγε-
λου Βλάχου από μη εκτελεστικό μέλος του
Δ.Σ./ΟΛΘ με ημερομηνία ισχύος την 9/08/21, υπο-
δεικνύει σε αντικατάσταση αυτού τον κ. Χαραλάμ-
πη Καραμανέα του Ευαγγέλου ως νέο μέλος στο
Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ (άρ. 12
καταστατικού ΟΛΘ), προσκομίζοντας βιογραφικό
σημείωμα αυτού, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ
άλλων, αναφέρεται ενδεικτικώς ως προς την εμ-
πειρία του στον τομέα που δραστηριοποιείται η
εταιρεία ότι είναι μέλος του Ταμείου Ιδιωτικής Πε-
ριουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και στο παρελθόν έχει
υπηρετήσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις ελ-
ληνικών και διεθνών εταιρειών, που καλύπτουν
όλο το φάσμα της μελέτης και κατασκευής μεγά-
λων έργων υποδομής και έργων ακινήτων.

Συνεργασία United - Nokia 
για αναβάθμιση του δικτύου κινητής

Η United Group, μητρική εταιρεία της Nova, ανα-
κοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη Nokia για
την αναβάθμιση του δικτύου κορμού κινητής τηλε-
φωνίας στο cloud, ενισχύοντας τόσο την ποιότητα,
τη χωρητικότητα όσο και την ασφάλεια, με στόχο να
στηριχθεί η εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών επόμε-
νης γενιάς σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμ-
περιλαμβανομένων νέων βελτιωμένων υπηρεσιών
5G τόσο για οικιακούς όσο και για επαγγελματικούς
πελάτες. Οι αναβαθμίσεις αυτές αποτελούν μέρος
ενός πενταετούς προγράμματος ύψους άνω των 900
εκατ. ευρώ σε επενδύσεις στις οποίες προβαίνει η
United Group. Οι βασικές εφαρμογές της σύμπρα-
ξης θα είναι αρχικά διαθέσιμες για τα δίκτυα 3G, 4G
και 5G της United Group στο cloud, ξεκινώντας από
το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
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Επιμέλεια: Σπύρος Μουζακίτης

Τ
ην απόκτηση του Χρήστου Τζόλη ανακοί-
νωσε και επίσημα η Νόριτς. Ο νεαρός
άσος ταξίδεψε στην Αγγλία, πέρασε με
επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετά-

σεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Η συνερ-
γασία των δύο πλευρών θα έχει διάρκεια πέντε
ετών. Επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 18. Ο Τζό-
λης μετά τις υπογραφές εμφανίστηκε ενθουσια-
σμένος για την ευκαιρία που του δίνεται: «Είμαι πο-
λύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας
και ελπίζω να δω τους οπαδούς γρήγορα. Μίλησα με
τον προπονητή (σ.σ.: Daniel Farke) και μου είπε το
σχέδιο και τι θα κάνει μαζί μου η ομάδα. Είναι πολύ
καλό έργο για εμένα να υπογράψω εδώ. Από την
πρώτη στιγμή ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος
που ήρθα εδώ. Είπα στον ατζέντη μου να υπογράψει
γρήγορα. Είναι ένα πολύ καλό βήμα για εμένα. Πέ-
ρυσι ήταν η πρώτη μου επαγγελματική σεζόν. Είχα
καλά στατιστικά και κερδίσαμε το Κύπελλο στην Ελ-

λάδα. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν και να
συνεχίσω έτσι και εδώ».

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη Νόριτς ο ΠΑΟΚ ανακοί-
νωσε και εκείνος από την πλευρά του την πώληση
του παίκτη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Στην
ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «O ΠΑΟΚ
ανακοινώνει τη συμφωνία του με τη Νόριτς για τη
μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη και εύχεται στο
Golden Boy κάθε επιτυχία στην Premier League και
στη συνέχεια της καριέρας του. Η ιστορία του Τζόλη
με τον “δικέφαλο” ξεκίνησε το 2010. Πέρασε από
όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κα-
τέκτησε τίτλους, σκόραρε 100 φορές σε μια σεζόν,
μέχρι που τον Ιούλιο του 2020 σε ένα παιχνίδι κόν-
τρα στον Ολυμπιακό έκανε το όνειρό του πραγματι-
κότητα και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο
του με την ασπρόμαυρη φανέλα. Τους τελευταίους
14 μήνες έζησε το παραμύθι του με τον ΠΑΟΚ. Αγω-
νίστηκε σε 57 αγώνες, σκόραρε 17 φορές, έδωσε 10

ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχ-
θηκε MVP της σεζόν 2020-21 από το κοινό του “δι-
κεφάλου” και έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί
μαζί του». Η πρόταση των «καναρινιών» θα αποφέ-
ρει στα ταμεία του «δικεφάλου του Βορρά» 11 εκατ.
ευρώ, μαζί με 2 εκατ. σε μπόνους και με τους κυ-
πελλούχους Ελλάδας να διατηρούν και 17,5% σε πι-
θανή μεταπώληση του διεθνούς εξτρέμ.

Πέραν του εισπρακτικού ρεκόρ ιστορίας που απο-
τέλεσε για τον ΠΑΟΚ η πώληση του Χρήστου Τζόλη
στη Νόριτς, η μεταγραφή του συγκαταλέγεται μετα-
ξύ των κορυφαίων του πλανήτη στο φετινό καλοκαί-
ρι για ποδοσφαιριστές που ακόμη δεν έχουν «περ-
πατήσει» στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους. Συγ-
κεκριμένα, βρίσκεται στην 6η θέση της σχετικής λί-
στας μαζί με τον Γάλλο αριστερό μπακ Ραϊάν Αΐτ
Νουρί, τον οποίο απέκτησε η Γουλβς από την Ανζέ
έναντι επίσης 11 εκατ. ευρώ (ενεργοποιώντας προ-
συμφωνημένη οψιόν αγοράς).

Ο Χρήστος Τζόλης έγινε «καναρίνι»! 
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Η
γαλλική «Parisien» αποκάλυψε
τους οικονομικούς όρους της
συμφωνίας του Λιονέλ Μέσι με

την Παρί Σεν Ζερμέν, αναφέροντας στο
δημοσίευμά της ότι ο Αργεντινός θα λαμ-
βάνει ετησίως 41 εκατ. ευρώ. Σε αυτά έρ-
χονται να προστεθούν τα 40 εκατ. ευρώ
που έχει ήδη λάβει ως μπόνους μετα-
γραφής, με τον συνολικό απολογισμό του
34χρονου για δύο χρόνια στην Παρί να
φτάνει τα 122 εκατ. ευρώ! Οι Παριζιάνοι
εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προ-
βλήματα των «μπλαουγκράνα» και έκα-
ναν δικό τους τον Αργεντινό, ο οποίος
κατέφθασε την Τρίτη στην Πόλη του Φω-
τός και την Τετάρτη παρουσιάστηκε από την ομάδα. Ο σούπερ σταρ υπέγραψε συμβόλαιο για δύο χρόνια με τη δυνα-
τότητα να ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαρτσελόνα χρωστάει στον Μέσι συνολικά
39 εκατ. ευρώ από το μπόνους αφοσίωσης, το οποίο έπρεπε να είχε πάρει εδώ και τρία χρόνια.

Το δεύτερο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ έπειτα από εκείνο του 1998 κατέκτησε στο Μπέλφαστ η Τσέλσι. 
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έμεινε στο 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση απέναντι στη Βιγιαρεάλ,
κάτοχο του Europa League, και εξασφάλισε τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι (6-5) με ήρωα 
τον Κέπα. Ο Τόμας Τούχελ εμπιστεύτηκε τον Ισπανό τερματοφύλακα για τη «ρώσικη ρουλέτα» 
ρίχνοντάς τον στη μάχη στο 119’ και αυτός τον δικαίωσε με δύο αποκρούσεις.

«Ζαλίζουν» οι απολαβές του Μέσι! AEK: Στο στόχαστρο 
Ιρανός εξτρέμ 

Έναν ακόμη Ιρανό ποδοσφαιριστή ενδιαφέρε-
ται να εντάξει στο δυναμικό της η ΑΕΚ. Σύμφωνα
με δημοσιεύματα, η Ένωση έχει ρίξει τα… δί-
χτυα της για 22χρονο εξτρέμ, με την περίπτωσή
του να μη σχετίζεται με την προσπάθεια απόκτη-
σης του Νίκλας Ελίασον. Ο λόγος για τον Μεχντί
Γκαγέντι, ο οποίος αγωνίζεται στην Εστεγκλάλ,
και οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη κάνει μια
πρώτη επαφή για την απόκτησή του. Ο νεαρός
άσος, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί… Νεϊμάρ της
Ασίας, είναι θετικός στο να μετακομίσει στην
ΑΕΚ, με την παρουσία των Ανσαριφάρντ και Χα-
τζισαφί να αποτελεί πρόσθετο μπόνους.

Η ΤΣΣΚΑ ανακοίνωσε  τον Σβεντ

Παίκτης της ΤΣΣΚΑ είναι πλέον και επίσημα ο
Αλέξι Σβεντ (32 χρόνων, 1,98μ.), με τη ρωσική
ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του με
συμβόλαιό του 1+1 χρόνων. Ο Σβεντ επιστρέφει
στην ΤΣΣΚΑ έπειτα από εννέα χρόνια, αφού τε-
λευταία φορά είχε φορέσει τη φανέλα της τη
σεζόν 2011/12 για να ακολουθήσουν μια τριετία
στο ΝΒΑ (Γουλβς, Σίξερς, Ρόκετς, Νικς) και μια
εξαετία στη Χίμκι (2015-2021). Τη σεζόν
2020/21 ο Σβεντ είχε 24 πόντους, 3,2 ριμπάουντ
και 8,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 33 λεπτά συμμε-
τοχής στην VTB League και 19,8 πόντους, 3,7
ριμπάουντ και 7,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 32
λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.

Στην Αρμίνια 
Μπίλεφελντ ο Καπίνο 

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του
βρήκε ο 27χρονος Στέφανος Καπίνο, ο

οποίος επιμένει γερμανικά. Μετά τον υπο-
βιβασμό της Βέρντερ Βρέμης οι δύο πλευρές

έψαξαν να βρουν τι θα κάνουν. Το συμβόλαιο
του Καπίνο ολοκληρωνόταν το επόμενο καλοκαί-
ρι και έτσι προτιμήθηκε η πώλησή του ώστε να
αποκτήσει και ένα μικρό οικονομικό όφελος η
ιστορική γερμανική ομάδα. Ο σύλλογος που τελι-
κά θα αποκτήσει τον Καπίνο είναι η Αρμίνια Μπί-
λεφελντ. Ο 27χρονος τερματοφύλακας θα επι-
στρέψει σε ομάδα της Bundesliga και θα υπο-
γράψει συμβόλαιο δύο ετών.

Έλαμψε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης
Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης έλαμψε στο ντεμπούτο του με τους Μπακς στο Summer League του Λας Βέγκας, εί-
χε πολλές καλές στιγμές και μετά τον αγώνα δήλωσε έτοιμος να δουλέψει σκληρά. Γέμισε τα στατιστικά
του με 12 πόντους (3/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 6/7 βολές), 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 19 λεπτά συμμε-
τοχής. Μιλώντας στα ΜΜΕ, ο διεθνής γκαρντ δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός ότι ζει το όνειρό του,
ενώ τόνισε ότι ελπίζει να μάθει πολλά δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης δήλωσε:
«Θα τα δίνω όλα στην προπόνηση και όποτε ο προπονητής φωνάζει το όνομά μου, θα είμαι έτοιμος. Μόλις
χθες έκανα την πρώτη μου προπόνηση. Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου, θα συνεχίσω να δουλεύω
σκληρά. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για εμένα. Θα μάθω πολλά από τον Γιάννη και τους άλ-
λους παίκτες. Στο τέλος της σεζόν θα είμαι ένας διαφορετικός παίκτης».

Στην Τσέλσι 
το ευρωπαϊκό 
Σούπερ Καπ 
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Δύσκολες ώρες 

για την… κόρη 
του Αλ Μπάντι 

Δ
εύτερο χτύπημα της μοίρας για τη γνωστή ηθοποιό
Κριστίνα Απλγκέιτ. Όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα
από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, δια-
γνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, μια ασθένεια

που επηρεάζει το νευρικό σύστημα. Αυτό είναι το δεύτερο γε-
ρό χτύπημα της μοίρας για την ηθοποιό, αφού το 2008 η
Απλγκέιτ διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, με αποτέλε-
σμα να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, μια εμπειρία που
μοιράστηκε στη σειρά της «Dead to me» στο Netflix.

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή από μικρή ηλικία, όταν και
υποδύθηκε την ατίθαση Κέλι, την κόρη του Αλ Μπάντι στη δη-
μοφιλή σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά», έγραψε στο Twitter:
«Γεια σας, φίλοι. Πριν από κάποιους μήνες διαγνώστηκα με
σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι ένα παράξενο ταξίδι. Όμως,
έχω στήριξη από ανθρώπους που γνωρίζω, που έχουν επίσης
την ίδια ασθένεια. Είναι ένας δύσκολος δρόμος. Όμως, όπως
γνωρίζουμε, ο δρόμος συνεχίζεται. Εκτός αν τον εμποδίσει
κάποιος μ@λ... Ένας από τους φίλους μου που έχει σκλήρυν-
ση είπε “ξυπνάμε και κάνουμε όλα αυτά που πρέπει”. Και αυ-
τό κάνω. Για αυτό τώρα ζητώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά
μου. Όσο βιώνω αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ».

Η 49χρονη ηθοποιός κέρδισε ένα Emmy Primetime για την
εξαιρετική guest εμφάνισή της στα «Φιλαράκια» το 2003.
Προτάθηκε στην ίδια κατηγορία για την ίδια σειρά το 2004. Το
2008 και το 2009 ήταν υποψήφια για τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στην κωμική σειρά «Samantha who?». Το 2019 και το
2020 ήταν ξανά υποψήφια στην κατηγορία του πρώτου γυναι-
κείου ρόλου για το «Dead to me», το οποίο ήταν επίσης υπο-
ψήφιο για καλύτερη κωμική σειρά. Έχει κερδίσει υποψηφιό-
τητες για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία της καλύτερης γυ-
ναικείας ερμηνείας σε τηλεοπτική σειρά - μιούζικαλ ή κω-
μωδία για το «Dead to me», «Samantha who?» και «Jesse»
και επίσης έχει προταθεί πολλές φορές στα Screen Actors
Guild Awards και στα People’s Choice Awards.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια νόσος που προ-
σβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα
τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Η νόσος παρουσιάζεται
κυρίως σε νέα άτομα ηλικίας 20-40 ετών, με τις γυναίκες να
προσβάλλονται συχνότερα από τους άντρες.

Στη σκλήρυνση κατά πλάκας το περίβλημα που προστα-
τεύει τις νευρικές ίνες (μυελίνη) καταστρέφεται με αποτέλε-
σμα να διαταράσσεται η μετάδοση μηνυμάτων από τον εγκέ-
φαλο προς το σώμα αλλά και το αντίστροφο. Οι βλάβες που
επέρχονται μπορεί να είναι μόνιμες ή και αναστρέψιμες σε
άλλο βαθμό. Τα υπολείμματα που παραμένουν έπειτα από κά-
θε έξαρση της νόσου αθροίζονται και μπορούν να προκαλέ-
σουν μόνιμη αναπηρία.

Η επιτυχημένη 
ηθοποιός
Κριστίνα Απλγκέιτ 
έκανε γνωστό 
ότι διαγνώστηκε 
με σκλήρυνση 
κατά πλάκας… 
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Στα καλύτερά της 

Την καλύτερη περίοδο της ζωής της φαίνεται
πως διανύει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
τόσο σε προσωπικό όσο και σε
επαγγελματικό επίπεδο. «Μπαίνω σε μια
πολύ όμορφη οικογένεια, γνώριμη για εμένα,
και είμαι πολύ ευτυχισμένη που σήμερα
σηματοδοτείται ένα νέο ξεκίνημα για εμένα,
σε ένα μέρος που επί της ουσίας μού άλλαξε
την επαγγελματική μου ζωή. Μέσα από τον
ΣΚΑΪ, μέσα από το “Survivor”, μου ανοίχτηκε
μια νέα πόρτα και μου δόθηκε μια ευκαιρία
στην τηλεοπτική μου καριέρα. Έτσι, γυρνάω
και χαίρομαι πολύ. Το τι θα κάνω θα το
δούμε», είχε πει πριν από μερικές μέρες η
παρουσιάστρια όταν ανακοινώθηκε ότι θα
είναι στον ΣΚΑΪ. Μετά την ανακοίνωση του
σταθμού ότι θα παρουσιάζει την εκπομπή
μαγειρικής «Κάτι ξαναψήνεται», προχώρησε
στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram.
«Ευγνώμων που ανήκω και πάλι στην
οικογένεια του @skaitv.gr και που θα τα λέμε
καθημερινά στο “Κάτι ξαναψήνεται”. It’s a
date», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υποδέχτηκε τον
Ολυμπιονίκη της   

Τον αγαπημένο της Ολυμπιονίκη Μάριο
Καπότση υποδέχτηκε την Τετάρτη στο
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η Κόνι
Μεταξά. Η γνωστή influencer και
τραγουδίστρια ανάρτησε στον προσωπικό της
λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες,
όπου ποζάρει χαμογελαστή με την Εθνική
ομάδα πόλο που κατέκτησε φέτος το
ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο. Στη λεζάντα της
δημοσίευσής της έγραψε: «ΟΛΑ ΜΠΛΕ».

Ο έρωτας και ο βήχας… 
Ο Ηλίας Μπόγδανος και η Αλεξάνδρα
Εξαρχοπούλου απολαμβάνουν τις
καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο δεύτερος
νικητής του «Survivor» και το πανέμορφο
μοντέλο μπορεί να πέρασαν σχεδόν επτά
μήνες χωριστά, όμως αυτό δεν κατάφερε να
επηρεάσει τη σχέση τους. Όπως είναι
γνωστό, μετά το τέλος του «Survivor» ο
τραγουδιστής έδωσε δύσκολη μάχη με τον
κορονοϊό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.
Μόλις ανέκτησε τις δυνάμεις του ο Ηλίας
Μπόγδανος και η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου
άρχισαν να κάνουν σχέδια για το καλοκαίρι.
Μετά τις διακοπές με τις παρέες τους, ήρθε
η ώρα να
κάνουν και
μαζί ένα
ταξίδι. Ο
τραγουδιστής
φωτογραφίζει
την Αλεξάνδρα
Εξαρχοπούλου
εν πλω...

Ξεσπά η Ταραμπάνκο! 
Η Κάτια Ταραμπάνκο ξέσπασε
μέσα από το προφίλ της στο
Instagram. Το μοντέλο
ενοχλήθηκε από τα αρνητικά
σχόλια μερικών διαδικτυακών
φίλων της σε ένα βίντεο που
δημοσίευσε σχετικό με τις
φωτιές στην Εύβοια και έδωσε
τη δική της απάντηση. «Πάντως,
οφείλω να πω ότι είναι
συγκινητικό το hate που υπάρχει
εκεί έξω… Κάνεις κάτι, σε
κράζουν, δεν κάνεις τίποτα, σε
κράζουν, αναπνέεις, σε κράζουν.
Κανένα πρόβλημα, επιλογή δική
μας είναι να προβληθούμε, οπότε
και κράξιμο θα φάμε και τα
πάντα». Ακόμη, η πρώην
«Survivor» αναφέρει πως «οι
ίδιοι που τα γράφουν στην
κυβέρνηση, οι ίδιοι τα γράφουν
και σε εμένα. Καλά πήγε αυτό,
εντάξει. Δεν ξέρω πραγματικά.
Εγώ εύχομαι υγεία σε όλους,
ό,τι αξίζουμε ο καθένας θα το
πάρουμε».

GOSSIP
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Βαρύ πένθος για τον Νίνο 
Πολύ δύσκολες βιώνει ο Νίνο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο
καλύτερός του φίλος. Ο τραγουδιστής γνωστοποίησε τη θλιβερή
είδηση με μια συγκινητική ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ
στο Instagram. Αναρτώντας μια φωτογραφία του Βασίλη
Κακαρόλη, έγραψε στη λεζάντα: «Βασίλης Κακαρόλης.
Φίλος/αδερφός/απ’ το μηδέν. Σκύλος μαύρος. Αγνός άνθρωπος».
Ο Νίνο στη φωτογραφία που ανέβασε προχώρησε και σε μια
προσωπική εξομολόγηση: «Η απώλεια είναι κάτι που το κουβαλάς
πάντα. Στον Βασίλη είχα πει τα πάντα, ακόμα και αυτά που δεν
λέγονται. Έφευγε… Ήθελα να τα ξέρει. “Θα τα πούμε στην άλλη
πίστα, αδερφέ μου”, ήταν τα τελευταία λόγια που μπόρεσα να του
πω τη στιγμή που ξεψυχούσε, που έφευγε. Και ότι τον αγαπώ. Να
αγαπάτε τους φίλους που σας αγαπάνε».

Α
κόμη ένα γνώριμο πρόσωπο προσέθεσε στο δυναμικό του το
Mega. Το κανάλι ανακοίνωσε ότι από τη νέα τηλεοπτική σε-
ζόν και η Μαρία Μπεκατώρου θα βρίσκεται στον σταθμό. Η

ανακοίνωση του Mega αναφέρει τα εξής: «Το Mega υποδέχεται με
ιδιαίτερη χαρά στο δυναμικό του τη Μαρία Μπεκατώρου, την παρου-
σιάστρια που αγαπά και ξέρει την ψυχαγωγία όσο λίγοι. Η Μαρία
Μπεκατώρου δικαιωματικά κερδίζει μία από τις πρώτες θέσεις στην
καρδιά του τηλεθεατή για τη θετική της ενέργεια, τον αυθορμητισμό,
την αμεσότητα και τη ζωντάνια της. Είκοσι εννέα χρόνια στη μικρή
οθόνη, έχει διαγράψει τροχιά θριάμβου κερδίζοντας το δύσκολο
στοίχημα της διαχρονικότητας. Η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει
στο Mega εννέα χρόνια μετά για μία άκρως ψυχαγωγική τηλεοπτική
σεζόν. Γιατί οι αυθεντικοί άνθρωποι είναι η καλύτερη παρέα. Το
Mega τής εύχεται καλή αρχή».

Στο Mega και 
η Μαρία Μπεκατώρου 



Ο
ι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε τις επι-
πτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών
στο δέρμα μας! Μελέτες έχουν δείξει
ότι η έκθεση σε υπερβολική θερμότητα

μπορεί να προκαλέσει όλα τα είδη προβλημάτων
που σχετίζονται με το δέρμα, από αφυδάτωση
έως υπερμελάγχρωση, ακόμη και πρόωρη γή-
ρανση. Μάλιστα, οι θερμικές ανοχές ανδρών και
γυναικών διαφέρουν, με τις γυναίκες να είναι λι-
γότερο ανθεκτικές. 

«Το πρώτο και κυριότερο πρόβλημα που προ-
καλεί ο ζεστός καιρός είναι η επιτάχυνση της
απώλειας νερού από το σώμα. Η αφυδάτωση μπο-
ρεί να επηρεάσει τα επίπεδα υγρασίας του δέρμα-
τος, το οποίο γίνεται ξηρό (οπότε και επιρρεπές
στα ηλιακά εγκαύματα), κνησμώδες, θαμπό και
ανώμαλο. Οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες μπο-
ρεί να γίνουν πιο αισθητές, ενώ μαύροι κύκλοι
κάνουν την εμφάνισή τους κάτω από τα μάτια.
Επιπλέον, τα χείλη αρχίζουν να σκάνε, καθώς δεν
έχουν αδένες έκκρισης σμήγματος, ξεφλουδί-
ζουν και σπανιότερα αιμορραγούν και πονάνε»,
μας εξηγεί ο δερματολόγος - αφροδισιολόγος δρ
Χρήστος Στάμου. 

«Η πρόσληψη μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού
από τις συνήθεις είναι ο μοναδικός τρόπος αντι-
μετώπισης της αφυδάτωσης και των συνεπειών
της, σε συνδυασμό με την κατανάλωση πολλών
χυμών και φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε
νερό (π.χ., αγγούρι και καρπούζι). Παράλληλα,

συστήνονται ο σχολαστικός καθαρισμός του δέρ-
ματος με ένα απαλό καθαριστικό και η εφαρμογή
ενυδατικής κρέμας, για να αποφευχθεί η περαι-
τέρω απώλεια υγρασίας. Ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κό στην αναπλήρωση της υγρασίας του δέρματος
είναι το υαλουρονικό οξύ, καθώς διατηρεί πάνω
από 1.000 φορές το βάρος του σε νερό», συμπλη-
ρώνει ο ειδικός. 

Η ζέστη είναι, επίσης, αιτία αυξημένης παρα-
γωγής ελαίων από το δέρμα, γεγονός ιδιαίτερα
ενοχλητικό για όσους έχουν ήδη λιπαρότητα,
αφού η υπερπαραγωγή σμήγματος μπορεί να
φράξει τους πόρους και να οδηγήσει σε ακμή και
ροδόχρου ακμή. Και σε αυτήν την περίπτωση
απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός και κατά πε-
ρίπτωση εφαρμογή θεραπειών από δερματολόγο,
όπως χημικά πίλινγκ και φωτοθεραπεία, η οποία
ανανεώνει τα κύτταρα και βοηθά στη θεραπεία
τους χωρίς ερεθισμούς».
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Η έκθεση σε υπερβολική 
θερμότητα μπορεί να προκαλέσει
από αφυδάτωση έως 
και πρόωρη γήρανση…

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος - αφροδισιολόγος 

Λαμπερό δέρμα το καλοκαίρι! 
Θεραπεία της επιδερμίδας  
Οι υψηλές θερμοκρασίες γερνούν την
επιδερμίδα πιο γρήγορα. Η διατάραξη
του φράγματος υγρασίας του δέρματος
μειώνει την ελαστικότητά του και έτσι
εμφανίζονται ή πολλαπλασιάζονται τα
σημάδια γήρανσης. Η ζέστη μειώνει,
επίσης, τα επίπεδα αντιοξειδωτικών
και αυξάνει τις πρωτεΐνες που κατα-
στρέφουν τις ίνες κολλαγόνου και ελα-
στίνης που βρίσκονται στο χόριο, προ-
καλώντας λεπτές γραμμές και χαλάρω-
ση. Εκτός από την καλή ενυδάτωση του
δέρματος, δεν υπάρχουν πολλά μέτρα
που μπορούν να λειτουργήσουν προλη-
πτικά. Υπάρχουν, όμως, αρκετές θερα-
πείες, όπως το botox, το υαλουρονικό
οξύ, το λίφτινγκ με νήματα και το υγρό
λίφτινγκ. Η έκθεση σε θερμότητα μπο-
ρεί να προκαλέσει, επίσης, διαστολή
των αιμοφόρων αγγείων, φλεγμονή και
τέλος υπερμελάγχρωση, δηλαδή παρα-
γωγή περισσότερης χρωστικής ουσίας
από τα μελανινοκύτταρα και σχηματι-
σμό σκούρων κηλίδων στο δέρμα, με-
γάλων ή μικρότερων, όπως είναι οι
γνωστές μας φακίδες. 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Είναι Ελληνίδα αθλήτρια της ενόργα-
νης γυμναστικής. Είναι παντρεμένη

με τον επίσης αθλητή της ενόργανης γυμνα-
στικής Λευτέρη Πετρούνια από τον Ιούλιο
2019. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, τη
Σοφία και την Ελένη.

Έχει 10 συμμετοχές σε Παγκόσμια Κύπελ-
λα στη δοκό ισορροπίας και εκπροσώπησε
την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2000, του 2012 και του 2016. Περιστασιακά
αγωνίζεται στη ρυθμική γυμναστική, αλλά ει-
δικεύεται στον δοκό ισορροπίας. Ήταν φινα-
λίστ στον δοκό ισορροπίας στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής 2011.
Κέρδισε επίσης στον τελικό της δοκού στο
Artistics Gymnastics Olympic Test 2012, εξα-
σφαλίζοντας τη συμμετοχή της στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες 2012 στο Λονδίνο.

Χαρακτηριστική περίπτωση αθλήτριας Ταύ-
ρου, γεννημένη σε ένα έτος που έχει ισχυρό
το στοιχείο του Σκορπιού. Οι άνθρωποι που
γεννήθηκαν αυτήν τη χρονιά μπορούν να διε-

ξάγουν δύσκολους αγώνες, ή να διακριθούν
σε αναμετρήσεις. Η Βασιλική Μιλλούση γεν-
νήθηκε ημέρα Παρασκευή, με Σελήνη στους
Διδύμους, που της έδωσε την επιδεξιότητα
και την ευελιξία στην κίνηση. Ο Ερμής στον
Κριό τονίζει την αντίληψη. Η Αφροδίτη στον
Ταύρο τής δίνει την αρμονία και τη διάκριση.
Άρης και Κρόνος μαζί στον Σκορπιό τη βοή-
θησαν να αντεπεξέλθει σε δύσκολη εκγύμνα-
ση και σε αντιξοότητες που μεσολάβησαν μέ-
χρι να φτάσει στους προορισμούς που είχε
βάλει. Δίας και Ποσειδώνας στον Αιγόκερω
έχουν καλές όψεις με τον Ήλιο, τον Άρη και
τον Κρόνο. Συνέβαλαν στην επιτυχία των στό-
χων της, στην εξέλιξη της παρουσίας της στον
αθλητισμό και παράλληλα στο να δημιουργή-
σει και οικογένεια με επιτυχία. Ο Ουρανός εί-
ναι στον Τοξότη, σε καλή όψη με τον Ερμή. Ο
συνδυασμός αυτός δείχνει και εξυπνάδα και
ρυθμό και συμμετοχή στον αθλητισμό και
διάκριση. Τέλος, ο Πλούτωνας είναι στη μη-
δενική, καρμική μοίρα του Σκορπιού, ο οποί-
ος συνέβαλε να προχωρήσει στη γραμμή ενός
ξεχωριστού πεπρωμένου.

Κριός
(21/3-20/4)
Τόσο η συμπεριφορά σας όσο και
η όμορφη εικόνα σας θα παίξουν
σημαντικό ρόλο στις επαφές και
στις συζητήσεις. Στηρίζεστε
στους άλλους για σιγουριά και
προστασία. Το άγχος και το στρες
σας πρέπει να τα… πετάξετε μα-
κριά! 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ψάχνοντας καλύτερα, θα διαπι-
στώσετε πως συνήθως προκαλεί-
τε μόνοι σας τα προβλήματα αυτά,
είτε πέφτοντας συνεχώς σε δύ-
σκολες καταστάσεις είτε αντι-
δρώντας υπερβολικά έντονα σε
δυσάρεστες καταστάσεις λόγω
υπέρμετρης ευαισθησίας. Σταμα-
τήστε αμέσως την… αυτολύπηση
και χαρείτε τη ζωή. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η περίοδος θα έχει καλές και κα-
κές στιγμές για σας. Ο Άρης ζορί-
ζει το ζώδιό σας, ενώ η Αφροδίτη
σάς κάνει κι αυτή… τσαλίμια. Να
είστε, λοιπόν, συνετοί στις επιλο-
γές και τα λόγια σας.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα ταλαιπωρηθείτε, θα πονέσε-
τε, θα εκνευριστείτε, αλλά θα
νιώσετε σαν η ζωή να δουλεύει
για σας. Καλύτερα τα οικονομικά
σας, αλλά η πολλή δουλειά μπο-
ρεί να «δοκιμάσει» την υγεία ή τα
νεύρα σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ο υπέρμετρος έλεγχος και η
χρήση της λογικής είναι οι αμυν-
τικοί σας μηχανισμοί στην προ-
σπάθειά σας να ελέγξετε τις επι-
θετικές σας παρορμήσεις. Νιώ-
θετε ότι απειλείστε με την απώ-
λεια του ελέγχου των παρορμή-
σεων. Αφεθείτε και λίγο στη
ζωή.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για να διατηρήσετε την εικόνα που
θέλετε, πρέπει να προσπαθείτε κα-
θημερινά ή και να αλλάξετε λίγο
κάποιες τακτικές ή συνήθειες. Προ-
βληματικές οι συνεργασίες σας. Η
σκληρή δουλειά με τον εαυτό σας
οδηγεί στην αυτογνωσία. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Άρης φέρνει πισώπλατα χτυ-
πήματα, ενώ μια κρίση σε μια
συνεργασία είναι πιθανή. Γεμί-
ζει λίγο η τσέπη σας. Ωστόσο,
πρέπει να διαχειριστείτε σοφά
τα οικονομικά σας θέματα. Ξε-
περάστε αγωνίες και φοβίες.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η προσωπικότητά σας έχει
ανάγκη να νιώθει πως όλα τα
άτομα γύρω σας είναι αποτελε-
σματικά, καταρτισμένα και
ακριβή, έχουν τις κατάλληλες
γνώσεις και τις ικανότητες για
να συνεργαστούν ή για να μεί-
νουν μαζί σας και, προπάντων,
είναι τίμια! 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν δεν σας παρασύρουν τα πάθη
σας, η περίοδος θα φέρει και αρ-
κετά ευχάριστα πράγματα, ιδίως
σε ό,τι αφορά δημιουργία και παι-
διά. Ο Άρης επιμένει να σας προ-
καλεί συνεχώς κόντρες με άλ-
λους ανθρώπους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
μια προσδοκία σας, παρά τις αντι-
ξοότητες, να τακτοποιήσετε ένα
πρακτικό ή ένα επαγγελματικό ζή-
τημα και να κάνετε ένα νέο ξεκίνη-
μα στην επαγγελματική σας ζωή.
Ακόμα, να φροντίσετε οικογενει-
ακές και συγγενικές σχέσεις. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Προσέχετε τις σχέσεις εκείνες
που σας προκαλούν άγχος και
ανικανοποίητο. Η ψυχολογία σας
είναι λίγο ευαίσθητη και περνά
διακυμάνσεις. Κάτω από τις φο-
βίες και τις αγωνίες σας κρύβε-
ται η ανάγκη για προστασία. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μπορεί να κάνετε μια εντυπω-
σιακή γνωριμία, να πετύχετε
έναν δύσκολο στόχο, να εκφρα-
στείτε δημιουργικά, διεγείροντας
τις εντυπώσεις των άλλων για
τις ικανότητές σας, και να οχυ-
ρωθείτε απέναντι σε ένα δύσκο-
λο επαγγελματικό ζήτημα. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ολυμπιονίκης 
Βασιλική Μιλλούση

4 Μαΐου 1984
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E
να από τα αγαπημένα αφηγήματα που διακι-
νήθηκαν τις ημέρες κατά τις οποίες οι πυρκα-
γιές κατέτρωγαν Αττική, Βόρεια Εύβοια και

Πελοπόννησο, εκτός από… τη δασοκτόνο δράση των
ανεμογεννητριών και τις δηλώσεις των Ρουμάνων πυ-
ροσβεστών, ήταν η επαναφορά της δασοπυρόσβεσης
από το Πυροσβεστικό Σώμα στις δασικές υπηρεσίες.
Να θυμίσω ότι η ανάθεση της κατάσβεσης των δασι-
κών πυρκαγιών στην Πυροσβεστική έγινε με τον Νό-
μο 2612 του ’98, ώστε να δημιουργηθεί κάθετη δομή
στον τομέα της πυρόσβεσης και να παραμεριστούν οι
περίφημες συναρμοδιότητες, οι οποίες, όπως είδαμε,
άντεξαν περίφημα στον χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, υπήρ-
ξαν ορισμένοι που επιχείρησαν να ανοίξουν και πάλι
τη συζήτηση, με το βασικό επιχείρημα ότι οι δασικές
υπηρεσίες έχουν γνώση και οικειότητα του χώρου και
μια τέτοια επιλογή θα ενίσχυε τον ενιαίο συνδυασμό
προληπτικών και κατασταλτικών δράσεων.

Δεν ξέρω αν ένας τέτοιος προβληματισμός θα
έστεκε πριν από 25 χρόνια, όταν για την κλιματική αλ-
λαγή δεν μιλούσαν παρά οι πιο υποψιασμένοι και τα
εναέρια μέσα πυρόσβεσης θεωρούνταν, λόγω κό-
στους, ως η έσχατη λύση. Υποθέτω, όμως, ότι σήμερα,
εκτός από την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών που
επιτάσσει νέες σύγχρονες μεθόδους στον τομέα της
δασοπυρόσβεσης, εκτός από την εξάπλωση οικισμών
με αστικά χαρακτηριστικά μέσα σε δάση αλλά και την
ανάγκη δραστικότερου περιορισμού των «συναρμο-
διοτήτων» των υπηρεσιών και υπουργείων, το πρό-
βλημα της πρόληψης και της καταστολής των δασικών

πυρκαγιών απαιτεί κάτι περισσότερο από τον συμπα-
θή δασοφύλακα «που γνωρίζει τα μονοπάτια» και τον
συμπαθέστερο αγροφύλακα ο οποίος, προτού μετα-
ταχθεί στη Δασοφυλακή, κυνηγούσε τους κλέπτοντες
οπώρας.

Και αυτό το «κάτι» έχει να κάνει με τις σύγχρονες
μεθόδους, την ενίσχυση της τεχνολογίας και τη δημι-
ουργία ειδικά εκπαιδευμένου αλλά και συνεχώς εκ-
παιδευόμενου σώματος, στο πλαίσιο της Πυροσβεστι-
κής (και όχι νέα αυτόνομη υπηρεσία), επιφορτισμένου
με το έργο της επίγειας προσβολής της φωτιάς. Ήδη,
στη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τη
δημιουργία του, ενώ κατέστησε σαφή την πρόθεση
ενοποίησης των κρατικών υπηρεσιών, για την αποτρο-
πή των φυσικών καταστροφών και τη θεραπεία των
συνεπειών τους, σε δύο πυλώνες: την Πολιτική Προ-
στασία και το υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα ήταν με-
γάλη ανακούφιση, εάν σε αυτό το έργο με αντίπαλο όχι
μόνο τις φωτιές, τις πλημμύρες και τους σεισμούς, αλ-
λά και την κρατική γραφειοκρατία, συνέπιπτε η βού-

ληση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και η ανακούφι-
ση θα ήταν μεγαλύτερη εάν, κάποια στιγμή, η γενική
κυβέρνηση αντιμετώπιζε την Τοπική Αυτοδιοίκηση
στο πραγματικό και στο όχι ιδεατό πλαίσιο δυνατοτή-
των της τελευταίας.

Για να προχωρήσει η αποκέντρωση, ασφαλώς
χρειάζεται πόρους. Η ανάθεση, όμως, αρμοδιοτήτων
απαιτεί τεχνογνωσία, ανακλαστικά και βούληση που
θα ξεπερνά τα όρια ενός δημοτικού διαμερίσματος,
ενός δήμου, μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας. Μια
φυσική καταστροφή, πυρκαγιά ή πλημμύρα δεν πε-
ριορίζεται στον χώρο ενός και μόνο γεωγραφικού
διαμερίσματος. Επεκτείνεται από τη μία περιοχή στην
άλλη, από τον έναν δήμο στον διπλανό και μπορεί, σε
ακραίες καταστάσεις, από τη μία περιφέρεια στην άλ-
λη. Οι νέες συνθήκες απαιτούν ασφαλώς την ενίσχυση
της Αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων υπηρε-
σιών, περισσότερο, όμως, επιβάλλουν την αποτελε-
σματική κάθετη δομή τους, τον κεντρικό συντονισμό
τόσο στον τομέα της πρόβλεψης, που ούτως ή άλλως
πρέπει να ενισχυθεί, όσο και της καταστολής. Γι’ αυτό,
αν και ρομαντική, είναι αναποτελεσματική μια συζή-
τηση για επιστροφή σε παρελθούσα δομή και οργά-
νωση, η οποία, από τα πράγματα, έχει ξεπεραστεί. Όχι
μόνο επειδή πετά στα σκουπίδια γνώση και εμπειρία
του Πυροσβεστικού Σώματος 20 και βάλε ετών. Αλλά
επειδή, εκτός από κοστοβόρα, μακραίνει τους δαιδα-
λώδεις διαδρόμους μιας ελάχιστα αποτελεσματικής
διοίκησης, η οποία, με κάθε θυσία, πρέπει να αλλάξει.
Και να εκσυγχρονιστεί.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι κάθετες δομές, ο κεντρικός
συντονισμός, η τεχνολογία και 
η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
είναι αποφασιστικοί παράγοντες 
για την αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών…

Σύγχρονες λύσεις σε παλιά διλήμματα

Ο
Αύγουστος είναι ένας μήνας που πλη-
γώνει τις καρδιές μας. Από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή μέχρι την τραγωδία

της Κύπρου. Ιδιαίτερα σήμερα, που ο «Αττίλας»
προχωρά στη νέα εισβολή του μπροστά πάλι σε
μια ανίκανη -για να είμαι επιεικής- να αντιδρά-
σει διεθνή κοινότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ού-
τε τον Τάσο Ισαάκ ούτε τον Σολομό Σολωμού, δύο
παλικάρια μας, που ήταν τα πιο πρόσφατα θύμα-
τα των δυνάμεων εισβολής και κατοχής της μι-
σής Κύπρου.

Ήταν 11 Αυγούστου 1996 όταν ο Τάσος Ισαάκ σε
μια πορεία κατά της εισβολής πήγε να βοηθήσει
στη «νεκρή ζώνη» έναν άλλον Ελληνοκύπριο, τον
οποίο χτυπούσαν Γκρίζοι Λύκοι και Τούρκοι
έποικοι. Δέχτηκε μια επίθεση άνανδρη και έπεσε
στο χώμα. Γύρω του μαζεύτηκαν σαν ύαινες οι ει-
σβολείς και συνοδευόμενοι από τους αυτοαπο-
καλούμενους αστυνομικούς του ψευδοκράτους
άρχισαν να τον χτυπούν με πέτρες, ρόπαλα και
ό,τι άλλο μπορεί κάποιος να φανταστεί μέχρι το
παλικάρι αυτό να ξεψυχήσει. Την ίδια ώρα οι δυ-
νάμεις του ΟΗΕ επέλεξαν να είναι παρατηρητές
αυτής της στυγνής δολοφονίας.

Λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε η στυγνή
εκτέλεση από τους Τούρκους ενός ακόμη ήρωα,
του Σολομού Σολωμού. Ήταν η μέρα της κηδείας
του Τάσου Ισαάκ αλλά και μέρα μνήμης της κατά-
ληψης της Αμμοχώστου από τους Τούρκους. Μια
ομάδα από διαδηλωτές κατευθύνθηκε προς το
οδόφραγμα της Δερύνειας για να εναποθέσει
στεφάνια και λουλούδια στον τόπο όπου μαρτύ-
ρησε ο Τάσος Ισαάκ. Τότε εμφανίστηκαν οι Γκρί-
ζοι Λύκοι και άρχισαν να τους πετούν πέτρες.

Ο Σολομός σαν λιοντάρι, σε μια πράξη γενναι-
ότητας που θα μείνει στην ιστορία του Ελληνι-
σμού, χωρίς να λογαριάσει τίποτε πέρασε στη νε-
κρή ζώνη και ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει
την τουρκική σημαία-σύμβολο κατοχής της μι-
σής Μεγαλονήσου. Εκεί πάνω στον ιστό τον δο-

λοφόνησαν οι Τούρκοι με μια σφαίρα στον λαιμό. 
Ο άνανδρος δολοφόνος του, υπουργός του

ψευδοκράτους, πρώην αξιωματικός του τουρκι-
κού στρατού και πράκτορας της ΜΙΤ Κενάν Ακίν
ουδέποτε συνελήφθη και δικάστηκε για τη δολο-
φονία του Σολωμού. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που
σε συνεργασία με τον αρχηγό των Γκρίζων Λύ-
κων εκείνης της εποχής δολοφόνησε τον Τάσο
Ισαάκ. Η Τουρκία καταδικάστηκε και για τις δύο
δολοφονίες τον Ιούνιο του 2008 από το Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τα παλικάρια αυτά έδωσαν τη ζωή τους για μια
Κύπρο ελεύθερη και ενιαία. Δυστυχώς και αυτό
το αίμα χρόνια μετά δεν στάθηκε ικανό για να κά-
νει τη διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος σε αυτό το
τείχος του αίσχους που χωρίζει την Κύπρο στα
δύο. Τόσα χρόνια μετά ο εισβολέας είναι ακόμη
εκεί και σχεδιάζει νέους «Αττίλες» μπροστά σε
μια Ευρώπη και μια διεθνή κοινότητα που εξακο-
λουθεί να κανακεύει τον θύτη και να αδιαφορεί
για το θύμα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό, όμως, δεν
σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ξεχνάμε τους αν-
θρώπους-σύμβολα του Ελληνισμού…

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα παλικάρια της Κύπρου μας

Από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ
και του Σολομού Σολωμού μέχρι 
τη νέα εισβολή του «Αττίλα», η
διεθνής κοινότητα παραμένει θεατής


