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τημουρμούρακαι
τηνεσωστρέφεια!

ΝΤΕΛΙΡΙΟ!
ΕΔΩΣΑΝ 20 ΔΙΣ. 
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Νοσηρότητα ανεμβολίαστων 
και ασυδοσία εμβολιασμένων
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Με μάσκες και τεστ

η επιστροφή στα θρανία

ΕΛΠΙΔΑ
Πέρασε στη β’ φάση
το φάρμακο της Pfizer

Αγαπητέ βουλευτή της Ν.Δ., αγαπητό στέλεχος της Ν.Δ.,
Απευθυνόμαστε σήμερα σε εσάς. Γιατί έφτασαν στα αυτιά

μας μουρμούρες και παράπονα, με αφορμή τα όσα συνέβησαν
στον πρόσφατο ανασχηματισμό. Καταλαβαίνουμε την πικρία σας,
αλλά και την αγωνία σας, για ορισμένες επιλογές και για κάποιους
χειρισμούς. 

Εκείνο που δεν κατανοούμε είναι τη… μουρμούρα και τη γνω-
στή εσωστρέφεια, κάθε φορά που προκύπτουν δυσκολίες. Να
μας επιτρέψετε να σας πούμε ότι ελάχιστα ενδιαφέρουν τους
πολίτες οι Αποστολάκηδες και το ποιος είναι υπουργός και ποιος
όχι. Εκείνο που ενδιαφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία των πο-
λιτών είναι πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης της πανδημίας,

πώς θα ανταποκριθεί σε αυτά που έρχονται (ΕΝΦΙΑ, φόροι, αυ-
ξήσεις προϊόντων και υπηρεσιών) και λιγότερο ο ανασχηματι-
σμός της κυβέρνησης.  Για αυτό, καλό θα ήταν να σταματήσετε
την γκρίνια και να δείτε πώς θα βοηθήσετε την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τώρα που ξεκι-
νούν τα δύσκολα. Να βάλετε πλάτη, όπως πολύ απλά λέει ο λαός
μας. Και όχι να περιμένετε στη γωνία για να πετροβολήσετε. 

Εμείς που είμαστε παλιοί, γνωρίζουμε πού έχει οδηγήσει αυτή η
«ασθένεια» την παράταξη. Καθώς ξεκινάει μια δύσκολη πολιτική
περίοδος, σας ζητάμε να βάλετε στην άκρη το «εγώ» και να σκε-
φτείτε το «εμείς». Μη ρίχνετε με τη συμπεριφορά σας νερό στον
μύλο του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο δίκιο και να έχετε, μην πυροβολείτε τα πό-
δια σας, την παράταξη και τη βάση της Ν.Δ P



Σ
τη χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας»
θριαμβεύουν οι πάσης φύσεως «πονηρού-
ληδες». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το
περιστατικό με ανεμβολίαστους υγειονο-

μικούς στο Νοσοκομείο του Αγρινίου, που πήραν μα-
ζικά… αναρρωτική άδεια, προκειμένου να ξεφύγουν
από τη «δαμόκλειο σπάθη» του μέτρου της αναστο-
λής από τα καθήκοντά τους, με τα γνωστά επακόλου-
θα, καθώς έληξε χθες το τελεσίγραφο της κυβέρνη-
σης. Είναι οι ίδιοι που παίρνουν ρεπό την ημέρα της
απεργίας, για να μη χάσουν το μεροκάματο. Οι λου-
φαδόροι με άποψη, οι επαναστάτες του καναπέ. Αυ-
τοί που σε στέλνουν από το ένα γραφείο στο άλλο,
γιατί «δεν είμαι εγώ αρμόδιος»…

Κάποιοι ίσως ισχυριστούν πως τα μέτρα είναι
σκληρά. Θα μπορούσαν να ήταν σκληρότερα, ίσως

πουν κάποιοι άλλοι. Το σίγουρο είναι ότι η πανδημία
είναι ακόμα σκληρότερη και οι συνέπειές της μη ανα-
στρέψιμες, ειδικά για τους πλέον ευάλωτους συμπο-
λίτες μας, αυτούς που νοσηλεύονται αυτήν τη στιγμή
σε νοσοκομεία ή φιλοξενούνται σε δομές φροντίδας
ηλικιωμένων και ΑμεΑ.

Οι υγειονομικοί έχουν την επιλογή να άρουν τις
κυρώσεις, αρκεί να εμβολιαστούν. Οι ευπαθείς ομά-
δες, όμως, δεν έχουν καμία. Εξαρτώνται αποκλειστι-
κά από τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, που ορκί-
στηκαν να τους προστατεύουν και να τους θερα-
πεύουν και όχι να τους θέτουν σε επιπλέον κίνδυνο. 

Γι’ αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση δεν υποχώρησε
στις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν και δεν συζήτη-
σε καν για παράταση του μέτρου. Γι’ αυτό θα πρέπει
να πιέσει περισσότερο και άλλες επαγγελματικές

ομάδες. Να εντάξει στη λίστα του υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού και άλλους κλάδους εργαζομένων. Είναι
αποκαρδιωτικό αυτό που συμβαίνει στα Σώματα
Ασφαλείας. 

Στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το
28,47% των αστυνομικών (15.658) είναι ανεμβολία-
στο. Στο Πυροσβεστικό Σώμα 43% (5.169 πυροσβέ-
στες) και στο Λιμενικό 35% (2.574 λιμενικοί) δεν
έχουν κάνει το εμβόλιο.

Οι «αγανακτισμένοι» συνωμοσιολόγοι της πλατεί-
ας Συντάγματος χρειάστηκαν τουλάχιστον πέντε χρό-
νια για να πειστούν ότι η χώρα μας χρεοκόπησε το
2010. Ας ελπίσουμε να μη χρειαστούν άλλα τόσα για
να πειστούν και οι ψεκασμένοι αντιεμβολιαστές για
την ύπαρξη του κορονοϊού, γιατί δεν υπάρχει τόσος
χρόνος. 
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Ε
κτιμώ ότι η κυβέρνηση ασχολήθηκε πάρα
πολύ με τον απόστρατο ναύαρχο και πρέ-
πει να γυρίσει σελίδα. Ό,τι έγινε, έγινε, με
την υπόθεση του ανασχηματισμού. Έτσι κι

αλλιώς, η υπόθεση των ανασχηματισμών -διαχρονι-
κά- ελάχιστα απασχολεί την κοινωνία και πολύ πε-
ρισσότερο τον μικρόκοσμο της πολιτικής.

Γι’ αυτό, όσο το γρηγορότερο αλλάξει ο κ. Μητσο-
τάκης την ατζέντα, τόσο πιο κοντά θα βρεθεί στα προ-
βλήματα της ελληνικής κοινωνίας και στην επίλυσή
τους.

Διότι μπορεί σε όλους να αρέσει η κλειδαρότρυπα
της μικροπολιτικής, αλλά στο τέλος του μήνα η κάθε
οικογένεια κοιτά τον προϋπολογισμό της και το κατά
πόσο το «καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκύρη»
μπορεί να γεμίσει. Γι’ αυτό ας βάλει στο χρονοντού-
λαπο της Ιστορίας τον κ. Αποστολάκη και ας ασχολη-
θεί με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. 

Διότι ακόμη και ο καλύτερος ανασχηματισμός δεν
έχει αποτέλεσμα, εάν δεν δίνει λύσεις στην καθημε-
ρινότητα.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, είναι ώρα να συνέλθει, να
αφυπνιστεί και να ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήματα
που έχει μπροστά της. Ήδη έχει παίξει το «πρώτο
ημίχρονο» της τετραετίας της και μπαίνει στο δεύτε-
ρο, προηγούμενη στο αποτέλεσμα. Είναι στο δικό της
χέρι να κρατήσει τη διαφορά και να ξεχάσει το κακό
«30άλεπτο» αυτού του παιχνιδιού, που ήταν ο μήνας
Αύγουστος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
μπροστά του τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για
να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε με τον ανασχηματισμό:
Να σημάνει την επανεκκίνηση της κυβέρνησής του,
ανακοινώνοντας μια σειρά από μέτρα που θα ενισχύ-
σουν το εισόδημα των πολιτών και θα βοηθήσουν την
ανάπτυξη της οικονομίας.

Το ταμείο του Τουρισμού έχει πάει καλά και αυτό
πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί προς τους πολίτες και
κυρίως προς αυτούς που δοκιμάστηκαν από την παν-
δημία.

Παράλληλα, πρέπει να στηθεί ένα δίκτυ προστα-
σίας υπέρ των αδυνάτων, οι οποίοι βλέπουν μπροστά
τους την ακρίβεια και κυρίως τις αυξήσεις στο ρεύ-
μα, που θα τινάξει στον αέρα τους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς. ΕΝΦΙΑ, Εφορία, αυτά απασχο-
λούν τους πολίτες - και όχι ο Αποστολάκης.

Γι’ αυτό και πιστεύουμε πως το πακέτο της ΔΕΘ
πρέπει να έχει σαφή προσανατολισμό στήριξης της
μεσαίας τάξης και κυρίως να σηματοδοτήσει την
επιστροφή της κυβέρνησης στην άσκηση πολιτικής.

Ο πολιτικός χρόνος πλέον θα μετρά αντίστροφα
και θα είναι καλό να περιοριστούν οι αρρυθμίες και η
εσωστρέφεια, που μόνο κακό κάνουν. Ιδίως το τε-
λευταίο, μαζί με τη μουρμούρα, αποτελεί «κουσού-
ρι» χρόνων αυτής της παράταξης και είναι καιρός να
θεραπευτεί.

Ας καταλάβουν κάποτε οι ψηφοφόροι της Νέας
Δημοκρατίας πως ακόμη και μια κυβέρνηση που κά-

νει ανοίγματα και σε άλλους χώρους και πρόσωπα
είναι προτιμότερη από το να βρίσκεται το κόμμα τους
στην αντιπολίτευση. Ο μαζοχισμός έχει και ένα όριο,
όπως και η κομματομουρμούρα!

Η Νέα Δημοκρατία -και γενικά η Κεντροδεξιά- άν-
τεξε περισσότερο ως παράταξη στον χρόνο, γιατί
έκανε ανοίγματα και διότι είχε τη δυνατότητα να εν-
σωματώνει πολιτικούς που δεν ανήκαν στα στενά
όρια της «Δεξιάς». Αυτός ήταν και ο λόγος που ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ιδρυτική διακήρυ-
ξη ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική
παράταξις που αγνοεί τις διενέξεις και τους διχα-
σμούς του παρελθόντος -που τόσα δεινά επεσώρ-
ρευσαν στον τόπο μας- και προσανατολίζεται στα ευ-
ρύτερα δυνατά σχήματα εθνικής ενότητος, προσθέ-
τοντας ότι η ΝΔ: υπόσχεται: Ότι θα υπηρετεί πάντα
και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του έθνους, που
βρίσκονται πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές
ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς.

Ας το διαβάσουν οι διάφοροι που γκρινιάζουν για
να… γκρινιάζουν και στην ουσία ρίχνουν νερό στον
μύλο του κόμματος του Πολάκη και του Καρανίκα.
Με 10 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, στη Ν.Δ.
πρέπει να κοιτάνε μπροστά και όχι πίσω τους. Στο
κάτω - κάτω, γιατί δεν αντιγράφουν κάτι στο οποίο
έχει κάνει πρακτική η Αριστερά; Ότι στα δύσκολα
συσπειρώνονται και δεν πετροβολούν το κόμμα και
τον αρχηγό τους; Νισάφι πια! Δεν διδάχτηκαν τίποτε
από τα «πέτρινα χρόνια» της παράταξης;

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Σταματήστε, επιτέλους, τη μουρμούρα

Τους πολίτες
τους ενδιαφέρει
το πώς θα πληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους
και πώς θα τα βγάλουν πέρα
και όχι οι Αποστολάκηδες

“
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Τ
ο «ναυάγιο» της υπουργοποί-
ησης του ναυάρχου, Α/ΓΕΕΘΑ
ε.τ. και πρώην υπουργού Άμυνας
Ευάγγελου Αποστολάκη δεν

πρόκειται να αλλάξει τους σχεδιασμούς
της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός
αυτόνομου υπουργείου Πολιτικής Προ-
στασίας, στο οποίο θα υπάγεται και η επο-
πτεία του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Υπό αυτό το πρίσμα, καίριας σημασίας θα
είναι και η εξεύρεση προσώπου για να ανα-
λάβει τη θέση του Ευάγγελου Αποστολάκη.
Η επένδυση της κυβέρνησης στο σκέλος
της Πολιτικής Προστασίας και των φυσικών
καταστροφών δεν είναι απλώς μια επικοι-
νωνιακή κίνηση, αλλά μια ουσιώδης στρα-
τηγική. Μέχρι να βρεθεί πρόσωπο, πάντως,
η Γενική Γραμματεία θα παραμείνει υπό την
επίβλεψη του υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και τον επιχει-
ρησιακό συντονισμό του γενικού γραμμα-
τέα Βασίλη Παπαγεωργίου. Είναι σαφές,
όμως, ότι αναζητείται πρόσωπο για να ανα-
λάβει τα ηνία του υπουργείου, αν και αυτό
δεν θα έχει βρεθεί πριν το σημερινό υπουρ-
γικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει με τη
νέα του σύνθεση. 

Κατά πληροφορίες της «Political», ανα-
ζητείται ένα πρόσωπο με επιχειρησιακά
χαρακτηριστικά, το οποίο θα μπορεί να
«τρέχει» με στρατιωτική λογική τη νέα δο-

μή, ενώ παράλληλα θα αναλάβει να κάνει
και τις κρίσεις για το Πυροσβεστικό Σώμα,
όπου οι μέρες του αρχηγού του σώματος
Στέφανου Κολοκούρη θεωρούνται μετρη-
μένες, μετά και την αποχώρηση του Μιχά-
λη Χρυσοχοΐδη από το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη.

Αυτό το πρόσωπο, σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, δεν θα είναι ο Α/ΓΕΕΘΑ ε.τ.
Μιχάλης Κωσταράκος, του οποίου το όνο-
μα έχει ακουστεί έντονα στο πολιτικό σκη-
νικό, με δεδομένη και τη μεγάλη του εμ-
πειρία. Ο κ. Κωσταράκος δεν έχει πέσει ως
όνομα στο τραπέζι του Μαξίμου, ενώ και ο
ίδιος βρίσκεται πλέον εκτός Αθηνών, με
εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες. Ο
ίδιος, βεβαίως, παρακολουθεί τις εξελίξεις
και θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να
αξιοποιηθεί σε κάποιον ρόλο με εθνικά χα-
ρακτηριστικά, όχι όμως… οπουδήποτε,
έστω και στην Πολιτική Προστασία που θα
αποκτήσει μια επιχειρησιακή λογική.

Υπό αυτό το πρίσμα, το πρόσωπο ακόμα
αναζητείται, με συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού να εκτιμούν ότι ίσως και να μπο-

ρεί να έχει κλείσει η εκκρεμότητα τις επό-
μενες μέρες. Έτερη πηγή, πάντως, κρατά
μικρότερο καλάθι, εκτιμώντας ότι ο πρω-
θυπουργός θα πάρει τον χρόνο του και θα
σταθμίσει προσεκτικά την απόφασή του,
προκειμένου να μην υπάρξει ένα νέο κάζο
τύπου Αποστολάκη, που θα φέρει την κυ-
βέρνηση ξανά σε πολύ δυσχερή θέση.

Κατώτερος 
Στο μεταξύ, νέα δριμεία επίθεση τόσο

στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στον κ. Αποστολάκη
εξαπέλυσε η κυβέρνηση μέσω του Γιάννη
Οικονόμου. Αναφερόμενος στο παρασκή-
νιο της επιλογής Αποστολάκη, ο κ. Οικονό-
μου σημείωσε πως τα πραγματικά περι-
στατικά μιλούν από μόνα τους. « Έπειτα
από έναν κύκλο διερευνητικών επαφών ο
κ. Αποστολάκης αποδέχθηκε οριστικά να
γίνει υπουργός, συζήτησε τις λεπτομέρει-
ες και τις αρμοδιότητες του χαρτοφυλα-
κίου του, δεχόταν συγχαρητήρια από τον
κόσμο και απάντησε στο Προεδρικό Μέγα-
ρο ότι θα πάει να ορκιστεί μαζί με τη σύζυ-
γό του. Μετά την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος με γλώσσα πέντε έξι δεκαετιών πί-
σω τον χαρακτήριζε αποστάτη, έκανε πίσω,
δεν το άντεξε, δεν το σήκωσε, προτίμησε
να μην τα σπάσει με τους συντρόφους του
και να μη μείνει συνεπής στις δεσμεύσεις
του», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η αλήθεια είναι πως ο κ. Αποστολάκης
αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων
και προτίμησε να πειθαρχήσει στους
πρώην φίλους του», πρόσθεσε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος. 

Από τη μεριά του ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του ήταν
πολύ πιο αιχμηρός. «Η δουλειά του αξιω-
ματικού είναι να αντέχει την πίεση την ώρα
του πολέμου που πέφτουν οι οβίδες, μετά
τις χθεσινές εξελίξεις ευτυχώς που δεν ζή-
σαμε έναν πόλεμο υπό την ηγεσία του κ.
Αποστολάκη, το έβαλε στα πόδια στην
πρώτη στρακαστρούκα και δεν έβαλε τα
κλάματα στην πρώτη πυρκαγιά», δήλωσε ο
Άδωνις Γεωργιάδης για τον Ευάγγελο Απο-
στολάκη μιλώντας το πρωί της Τετάρτης
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. 

Και συνέχισε λέγοντας: «Αυτός ο άνθρω-
πος προφανώς δεν έπρεπε να γίνει ούτε
πλωτάρχης, αν δεν έχει  μάθει να
αντέχει στην πίεση, δεν έπρεπε να γίνει ού-
τε καφετζής, όχι αξιωματικός… Του είπε ο
Πολάκης ότι είναι δωσίλογος και έβαλε τα
κλάματα».

Οικονόμου και Γεωργιάδης
«στόλισαν» για τα καλά τον
ναύαρχο του… γλυκού νερού!

Αυτή τη θέση ποιος θα την πάρει;

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Στο ΚΙΝ.ΑΛ. ένας ακόμη υποψήφιος (Χ. Καστανίδης) αρχηγός 
Ανοίγει η βεντάλια των υποψη-

φίων στο Κίνημα Αλλαγής, με τον
Χάρη Καστανίδη να μπαίνει και αυ-
τός στην αφετηρία για την κούρσα
της διεκδίκησης της ηγεσίας του
Κινήματος.

Πρόκειται για την τέταρτη υπο-
ψηφιότητα, μετά τη νυν πρόεδρο
Φώφη Γεννηματά, τον ευρωβου-
λευτή Νίκο Ανδρουλάκη και τον
βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδο. Στην
ανακοίνωσή του, υποστηρίζει για
την παράταξη ότι «δεν της ταιριάζει
να ζει ανάμεσα στην ανάμνηση ενός
λαμπρού παρελθόντος και στη ση-
μερινή μελαγχολία των χαμηλών
προσδοκιών. Είναι ανάγκη να ξανα-
βρεί την ψυχή της, την ταυτότητά
της και τον βηματισμό της, να ξανα-
γίνει μεγάλη, γιατί μόνο έτσι θα

βρουν και τον δικό τους βηματισμό
προς το μέλλον η Ελλάδα και οι Έλ-
ληνες». Αιτιολογώντας τη στάση
του, επισημαίνει πως «είναι και το
προσωπικό μου χρέος απέναντι
στην παράταξη που φιλοξένησε τα
πιο ευγενικά όνειρα διαφορετικών
γενεών». Στη Χαριλάου Τρικούπη
δεν αιφνιδιάστηκαν από τη απόφα-
ση του βουλευτή, αφού εδώ και
καιρό ήταν γνωστό ότι προετοίμαζε
το έδαφος για μια τέτοια ενέργεια.
Ωστόσο, η «υποψηφιότητα Καστα-
νίδη» αποκτά και μια άλλη διάσταση
στην ανθρωπογεωγραφία του
ΚΙΝ.ΑΛ./ΠΑΣΟΚ, καθώς θεωρείται

ένα πολιτικό στέλεχος που ανήκει
στη πτέρυγα των «Παπανδρεϊκών»,
όπου ενδεχομένως βρίσκεται και η
εσωκομματική στόχευση. Πάντως,
η υποψηφιότητά του δεν έχει κανέ-
να «πολιτικό χρίσμα» από το «πα-
πανδρεϊκό μπλοκ» και ανάγεται πε-
ρισσότερο σε μια προσωπική πολι-
τική πρωτοβουλία. 

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι ο
Γιώργος Παπανδρέου και η εσω-
κομματική του επιρροή φαίνονται
να είναι πιο κοντά στην πλευρά της
Φώφης Γεννήματα. 

Η αυριανή επέτειος της 3ης Σε-
πτέμβρη συμπίπτει με τη συμπλή-

ρωση 40 χρόνων από την πρώτη
εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, το 1981.
Ωστόσο, η αυριανή εκδήλωση στο
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ου-
σιαστικά δίνει το σύνθημα για την
έναρξη της εσωκομματικής αναμέ-
τρησης. Άλλωστε, και η Φώφη Γεν-
νηματά στην πρόσφατη συνέντευξή
της στο «Βήμα της Κυριακής» επι-
βεβαίωσε πως «μέσα στον Σεπτέμ-
βριο η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
θα εξειδικεύσει το χρονοδιάγραμ-
μα και τις διαδικασίες, πάντοτε στο
πλαίσιο του καταστατικού μας, το
οποίο θα τηρηθεί πλήρως». Στη αυ-
ριανή εκδήλωση οι καλεσμένοι, λό-

γω μέτρων για τον Covid, δεν θα ξε-
περάσουν τους 250. Μεταξύ αυτών,
και ο Κώστας Σημίτης. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες, η κυρία
Γεννηματά δεν πρόκειται από το βή-
μα της συγκεκριμένης εκδήλωσης
να παρουσιάσει την πολιτική της
πλατφόρμα εν όψει των εσοκομμα-
τικών εκλογών. Απεναντίας, θα επι-
κεντρώσει την παρέμβασή της στην
ανάγκη για ενότητα και στο μήνυμα
που θα πρέπει να εκπέμψει το κόμ-
μα την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να
είναι ένα «πραγματικό Κίνημα Αλ-
λαγής», όπως χαρακτηριστικά λένε
στελέχη που είναι κοντά στην κυρία
Γεννήματα. Η ίδια, πάντως, συνεχί-
ζει να κινείται σε θεσμικό διάδρο-
μο. Χθες επισκέφτηκε τις καμένες
περιοχές στα Βίλια. Στις δηλώσεις
της εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση
στον πρωθυπουργό, καταλήγοντας
στο συμπέρασμα πως «δεν υπάρχει
πια εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυ-
βέρνηση».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Σ
αφές μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν
μπορεί να βιώσει ξανά τις μέρες
του 2015 εξέπεμψε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από το Μπλεντ της

Σλοβενίας, όπου συμμετείχε σε φόρουμ με
κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους,
ενώ είχε και διμερή συνάντηση με τον Σλο-
βένο ομόλογό του, Γιάνες Γιάνσα. 

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνο-
ρά μας και θα πρέπει να το κάνουμε με
έναν τρόπο πειθαρχημένο, που θα διέπεται
από αρχές, με απόλυτο σεβασμό προς το
Διεθνές Δίκαιο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να
αναγνωρίσουμε -ως Ευρώπη και ως ευρω-
παϊκοί θεσμοί- ότι πρέπει να διδαχθούμε
από τα λάθη μας. Θεωρώ πως αυτό που συ-
νέβη το 2015 ήταν λάθος. Το αναγνωρίζου-
με ανοιχτά. Αντιμετωπίζουμε την ανα-
γκαιότητα να στηρίξουμε τους πρόσφυγες,
κοντά στην πηγή του προβλήματος, δηλαδή
κοντά στο Αφγανιστάν. Και στέλνουμε ένα
σαφές μήνυμα στα δίκτυα λαθρομετανά-

στευσης και σε εκείνους που εκμεταλ-
λεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την από-
γνωση πως δεν μπορούν να επαναλάβουν
αυτό που έκαναν συστηματικά τα τελευταία
χρόνια», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός είχε και δια-
φωνία με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβου-
λίου Νταβίντ Σασόλι, ο οποίος εξέφρασε τη
διαφωνία του με τη σκληρή γραμμή που
υιοθέτησε για το ζήτημα του Αφγανιστάν το
Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ε.Ε. «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι με τα
χθεσινά συμπεράσματα του Συμβουλίου
Εσωτερικών Υποθέσεων. Είδαμε χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποδέχον-
ται Αφγανούς αιτούντες άσυλο, αλλά δεν
έχουμε δει ούτε ένα κράτος-μέλος να κά-
νει το ίδιο. Όλοι δικαίως σκέφτηκαν αυ-
τούς που συνεργάστηκαν μαζί μας και τις
οικογένειές τους, αλλά κανένας δεν είχε το
θάρρος να προσφέρει καταφύγιο σε αυ-
τούς των οποίων η ζωή κινδυνεύει ακόμη
και σήμερα. Δεν μπορούμε να προσποι-
ηθούμε ότι το αφγανικό ζήτημα δεν μας
αφορά, επειδή συμμετείχαμε σε αυτήν την
αποστολή και μοιραστήκαμε τους στόχους
της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σασόλι.

«Δεν θέλουμε μια επανάληψη των ανε-

ξέλεγκτων μαζικών ροών που βιώσαμε το
2015», τόνισε ο πρωθυπουργός, αναφερό-
μενος και στην απόφαση του χθεσινού
έκτακτου Συμβουλίου των Υπουργών Εσω-
τερικών της Ε.Ε. «Υπερασπίζομαι την από-
φαση αυτήν, εκπροσωπώντας μια χώρα
που ήταν το θύμα μιας πολιτικής η οποία
ανέδειξε τις σημαντικές αδυναμίες των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών», σημείωσε. 

Στοίχημα το άνοιγμα των σχολείων
Ο πρωθυπουργός, παράλληλα, πε-

ριέγραψε το στοίχημα της επόμενης
μέρας για τα σχολεία. «Είδαμε να
αυξάνονται τα κρούσματα, αλλά
τώρα βλέπουμε μια σταθεροποί-
ηση. Η πρόκληση τώρα είναι πώς
θα ανοίξουμε τα σχολεία. Η με-
γάλη πλειονότητα των εκπαι-
δευτικών είναι εμβολιασμένη,
κάτι που είναι καλό. Ξεκινήσα-
με τον εμβολιασμό των παι-
διών άνω των 12 ετών, όπου ο ρυθμός εμ-
βολιασμού είναι χαμηλός, αλλά τους παρέ-
χουμε δύο self tests την εβδομάδα», υπο-
γράμμισε ο πρωθυπουργός, στη συνάντη-
ση που είχε με τον Σλοβένο ομόλογό του κ.
Γιάνσα, στο περιθώριο του Φόρουμ του
Μπλεντ, με το βλέμμα στραμμένο στο
άνοιγμα των σχολείων.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Όχι σε νέο ’15 στο Προσφυγικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
διαφώνησε με τον πρόεδρο

του Ευρωκοινοβουλίου 
Νταβίντ Σασόλι



Μια από τις δυναμικές γυναικείες παρουσίες
στον Δήμο Αθηναίων αφήνει το «τιμόνι» του δημο-
τικού σταθμού Αθήνα 9.84 και μετακομίζει στον
ΟΠΑΝΔΑ. Ο λόγος για τη Λευκαδίτισσα Νίκη
Αραμπατζή, που μετά από δυο χρόνια πετυχημέ-
νης πορείας στην προεδρία του δημοτικού ραδιο-
φώνου, αναλαμβάνει ένα από τα πιο νευραλγικά
πόστα του δήμου, αυτό του
Οργανισμού Πολιτισμού,
Άθλησης και Νεολαίας
του Δήμου Αθηναίων,
μετά από εισήγηση του
δημάρχου Κώστα Μπα-
κογιάννη. Η Νίκη Αραμ-
πατζή συνέδεσε το όνομά
της με το πέρασμα του σταθμού
στη «Νέα Εποχή», αλλάζοντας μετά από πολλά
χρόνια το λογότυπο και το σήμα του ιστορικού ρα-
διοφώνου.  Η μετακίνηση της νεαρής δικηγόρου
στο «τιμόνι» του ΟΠΑΝΔΑ σηματοδοτεί την επα-
νεκκίνηση σε όλους τους τομείς του πολυδύναμου
Οργανισμού. Γιατί οι νέοι άνθρωποι έχουν αποδεί-
ξει ότι και όραμα έχουν και όρεξη για δουλειά! Άλ-
λωστε στο μήνυμα που ανέβασε η Λευκαδίτισσα
στον προσωπικό της τοίχο στο Facebook, δίνει και
το πρώτο στίγμα: «Διαδέχομαι στη θέση τη φίλη
μου Άννα Ροκοφύλλου, η οποία δυο χρόνια έδωσε
την ψυχή της για τον Οργανισμό και έτσι ο πήχης
και η ευθύνη για μένα ανεβαίνουν ακόμα ψηλότε-
ρα. Τέρμα τα λόγια, ξεκινάμε δουλειά».

Στα υπουργεία από νωρίς…
Αξημέρωτα πήγε στο υπουργείο του ο Θά-
νος Πλεύρης. Στα γραφεία τους προκειμέ-
νου να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα
βρέθηκαν από νωρίς το πρωί οι νέοι υπουρ-
γοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης μετά
τον χθεσινό ανασχηματισμό. Πρώτος ήταν ο
νέος υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο
οποίος λίγο μετά τις 06.00 πέρασε την πόρ-
τα του υπουργείου. Στο υπουργείο Τουρι-
σμού έφτασε στις 07.30 και ο Βασίλης Κικί-
λιας για να ενημερωθεί σχετικά με το νέο
του χαρτοφυλάκιο. «Καλό μήνα σε όλους.
Με πολύ κέφι και πολλή όρεξη για δουλειά
και με λίγα λόγια», είπε, μπαίνοντας στο

υπουργείο. Η μόνη που αργοπόρησε
ήταν η Μίνα Γκάγκα, που

έφτασε λίγο πριν τις 08.00
στο υπουργείο Υγείας.

Άρχισε η μουρμούρα…
Είναι σύνηθες το φαινόμενο μετά από κάποιο
ανασχηματισμό. Αρχίζουν τα παράπονα. Μαθαίνω
ότι στα πηγαδάκια κάποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές
θεωρούν ότι αδικήθηκαν από τον πρωθυπουργό
στον ανασχηματισμό και δεν αξιοποιήθηκαν. Λέ-
γουν, δηλαδή, ότι δεν τηρήθηκε η «επετηρίδα»,
με αποτέλεσμα βουλευτές που ήταν πρώτοι σε
σταυρούς στις εκλογικές τους περιφέρειες να
βλέπουν να ορκίζονται βουλευτές συνάδελφοί
τους που εξελέγησαν δεύτεροι και τρίτοι ή ακόμα
και που δεν εξελέγησαν καν. Υπομονή, παιδιά,
έχουμε μπροστά μας άλλα δυο χρόνια…

Ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε ότι θα επι-
σκεφθεί προσεχώς την Ελλάδα, την Κύπρο
και τη Μάλτα. Ειδικότερα, ο πάπας αναφέρθη-
κε σε συνέντευξή του στο ισπανικό ραδιόφω-
νο Radio Cope στις χώρες που πρόκειται να
επισκεφθεί στο μέλλον, σημειώνοντας πως
μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα. «Η επιλογή
μου, έως τώρα, σε ό,τι αφορά τα ταξίδια στην
Ευρώπη είναι οι μικρές χώρες. Η πρώτη που
επισκέφθηκα ήταν η Αλβανία και ακολούθη-
σαν πάντα μικρές χώρες. Τώρα έχω προγραμ-
ματίσει επίσκεψη στη Σλοβακία και στη συνέ-
χεια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Μάλ-
τα», δήλωσε στη ραδιοφωνική του συνέντευ-
ξη. Η επίσκεψη του πάπα αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθεί την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρί-
ου και κύριο περιεχόμενό της θα είναι η αν-
θρωπιστική κατάσταση των προσφύγων.

Εγώ ψέματα δεν λέω, ούτε μπορώ να κρύψω
το παρασκήνιο… Τις τελευταίες ώρες έχει γί-
νει της μόδας η φράση: «Ευχαριστώ, δεν θα
πάρω…». Μετά το φιάσκο με τον Αποστολάκη,
κανένα σοβαρό στέλεχος δεν επιθυμεί να
αναλάβει το συγκεκριμένο υπουργείο για
πολλούς και διαφόρους λόγους. Βασικά κα-
νείς δεν θέλει να εγγράψει στο βιογραφικό
του ότι ήταν «δεύτερη» επιλογή αντικατάστα-
σης, επειδή αρνήθηκε ένας Συριζαίος. Εκτός
και αν βρεθεί κάποιος υπέρμετρα φιλόδοξος
που να θέλει να γίνει υπουργός πάση θυσία.
Να πω την αλήθεια, ξέρω κάποιον, αλλά δεν
είναι της παρούσης να τον ρίξω στο τραπέζι.
Μπορεί να αυτοπροταθεί. Να είναι απελπιστι-
κά διαθέσιμος, βρε παιδί μου…

Έρχεται ο πάπας 
τον Νοέμβριο

Περί υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας
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Από τον «9.84»
στο τιμόνι 
του ΟΠΑΝΔΑ

Στο μικροσκόπιο του ΠΟΥ έχει μπει μια νέα με-
τάλλαξη του κορονοϊού με το όνομα «M», όπως
αναφέρει η εφημερίδα «The Guardian». Ο «M», ή
«B.1.621», εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κο-
λομβία και κρούσματα έχουν καταγραφεί στη Νό-
τια Αμερική και την Ευρώπη. Σύμφωνα με το
εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης του ΠΟΥ για την
πανδημία, η νέα παραλλαγή έχει μεταλλάξεις που
υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να είναι πιο ανθε-
κτική στα εμβόλια κατά της νόσου Covid-19, όπως
συνέβη με τη μετάλλαξη Βήτα, ωστόσο, τονίζεται
ότι θα χρειαστούν περισσότερες μελέτες.
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Θύμα χάκερ 
ο νέος υφυπουργός
Μεταφορών

Θύμα τρολαρίσματος στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Twitter έπεσε ο νέος υφυπουργός Μεταφορών Μι-
χάλης Παπαδόπουλος. Ο γνωστός χάκερ μέσω του λο-
γαριασμού του υφυπουργού μετέδωσε ψευδώς ότι πέ-
θανε ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος.
Υποψιασμένοι πια οι δημοσιογράφοι, «έκαψαν» το τη-
λέφωνο του κ. Παπαδόπουλου που δεν προλάβαινε να
διαψεύδει το γεγονός. Για την ιστορία πάντως ο κ. Πα-
παδήμος χαίρει άκρας υγείας και βρίσκεται στις ΗΠΑ.



Μέσα στον Σεπτέμβριο θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση της Κοινωνικής Προ-
στασίας» όπως είπε στο Mega η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλί-
δου: «Στο υπουργείο έχουμε βάλει σημαία την παιδική προστασία. Μια από τις αλλαγές είναι το πρό-
γραμμα Κυψέλη», σημείωσε η υφυπουργός. «Για πρώτη φορά το κράτος ορίζει τι κάνουν τα παιδιά μας
μέσα, τι δραστηριότητες κάνουν, βάζουμε ένα πρόγραμμα δεξιοτήτων αλλά και την πρώιμη ανίχνευση»,
εξήγησε. Αναφορικά με την προστασία των παιδιών από την κακοποίηση, ανέφερε: «Βάζουμε κανόνες
για να εξαλείψουμε την παιδική κακοποίηση». Θεσμοθετείται πλαίσιο πρόληψης και προστασίας έναντι
της κακοποίησης των ανηλίκων, σε δομές παιδικής προστασίας όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα
ιδρύματα παιδικής προστασίας, τα Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και οι παιδι-
κές κατασκηνώσεις. Μεταξύ άλλων, ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ανά δομή.

Δεν ψήφισαν 
τα μέτρα για τους
πυρόπληκτους!

Για να ξέρετε: Η αντιπολίτευση δεν ψήφι-
σε στη Βουλή τα μέτρα για την ανακούφιση
των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Αυτή εί-
ναι η πολιτική στην Ελλάδα. Με τις ψήφους
μόνο των βουλευτών της κυβερνητικής
πλειοψηφίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου με
το οποίο κυρώνονται οι Πράξεις Νομοθετι-
κού Περιεχομένου με τα μέτρα στήριξης
των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές και τα μέτρα για την ταχεία αποκατά-
σταση του φυσικού περιβάλλοντος. Υπέρ
του νομοσχεδίου ψήφισε η Νέα Δημοκρα-
τία. «Όχι» στο νομοσχέδιο είπαν ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25. «Παρών»
δήλωσε το Κίνημα Αλλαγής. Όσοι τους ψη-
φίσατε να τους χαίρεστε…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Αλλάζει ο Πύργος 
Πειραιά
Ο Πύργος Πειραιά είναι το ψηλότερο
κτίριο του Πειραιά και το δεύτερο στην
Ελλάδα μετά τον Πύργο Αθηνών. Έχει
ύψος 84 μέτρα και αποτελείται από 22
ορόφους. Προ ημερών εξασφαλίστηκε
η έγκριση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Αττικής για τη μελέτη περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων του έργου αναβάθμι-
σης του Πύργου Πειραιά, που είναι προ-
ϋπολογισμού της τάξεως των 50 εκατ.
ευρώ και υλοποιεί η κοινοπραξία της
Dimand, της EBRD και της Prodea In-
vestments. Ξεχωρίζει ο βιοκλιματικός
σχεδιασμός του έργου, καθώς θα χρησι-
μοποιηθούν 50 είδη ενδημικών ειδών
φυτών και ξηροφυτικών, και θα υιοθε-
τηθούν νέες τεχνολογίες εξοικονόμη-
σης νερού έως 50%. Το κτίριο 22 ορό-
φων, γνωστό και ως Εμποροναυτιλιακό
Κέντρο Πειραιά, που βρίσκεται στην
Ακτή Ποσειδώνος 2, έχει επιφάνεια
3.842,32 τ.μ., συνολική δομημένη επι-
φάνεια 34.623,74 τ.μ., με την ανακατα-
σκευή του να εκτιμάται ότι θα ολοκλη-
ρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023. Στον
19ο και τον 20ό όροφο του Πύργου θα
λειτουργήσει και εστιατόριο, για να
μπορούν να τα λένε οι εφοπλιστές με
θέα το μεγάλο λιμάνι… Χ

ολερική χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ στην επιλογή του Ευάγ-
γελου Αποστολάκη, απαντώντας σε επικρίσεις της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης για τον ανασχηματισμό, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-

κης, μιλώντας χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. «Μιλούσατε για συναίνεση και
όταν ο πρωθυπουργός κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση, εξεγερθήκατε και αντι-
δράσατε με χολερικό τρόπο. Πώς εννοείτε τη συναίνεση;» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης,
κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει μετατρέψει το κόμμα σε πολιτική θεατρική πα-
ράσταση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, μι-
λώντας για τον ανασχηματισμό, έκανε λόγο για παραδοχή παταγώδους αποτυχίας.
Ακόμη, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επικαλείται τη συναίνεση, ενώ πριν από
μερικές μέρες εμφανίστηκε στη Βουλή ως κήρυκας του μίσους και του διχασμού,
αναφερόμενος στη φράση ότι επί ΣΥΡΙΖΑ με τις πυρκαγιές μετράγαμε φέρετρα
και επί Ν.Δ. στρέμματα.

Το
... 
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Η Δόμνα εργάζεται αθόρυβα…

Η παραίτηση των πέντε ημερών
Τι θυμήθηκα τώρα… Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η

πρώτη φορά που βάζει φωτιές σε ανασχη-
ματισμό. Το είχε ξανακάνει και το 2012. Η
κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά ανα-
κοινώνεται στις 21 Ιουνίου 2012. Πρόκειται
για κυβέρνηση συνεργασίας με τη συμμε-
τοχή των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστε-
ράς. Στις 26 Ιουνίου 2012 υποβάλλει την πα-
ραίτησή του ο υφυπουργός Ναυτιλίας
Γιώργος Βερνίκος (προερχόμενος από το
ΠΑΣΟΚ), λόγω ασυμβιβάστου της ιδιότη-
τας, μεταξύ άλλων, μέλους της κυβέρνησης ή υφυπουργού και συμμετοχής στο
κεφάλαιο ή τη διοίκηση εξωχώριας (offshore) εταιρείας. Βεβαίως όλα έγιναν μετά
από καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να μιλήσουμε για συναίνεση; 

Μετά το φιάσκο και τους χειρισμούς
που έκανε, ο κ. Ευάγγελος Αποστολά-
κης θα επιστρέψει στην Κουμουνδού-
ρου σαν να μη συμβαίνει τίποτα; Και ο
κ. Τσίπρας που τον αποκαλούσε απο-
στάτη, θα τον υποδεχθεί τώρα με ανοι-
χτές αγκαλιές; Κοινώς, είμαστε μια
ωραία ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

LOCK

Χατζηδάκης: Χολερική 
η συμπεριφορά ΣΥΡΙΖΑ
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του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος

Ο
ι εμβολιασμένοι νοσούν, μεταδίδουν, νο-
σηλεύονται και δυστυχώς καταλήγουν.
Όπως επίσημα έχει ανακοινωθεί, το σύ-

νολο των απωλειών των πλήρως εμβολιασμένων
από αρχές του χρόνου έως 26 Αυγούστου ήταν
στο 3,4%, δηλαδή 295 άνθρωποι. Τώρα, το ότι
ακόμα και σήμερα πρωτοκλασάτοι υπουργοί και
πρόεδροι ιατρικών συλλόγων επιμένουν να κατα-
θέτουν στον δημόσιο διάλογο ότι έχουμε μόλις
έναν εμβολιασμένο νεκρό, είναι αφενός προκλη-
τικό και αφετέρου βλαπτικό αναφορικά με την
αξιοπιστία όσων ηγούνται θεσμικά της διαχείρι-
σης της υγειονομικής κρίσης.

Στην Αγγλία, βάσει επίσημης ανακοίνωσης,
στις 20 Αυγούστου, του Public Health England, οι
ανθρώπινες απώλειες των εμβολιασμένων 50+
είναι περισσότερες από αυτές των ανεμβολία-
στων όλων των ηλικιών, παρότι η νοσηρότητα των
ανεμβολίαστων είναι τρεις έως τέσσερις φορές
μεγαλύτερη. Όχι, το συμπέρασμα δεν είναι το
προφανές. Οι εμβολιασμένοι είναι πολύ περισ-
σότεροι και κυρίως είναι όλες οι μεγάλες ηλικίες
και όλες οι ευπαθείς ομάδες που κατά κύριο λόγο
έχουν ξεπεράσει το πεντάμηνο του εμβολιασμού.
Επιπρόσθετα, στην κυρίαρχη μετάλλαξη Δέλτα
έχουμε, διαπιστωμένα, μειωμένα ποσοστά απο-
τελεσματικότητας των εμβολίων. Άλλωστε, αν
υποθετικά εμβολιαστούμε όλοι, θα νοσούν και θα
πεθαίνουν μόνο εμβολιασμένοι. 

Το Ισραήλ, στη δική του ανάγνωση της πραγμα-
τικότητας και παρότι η νοσηρότητα των ανεμβο-
λίαστων είναι πολλαπλάσια των εμβολιασμένων,
έβγαλε, εντός καλοκαιριού, επίσημες ανακοινώ-
σεις, ακόμα και διά στόματος του πρωθυπουργού

του, για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των εμ-
βολίων τόσο για τη μετάλλαξη Δέλτα όσο και για
την περίοδο μετά την πάροδο των πρώτων τεσσά-
ρων μηνών του εμβολιασμού. Ως άμεση αντίδρα-
ση ξεκίνησε από τον Ιούλιο την 3η δόση στους
60+ και σταδιακά, πλέον, σε όλους άνω των 12
ετών. Τα μελλοντικά αποτελέσματα παραμένουν
άγνωστα.

Δεν υπάρχει τείχος ανοσίας παρά μόνο ελεγχό-
μενο τείχος προστασίας. Όλοι νοσούν αλλά σε
διαφορετικά ποσοστά! Δεν φοράμε ζώνη ή κρά-
νος γιατί μας κάνουν αθάνατους στα τροχαία. Δεν
φοράμε ζώνη ή κράνος για να προστατέψουμε
τους άλλους. Φοράμε, για να προστατέψουμε έως
ένα σημείο τον εαυτό μας και το σύστημα υγείας.
Οδηγούμε όλοι, όμως, με ζώνη ή χωρίς ζώνη, με
κράνος ή χωρίς κράνος, με τους ίδιους κανόνες.
Η ίδια κατανόηση θα έπρεπε να υπάρχει και για τα
εμβόλια.

Το συμπέρασμα που προκύπτει ξεκάθαρα είναι
ότι η επικοινωνιακή πολιτική τακτική που επιλέχ-
θηκε τόσο στη χώρα μας όσο και στις περισσότε-
ρες δυτικές κοινωνίες «ότι οι εμβολιασμένοι
μπορούν να επανέλθουν στην πλήρη κανονικότη-
τα», για να πεισθούν οι πολίτες να εμβολιαστούν,
είναι εντελώς λανθασμένη!

Οι ανεμβολίαστοι δεν αποτελούν κυρίως βόμ-
βα για τους εμβολιασμένους αλλά για τον εαυτό
τους και για το σύστημα υγείας. Σήμερα η λει-
τουργικότητα των κοινωνιών κινδυνεύει εξίσου
τόσο από τη νοσηρότητα των ανεμβολίαστων όσο
και από την ακούσια ασυδοσία των εμβολιασμέ-
νων, αφού σε μελέτη που προδημοσιεύθηκε στο
medRxiv, το ιικό φορτίο εμβολιασμένων και

ανεμβολίαστων είναι το ίδιο. Και σε αυτό δεν
φταίνε οι πολίτες!

Ο διχασμός, λοιπόν, με διακύβευμα την κοινω-
νική και υγειονομική βλαπτικότητα, μεταξύ εμ-
βολιασμένων και ανεμβολίαστων, όπως συντη-
ρείται και τροφοδοτείται στον δημόσιο διάλογο,
μόνο ως επικίνδυνη αφέλεια ή εκ του πονηρού
μπορεί να εκληφθεί. Είτε για το ενδεχόμενο μιας
φθινοπωρινής παταγώδους αποτυχίας, που όλοι
οφείλουμε να απευχόμαστε, είτε για μικροκομ-
ματικά οφέλη. 

Την άνοιξη, με τα εμβόλια διαθέσιμα και το κα-
λοκαίρι μπροστά, προβλέπαμε ότι ήμαστε στην
τελική ευθεία εξόδου από την πανδημία και επί-
σης ότι έως τέλη Αυγούστου θα έχει εμβολιαστεί
το 70%-80% του πληθυσμού. Σήμερα είμαστε μό-
λις στο 56% έστω και με μία δόση, έχουμε 30+ αν-
θρώπινες απώλειες ανά ημέρα, 70% κάλυψη κλι-
νών ΜΕΘ, 335 διασωληνωμένους, διχασμένη την
κοινωνία και μόλις μπήκαμε στον Σεπτέμβριο.

Η σχέση μας με την αλήθεια απαιτεί επανα-
προσδιορισμό. Οι προβλέψεις μας θέλουν βελτι-
στοποίηση. Τα συμπεράσματά μας χρειάζονται
εκλογίκευση. Η διαφορετικότητα στην άποψη
πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσμα δη-
μοκρατίας και να μην αποτελεί επικίνδυνη περι-
θωριοποίηση. Τα δύσκολα είναι μπροστά και η
περίοδος που ακολουθεί θα είναι απαιτητική. 

Με την επιστροφή από τις διακοπές, τα σχο-
λεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι χώροι εργα-
σίας και εστίασης και τα μεγάλα σημεία λιανικής
θα αποτελέσουν το μεγάλο στοίχημα. 

«Αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, προετοιμά-
σου να αποτύχεις».

Νοσηρότητα ανεμβολίαστων και ασυδοσία εμβολιασμένων

Τ
ο φιάσκο με την υπουργοποίηση-φάντα-
σμα του Ευάγγελου Αποστολάκη καλό εί-
ναι να χρησιμεύσει στους κυβερνώντες και

ιδιαίτερα στο περιβάλλον του πρωθυπουργού ως
μάθημα πολιτικής. Διότι αφού η πρώτη έκπληξη
πέρασε, μάλλον πρέπει να επιστρέψουμε στα βα-
σικά της πολιτικής, προκειμένου να αποτινάξουμε
από επάνω μας το «ροζ συννεφάκι» της συναίνε-
σης, που σε τελική ανάλυση όχι μόνο καταστρέφει
την πολιτική, αλλά γκρεμίζει και το θεσμικό οικο-
δόμημα της δημοκρατικής Πολιτείας.

Συναίνεση στη δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρ-
χει. Σύμπτωση απόψεων σε ορισμένα θέματα με-
ταξύ διαφορετικών παρατάξεων και μπορεί και
πρέπει να υπάρχει. Ευτυχώς στην Ελλάδα η εξω-
τερική μας πολιτική χαρακτηρίζεται από σύμπτω-
ση απόψεων για το δέον γενέσθαι, μεταξύ των με-
γαλύτερων κομμάτων της χώρας. Και αυτή τη
συμπόρευση δεν την επέβαλε κανενός είδους
απολιτική συναίνεση, αλλά η ίδια η ζωή. Ο ΣΥΡΙΖΑ
κυβέρνησε -όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρα-
τία- και συνεπώς αντελήφθη ποια πρέπει να είναι

η θέση του ως προς τη διεθνή εικόνα και δράση
της χώρας. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την εθνι-
κή άμυνα, για τους ίδιους λόγους. Ως εκεί, όμως.

Τι θα πει «συναίνεση»; Ότι οι διαφορετικές προ-
τάσεις πολιτικής καταργούνται «ανεπαισθήτως,
πώς» στα μάτια του πολίτη; Δηλαδή όταν πηγαίνω
να ψηφίσω, δεν θα μπορώ να επιλέξω μεταξύ δια-
φορετικών πολιτικών απόψεων, διαφορετικών
προτάσεων, διαφορετικών προσώπων; Μα, με
συγχωρείτε εκεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά αυτή
είναι η πεμπτουσία της πολιτικής ΚΑΙ της δημο-
κρατίας. Αλλιώς, αν αργά και βασανιστικά βουλιά-
ξουμε στο έλος της συναίνεσης, ποιο το νόημα του
δικαιώματος της επιλογής που έχει στις δημοκρα-
τίες ο πολίτης; Τι να διαλέξω ανάμεσα στα συναι-
νετικώς ίδια; 

Ακούω ήδη τον αντίλογο: «Συναίνεση ο Μητσο-
τάκης δεν ζήτησε στα πάντα, μόνο στο θέμα της
Πολιτικής Προστασίας». Λάθος. Συναίνεση ζήτη-
σε και στη διαχείριση της πανδημίας, συναίνεση
ζήτησε και στα εξωτερικά, συναίνεση ζήτησε και
στις μεταρρυθμίσεις. Μα αν ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε πρό-

εδρε της κυβέρνησης, συναινούσε σε όλα αυτά,
θα ήταν μια wannabe Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα,
είναι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων που ορί-
ζουν την ελευθερία της επιλογής για τον κάθε πο-
λίτη, όχι η ομιχλώδης συναίνεση. 

Μετά, είναι και αυτή η λατρεία στα πρόσωπα άλ-
λων παρατάξεων. Εντάξει ο Χρυσοχοΐδης. Ας πού-
με εντάξει και ο Μπένος. Αλλά παν μέτρον άρι-
στον. Αλλιώς, αν ψάχνετε ικανούς σε όλους τους
πολιτικούς χώρους, ανεξαρτήτως πολιτικής αντί-
ληψης και συμμετοχής στο πολιτικό πρόγραμμα
της Νέας Δημοκρατίας, τότε φέρτε και την ικανό-
τατη Λιάνα Κανέλλη στην κυβέρνηση, να μας μι-
λάει για «τους καπιταλιστές που πίνουν το αίμα
του κοσμάκη». 

Ας τελειώνουμε κάποτε με τη λατρεία των έξω.
Χρόνια τώρα αυτό το σαράκι τρώει τη Νέα Δημο-
κρατία. Λες και δεν έχει πανάξια στελέχη στον
χώρο της και ψάχνει τους «εκ μεταγραφής». Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει τέλος σε κάποι-
ες παθογένειες του κόμματος που ηγείται. Ας βά-
λει και σε αυτήν.

Το «ροζ συννεφάκι» της συναίνεσης

του
Νίκου Ιωσήφ

Μέλος Γραμματείας
Επικοινωνίας, 
Κινήματος Αλλαγής,
Μέλος Διοικητικού
Συμβουλίου, 
Insocial,
Αν. αντιπρόεδρος 
Ένωσης Δημοκρατικής
Εθνικής 
Μεταρρύθμισης
(ΕΔΕΜ)
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Ηπορεία της ελληνικής ναυτιλίας οφείλει να αποτε-
λεί την κορυφαία επιλογή για την εκάστοτε κυ-
βέρνηση.  Η πρωτοφανής παγκόσμια υγειονομική

κρίση που επήλθε με την έξαρση της πανδημίας Covid-19
ανέδειξε με πρωτόγνωρο τρόπο τον ζωτικής σημασίας
ρόλο της ναυτιλίας, η οποία, παρά τις πολυσχιδείς συνέ-
πειες και αντιξοότητες που αντιμετωπίζει, συνεχίζει
αδιάλειπτα να εξυπηρετεί το 90% των αναγκών του παγ-
κόσμιου εμπορίου. Τα χιλιάδες πλοία, με το ανθρώπινο
δυναμικό τους, τους ναυτικούς μας, τους «ήρωες των θα-
λασσών», απέτρεψαν την παράλυση της παγκόσμιας οι-
κονομίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών, Θόδωρος Βενιάμης. 

Όμως, αν και η ναυτιλία ως κλάδος προσφέρει αναντι-
κατάστατες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας τα βασικά αγαθά
που χρειάζεται η κοινωνία μας σε καιρούς ειρήνης αλλά
και κρίσεων, δυστυχώς, απουσιάζει από τις προτεραιότη-
τες των πολιτικών ιθυνόντων. Παρά την καθοριστική της
υπόσταση στο διεθνές εμπόριο και οικονομία, η ναυτιλία
δεν τυγχάνει της αναγνώρισης και της υποστήριξης που
της αξίζει. Μια τέτοια αναγνώριση και πολιτική προάσπι-
σης του ρόλου της είναι απαραίτητη, προκειμένου να
εξασφαλισθεί κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ανεμπό-
διστη παροχή των θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών,
καθώς και για την απρόσκοπτη μετακίνηση των ναυτικών
ανά τον κόσμο, με γνώμονα πρωτίστως την υγεία τους και
την ασφάλεια των πλοίων και της ναυσιπλοΐας, συμπλη-
ρώνει ο κ. Βενιάμης. 

Οι επόμενοι μήνες διαφαίνονται άκρως απαιτητικοί,
λόγω κυρίως των περιβαλλοντικών νομοθετικών προ-
κλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ναυτιλία, τόσο
σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο
αυτό, επικροτούμε και υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες
προσπάθειες στον ΙΜΟ, τον αρμόδιο ρυθμιστή του κανο-

νιστικού πλαισίου των θαλασσίων μεταφορών παγκο-
σμίως, οι οποίες όμως δεν θα πρέπει να υποσκάπτονται
από περιφερειακές ή και μονομερείς νομοθετικές πρω-
τοβουλίες και ειδικότερα της Ε.Ε., καταλήγει ο πρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. 

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών είναι σταθερά προση-
λωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα. Όμως, σε
κάθε περίπτωση, σημαντικότατο μερίδιο ευθύνης για την
επίτευξη των στόχων αυτών ανήκει στους κατασκευα-
στές μηχανών πλοίων, στα ναυπηγεία και στους παραγω-
γούς και προμηθευτές καυσίμων, καθοριστική παράμε-
τρος που δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και
στην ανάπτυξη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη
παγκοσμίως: Με στόλο 4.901 πλοίων, οι Έλληνες πλοι-
οκτήτες ελέγχουν το 19,42% της παγκόσμιας χωρητικότη-
τας σε τόνους deadweight (dwt). Το 2020, ο ελληνόκτη-
τος στόλος αυξήθηκε περισσότερο από 4% φτάνοντας πε-
ρίπου τα 364 εκατομμύρια τόνους dwt. Η Ελλάδα συνεχί-
ζει να αυξάνει το μερίδιό της στον στόλο που ελέγχεται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κα-
τέχουν το 58% της χωρητικότητας της Ε.Ε. Περισσότερο
από το ένα τρίτο του ελληνόκτητου στόλου ή 1.706 πλοία
φέρουν σημαία κράτους-μέλους.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν σε
νεότευκτα πλοία: Το 2020 οι ελληνικών συμφερόντων
παραγγελίες ναυπήγησης ανήλθαν σε 104 πλοία (άνω
των 1.000 gt) ή 14,36 εκατομμύρια τόνους dwt, τα οποία
αντιπροσωπεύουν το 10,99% της παγκόσμιας χωρητικό-
τητας υπό παραγγελία. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχί-
ζουν να επενδύουν σε νέα και ενεργειακά αποδοτικά
πλοία, με τη μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου (9,54

έτη) να είναι χαμηλότερη από τη μέση ηλικία του παγκό-
σμιου στόλου (9,87 έτη).

Η ελληνική ναυτιλία μεταφέρει φορτία μεταξύ τρίτων
χωρών σε ποσοστό άνω του 98% της μεταφορικής της
ικανότητας, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο
διασυνοριακό μεταφορέα παγκοσμίως.

Η ναυτιλία θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα στο
πλαίσιο των πολιτικών εμπορίου και εξωτερικών σχέσε-
ων της Ε.Ε.

Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση στην Ε.Ε. έχει καταστεί
πιο δύσκολη, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της
Ασίας κερδίζουν μερίδιο της αγοράς. 

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία, ως επιχειρηματική δραστηριό-
τητα υψηλής έντασης κεφαλαίου, χρειάζεται ένα βιώσιμο
χρηματοδοτικό πλαίσιο και πρόσβαση σε ανταγωνιστική
χρηματοδότηση, προκειμένου να διατηρήσει και να ανα-
πτύξει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε παγκόσμιο
επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναγνωρίσει
την πρόοδο που σημείωσαν τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά
την αειφόρο ανακύκλωση πλοίων.

Όλες οι εθνικές οικονομίες θα έχουν όφελος από την
εξάλειψη υφιστάμενων περιορισμών στην απρόσκοπτη
διεξαγωγή του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου.

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές ναυτιλια-
κό κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως δε από τη διεθνή σύμβαση
ναυτικής εργασίας (MLC, 2006), αναφορικά με την προ-
στασία της υγείας και της ασφάλειας των ναυτικών, κα-
θώς και τη διευκόλυνση πραγματοποίησης αλλαγών
πληρωμάτων στους λιμένες τους.

Η Ελλάδα κερδίζει και οφείλει να διεκδικήσει από την
Ε.Ε. περισσότερα πράγματα. Το ναυτικό επάγγελμα και
ειδικότερα η ναυτική εκπαίδευση να είναι στις άμεσες
προτεραιότητες της κυβέρνησης.

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Η ναυτιλία να είναι στις προτεραιότητες των πολιτικών ηγετών

Ο
Αδαμάντιος Κοραής παραινούσε τους Έλλη-
νες με τη φράση «Ας μιμηθώμεν τα πεφωτι-
σμένα και λελαμπρυσμένα της Εσπερίας γέ-

νη». Εννοούσε να πειθαρχήσουμε σε αρχές, συστήμα-
τα και δομές που εξασφαλίζουν, εκτός των άλλων, μα-
θησιακές δεξιότητες και εφαρμογή των επιστημονι-
κών επιτευγμάτων για τη δημιουργία ενός επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος με αειφόρο ανάπτυξη.

Η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση στις χώρες με τη με-
γαλύτερη ακτογραμμή στα 13.676 χιλιόμετρα και με
2.500 νησιά, από τα οποία τα 227 είναι κατοικήσιμα.

Πολλές ενάλιες περιοχές της πατρίδας μας διαθέ-
τουν καταπληκτικό και άκρως ενδιαφέρον ανάγλυφο,
ενώ σε πολλές από αυτές υπάρχουν ναυάγια πλοίων,
αεροσκαφών και υποβρυχίων διαφορετικών ιστορι-
κών περιόδων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα δύο ναυάγια
στην Κέρκυρα. Το ένα αφορά πολεμικό σκάφος Jun-
kers Ju 88, που προσθαλασσώθηκε το 1941 στον Άγιο
Στέφανο στη ΒΔ Κέρκυρα, σε βάθος 26 μέτρων και το
άλλο το πλοίο ΣΑΡΑ που βυθίστηκε το 1925 στην περιο-
χή των Οθωνών σε βάθος 35 μέτρων.

Όσον αφορά τα ναυάγια, η κυβέρνηση έχει δρομο-
λογήσει τη δημιουργία 91 υποθαλάσσιων μουσείων για
καταδύσεις εκ των οποίων τα δύο παραπάνω στην Κέρ-

κυρα. Υπάρχει όμως πεδίο δόξης λαμπρό για τη δημι-
ουργία πάρκων καταδυτικού τουρισμού σύμφωνα με
τον νόμο 4688/2020, ο οποίος προβλέπει ότι ο καταδυ-
τικός τουρισμός αναψυχής περιλαμβάνει την άσκηση
υποβρύχιας δραστηριότητας σε κάθε υδάτινη περιοχή
της ελληνικής επικράτειας με αναπνευστικές συ-
σκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής.
Επιτρέπεται η χωρίς αντάλλαγμα πόντιση σε θαλάσσι-
ους χώρους, αφού προηγηθεί η περιβαλλοντική αδει-
οδότηση, πλοίων, παραδοσιακών πλοίων, ναυαγίων,
πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατα-
σκευών ή έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό της υπο-
θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή/και την εν γένει
βελτίωση της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου
με τη διαμόρφωση καταδυτικών αξιοθέατων.

Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η
λειτουργία καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τε-
χνητών υποβρύχιων αξιοθέατων θεωρούνται επενδύ-
σεις αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περι-
βαλλοντικού χαρακτήρα και μπορούν να επιδοτούνται
από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά
προγράμματα.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί, οι
αρμόδιοι φορείς για τις αδειοδοτήσεις έχουν καθορι-
στεί και πλέον απομένει οι επενδυτικές προτάσεις που

αφορούν τη συγκεκριμένη εναλλακτική μορφή τουρι-
σμού να ενισχύονται από τον αναπτυξιακό νόμο, ο
οποίος θα ισχύσει από το νέο έτος, αλλά και από το
ΕΣΠΑ, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα.

Η ευρωπαϊκή έκφραση αυτής της μορφής τουρι-
σμού αποτυπώνεται στη μικρή ομάδα από επτά νησί-
δες, τα περίφημα νησιά Μέντες, στην περιοχή Κόστα
Μπράβα της Ισπανίας στη βορειοδυτική ακτή της Με-
σογείου. Από μικρά ψαροχώρια, απόλυτα υποβαθμι-
σμένα από την εξαντλητική υπεραλίευση, έχουν μετα-
τραπεί στον πιο δημοφιλή καταδυτικό προορισμό της
Μεσογείου που σφύζει από ζωή καθώς ενδημούν πε-
ρισσότερα από 1.200 είδη θαλάσσιας πανίδας και χλω-
ρίδας. Η ανάπτυξη της περιοχής είχε σαν αποτέλεσμα
τον δεκαπλασιασμό των εισοδημάτων των κατοίκων
της περιοχής, την ανάπτυξη εξειδικευμένων σχολών
στις καταδύσεις, τη δημιουργία μόνιμων εξειδικευμέ-
νων θέσεων εργασίας και την άνοδο του βιοτικού επι-
πέδου του πληθυσμού.

Όπως λένε οι ειδικοί του τουρισμού, «οι καταδύτες
είναι δύο φορές τουρίστες», αναφερόμενοι στη μέση
κατά κεφαλήν δαπάνη για τη διαμονή και την καταδυτι-
κή τους ψυχαγωγία. 

Είναι μια δραστηριότητα που μετατρέπει το θαλασσι-
νό νερό σε «χρυσάφι».

Καταδυτικός τουρισμός αναψυχής - ο «χρυσός» της θάλασσας 

του
Σπύρου
Κροκίδη 

Οικονομολόγος,
πρώην δήμαρχος
Παρελίων, 
Α’ επιλαχών 
βουλευτής Ν.Δ.
Κερκύρας
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ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Συντονιστής Εμβολιαστικού Σχεδίου «Ελευθερία»

Ποια (νέα) επαγγέλματα θα
μπουν στην υποχρεωτικότητα

Ψευδή, κακόπιστα και επικίνδυνα
για τη δημόσια υγεία τα επιχει-
ρήματα για τη μείωση της απο-
τελεσματικότητας των εμβο-

λίων απέναντι στη μετάλλαξη Δέλτα χαρακτηρί-
ζει στη συνέντευξή του στην «Political» ο γενι-
κός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μας εξηγεί τον
σχεδιασμό της επιτροπής για το πότε και με ποι-
ες προϋποθέσεις θα δοθεί η έγκριση για την τρί-
τη δόση, ποιες κατηγορίες πολιτών θα μπουν σε
προτεραιότητα ενώ αναφέρεται και στην επέ-
κταση του μέτρου της υποχρεωτικότητας του εμ-
βολιασμού σε επιπλέον δομές του κράτους. 
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Ποια είναι η πορεία των εμβολια-
σμών τις πρώτες ημέρες μετά την
επιστροφή του συνόλου των πολιτών
από τις θερινές τους διακοπές;
Υπάρχει αυξητική τάση στα νέα ραν-
τεβού που κλείνονται ή εξακολου-
θούμε να παραμένουμε μακριά από
τον αρχικό στόχο;

Ναι, πράγματι, τις τελευταίες μέρες βλέ-
πουμε μια σημαντική αύξηση νέων ραν-
τεβού σε καθημερινή βάση και για να σας
δώσω μια τάξη μεγέθους, την περασμένη
εβδομάδα κλείνονταν κατά μέσο όρο
σχεδόν 25.000 ραντεβού τη μέρα. Η κάμ-
ψη που παρουσιάστηκε τις πρώτες εβδο-
μάδες του Αυγούστου ήταν αναμενόμενη,
ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ο μήνας
διακοπών για εμάς τους Έλληνες. Τώρα
ως προς τον στόχο για το πολυπόθητο τεί-
χος ανοσίας, πρέπει να τονίσουμε ότι με
την εξαιρετικά πιο μεταδοτική μετάλλαξη
Δέλτα, η οποία έχει επικρατήσει, πρέπει
να εμβολιαστεί πλήρως μεγαλύτερος
αριθμός συμπολιτών μας. Αυτή τη στιγμή
έχει εμβολιαστεί το 57% του πληθυσμού
και αυτό το ποσοστό σίγουρα πρέπει να
αυξηθεί. Το θετικό είναι ότι στην πιο ευά-
λωτη ομάδα των 60 και άνω το ποσοστό
εμβολιασθέντων ανεβαίνει στο 78,4%.

Τι απαντάτε στο επιχείρημα ότι τα
διαθέσιμα υπάρχοντα εμβόλια δεν
καλύπτουν τη μετάλλαξη Δέλτα που
επικρατεί πλέον στο περισσότερο
από το 96% των κρουσμάτων στη χώ-
ρα μας;

Αυτό πολύ απλά και καθαρά δεν ισχύει.
Το τονίζω, γιατί πρέπει να σταματήσει η
διάδοση ψευδών ειδήσεων. Οι μελέτες
για τη μετάλλαξη Δέλτα δείχνουν ότι όλα
τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί, παρέχουν
αποτελεσματική προστασία έναντι συμ-
πωματικής νόσου, βαριάς λοίμωξης και
ανάγκης για εισαγωγή σε νοσοκομείο και
ΜΕΘ. Πρόσφατη μελέτη από το Ηνωμένο
Βασίλειο για τη μετάλλαξη Δέλτα έδειξε
ότι π.χ. το εμβόλιο της Pfizer προφυλάσ-
σει κατά 88% έναντι συμπτωματικής νό-
σου και 96% έναντι σοβαρής νόσου που
χρήζει νοσηλείας. Να είμαστε σοβαροί
και υπεύθυνοι σε αυτά που λέμε: Κανένα
εμβόλιο δεν παρέχει 100% προστασία, αυ-
τό είναι γνωστό. Αν λοιπόν εστιάσει κα-
νείς στις ελάχιστες στατιστικά περιπτώ-
σεις και προσπαθήσει να κάνει την εξαί-
ρεση κανόνα, τότε συγχωρήστε με, αλλά
ενεργεί και κακόπιστα και επικίνδυνα για
τη δημόσια υγεία.

Δεν σας ανησυχούν τα αποτελέσμα-
τα διεθνών επιστημονικών μελετών,
όπως π.χ. των ΗΠΑ, που δείχνουν
την αισθητή μείωση της αποτελε-
σματικότητας των εμβολίων; Τι λέτε
στους πολίτες που έσπευσαν από

την πρώτη στιγμή να κάνουν το εμ-
βόλιο και τώρα αισθάνονται και πάλι
ανασφαλείς απέναντι στο ιό;

Σε όσους εμβολιάστηκαν λέω ότι προστά-
τευσαν και προστατεύουν τον εαυτό τους
και τους άλλους, διότι όλα τα αποτελέ-
σματα των διεθνών επιστημονικών μελε-
τών δεν δείχνουν σημαντική μείωση της
αποτελεσματικότητας των εμβολίων.
Συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα
έναντι της ανάπτυξης οποιουδήποτε συμ-
πτώματος μειώνεται μόλις στο 7-8%, ενώ
παραμένει ιδιαίτερα υψηλή η προστασία
απέναντι στη σοβαρή νόσηση και τον θά-
νατο. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσου-
με ότι οι αρχικές κλινικές μελέτες που
έγιναν για τα στελέχη του Covid-19 έδει-
ξαν ότι το εμβόλιο θα προφυλάσσει για
έξι έως εννέα μήνες. Με την επικράτηση
της μετάλλαξης «Δ» αλλά και την παρα-
κολούθηση εκατοντάδων εκατομμυρίων
εμβολιασθέντων, έγινε σαφές ότι η προ-
στασία μειώνεται μετά το εξάμηνο, ιδιαί-
τερα στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.
Για αυτό και έχει ξεκινήσει ήδη σε αρκε-
τές χώρες, όπως και σε εμάς, η τρίτη επα-
ναληπτική δόση.

Πότε και με ποια κριτήρια θα εγ-
κρίνετε τον εμβολιασμό και με την
τρίτη δόση; Θα δοθεί προτεραιότη-
τα σε συγκεκριμένες κατηγορίες
πολιτών;

Εμείς θα κινηθούμε με βάση τη σύσταση
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και
τις εισηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Φαρμάκων. Η Επιτροπή θα λάβει
την απόφασή της αφού εξετάσει τα επι-

στημονικά δεδομένα τόσο από τη δική
μας χώρα όσο και από τις άλλες χώρες.
Ήδη έχει αποφασίσει για τη χορήγηση
ενισχυτικής δόσης στους ανοσοκατα-
σταλμένους, όπου συμπεριλαμβάνονται
ασθενείς με αντιφλεγμονώδη, αυτοάνο-
σα νοσήματα ή άλλα νοσήματα με ανοσο-
καταστολή, που λαμβάνουν ειδικές ανο-
σοτροποποιητικές θεραπείες, όπως και
άτομα με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρ-
κειες ή άτομα με HIV λοίμωξη τα οποία
έχουν CD4 κάτω από 200.
Υπολογίζεται ότι αφορά 285.000 συμπο-
λίτες μας και βάσει της ενημέρωσής μας
θα πάρουμε το πράσινο φως από τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τις πρώ-
τες μέρες του Σεπτέμβρη. Επιχειρησιακά
είμαστε ήδη έτοιμοι, άρα υπολογίζουμε
ότι εντός του μήνα θα ξεκινήσουμε. Έπει-
τα θα κινηθούμε σύμφωνα με την απόφα-
ση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
και το πιο πιθανό είναι να ακολουθήσει τη
σύσταση σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο
λόγω ηλικίας ή υψηλής έκθεσης στον ιό.

Εμβολιασμός και υποχρεωτικότητα.
Τι σας λένε τα τελευταία στοιχεία;
Θεωρείτε ότι τελικώς ήταν ένα μέ-
τρο που απέδωσε τα αναμενόμενα;
Έσπευσε να εμβολιαστεί το ποσοστό
των εργαζομένων που είχατε προ-
βλέψει και τι θα κάνετε με τις ανα-
πληρώσεις στα κενά που έχουν ήδη
δημιουργηθεί στον δημόσιο τομέα;

Κοιτάξτε, κανείς δεν ήθελε ούτε θέλει να
εμβολιάζονται άνθρωποι, δηλαδή να
προστατεύουν τον εαυτό τους και τους
άλλους, με υποχρεωτικό τρόπο. Θέλω να
είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Αλλά σε συγκε-
κριμένες ομάδες εργαζομένων δεν νοεί-
ται εργασία από ανεμβολίαστα άτομα.
Πώς θα το κάνουμε, είναι υποχρέωσή
μας να παρέμβουμε και να προστατεύ-
σουμε το κοινωνικό σύνολο. Όσοι είναι
κατά της υποχρεωτικότητας θα πρέπει να
αναλογιστούν το βάρος της ευθύνης κά-

ποιου που εργάζεται σε ένα νοσοκομείο ή
σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων
και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία
και τη ζωή των συνανθρώπων μας. Αυτό
επιδιώκουμε με το μέτρο της υποχρεωτι-
κότητας και φαίνεται ότι αποδίδει. Τα πο-
σοστά στις δομές γήρατος που η υποχρε-
ωτικότητα εφαρμόστηκε από τα μέσα Αυ-
γούστου παρατηρείται μια εντυπωσιακή
αύξηση. Στις ιδιωτικές δομές το ποσοστό
αυξήθηκε από 62% σε 85% και στις δημό-
σιες δομές από 45% σε 90%. Σημαντική
αύξηση βλέπουμε και στους υγειονομι-
κούς και πιστεύω ότι ο αριθμός των εργα-
ζομένων που θα επιμείνουν στην άρνηση
θα είναι ελάχιστος.
Θέλω όμως να πω, για να μην αδικούμε το
υγειονομικό μας προσωπικό που έχει
δώσει και δίνει τεράστιο αγώνα εδώ και
18 μήνες, ότι η μεγάλη πλειοψηφία στα
νοσοκομεία και στις μονάδες έχει εμβο-
λιαστεί, 82,44% στα δημόσια νοσοκομεία
και 85,63% στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
Αναφορικά με το αν θα μπορέσουν να κα-
λυφθούν τα κενά, η απάντηση είναι θετι-
κή. Οι υγειονομικές περιφέρειες έχουν
εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο και με
μεγαλύτερη ή μικρότερη δυσκολία θα
καλυφθούν τα κενά, ώστε να μη διατα-
ραχθεί η λειτουργία των μονάδων.

Τις τελευταίες ημέρες φουντώνει η
συζήτηση για επέκταση της υπο-
χρεωτικότητας του εμβολιασμού και
σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων;
Πόσο κοντά σε αυτό βρισκόμαστε
και ποιους κλάδους θα αφορά;

Στην παρούσα φάση αξιολογούμε όλα τα
ενδεχόμενα με βάση την εξέλιξη των εμ-
βολιασμών και την πορεία της νόσου και
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για
την επέκταση της υποχρεωτικότητας. Η
αξιολόγηση αφορά κατά προτεραιότητα
τα επαγγέλματα όπου υπάρχει υπερμετά-
δοση της νόσου και τις κρίσιμες δομές
του κράτους.

«
Πρόσφατη μελέτη από το
Ηνωμένο Βασίλειο για τη
μετάλλαξη Δέλτα έδειξε ότι
π.χ., το εμβόλιο της Pfizer
προφυλάσσει κατά 88%
έναντι συμπτωματικής νόσου
και 96% έναντι σοβαρής 
νόσου, που χρήζει νοσηλείας

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Γράφει η Σοφία Στεφάνου

Κ
ορύφωση της πολιτικής αντι-
παράθεσης αναμένεται με τη
διασταύρωση των πυρών με-
ταξύ των πολιτικών αρχηγών

σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής,
όπου με προσκόμματα από την πλευρά
της αντιπολίτευσης ξεκίνησε χθες το
πρωί η συζήτηση του νομοσχεδίου για
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη
νέα γενιά, το κεφαλοποιητικό σύστημα
προκαθορισμένων εισφορών στην επι-
κουρική ασφάλιση και τη λειτουργία Τα-
μείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής
Ασφάλισης. Κατά την έναρξη της συνε-
δρίασης χθες ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτη-
μα αντισυνταγματικότητας, το οποίο και
απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία. Κατά
του αιτήματος ψήφισαν Ν.Δ. και Ελληνι-
κή Λύση, υπέρ τάχθηκαν, εκτός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ. και ΚΚΕ, ενώ το ΜέΡα25
απείχε από την ψηφοφορία. 

Για εξόφθαλμη διαστρέβλωση της
πραγματικότητας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης, αναφερόμενος τόσο σε απο-
φάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου όσο και της Επιστημονικής
Υπηρεσίας της Βουλής, που καταρρί-
πτουν τους ισχυρισμούς περί αντισυν-
ταγματικότητας, αφού αυτό που ενδια-
φέρει τα δικαστήρια είναι ο πάροχος
ασφάλισης να είναι δημόσιος και όχι το
σύστημα, που μπορεί να είναι είτε δια-
νεμητικό, είτε νοητής κεφαλαιοποί-
ησης, είτε κεφαλαιοποιητικό. «Ανταπο-
κρινόμαστε στο πνεύμα και το γράμμα
του Συντάγματος», είπε ο κ. Χατζηδά-
κης, υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνεται
μέριμνα για την επάρκεια και τη βιωσι-
μότητα του συστήματος. «Το κράτος εγ-
γυάται την καταβολή των επικουρικών
συντάξεων, το κράτος είναι παρόν και
εγγυάται τις συντάξεις, ενώ υπάρχει
επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό», είπε. «Θα περίμενα από την
αντιπολίτευση να έχει δει τη διεθνή εμ-
πειρία, να μη βρίσκεται απέναντι στους
νέους, να έχει δει πως το νομοσχέδιο
αυτό εξασφαλίζει υψηλότερες επικου-
ρικές συντάξεις για τους νέους», τόνισε
ο κ. Χατζηδάκης. 

Από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ ο Πάνος
Σκουρλέτης υποστήριξε ότι παραβιάζε-
ται με τρικ η συνταγματική επιταγή για
δημόσια επικουρική και κοινωνική
ασφάλιση. «Με την ίδρυση του νέου ΤΕ-
ΚΑ, συγκαλύπτεται μια έμμεση ιδιωτι-

κοποίηση, καθώς αυτό υιοθετεί τους
όρους της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγο-
ράς». Κάλεσε μάλιστα τα άλλα κόμματα
της αντιπολίτευσης να σταματήσουν να
έχουν μια ισοπεδωτική προσέγγιση
στην κριτική που ασκούν προσπαθών-
τας να πουν ότι Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ έχουν
την ίδια πολιτική. 

«Η ένταση βάζει επί της ουσίας τα θέ-
ματα της διαφωνίας μας με τα προβλη-
ματικά σημεία του νομοσχεδίου», ανέ-
φερε ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Γιώργος

Μουλκώτης. «Η συζήτηση της αντισυν-
ταγματικότητας είναι κενού περιερχο-
μένου, καθώς αυτή κρίνεται και απορρί-
πτεται πολιτικά από την εκάστοτε πλει-
οψηφία», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφί-
λης. «Η αίτηση αντισυνταγματικότητας
του ΣΥΡΙΖΑ είναι τουλάχιστον οξύμωρη
και υποκριτική όταν αυτός υπέγραψε το
τρίτο μνημόνιο», ανέφερε ο βουλευτής
της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρ-
δος. Ο Κλέων Γρηγοριάδης από το Μέ-

ΡΑ25 υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις
αυτές είναι απότοκες των μνημονίων
που εφαρμόζονται και για τον ΣΥΡΙΖΑ
«είναι πλέον αργά για δάκρυα» που κα-
ταθέτει την αίτηση αυτή προσχηματικά.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχί-
σθηκε μέχρι τη μία τα ξημερώματα, ενώ
σήμερα ξεκίνησε από το πρωί, αφού
έχουν εγγραφεί 120 ομιλητές και θα
ολοκληρωθεί περί τις δέκα το βράδυ με
ονομαστική ψηφοφορία, που αναμένε-
ται να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύγκρουση και για τον «κουμπαρά»

Τ ην ανάγκη να επενδύσουμε ως κοινωνία στην παιδεία
και όχι να αποκλείουμε νέους από τη γνώση επισήμα-
νε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξης Τσίπρας στην

συνάντηση που είχε με εφήβους, μέλη της Επιτροπής Παι-
δείας της Βουλής των Εφήβων, με αφορμή τις προτάσεις που
κατέθεσαν. «Η Παιδεία είναι ένας πολύ κρίσιμος και ευαί-
σθητος χώρος και οφείλουμε ως κοινωνία να επενδύσουμε.
Είναι το μέλλον μας», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, κρίνοντας ταυτόχρονα ως «πολύ στενάχωρο
όταν οι νέοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση αλλά δεν τους
δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μαθητές που υπό άλλες συνθή-
κες θα μπορούσαν να είναι επιτυχόντες, και πολλοί από αυ-
τούς με πολύ καλούς βαθμούς, αποκλείστηκαν λόγω της με-
γάλης αστοχίας με την ελάχιστη βάση εισαγωγής». 

Η συμμετοχή των νέων στις πολιτικές διαδικασίες με
«προτάσεις που αφορούν το μέλλον του τόπου μας δεν είναι
απλώς επιθυμητή αλλά επιβεβλημένη», τόνισε στους συνο-
μιλητές του ο κ. Τσίπρας.

Ο Ηλιόπουλος
Στον απόηχο της υπόθεσης της μη αποδοχής υπουργοποί-

ησής του, από τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος τύ-

που του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο Open
TV, αναφέρθηκε στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, χαρα-
κτηρίζοντάς τον «παραδοχή αποτυχίας» του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. «Το γεγονός ότι οι επιλογές Μητσοτάκη δεν έχουν
δικαιωθεί φάνηκε χθες», είπε ο κ. Ηλιόπουλος, επισημαί-
νοντας ταυτόχρονα: «Η διαδικασία συνεννόησης και πολιτι-
κού διαλόγου ποτέ δεν κρίνεται από τα πολιτικά πρόσωπα».
«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε χθες ένα κόλπο που του γύρι-
σε μπούμερανγκ», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημή-
τρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πρώτου
Προγράμματος της ΕΡΤ. Αναφερθείς στο φιάσκο με την προ-
σπάθεια υπουργοποίησης του Ευάγγελου Αποστολάκη, ση-
μείωσε πως «δεν επρόκειτο για απόπειρα συνεννόησης με-
ταξύ των πολιτικών δυνάμεων, όπως το παρουσίασε η κυβέρ-
νηση, αλλά για ένα κόλπο, ένα επικοινωνιακό τέχνασμα μέσω
του οποίου ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να παγιδεύσει την
αξιωματική αντιπολίτευση και τον κ. Αποστολάκη, χωρίς να
επιχειρήσει κανενός είδους πολιτική, στρατηγική, επιχειρη-
σιακή συνεννόηση για το ζήτημα της πολιτικής προστασίας»,
τόνισε ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. 

Γ. Σπ. Παργινός

Τσίπρας: Δεν αποκλείουμε τους νέους από τα ΑΕΙ

Κορύφωση 
της πολιτικής 
αντιπαράθεσης
αναμένεται με 
τη διασταύρωση 
των πυρών μεταξύ
των πολιτικών
αρχηγών σήμερα
στην Ολομέλεια 
της Βουλής



Απαράδεκτη εικόνα
H Κρήτη «βράζει» από το τέταρτο κύμα της πανδημίας και τη μετάλλαξη

Δέλτα. Όμως, αντί για κάποια -έστω στοιχειώδη- μέτρα, τα πάντα κινούνται με
βάση τα «θέλω» διαφόρων τουριστικών κύκλων. Αδιάψευστος μάρτυρας οι
καθημερινές πρωτοφανείς εικόνες συνωστισμού που επικρατούν στο αερο-
δρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», όπου κυριολεκτικά οι επιβάτες είναι ο
ένας πάνω στον άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. 

Κινητικότητα
Κόμμα στα αριστερά του
Αλέξη Τσίπρα συγκροτούν
πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
που αποχώρησαν το 2015 λό-
γω αλλαγής στάσης της Κου-
μουνδούρου στο μνημόνιο.
Στην πρωτοβουλία συμμετέ-
χουν μεταξύ άλλων οι Κώ-
στας Λαπαβίτσας, Δημήτρης
Στρατούλης, Νίκος Χουντής,
Στάθης Λεουτσάκος, Κώστας
Ήσυχος, Αντώνης Νταβανέ-
λος, Θανάσης Σκαμνάκης,
Μαριάννα Τσίχλη, Δημήτρης
Σαραφιανός και άλλοι.

Λουκέτο στα σχολεία
Σε παρατεταμένο λουκέτο
βρίσκονται τα ιστορικά σχο-
λεία - δημιουργήματα των
μεγάλων ευεργετών στην
Αίγυπτο, λόγω της πανδη-
μίας. Ιδιαίτερα τεταμένες,
λοιπόν, στα όρια της ρήξης, δείχνουν να είναι οι σχέ-
σεις των ελληνικών κοινοτήτων του Καΐρου και της
Αλεξάνδρειας με την Αθήνα, και ειδικότερα με το
υπουργείο Παιδείας. Αιτία, το τρίμηνο λουκέτο που έχει
μπει στα ελληνικά σχολεία λόγω κορονοϊού.

Μπέρδεμα
Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι ένα ποσοστό

ανοσίας περί το 70% θα μπορούσε να μας βγά-
λει από την κρίση του Covid. Στην πραγματικό-
τητα, το Ισραήλ φαινόταν να είχε σχεδόν εξα-
λείψει τον ιό τον Ιούνιο, όταν το ποσοστό εμβο-
λιασμού του πληθυσμού του ήταν μόλις περί το
60%. Στη συνέχεια, ωστόσο, ήρθε η μετάλλαξη
Δέλτα και τα πράγματα άλλαξαν. Γιατί; Επειδή η
μετάλλαξη «Δ» αλλάζει μερικά από τα στοιχεία
που μπαίνουν στον τύπο υπολογισμού. Τίποτα
δεν είναι σίγουρο πια…

Μια άλλη, πιο αιρετική άποψη

Ο
ι πολίτες του κόσμου υφίστανται μια συστη-
ματική τρομοκράτηση λόγω της πανδημίας,
ενώ η αποτυχία των πολιτικών υγειονομικής

διαχείρισης μπορεί και να «ακούει» στο όνομα lock-
down και συνοδεύεται με την προώθηση του εμβο-
λιασμού. Η πραγματικότητα είναι ότι ο μισός πληθυ-
σμός της Γης θα βρεθεί να έχει εμβολιαστεί και το
υπόλοιπο 50% δεν θα εμβολιαστεί και η μάχη των κα-
τηγοριών και της δαιμονοποίησης θα συνεχιστεί.

Οι πολίτες του κόσμου χωρίστηκαν και με υπαιτιό-
τητα και κάποιων κυβερνήσεων, τώρα θεωρούν ότι

πρέπει να υπάρξει και τρίτος εμβολιασμός και έπε-
ται συνέχεια. 

Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε ο εμβολιασμένος
είναι δυνητικά υγιής ούτε ο ανεμβολίαστος δυνητικά
άρρωστος.

Οι κοινωνίες διχάστηκαν και οι φαρμακευτικές
εταιρείες αποκομίζουν υπερκέρδη.

Η Moderna και η συμμαχία Pfizer/BioNTech θα
μπορούσαν να αποκομίσουν δισεκατομμύρια από τα
ενισχυτικά εμβόλια για την Covid-19 τα επόμενα
χρόνια.
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Σ
την πολιτική όπως και στο ποδόσφαιρο η
μπάλα πάει συνεχώς πάνω κάτω. Ο Ευάγγε-
λος Αποστολάκης, έπειτα από τις αντιδρά-

σεις που προκλήθηκαν από την πλευρά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αρνήθηκε τελικά τη θέση του υπουργού στο
νεοσύστατο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο κ. Απο-
στολάκης τις προηγούμενες ημέρες είχε έρθει σε
επαφή με τον πρωθυπουργό αλλά και τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Ο
τελευταίος, μάλιστα, του είχε επισημάνει τον κίν-
δυνο εάν αποδεχόταν πρόταση υπουργοποίησης,
αλλά τελικά ο ναύαρχος απάντησε θετικά στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Μετά τον θόρυβο που προκλή-
θηκε «περί αποστασίας» άλλαξε ρότα. Τα γεγονό-
τα όπως εξελίχθηκαν μπορεί να οδηγήσουν σε κά-
ποια σημαντικά συμπεράσματα. 
Από την κυβερνητική πλευρά υποστηρίζεται ότι
έγινε μια κομβική κίνηση συναίνεσης προς τα άλ-
λα κόμματα. Η εξέλιξη των πραγμάτων έδειξε ότι
αυτή η συνεργασία -για την ώρα- δεν είναι εφικτή.
Η κυβέρνηση θα υποστηρίζει συνεχώς ότι αυτή
θέλει να ανοίξει το «παιχνίδι» και οι απέναντι δεν
το δέχονται. 
Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά το παρελθόν των
όποιων προσώπων πολιτικών ή μη. Όπως στο πο-
δόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, είναι πολύ ση-
μαντική η δουλειά του σκάουτ. Του προσώπου που
παρατηρεί τα πάντα και εισηγείται στην ιδιοκτησία
και στον προπονητή. 
Μετά έρχεται η ώρα των συμβολαίων. Των εγγρά-
φων που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κα-
νέναν και που σε καμία περίπτωση -στο ποδό-
σφαιρο- δεν είναι προφορική συμφωνία. 
Αν και στην πολιτική οι εμπλεκόμενοι ακολουθού-
σαν ξεκάθαρους ποδοσφαιρικούς κανόνες, τότε
τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για όλους. 
Πάντως οι μεταγραφές προσώπων από τις απέναν-
τι ομάδες στη συντριπτική τους πλειοψηφία «δεν
βγαίνουν». 
Για του λόγου το αληθές θα παρατηρήσουμε την
παρουσία φέτος του Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.
Εμείς πιστεύουμε ότι όπως έπαιζε στην Μπαρτσε-
λόνα δεν θα παίξει. 
Καμιά φορά, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον, η επι-
κοινωνία εξυπηρετεί το μάρκετινγκ αλλά όχι την
ουσία…

Βασίλης Tαλαμάγκας

Πολιτική όπως
ποδόσφαιρο

anetnews24@gmail.com 



Μ
ε ένα πυκνό πρόγραμμα
δραστηριοτήτων ξεκινά το
φθινόπωρο για τις Ένοπλες
Δυνάμεις, καθώς τα Επιτε-

λεία σχεδιάζουν ήδη σειρά ασκήσεων και
συνεκπαιδεύσεων για τους επόμενους
μήνες τόσο σε διμερές όσο και σε πολυε-
θνικό επίπεδο. 

Οι εξαιρετικές εντυπώσεις που αποκο-
μίζουν οι ξένες στρατιωτικές αποστολές
που έρχονται κάθε τόσο στην Ελλάδα με-
τά από σχετικές προσκλήσεις του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αλλά και μέ-
σω των επαφών των αρχηγών των τριών
κλάδων, έχουν δημιουργήσει μια θετική
παράδοση με τα αιτήματα για κοινά γυ-
μνάσια να φτάνουν με καταιγιστικούς
ρυθμούς στη Μεσογείων. Ηνωμένες Πο-
λιτείες, Γαλλία, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία
είναι ορισμένοι μόνο από τους συμμά-
χους της Ελλάδας με τους οποίους
ασκούνται σε τακτική βάση οι Ειδικές Δυ-
νάμεις, το Πολεμικό Ναυτικό, η Αεροπο-
ρία και ο Στρατός Ξηράς, και η λίστα δεν
σταματά εδώ.

Έτσι, εκτός από τις προγραμματισμένες
ασκήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αλλά και
τις διμερείς όπως η πολυεθνική πλέον
«ΜΕΔΟΥΣΑ», τα Επιτελεία προγραμματί-
ζουν και νέες δραστηριότητες, ενώ τις εν-
τυπώσεις κλέβει η περιζήτητη πλέον Δια-
κλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του

ΓΕΕΘΑ, που παίρνει μέρος σε επιχειρή-
σεις με τις ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων
παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, η αφρό-
κρεμα των Ελλήνων κομάντο βρίσκεται
στο Κάιρο για τη μεγαλειώδη άσκηση
«Bright Star» που ξεκινά σήμερα. Η
άσκηση διοργανώνεται από την Αίγυπτο
και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Ελλάδα
συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που
κάλεσαν οι διοργανωτές. Η ελληνική συμ-
μετοχή, όμως, ταιριάζει περισσότερο σε
διοργανωτή παρά σε καλεσμένο λόγω του
σημαντικού αριθμού αλλά και των ικανο-
τήτων των δυνάμεων που στέλνει η Αθήνα.
Εκτός από τα τμήματα των Ειδικών Επιχει-
ρήσεων, στην Αίγυπτο μεταβαίνουν οι βα-
σικές μονάδες κρούσης του Πολεμικού
Ναυτικού, δυνάμεις του Στρατού Ξηράς
ενώ αεροσκάφη F-16 της 337 Πολεμικής
Μοίρας «Φάντασμα» της Πολεμικής Αε-
ροπορίας θα επιχειρούν από ελληνικές
βάσεις. Οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν
μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμ-
μα θα είναι ιδιαίτερα πλούσιο, όπως πλη-
ροφορείται η «Political». Εκτός από τις
χαρακτηριστικές πτήσεις πάνω από τις

Πυραμίδες για τη φωτογράφιση των δυ-
νάμεων που συμμετέχουν, οι εμπλεκόμε-
νοι στην άσκηση θα λάβουν μέρος σε αε-
ροαποβατικές ενέργειες, άμεσες επιθετι-
κές και αμυντικές ενέργειες, ρίψεις αλε-
ξιπτωτιστών, κατάδειξη στόχων από τμή-
ματα JTAC και επιχειρήσεις σε αέρα, ξηρά
και θάλασσα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται
και η παρουσία αμερικανικών F-15 στο
FIR Αθηνών για συνεκπαίδευση με τα ελ-
ληνικά «φτερά». Πηγές της Πολεμικής
Αεροπορίας αναφέρουν ότι τα μαχητικά
από τις Πολεμικές Μοίρες των Ηνωμένων
Πολιτειών ετοιμάζονται να ταξιδέψουν και
πάλι στην Ελλάδα, μετά την εξαιρετική συ-
νεργασία που είχαν με τους Έλληνες συ-
ναδέλφους τους τον περασμένο Μάιο στη
Λάρισα και τη Σούδα. Αν και δεν έχει
«κλειδώσει» ακόμη το αν η μεταστάθμευ-
ση των F-15 θα γίνει στην 110 ή στην 115
Πτέρυγα Μάχης, το αμερικανικό ενδιαφέ-
ρον για ασκήσεις με τις ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις πρέπει να θεωρείται δεδο-
μένο. Άλλωστε η ελληνοαμερικανική
στρατιωτική συνεργασία συνεχίζεται τόσο
στον αέρα όσο και στην ξηρά με τα τμήμα-
τα Ειδικών Επιχειρήσεων των δύο χωρών
να δίνουν συχνά «ραντεβού» στην ελληνι-
κή επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό.

Δυναμικά συνεχίζεται η στρατιωτική
συνεργασία και με το Ισραήλ, καθώς η
φρεγάτα «ΑΙΓΑΙΟΝ» πραγματοποιεί άσκη-

ση «PASSEX» με την ισραηλινή κορβέτα
«INS NITZAHON» στα βορειοδυτικά της
Κρήτης. «Η συνεκπαίδευση αναβαθμίζει
το επίπεδο της επιχειρησιακής και μαχη-
τικής ετοιμότητας και ενισχύει τις διμε-
ρείς και πολυμερείς στρατιωτικές σχέσεις
Ελλάδας - Ισραήλ με κοινό στόχο τη δια-
τήρηση της ασφάλειας και της σταθερότη-
τας στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει
το ΓΕΕΘΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρχηγός ΓΕ-
ΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρε-
τανό ομόλογό του, με τις εξελίξεις στο Αφ-
γανιστάν αλλά και τη διμερή συνεργασία
να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η
διοργάνωση στην Ελλάδα του 46ου Διε-
θνούς Συνεδρίου Στρατιωτικής Ιστορίας
που ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή.
Το ΓΕΕΘΑ διεκδίκησε τη διεξαγωγή του
στην Ελλάδα, καθώς φέτος η χώρα γιορ-
τάζει τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τα Επιτελεία σχεδιάζουν ήδη
σειρά ασκήσεων και 
συνεκπαιδεύσεων για τους
επόμενους μήνες, τόσο 
σε διμερές όσο 
και σε πολυεθνικό επίπεδο

Παρά... πόδα οι  Ένοπλες Δυνάμεις



Ο
Νίκος Χαρδαλιάς είναι από
χθες ο νέος ένοικος του πέμ-
πτου ορόφου του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας. Η τελετή πα-

ράδοσης-παραλαβής των καθηκόντων
του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας από τον
Αλκιβιάδη Στεφανή στον Νίκο Χαρδαλιά
πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα ενώ
δεν έλειψαν οι συγκινητικές στιγμές, αν
και τις εντυπώσεις έκλεψε ο ολίγων μη-
νών εγγονός του αποχωρήσαντα υφυ-
πουργού, Άλκης. 

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, απευθυνό-
μενος στον Αλκιβιάδη Στεφανή, τόνισε ότι
αν και υπήρχαν διαφωνίες, έγινε «ομαδι-
κή δουλειά» και το αποτέλεσμα ήταν πάν-
τα το καλύτερο για τη χώρα. «Στην πορεία
αυτή δεν συμφωνούσαμε σε όλα, αλλά
συμφωνούσαμε πάντα σε αυτό που έπρε-
πε να γίνει. Ακούσαμε προτάσεις, συνθέ-
σαμε απόψεις, προχωρήσαμε στην προ-
σπάθεια να έχουμε το καλύτερο αποτέλε-
σμα και σε αυτό το κομμάτι όλο ο Αλκιβιά-
δης Στεφανής έπαιξε έναν πολύ καταλυτι-
κό θα έλεγα και κρίσιμο ρόλο», υπογράμ-
μισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και συ-
νέχισε: «Από την εμπειρία μου δίπλα στον
Αλκιβιάδη Στεφανή διδάχθηκα ένα ασίγα-
στο πάθος για δουλειά και την αγάπη για
τις Ένοπλες Δυνάμεις και την πατρίδα που
δεν κρύβεται». 

Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε και
στις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει με τον πρώην υφυπουργό,
όπως η πεντάμηνη ελληνοτουρκική κρί-
ση, κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα
βρέθηκαν στα πρόθυρα θερμού επεισοδί-
ου. «Είναι γεγονός ότι με τον Αλκιβιάδη
Στεφανή αναπτύξαμε μια εξαιρετικά στε-
νή συνεργασία κάτω από δύσκολες συν-
θήκες, για να αντεπεξέλθουμε στις προ-
κλήσεις που βρέθηκαν μπροστά μας. Πι-
στεύω ανταποκριθήκαμε σε ικανοποιητι-
κό βαθμό».

Ο υπουργός στη συνέχεια χαρακτήρισε
«μαχητή» τον νέο υφυπουργό Νίκο Χαρ-
δαλιά και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα
νέα του καθήκοντα. «Θεωρώ ότι είναι
σκληρός, είναι μαχητής. Αυτό το απέδειξε
υπό συνθήκες πρωτόγνωρες, καθώς δια-
χειρίστηκε δύσκολες και εντατικές κρί-
σεις, άνευ προηγουμένου. Η ικανότητα
του μαχητή δεν είναι μόνο για τη στιγμή
της μάχης. Είναι για όλη τη ζωή. Στον δρό-
μο του πολεμιστή. Θεωρώ ότι στο υπουρ-
γείο είμαστε μια ομάδα μαχητών και ο Νί-
κος Χαρδαλιάς θα αποτελέσει μια χρήσι-

μη προσθήκη», τόνισε ο Νίκος Παναγιω-
τόπουλος στον χαιρετισμό του. 

«Αποστολή εξετελέσθη» ήταν το σχόλιο
του Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος προτού
αποχωρήσει χαρακτήρισε τη διαχείριση
της κρίσης στον Έβρο ως «τη μεγαλύτερη
νίκη τα τελευταία δύο χρόνια καθώς έγινε
κατανοητό σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι
το πρόβλημα δεν ήταν ελληνοτουρκικό

αλλά πρόβλημα παραβατικότητας της
Τουρκίας». Ο πρώην υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας ευχαρίστησε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που έδει-
ξε στο πρόσωπό του αλλά και την πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου
για την «εξαιρετική συνεργασία». 

Τον Αλκιβιάδη Στεφανή ευχαρίστησε εκ
μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας ο αρχη-

γός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, ενώ από την πλευρά του ο γενι-
κός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου ευχαρίστη-
σε τον κ. Στεφανή για την αγαστή συνερ-
γασία τους που ξεκίνησε το 2013. 

«Έχω επιλέξει να είμαι πάντα πολύ ειλι-
κρινής. Οπότε το πρώτο πράγμα που θέλω
να ομολογήσω είναι ότι στέκομαι εδώ σή-
μερα με περισσή αμηχανία, αλλά και ένα
ξεχωριστό συναίσθημα ευθύνης και κα-
θήκοντος σε αυτή την τελετή παραλαβής
των νέων μου καθηκόντων», ανέφερε
συγκινημένος ο Νίκος Χαρδαλιάς. «Θα
εργαστώ σκληρά στο πλευρό σας, για να
φανώ αντάξιος πρωτίστως της εμπιστοσύ-
νης του πρωθυπουργού αλλά και στις ευ-
θύνες της θέσης που αναλαμβάνω». Μετά
την τελετή, ο Αλκιβιάδης Στεφανής δέχτη-
κε δώρα από την πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί η τελετή παράδοσης - παραλαβής
των καθηκόντων του υφυπουργού Εξωτε-
ρικών Αρμοδίου για τον Απόδημο Ελληνι-
σμό από τον Κωνσταντίνο Βλάσση στον
Ανδρέα Κατσανιώτη. 
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Τι έγινε στην τελετή
παράδοσης-παραλαβής 
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Αποστολή... εξετελέσθη

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Συνεδριάζει το Υπουργικό
Στις 11.00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσω τη-

λεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
• Ενημέρωση από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για

την πορεία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
• Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη

και τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση του
νομοσχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

• Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου για
τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών και την εθελοντική απασχόληση

• Εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη σχετικά με την καθιέρω-
ση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορι-
σμένου χρόνου - Διαδικασία καθορισμού ανώτατου ορίου

• Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του ανα-
θεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά»

• Εισήγηση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για
την υπαγωγή στη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων Έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της
χώρας.



ΠΠΟΥ: Συναγερμός για
τη μετάλλαξη «Mu»

Μια νέα παράλλαξη του κορονοϊού,
τη «Mu», η οποία ταυτοποιήθηκε για
πρώτη φορά στην Κολομβία τον Ια-
νουάριο, παρακολουθεί στενά το τε-
λευταίο διάστημα ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας (ΠΟΥ). 

Η παραλλαγή αυτή -η B.1.621 κατά
την επιστημονική ονοματολογία- προς
το παρόν χαρακτηρίζεται «παραλλαγή
ενδιαφέροντος», διευκρίνισε ο ΠΟΥ
στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την
εξέλιξη της πανδημίας. Ο Οργανισμός
υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο
παραλλαγμένο στέλεχος παρουσιάζει
μεταλλάξεις που μπορεί να σημαίνουν
ότι είναι ανθεκτικό στα εμβόλια και το-
νίζει πως απαιτούνται περαιτέρω με-
λέτες για να κατανοηθούν τα χαρακτη-
ριστικά του.

Όλοι οι ιοί, συμπεριλαμβανομένου
του SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί
την Covid-19, μεταλλάσσονται συν τω
χρόνω. Οι περισσότερες μεταλλάξεις
πάντως δεν έχουν -ή έχουν ελάχιστη-
επίπτωση στις ιδιότητες κάθε ιού.
Ωστόσο ορισμένες μεταλλάξεις μπο-
ρεί, αντιθέτως, να αλλάζουν δραστικά
τις ιδιότητες του ιού και να επηρεά-
ζουν, για παράδειγμα, την ευκολία με
την οποία μεταδίδεται, τη σοβαρότητα
της ασθένειας που προκαλεί ή την απο-
τελεσματικότητα των εμβολίων, των
φαρμάκων, των διαγνωστικών μέσων ή
των μέτρων δημόσιας υγείας.

Η εμφάνιση στα τέλη του 2020 νέων
στελεχών που παρουσιάζουν αυξημέ-
νο κίνδυνο για την παγκόσμια δημόσια
υγεία οδήγησε τον ΠΟΥ να τα χαρακτη-
ρίσει παραλλαγές ενδιαφέροντος και
παραλλαγές ανησυχίας, για να ιεραρ-
χήσει τις δραστηριότητες παρακολού-
θησης και έρευνας σε παγκόσμια κλί-
μακα. Αποφάσισε να ονομάζει τις ανη-
συχητικές παραλλαγές του ιού με βάση
τα γράμματα του ελληνικού αλφαβή-
του, ώστε να αποφεύγεται ο στιγματι-
σμός χωρών και να μπορεί το ευρύ κοι-
νό να προφέρει πιο εύκολα τα ονόματα.

Το τρέχον διάστημα, ο ΠΟΥ χαρακτη-
ρίζει τέσσερα παραλλαγμένα στελέχη
«ανησυχητικές παραλλαγές», ανάμε-
σά τους τη Δέλτα, που έχει εντοπιστεί
σε 170 χώρες ως αυτό το στάδιο, και
άλλες πέντε «παραλλαγές ενδιαφέ-
ροντος», συμπεριλαμβανομένης της
«Mu». Αφότου ταυτοποιήθηκε στην
κολομβιανή επικράτεια τον Ιανουάριο,
η «Mu» εξαπλώθηκε σε χώρες της Λα-
τινικής Αμερικής και της Ευρώπης. 

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Α
νησυχία προκαλούν τα στοι-
χεία του Ευρωπαϊκού Κέν-
τρου Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων, λίγες ήμε-

ρες πριν από την έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς, σύμφωνα με τα οποία,
τους επόμενους μήνες, προβλέπεται
έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού σε
παιδιά. Αιτία, η αυξημένη μολυσματι-
κότητα για όλα τα μεταλλαγμένα στελέ-
χη και κυρίως για το στέλεχος Δέλτα σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες και ειδικά σε
γεωγραφικές περιοχές με μικρή εμβο-
λιαστική κάλυψη στα παιδιά. Πάντως,
στα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων καθιστά σαφές ότι το κλείσιμο
των σχολείων για τον έλεγχο της παν-
δημίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται
ως ύστατη λύση. 

Από τα στοιχεία που επεξεργάστηκαν
οι καθηγητές Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημή-
τριος Παρασκευής (αναπληρωτής καθη-
γητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής
Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (πρύ-
τανης του πανεπιστημίου), τα παιδιά
όλων των ηλικιών μπορούν να μολυν-
θούν και να μεταδώσουν τον ιό, ενώ αυτά
μικρότερης ηλικίας μεταδίδουν δυσκο-
λότερα σε σχέση με μεγαλύτερα παιδιά

και ενήλικες. Σε κάθε περίπτωση, επιση-
μαίνεται ότι τα παιδιά ηλικίας ενός έως
18 ετών έχουν πολύ χαμηλότερα ποσο-
στά να νοσηλευτούν, να νοσήσουν σοβα-
ρά και να απαιτηθεί εντατική θεραπεία,
ενώ μικρότερος είναι και ο κίνδυνος θα-
νάτου σε σχέση με όλες τις άλλες ηλικια-
κές ομάδες. Ωστόσο, το ακριβές φορτίο
νοσηρότητας καθώς και οι μακροπρόθε-
σμες συνέπειες νόησης από κορονοϊό
στον παιδικό πληθυσμό δεν έχει ακόμη
προσδιοριστεί.

Όπως επισημαίνουν οι καθηγητές Ια-
τρικής, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι το
κλείσιμο των σχολείων για τον έλεγχο της
πανδημίας αποτελεί ύστατη λύση, καθώς
οι αρνητικές συνέπειες του προληπτικού
«λουκέτου» είναι πολλαπλές τόσο στα
παιδιά όσο και στην κοινωνία. Στον αντί-
ποδα, για να περιοριστεί η διασπορά με-
ταξύ των μη εμβολιασμένων παιδιών,
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει
αυξημένη επιτήρηση στο σχολικό περι-
βάλλον τη φετινή χρονιά. Η τήρηση της
φυσικής απόστασης και άλλων προληπτι-
κών μέτρων μπορούν να μειώσουν τον
κίνδυνο μετάδοσης στο σχολικό περι-
βάλλον, αλλά τα μέτρα θα πρέπει να προ-
σαρμόζονται ανάλογα με τα επίπεδα με-
τάδοσης του κορονοϊού ανά εκπαιδευτι-
κή κοινότητα και ανά ηλικιακή ομάδα.

Ένα ακόμα βασικό συμπέρασμα είναι

ότι οι στρατηγικές διαγνωστικού ελέγχου
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να
στοχεύουν στην έγκαιρη ταυτοποίηση
των περιστατικών, ώστε να διασφαλιστεί
η απομόνωσή τους, στον εντοπισμό και
την καραντίνα των επαφών τους. Στο
πλαίσιο αυτό, όταν εντοπίζονται κρού-
σματα, θα πρέπει να ενημερώνεται το
σχολείο και να προχωρά σε ιχνηλάτηση
επαφών και έλεγχο των επαφών υψηλού
κινδύνου με χρήση διαδικασιών ταχείας
διάγνωσης.

Τελικά, όπως αναφέρουν οι κ.κ. Παρα-
σκευής και Δημόπουλος, παρότι το κλεί-
σιμο των σχολείων αποτελεί μέτρο ύστα-
της ανάγκης, μπορεί να συμβάλει στη
μείωση του κορονοϊού, μόνο σε συνδυα-
σμό με άλλα μέτρα. «Σαν μέτρο από μόνο
του είναι ανεπαρκές για να αποτρέψει τη
διασπορά του Covid στην κοινότητα
απουσία άλλων παρεμβάσεων, όπως η
επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης ή
η εφαρμογή μη φαρμακευτικών παρεμ-
βάσεων», καταλήγουν οι καθηγητές.

Ύστατη λύση το κλείσιμό
τους, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων

Ανησυχία για έκρηξη 
κρουσμάτων στα σχολεία 
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Κ
αλά νέα για τη μάχη με τον κο-
ρονοϊό και μάλιστα σε μια συγ-
κυρία που κάνουν την εμφάνισή
τους συνεχώς νέες μεταλλάξεις.

H Pfizer ξεκίνησε τη δεύτερη από τις τρεις
φάσεις των δοκιμών που απαιτούνται για το
αντιικό φάρμακο κατά της Covid-19, όπως
ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο CEO της
εταιρείας Άλμπερτ Μπουρλά. Πρόκειται για
θεραπεία από το στόμα, που προορίζεται για
ενήλικες, οι οποίοι δεν ανήκουν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου και δεν έχουν νοσηλευτεί.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά ανέφερε ότι «η επι-
τυχία κατά της Covid-19 πιθανότατα θα
απαιτήσει τόσο εμβόλια όσο και θεραπείες.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιρα-
στούμε την είδηση ότι ξεκινήσαμε μια μελέ-
τη φάσης 2 (από τις 3) του αντιικού μας υπο-
ψηφίου (φαρμάκου με λήψη από το στόμα),
ειδικά σχεδιασμένου για την καταπολέμηση
του SARS-CoV-2- σε μη νοσηλευόμενους

ενήλικες χαμηλού κινδύνου». Ο CEO της
εταιρείας παράθεσε και το σχετικό έγγραφο
που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η «νέα φά-
ση της κλινικής δοκιμής αφορά την αξιολό-
γηση της ασφάλειας και της αποτελεσματι-
κότητας του PF-07321332- υπό έρευνα και
από το στόμα χορηγούμενη αντιική θερα-
πεία, σχεδιασμένη ειδικά για την καταπολέ-
μηση της Covid-19 σε μη νοσηλευόμενους,
συμπτωματικούς ενήλικες, που έχουν επι-
βεβαιωμένη διάγνωση λοίμωξης
SARSCoV-2 και δεν διατρέχουν αυξημένο
κίνδυνο για σοβαρή νόσηση, η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε νοσηλεία ή θάνατο».

Στην κλινική δοκιμή θα συμμετάσχουν πε-
ρίπου 1.140 άνθρωποι, οι οποίοι θα λαμβά-
νουν την PF-07321332/ριτοναβίρη ή place-
bo φάρμακο από το στόμα κάθε 12 ώρες για
πέντε ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της εταιρείας, αυτή η μελέτη αποτελεί μέρος
ενός παγκόσμιου προγράμματος κλινικής

ανάπτυξης, που αποτελείται από πολλαπλές
τρέχουσες και προγραμματισμένες κλινικές
δοκιμές για την αξιολόγηση αυτού του πρώι-
μου θεραπευτικού υποψηφίου φαρμάκου,
πρώιμης παρέμβασης για πιθανή χρήση σε
ευρεία κλίμακα ασθενών.

«Εάν είναι επιτυχής η έκβαση, το PF-
07321332/ritonavir έχει τη δυνατότητα να
καλύψει μια σημαντική ανεκπλήρωτη ιατρι-
κή ανάγκη, παρέχοντας στους ασθενείς μια
νέα στοματική θεραπεία που θα μπορούσε
να συνταγογραφηθεί στις πρώτες ενδείξεις
της μόλυνσης, χωρίς να απαιτείται νοση-
λεία», αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία.

Σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του έχει το νοσοκο-
μείο Αγρινίου από χθες, πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου της
αναστολής εργασίας για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Κι
αυτό διότι συνολικά 90 άτομα (87 εργαζόμενοι από το διοικητικό
και νοσηλευτικό προσωπικό και τρεις γιατροί) παραμένουν ανεμ-
βολίαστα και οι 50 τέθηκαν σε αναστολή εργασίας. Οι υπόλοιποι
40, σύμφωνα με πληροφορίες του karvasaras.gr, έχουν βγει
σε… αναρρωτική άδεια! 

Η 6η ΥΠΕ κοινοποίησε έγγραφο στο νοσοκομείο Αγρινίου, με
το οποίο αναστέλλονται ξανά τα τακτικά χειρουργεία και το νοση-
λευτικό ίδρυμα μετατρέπεται επί της ουσίας ξανά σε νοσοκομείο

κορονοϊού. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κλινική κορονοϊού του
νοσοκομείου έχει αρχίσει να θυμίζει ξανά την εικόνα που είχε
προ περίπου πέντε μηνών, αφού νοσηλεύονται σε αυτή περίπου
είκοσι ασθενείς, ενώ η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που ήταν να
λειτουργήσει στις 23 Αυγούστου, παραμένει κλειστή, χωρίς να
υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το πρωί έξω από τα εξωτερικά ια-
τρεία του νοσοκομείου Αγρινίου βρίσκονταν αρκετά άτομα που
διαμαρτύρονταν για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και
τις αναστολές εργασίας των υγειονομικών.

Στο μεταξύ, νέο «όχι» είπε το ΣτΕ στην αναστολή του μέτρου

της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους εργαζόμενους
των δημόσιων νοσοκομείων. Το Τμήμα Αναστολών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας απέρριψε το σχετικό αίτημα υγειονομικών
από διάφορα νοσοκομεία προκειμένου να «παγώσει» η εφαρμο-
γή της σχετικής απόφασης. «Ο εμβολιασμός επιβάλλεται για λό-
γους προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κο-
ρονοϊού στους νοσηλευομένους που αποτελούν ιδιαιτέρως ευ-
παθή ομάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων το σκεπτικό της απόφα-
σης. Η δε «εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκο-
μείων θα διαταραχθεί σε περίπτωση που νοσήσει από κορονοϊό
μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού», σημειώνεται. 

Χάος με τους ανεμβολίαστους στο νοσοκομείο Αγρινίου - Πενήντα σε αναστολή και σαράντα σε… αναρρωτική 

ΜΜεγάλη αύξηση
των θανάτων
Σημαντική άνοδο σε θανά-
τους ανακοίνωσε χθες ο
ΕΟΔΥ, καθώς το τελευταίο
24ωρο 47 συνάνθρωποί
μας έχασαν τη ζωή τους.
Τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα
που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι
2.871, εκ των οποίων 9 εν-
τοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό εί-
ναι 47, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν κα-
ταγραφεί συνολικά 13.743
θάνατοι. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύον-
ται διασωληνωμένοι είναι
346. Μεταξύ των ασθενών
που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι, 319 (92,2%) εί-
ναι ανεμβολίαστοι ή μερι-
κώς εμβολιασμένοι και 27
(7,8%) είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών με Covid-
19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 267. 
Στο μεταξύ, από τα 2.871
κρούσματα που ανακοι-
νώθηκαν χθες, τα 638 εν-
τοπίστηκαν στην Αττική. Η
Θεσσαλονίκη εξακολου-
θεί να καταγράφει υψηλό
αριθμό κρουσμάτων, με
330 νέες μολύνσεις. Στην
Κρήτη εντοπίστηκαν 145
νέα κρούσματα, ενώ ανη-
συχία επικρατεί και για
άλλες μεγάλες περιφέ-
ρειες, όπως Ηλεία και
Αχαΐα, με 102 και 116
κρούσματα αντίστοιχα.
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Pfizer: Στη δεύτερη φάση δοκιμών
το φάρμακο κατά του κορονοϊού

Την είδηση ανακοίνωσε ο CEO 
της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά 
- Περίπου 1.140 οι συμμετέχοντες
στην κλινική δοκιμή 



Κρήτη

Σχέδιο ανάπτυξης 
του ιστορικού κέντρου 
της Κισάμου

Δρομολογείται από την Περιφερειακή Αρχή η
υλοποίηση του «Ερευνητικού Προγράμματος για
τη Διερεύνηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Ανά-
δειξης της Πολεοδομικής και Πολιτιστικής Φυσιο-
γνωμίας του Ευρύτερου Ιστορικού Κέντρου Κισά-
μου». Προς τούτο, έγινε ενημερωτική σύσκεψη
στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων
Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Κισάμου Γιώργος
Μυλωνάκης, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου και η επι-
στημονική υπεύθυνη του έργου αναπληρώτρια
καθηγήτρια Δήμητρα Νικολάου, όπως και αρμόδι-
οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Το πρόγραμμα εκπο-
νείται από ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου μέσω τετραμερούς Προγραμ-
ματικής Σύμβασης στην οποία μετέχουν το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, ο Δήμος Κισάμου και η Περιφέ-
ρεια Κρήτης, η οποία και το χρηματοδοτεί με το
ποσό των 248.000 ευρώ.

«Με τον ερχομό του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
έχουμε εκπονήσει σε συνεργασία και με την Αττι-
κό Μετρό και με το υπουργείο Υποδομών αλλά και
τον υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης Σταύρο Κα-
λαφάτη ένα εκτεταμένο έργο απαλλοτριώσεων και
αναπλάσεων γύρω από τους σταθμούς του μετρό»,
δήλωσε ο δήμαρχος στη «Μακεδονία», μιλώντας
για τα σχέδιά του ενόψει ΔΕΘ. Όπως εξήγησε: «Θα
είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, σε συνεργασία
με τον δήμο, τον ΟΣΕΘ αλλά και την Αττικό Μετρό.
Επεκτείνουμε τις παρεμβάσεις-αναπλάσεις και
σε άλλους σταθμούς του μετρό, όπως στη Μαρτί-
ου-Σόλωνος, στην Αγίας Σοφίας και πιο συγκεκρι-
μένα στην πλατεία των Μακεδονομάχων, στη Βενι-
ζέλου, όπου θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη
συντήρηση και αξιοποίηση του Αλκαζάρ, μέχρι
στα δυτικά στον σιδηροδρομικό σταθμό και στην
Κωλέττη».

Την άποψη ότι «η πύρινη τραγωδία που
έπληξε την Ηλεία μπορεί να μετατραπεί σε
ευκαιρία, ώστε όχι μόνο να αποκατασταθούν
οι ζημιές και το φυσικό περιβάλλον, αλλά να
υπάρξει μια νέου τύπου δυναμική κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη
θωράκιση έναντι των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής», εξέφρασε ο
περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά
την τοποθέτησή του στο Περιφερειακό
Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στον
Πύργο Ηλείας, με μοναδικό θέμα την πύρινη
καταστροφή, τις επιπτώσεις και την «επόμενη
μέρα». Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες
δράσεις, ο κ. Φαρμάκης υπογράμμισε την
ανάγκη ενός νέου σχεδιασμού που «θα
απαντήσει» πειστικά στις ανάγκες που
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή αλλά
και σε ένα μέλλον που θα είναι πολύ καλύτερο
για όλους, με οικονομική και κοινωνική
ανασυγκρότηση, αλλά και προστασία του
περιβάλλοντος.

! Δυτική Ελλάδα

Η «επόμενη μέρα»
μετά την πύρινη
καταστροφή

Έργα γύρω από τους σταθμούς 
μετρό, ενόψει ΔΕΘ

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Ανασχηματισμό έκανε 
και ο Μπακογιάννης

Ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας
Μ π α κ ο γ ι ά ν ν η ς
ανακοίνωσε τις
εξής αλλαγές στο
προχθεσινό Δημο-
τικό Συμβούλιο: 

Αντ ιδήμαρχοι :
Χρήστος Τεντόμας
αντιδήμαρχος Κλι-
ματικής Αλλαγής
και Πρασίνου, Ευγένιος (Σάκης) Κολλάτος αντιδήμαρχος Ηλε-
κτροφωτισμού, Ενεργειακής Αναβάθμισης και Πολιτικής Προστα-
σίας, Νικόλαος Αβραμίδης αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης, Βασίλειος-Φοίβος Αξιώτης αντιδήμαρχος Αστικών
και Κτιριακών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως, Εμμανουήλ Κα-
λαμπόκας αντιδήμαρχος Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Αικατε-
ρίνη Γκαγκάκη αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοι-
νωνίας των Πολιτών, Νικόλαος Βαφειάδης αντιδήμαρχος Ψηφια-
κής Μετάβασης και Παιδείας, Βασίλειος Κορομάντζος αντιδή-
μαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Άννα
Ροκοφύλλου αντιδήμαρχος Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης
Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας, Γρηγόρης Λέων αντιδήμαρχος
Δημοτικής Περιουσίας και Δόμησης.

Για τη θέση προέδρου του Δ.Σ. προτείνεται ο Ελευθέριος Σκια-
δάς, πρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος του Δήμου. 

Νομικά Πρόσωπα: Στον ΟΠΑΝΔΑ η Νίκη Αραμπατζή, στην ΕΑΤΑ
η Αλεξία Έβερτ, στη ΔΑΕΜ ο Γιώργος Αποστολόπουλος, στο ΚΥΑ-
ΔΑ η Μελίνα Δασκαλάκη, στο ΔΒΑ η Αγγελή Λυκούδη, Δήμητρα-
Ινέζ, στη ΔΕΡΑ 9,84 η Πόπη Δομάζου.
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Ν
α διασφαλιστεί άμεσα επιπλέον χρη-
ματοδότηση, ώστε να καλυφθεί το
σύνολο των λειτουργικών δαπανών

των δημοτικών ΚΔΑΠ, βρεφικών και παιδι-
κών σταθμών, ζήτησε το Διοικητικό Συμβού-
λιο της ΚΕΔΕ. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Δη-
μήτρης Παπαστεργίου κατά τη συνεδρίαση,
«λίγο ως πολύ η κατάσταση είναι ίδια με πέ-
ρυσι, καθώς δίνονται τα ίδια χρήματα ενώ εί-
ναι αθρόα η εισαγωγή πολλών επιπλέον θέ-
σεων στο σύστημα, σε ιδιωτικά ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ ΜΕΑ».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε ακόμη
ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων φαίνεται να αποδέχεται την πρό-
ταση να δοθεί μικρή παράταση ενεργοποί-
ησης των voucher στα ΚΔΑΠ και τα υπόλοιπα
να ανακατανεμηθούν για να μη χαθούν θέ-
σεις, ωστόσο τόνισε: «Θέλει όμως αγώνα για

να καλύψουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα
στα χρήματα που θα εισπράξουμε από τα vo-
uchers και το κόστος που θα έχουμε στη λει-
τουργία των ΚΔΑΠ». Τέλος, έκανε σαφές ότι
«πρέπει να στηριχθούν οι κοινωνικές δομές
των δήμων, ειδικά σε τέτοιες περιόδους δύ-
σκολες για την κοινωνία και με τη δική μας
υποχρέωση να γεμίσουμε τις κενές θέσεις
στα ΚΔΑΠ με παιδιά με πλήρη φάκελο, που
δεν κατάφεραν να πάρουν voucher».

Τελικά το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε επι-
πλέον να ζητήσει από την κυβέρνηση να κα-
λυφθούν οι ανάγκες σε κάθε περιοχή για
παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ σε συνδυα-
σμό με το δυναμικό των δομών, να λάβουν
voucher τα παιδιά των πυρόπληκτων περιο-
χών και ειδικά των δήμων που έχουν κηρυχ-
θεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να
ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων
στις δομές.

Συνεχίζονται οι ευρύτατοι καθαρισμοί των ρεμάτων 
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουν τα συ-

νεργεία της Περιφέρειας Αττικής, σε καθημε-
ρινή βάση, τους καθαρισμούς των ρεμάτων με
έμφαση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας,
κατόπιν και σχετικής απόφασης του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Αυτή την
εβδομάδα οι εργασίες επικεντρώθηκαν στα
ρέματα Βριλησσίων-Μελισσίων, στο ρέμα Χε-
λιδονούς και Πύρνας στην Κηφισιά και στο ρέ-
μα της Μεταμόρφωσης. Παράλληλα ο κ. Πατούλης στο πλαίσιο συνεχών συσκέψεων που
πραγματοποιεί με τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, με αφορμή τα νέα
έκτακτα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών, έχει
δώσει εντολή να εντατικοποιηθεί η εκτέλεση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων
καθώς και η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών, για την αποτελεσματικότερη προστασία
των πολιτών.

Με ασφάλεια 

Το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης σε
όλα τα παιδιά των βρεφονηπιακών
σταθμών του δήμου, των νηπιαγωγεί-
ων και των δημοτικών σχολείων, κα-
θώς και σε όλο το διδακτικό και διοικη-
τικό προσωπικό των σχολείων, ανανε-
ώνει και φέτος εντελώς δωρεάν ο Δή-
μος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλι-
στική, για τρίτο συνεχόμενο διδακτικό
έτος.
Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, αντιλαμβανόμενος την αναγκαιό-
τητα της ασφάλισης για όλους, παρέ-
χει στους μικρούς μαθητές της πόλης
ένα πρόγραμμα ασφάλισης νοσοκο-
μειακής και εξωνοσοκομειακής περί-
θαλψης από ατύχημα και όχι μόνο. Το
πρόγραμμα καλύπτει όλους τους συμ-
μετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια των
μαθημάτων, διαλειμμάτων, σχολικών
εκδηλώσεων, εκδρομών, κατά τη διάρ-
κεια του ολοήμερου, καθώς και μία
ώρα πριν και μία ώρα μετά το σχολείο.

Ξεκινούν 
τα Θριάσια 2021

Ο Δήμος Ασπροπύργου διοργα-
νώνει για μία ακόμη χρονιά το κα-
ταξιωμένο και δημοφιλές πολιτι-
στικό φεστιβάλ Θριάσια. Μετά την
περσινή απουσία του, λόγω της
πανδημίας Covid-19, τα Θριάσια
επανακάμπτουν. Συναυλίες, κινη-
ματογραφικές προβολές και θεα-
τρικές παραστάσεις έρχονται να
πλαισιώσουν το φετινό πρόγραμ-
μα, από την Παρασκευή 10 έως και
την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. 

Σημειώνεται ότι με απόφαση του
δημάρχου Ασπροπύργου Νίκου
Μελετίου η είσοδος σε όλες τις εκ-
δηλώσεις είναι δωρεάν και μόνο
για καθήμενους, ενώ καλούνται
όσοι συμμετέχουν στις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις να τηρούν πάντα
τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέ-
τρα για τη διασφάλιση της δημό-
σιας υγείας.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΕΔΕ
δέχθηκε τα πειράγματα των
συναδέλφων του, επειδή
υπουργοποιήθηκε
ψηφοφόρος του; Βλέπετε, ο
νέος υπουργός σε
παλιότερες δηλώσεις του
είχε εκφράσει την εκτίμησή
του για τον δήμαρχο και είχε
αποκαλύψει ότι τον
«επιλέγει» στις δημοτικές
εκλογές… Αξίζει βέβαια να
επισημάνουμε ότι ο
δήμαρχος δεν είναι
«γαλάζιος»! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εθελοντική αιμοδοσία
στα Βριλήσσια
Νέα προγραμματισμένη εθελοντική
αιμοδοσία πραγματοποιείται στον
Δήμο Βριλησσίων, στις 12 Σεπτεμ-
βρίου 2021, όπως έχει καθιερώσει τα
τελευταία χρόνια ο δήμαρχος Ξένος
Μανιατογιάννης. Η δράση πραγματο-
ποιείται μέσω του Οργανισμού Κοι-
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης πάντα σε συνεργασία με τους
φορείς αιμοδοσίας της πόλης, στον
χώρο του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος από το τμήμα αιμοδοσίας
του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου
«Αμαλία Φλέμινγκ», 09.00-13.00. 
Όπως γίνεται γνωστό, παράλληλα θα
γίνεται λήψη σιέλου για έλεγχο συμ-
βατότητας δότη μυελού των οστών.
Για τη διασφάλιση της υγείας όλων
και την αποφυγή του συγχρωτισμού,
θα κλείνονται ραντεβού στα τηλέφω-
να 210-8045564, 210-6135611. 

Κ Ε Δ Ε  

Επιπλέον χρηματοδότηση για
ΚΔΑΠ - παιδικούς σταθμούς



Ψηφιακά οι προσλήψεις
των αναπληρωτών 

Ψηφιακά, για πρώτη φορά, πραγματοποι-
ήθηκε η διαδικασία πρόσληψης των ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενημε-
ρώθηκαν με sms στο κινητό τους για τη σχο-
λική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας τους. Με
στόχο την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών
μονάδων, την απλούστευση της διαδικασίας
και την ενίσχυση της διαφάνειας, οι εκπαι-
δευτικοί καταχώρισαν ψηφιακά τις προτι-
μήσεις τους και τοποθετήθηκαν ψηφιακά
στις σχολικές μονάδες μέσω μια νέας αλγο-
ριθμικής διαδικασίας που αναπτύχθηκε σε
συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με το
Εθνικό Ίδρυμα Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας και το ΙΤΥΕ Διόφαντος. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν
στη σύναψη ψηφιακής σύμβασης, μέσω της
εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, η οποία
ενεργοποιήθηκε χθες, πρώτη ημέρα ανάλη-
ψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Οι
προσλαμβανόμενοι είχαν τη δυνατότητα να
διαβάσουν και να αποδεχτούν ψηφιακά τη
σύμβασή τους και στη συνέχεια έλαβαν ένα
έγκυρο αντίγραφο που φέρει προηγμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα (advanced electro-
nic seal) του υπουργείου Παιδείας. Σε
εφαρμογή τέθηκε μία ακόμα καινοτόμος
υπηρεσία για την αυτοματοποιημένη διαδι-
κασία δήλωσης και ανάρτησης των σχετι-
κών συμβάσεων στα πληροφοριακά συστή-
ματα ΕΡΓΑΝΗ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

«Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποτε-
λούν ένα εξαιρετικά πολύτιμο τμήμα του αν-
θρώπινου δυναμικού μας, συμβάλλοντας
καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία του
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στο πλαίσιο
αυτό, το διοικητικό έργο των στελεχών εκ-
παίδευσης για έγκαιρο προγραμματισμό της
εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούσε,
μέχρι πρόσφατα, ένα δύσκολο και χρονοβό-
ρο εγχείρημα. Αξιοποιούμε ψηφιακά εργα-
λεία και υπηρεσίες που έρχονται να υποστη-
ρίξουν εκπαιδευτικούς και διοίκηση, υλο-
ποιώντας μια αυτονόητη ευελιξία την οποία
κάνει πράξη ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. 

«Μέσα από την εφαρμογή
anaplirotes.gov.gr μειώνουμε τη γραφει-
οκρατία, διευκολύνοντας ταυτόχρονα καθη-
γητές και διοίκηση σε όλα τα στάδια της επι-
λογής αναπληρωτών», σχολίασε, από την
πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Α
λλαγές στα υγειονομικά πρωτό-
κολλα στα σχολεία προανήγγειλε
η υπουργός Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως, με περισσότερα self και

rapid tests και την υποχρεωτική χρήση μά-
σκας καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία,
εκτός από το μάθημα της Γυμναστικής. Οι
τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής των
Ειδικών, οι οποίες αναμένεται να γίνουν
γνωστές έως τα τέλη της εβδομάδας, εν
όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς στις
13 Σεπτεμβρίου. Οι αλλαγές στα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα και στα πρωτόκολλα διαχεί-
ρισης κρουσμάτων, που θα τεθούν σε εφαρ-
μογή, έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι δεν
θα διακοπεί η διά ζώσης εκπαιδευτική δια-
δικασία. 

Έτσι, προκειμένου να μην αναστέλλεται η
λειτουργία των σχολικών μονάδων, σε περί-
πτωση που καταγράφεται κρούσμα κορο-
νοϊού, ως πιθανότερο σενάριο προκρίνεται
να υποβάλλονται σε rapid test οι συμμαθη-
τές του παιδιού που νόσησε με Covid και σε
self test όλοι οι υπόλοιποι μαθητές του σχο-
λείου. Η οριστική απόφαση για το κλείσιμο
ενός τμήματος θα λαμβάνεται από τον διευ-
θυντή της σχολικής μονάδας, όπως ίσχυε
και πέρυσι, εφόσον διαπιστωθεί ότι νοσούν
με κορονοϊό περισσότεροι από τους μισούς
μαθητές. Στη συνέχεια, θα εφαρμόζονται
όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες απολύ-
μανσης, ώστε να επιστρέφουν στην τάξη οι
μαθητές. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της
διαδικτυακής αναμετάδοσης του μαθήμα-
τος (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) παραμέ-
νει για μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς

μονάδες και δεν έχουν εμβολιαστεί. 
Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί

θα προσέρχονται στις σχολικές αί-
θουσες είτε με πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού είτε με βεβαίωση νόσησης ή
με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test,
δύο φορές την εβδομάδα, που θα κα-
λύπτουν με δικά τους έξοδα. Οι μαθη-
τές θα πρέπει να υποβάλλονται και
αυτοί σε δύο self tests εβδομαδιαίως,
τα οποία θα προμηθεύονται δωρεάν

από το φαρμακείο. Μαθητές άνω των 12
ετών, που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, θα
μπορούν να παρακολουθούν την εκπαιδευ-
τική διαδικασία είτε με πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού είτε με βεβαίωση νόσησης. 

Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Υγείας έχει εμβο-
λιαστεί το 85% και περίπου το 10% έχει νοσή-
σει με κορονοϊό, ενώ η ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας δηλώνει αισιόδοξη πως έως
την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα έχει
εμβολιαστεί ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό
δασκάλων και εκπαιδευτικών. Την ίδια ώρα,
θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι και
φέτος θα ισχύσουν τα υγειονομικά μέτρα
που τέθηκαν σε εφαρμογή πέρυσι, όπως οι
διαφορετικές ώρες προσέλευσης και οι δια-
φορετικές είσοδοι και έξοδοι, όπου αυτό εί-
ναι εφικτό, τα διαφορετικά διαλείμματα για
τους μαθητές, ο καλός αερισμός των τάξε-
ων, η συχνή απολύμανση χώρων και αντι-
κειμένων κ.λπ.

ΓΓΕΛ-ΕΠΑΛ: Σε λειτουργία
η πλατφόρμα e-εγγραφές

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες -και
θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 6
Σεπτεμβρίου- η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα e-εγγραφές, για να υποβλη-
θούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές
αιτήσεις εγγραφής - ανανέωσης
εγγραφής για γενικά και επαγγελ-
ματικά λύκεια από τους γονείς,
εφόσον πρόκειται για ανήλικους
μαθητές, ή από τους ίδιους, σε τμή-
ματα τα οποία ήδη λειτουργούν. Στη
συνέχεια, η εφαρμογή θα κλείσει
και θα επαναλειτουργήσει στις 13
Σεπτεμβρίου, προκειμένου να υπο-
βληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονι-
κές αιτήσεις εγγραφής - ανανέω-
σης εγγραφής για γενικά και επαγ-
γελματικά λύκεια.
Οι εκπρόθεσμες εγγραφές εγκρί-
νονται από τον διευθυντή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και για τον
λόγο αυτόν οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να εκτυπώσουν την ηλε-
κτρονική αίτηση και να την καταθέ-
σουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά στον διευθυντή του σχο-
λείου. Επισημαίνεται ότι οι αιτή-
σεις για την κατ’ εξαίρεση και εκ-
πρόθεσμη εγγραφή στα Πρότυπα
Επαγγελματικά Λύκεια θα υποβλη-
θούν το ίδιο διάστημα, σε χειρό-
γραφη μορφή, και όχι μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγ-
γραφές στο Πρότυπο ΕΠΑΛ προτί-
μησης των ενδιαφερομένων.

Μάσκες παντού
και περισσότερα
τεστ σε μαθητές

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΕΛΛΑΔΑ20

Πότε θα μπαίνει 
«λουκέτο» στην τάξη
Το «μάνιουαλ» για την αντιμετώπιση
κρουσμάτων στα σχολεία παρουσίασε
η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Υγείας. Κατά τη χθεσινή
της συνεδρίασε εισηγήθηκε μεταξύ
άλλων ότι σε περίπτωση που νοσήσει
κάποιος μαθητής ο διπλανός του στο
θρανίο τίθεται σε καραντίνα. Οι μαθη-
τές που είναι στο μπρος και στο πίσω
θρανίο μπαίνουν σε καραντίνα εφόσον
δεν έκαναν ορθή χρήση της μάσκας
και είναι ανεμβολίαστοι. Από την κα-
ραντίνα επιστρέφουν μία εβδομάδα
μετά, έπειτα από αρνητικό rapid test.
Οι υπόλοιποι μαθητές του τμήματος,
εφόσον είναι ανεμβολίαστοι θα πρέπει
να κάνουν ένα rapid test, κατόπιν τα
δύο self tests και την έβδομη μέρα μέ-
ρα πάλι rapid test. Για τα εμβολιασμένα
παιδιά μόνο τα self tests στην αρχή και
στο τέλος της εβδομάδας. Η εισήγηση
για  κλείσιμο του τμήματος είναι όταν
τα κρούσματα περάσουν το 50%+1.   
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Μ
ε ελέγχους από μέλη εταιρείας ιδιωτικής
φύλαξης θα ανοίξουν στις 16 Σεπτεμβρίου
τα δικαστήρια όλης της χώρας. Η επιτροπή
δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης ειση-

γήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης την έγκριση κονδυ-
λίου για τη διάθεση έξι υπαλλήλων security σε καθημε-
ρινή βάση. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής μεγάρου που έγινε με
αφορμή την έναρξη του δικαστικού έτους και την πλήρη
λειτουργία των δικαστηρίων τονίστηκε ότι θέση του
υπουργείου είναι να εισέρχονται στα δικαστήρια όσοι
έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση νόσησης,
ενώ οι υπόλοιποι θα απαιτηθεί να υποβάλλονται σε rapid
test που θα πληρώνουν οι ίδιοι.

Προβληματισμός εκφράζεται για μάρτυρες και κατη-
γορούμενους, οι οποίοι δεν θα έχουν rapid test, όμως
αυτό θα έχει συνέπεια, εάν δεν είναι στο δικαστήριο, να
μην αξιολογούνται τα στοιχεία που θα εισφέρουν στη
διαδικασία. Το σχέδιο είναι προς επεξεργασία και έχουν

διατυπωθεί διάφορες προτάσεις από την πλευρά των
παραγόντων της δικαιοσύνης. Άλωστε πολλοί είναι οι
ανεμβολίαστοι δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και δι-
καστικοί υπάλληλοι που θα οδηγηθούν να χρεωθούν για
τη διενέργεια των τεστ.  

Σε σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση στα συστή-
ματα των υπόγειων κάδων, τα οποία έχουν τοποθετηθεί
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Υπηρεσία

Καθαριότητας. Οι παρεμβάσεις έγιναν κατά τη διάρκεια
της νύχτας ώστε να μην υπάρξει ενόχληση σε πολίτες αλ-
λά και οδηγούς.

Απολυμάνθηκαν οι κάδοι ενόψει ΔΕΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απαρτία στην υποδοχή
του πρωθυπουργού 
Η πρώτη σύσκεψη στο ΥΜΑΘ παρουσία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όλων
των βουλευτών του Ν. Θεσσαλονίκης, επικε-
φαλής Των επιμελητηρίων και Οργανισμών
έγινε το μεσημέρι στο Διοικητήριο. Τον πρω-
θυπουργό υποδέχτηκε ο υφυπουργός Μακε-
δονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης ενώ το κυ-
βερνητικό κλιμάκιο στελέχωναν οι υπουργοί
Μεταφορών και Υποδομών Κ. Καραμανλής και
Πολιτισμού Λ. Μενδώνη και οι υφυπουργοί
υποδομών Γ. Καραγιάννης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα χωροταξι-
κά Ν. Ταγαράς. Παρόντες ήταν ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-
κώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας.

Επέστρεψε
αναβαθμισμένος
Δυο ήταν τα πρόσωπα που
προέρχονται από Θεσσαλο-
νίκη και μετέχουν στο σημε-
ρινό κυβερνητικό σχήμα: Ο
υφυπουργός Μακεδονίας
Θράκης Σταύρος Καλαφάτης
και ο αναβαθμισμένος σε
υφυπουργός Μεταφορών
και Υποδομών Γιώργος Κα-
ραγιάννης. Η μοίρα το έφερε
έτσι ώστε και οι δυο να συ-
ναντηθούν δυο μέρες μόλις
μετά τον ανασχηματισμό σε
κοινή σύσκεψη στη γενέτει-
ρά τους. 

«Όλα υπό
έλεγχο»
Με την είσοδό του στο
υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ρωτήθηκε από
τους δημοσιογράφους
σχετικά με την αναστά-
τωση που έχει προκαλέ-
σει στα νοσοκομεία η
αναστολή εργασίας σε
όσους υγειονομικούς
αρνούνται να εμβολια-
στούν. Ο πρωθυπουργός
χαμογελώντας απάντη-
σε: «Όλα είναι υπό
έλεγχο».

Ενεργοποιείται ο Φάνης Παπάς
Στην περιοχή

του Βαρδαρίου
ενεργοποίησε το
πολιτικό γραφείο
του ο Φάνης Πα-
πάς με σαφή
στόχο την κάθο-
δό του στις επό-
μενες εκλογές
της Β’ Θεσσαλο-
νίκης. Εκεί όπου
διήγαγε εξαιρε-
τική επίδοση στις προηγούμενες εκλογές αλλά
ήταν επιλαχών. Αυτή τη φορά το έργο παραμένει
δύσκολο λόγω της παρουσίας των τριών ήδη
εκλεγμένων (Θ. Καράογλου. Σ. Αναστασιάδη, Δ.
Βαρτζόπουλου) και όποιων άλλων αποφασίσουν
(με τις ευλογίες του Μαξίμου) να θέσουν υποψη-
φιότητα. Η Β’ Θεσσαλονίκης παραμένει μια εξό-
χως ενδιαφέρουσα περιφέρεια. 

Στη διοίκηση του Δ. Π. Μελά
η Σίσσυ Φραγκοπούλου
Σε «γάμο» κατέληξαν ο δήμαρχος Παύλου Μελά,
Δημήτρης Δεμουρτζίδης, και η επικεφαλής της
παράταξης της αντιπολίτευσης, Σίσσυ Φραγκο-
πούλου. Στο νέο σχήμα διοίκησης η κα Φραγκο-
πούλου αναλαμβάνει χρέη αντιδημάρχου αρχι-
τεκτονικού σχεδιασμού, μελετών έργων και σχο-
λικής στέγης. Οι πληροφορίες αναφέρουν βέ-
βαια ότι θα ακολουθήσει και άλλος επικεφαλής
παράταξης σε συνεργασία με τον Δεμουρτζίδη.

Συνάντηση για την τιμωρία του Άρη 
Με τον Θόδωρο Καρυπίδη θα συναντηθεί σήμε-

ρα, Πέμπτη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης. Στο επίκεντρο
θα βρεθεί η τιμωρία των κιτρινόμαυρων με -6 βαθ-
μούς από το πρωτάθλημα για την υπόθεση Λά-
σκοφ και η στήριξη του δήμου προς την ΠΑΕ στην
προσπάθεια που θα κάνει για να ανατραπεί η εις
βάρος της απόφαση. 

Επίθεση υγειονομικών 
σε δημοσιογράφους 
Επίθεση από ανεμβολίαστους υγειονομικούς
δέχτηκαν τα συνεργεία των τηλεοπτικών ΜΜΕ
που βρέθηκαν το πρωί στο χώρο του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» για να καλύψουν τη διαμαρτυ-
ρία ανεμβολίαστων υγειονομικών του νοσοκο-
μείου, οι συμβάσεις των οποίων τίθενται σε ανα-
στολή. Με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΜΘ καταδίκα-
σε την επίθεση επισημαίνοντας ότι «η επίθεση
εναντίον τους ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον
του δικαιώματος των πολιτών στην ενημέρωση.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜ-Θ τονίζει τη σημασία του δη-
μοσιογραφικού έργου σε συνθήκες πανδημίας
και θεωρεί απαραίτητη την υπεράσπισή του και
την προστασία των δημοσιογράφων».

Πώς θα ανοίξουν τα δικαστήρια 
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Ν Τ Α Ϊ A Ν Α

Η θλιμμένη 
πριγκίπισσα 

που κατέκτησε 
την αθανασία

Ε κατομμύρια άνθρωποι που δεν την είχαν δει ποτέ από κοντά έκλαψαν
με τον θάνατό της. Ακόμα περισσότεροι λυπήθηκαν. Αν και πέρασαν 24
χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τον κόσμο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα

εξακολουθεί να συγκινεί με τη δράση της όσο βρισκόταν στα ανάκτορα του
Μπάκιγχαμ, αλλά και μετά το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Αύριο παρουσιάζεται
στο Φεστιβάλ της Βενετίας άλλη μια κινηματογραφική αποτύπωση της ζωής
της «Λαίδης Ντι» στα βρετανικά ανάκτορα, με τίτλο «Spencer» και πρωταγω-
νίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ.
Το ημερολόγιο έγραφε 31 Αυγούστου 1997, όταν έγινε γνωστό το τραγικό

νέο: Η Νταϊάνα, η «πριγκίπισσα των φτωχών», η ευαίσθητη σύζυγος του πρίγ-
κιπα Καρόλου, η δούκισσα της Ουαλίας, ήταν νεκρή μετά από θανατηφόρο τρο-
χαίο στη σήραγγα Ποντ ντ’ Αλμά του Παρισιού, στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκί-
νητο που τη μετέφερε μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι αλ Φαγέντ.
Τι ήταν αυτό που έκανε την Νταϊάνα είδωλο στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώ-

πων; Ο ακτιβισμός της για τη βοήθεια στους αδυνάτους, την καταπολέμηση του
AIDS και την προστασία των ανθρώπων από τις νάρκες; Οι περιπέτειες με τον
σύζυγό της πρίγκιπα Κάρολο; Οι ίντριγκες και τα δύσκολα χρόνια της στα βασι-
λικά ανάκτορα; Η λατρεία που της είχαν ο φωτογραφικός και ο κινηματογραφι-
κός φακός; Όλα αυτά μαζί; Πιθανό. Ωστόσο η «Λαίδη Ντι», που γεννήθηκε την
1η Ιουλίου 1961 ως Νταϊάνα Φράνσις Σπένσερ από οικογένεια με βασιλική κα-
ταγωγή (δεν είναι ευρέως γνωστό ότι ήταν μακρινή ξαδέλφη του πρίγκιπα Κα-
ρόλου), υπήρξε στα 36 χρόνια που έζησε μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες
του 20ού αιώνα.
Η ζωή της έχει ενδιαφέρον και πέρα από τις φωτογραφίες των παπαράτσι,

που αποτέλεσαν και την αιτία του θανάτου της. Η Νταϊάνα εργαζόταν ως νταντά
και ως δασκάλα με αντίτιμο 5 λίρες την ώρα, πριν παντρευτεί τον Κάρολο, τον
οποίο γνώρισε όταν εκείνος είχε μια σύντομη σχέση με τη μεγαλύτερη αδελ-
φή της «Ντι», τη Σάρα. Επίσης δεν είναι γνωστό ότι μέχρι τον γάμο τους, ο Κά-
ρολος και η Νταϊάνα είχαν συναντηθεί μόλις 12 φορές. Ο γιος της Ελισάβετ
πιέστηκε από τον πατέρα του, πρίγκιπα Φίλιππο, να παντρευτεί την Νταϊάνα και
όχι την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, την οποία γνώριζε από τότε. Τα σημαντικά
προβλήματα με όλο το παλάτι (και όχι μόνο με τον Κάρολο) ξεκίνησαν όταν
εκείνη έδειξε αποφασισμένη να μεγαλώσει «φυσιολογικά» τους δυο γιους
της, να πηγαίνουν βόλτες με παρέες, να τρώνε χάμπουργκερ, να ζουν σαν
όλους τους νέους. Λέγεται ότι η Νταϊάνα θέλησε τόσο πολύ να πιει ένα καφέ με
το είδωλό της, τον τραγουδιστή Φρέντι Μέρκιουρι των Queen, ώστε μεταμφιέ-
στηκε σε άνδρα και συνάντησε τον Μέρκιουρι σε ένα καφέ του Λονδίνου.
Η Νταϊάνα Σπένσερ είχε αυτό το «κάτι» που συνέπαιρνε τους ανθρώπους.

Και αυτό το «κάτι» δεν το χρωστούσε στο παλάτι.
seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Έχουν κοστίσει τη ζωή 
σε περισσότερους από 2.000.000
ανθρώπους, ενώ καθημερινά 
πεθαίνουν 115 άτομα
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Ρόλο μεσάζοντα μεταξύ Δύσης και Ταλιμπάν διεκδικεί το Κατάρ

Μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των στρατευ-
μάτων των ΗΠΑ από το αφγανικό έδαφος, η διεθνής κοι-
νότητα κινητοποιείται για να προλάβει νέα «εξαγωγή»
τρομοκρατών από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήδη, η
βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε απευθείας συνομιλίες
με τους μαχητές που ξαναβρέθηκαν στην εξουσία του
Αφγανιστάν, προκειμένου το νέο καθεστώς να επιτρέψει
στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε Αφγα-
νούς οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη Βρετανία την ασφαλή
έξοδό τους από τη χώρα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος στο Λονδίνο. Ο ειδικός επιτετραμμένος του
Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το Αφγα-

νιστάν, Σάιμον Γκας, μετέβη στην Ντόχα, την πρωτεύουσα
του Κατάρ, για να συναντήσει αντιπροσώπους των Ταλιμ-
πάν. Το Κατάρ, όμως, φιλοδοξεί να παίξει τον ρόλο του με-
σάζοντα μεταξύ Δύσης και Ταλιμπάν. Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι,
δήλωσε ότι το Κατάρ δεν βιάζεται να αναγνωρίσει τους
Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του Αφγανιστάν, αλλά πως η συ-
νεργασία με το ισλαμιστικό κίνημα μπορεί να είναι θετική.
Επίσης, η Ντόχα ζήτησε από τους Ταλιμπάν να δεσμευ-
τούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και να
σχηματίσουν μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, μετά
την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν.

Χθες έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιν-
τεν είχε εκτενή συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο του Αφ-
γανιστάν, Ασράφ Γάνι, προτού ο τελευταίος εγκαταλείψει
τη χώρα του. Η τηλεφωνική συνομιλία έκανε φανερό ότι
και οι δύο ηγέτες είχαν άγνοια για την πιθανότητα το Αφ-
γανιστάν να ξαναπέσει στα χέρια των Ταλιμπάν και, κατά
συνέπεια, δεν είχαν κάνει καμία προετοιμασία γι’ αυτό το
ενδεχόμενο. 

Πάντως, ο Μπάιντεν τώρα φαίνεται οργισμένος, γι’ αυτό
χθες εξήγγειλε εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας, ενώ,
απευθυνόμενος στο Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, είπε:
«Προς το ISIS-K: Δεν τελειώσαμε μαζί σας»!

Μ
πορεί να μην είχαν υπόψη
τους τη χθεσινή έκθεση του
ΟΗΕ, αλλά σε κάθε περί-
πτωση όσοι λένε ότι «η κλι-

ματική κρίση είναι ήδη εδώ» επιβεβαι-
ώνονται από αυτήν. Σύμφωνα με την έκθε-
ση που παρουσίασαν τα Ηνωμένα Έθνη,
φυσικές καταστροφές, οι οποίες οφείλον-
ται στην κλιματική αλλαγή, όπως πλημμύ-
ρες και καύσωνες, έχουν πενταπλασια-
στεί τα τελευταία 50 χρόνια, έχοντας κο-
στίσει τη ζωή σε περισσότερους από
2.000.000 ανθρώπους.

«Ο αριθμός των ακραίων μετεωρολογι-
κών, κλιματικών και υδρολογικών φαινο-
μένων συνεχίζει να αυξάνεται. Λόγω της
κλιματικής αλλαγής, θα γίνουν πιο συχνά
και πιο ισχυρά σε πολλές περιοχές του
κόσμου», ανέφερε ο γενικός γραμματέας
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργα-
νισμού του ΟΗΕ, Πέτρι Τάαλας.

Στην έκθεση καταγράφεται μία κατα-
στροφή ανά ημέρα, στη διάρκεια των τε-
λευταίων 50 ετών, η οποία οφείλεται σε
μετεωρολογικά, κλιματικά ή υδρολογικά
αίτια και προκαλεί καθημερινά τον θάνατο
-κατά μέσο όρο- 115 ατόμων και ζημιές
ύψους 202.000.000 δολαρίων. Περισσό-
τερο από το 91% των θανάτων αυτών κατα-
γράφεται σε χώρες που βρίσκονται υπό
ανάπτυξη.

Ως κυριότερα αίτια των καταστροφών
καταγράφονται η ξηρασία, που ευθύνεται
για τις περισσότερες απώλειες ζωής τα
τελευταία 50 χρόνια, καθώς εκτιμάται ότι
προκάλεσε περίπου 650.000 θανάτους, οι
καταιγίδες οι οποίες ευθύνονται για πε-
ρισσότερους από 577.000 θανάτους, οι
πλημμύρες που θεωρούνται υπεύθυνες

για 58.700 απώλειες ζωών και οι ακραίες
θερμοκρασίες, υπεύθυνες για περίπου
56.000 εκλιπόντες.

Μπορούν οι καταστροφές να μην προ-
ξενούν τόσο μεγάλες ζημιές; Ναι, απαντά
η μελέτη, αφού η βελτίωση των συστημά-
των έγκαιρης προειδοποίησης και η δια-
χείριση των καταστροφών μπορεί να οδη-
γήσει σε σημαντική μείωση της θνησιμό-
τητας. Ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε
από πάνω από 50.000 ετησίως τη δεκαετία

του 1970 σε λιγότερους από 20.000 τη δε-
καετία του 2010. «Απλώς είμαστε καλύτε-
ρα εξοπλισμένοι από ποτέ για να σώζουμε
ζωές», τόνισε ο Τάαλας.

Ως προς τις οικονομικές απώλειες, αυ-
τές αυξήθηκαν από τα 49.000.000 δολά-
ρια ημερησίως κατά μέσο όρο τη δεκαετία
του 1970 στα 383.000.000 δολάρια ημερη-
σίως την περίοδο από το 2010 έως το 2019.
Οι καταιγίδες προκαλούν τις περισσότε-
ρες υλικές ζημιές και ευθύνονται για τις

μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες σε
παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Πενταπλασιάστηκαν σε μισό 
αιώνα οι φυσικές καταστροφές

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τέσσερις νεκροί ήταν μέχρι χθες το απόγευμα ο απολογισμός
του καταστροφικού τυφώνα «Άιντα», που σαρώνει τη Λουιζιάνα
των ΗΠΑ, ακριβώς 16 χρόνια μετά έναν άλλον τυφώνα, τον «Κα-
τρίνα», ο οποίος είχε κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 1.800 ανθρώ-

πους. Στους έως τώρα τέσσερις νεκρούς της «Άιντα» ίσως προ-
στεθεί και ένας ακόμα, που αγνοείται και θεωρείται ότι σκοτώ-
θηκε από αλιγάτορα. Στις πλημμύρες έχουν προστεθεί το μπλα-
κάουτ, οι λεηλασίες και η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ο τυφώνας «Άιντα» άφησε νεκρούς και συντρίμμια 



Γ
ια ένατο συνεχή μήνα μειώθη-
καν τα εκκρεμή συνταξιοδοτικά
αιτήματα, παρά την αύξηση των
νέων αιτήσεων συνταξιοδότη-

σης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
έκθεσης του συστήματος ΑΤΛΑΣ που
αναρτήθηκε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr) και αφορά τον μήνα
Ιούνιο 2021.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο ολοκληρώθη-
καν 18.753 αιτήματα συνταξιοδότησης
συγκριτικά με 12.170 τον Ιούνιο του 2020
και 9.536 τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Έτσι, η αύξηση του ρυθμού ολοκλήρωσης
των αιτημάτων τον Ιούνιο 2021 ανέρχεται
σε 54% έναντι του Ιουνίου του 2020 και 97%
έναντι του Ιουνίου 2019.

Επιπλέον, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδό-
τησης ανήλθαν στις 13.912, μειωμένες κα-
τά 6,8% σε σχέση με τις 14.926 αιτήσεις
έναν χρόνο πριν.

Τέλος, αναφορικά με το πλήθος των εκ-
κρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύν-
ταξης (πλην των διεθνών), παρατηρείται
σταθερή μείωσή τους για ένατο συνεχή
μήνα. Για τον Ιούνιο 2021 το πλήθος ανέρ-
χεται σε 130.510 συγκριτικά με 134.039
που ήταν τον Μάιο του 2021 και 176.445
έναν χρόνο πριν.

Στα στοιχεία του Πίνακα Εκκρεμών Αι-
τήσεων γίνεται μηνιαία αναθεώρηση της
τάξης του 2%.

Η αναθεώρηση κρίνεται αναγκαία λόγω
της δυνατότητας που έχουν οι ασφαλισμέ-
νοι να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους
με την ύστερη προσκόμιση δικαιολογητι-
κών, η οποία όμως οριστική αίτηση ανα-
τρέχει για τα αποτελέσματά της στην ημε-
ρομηνία της αρχικής υποβολής.

Από το υπουργείο Εργασίας εκτιμάται
ότι σε δυο με τρεις μήνες θα εκδίδονται
κάθε μήνα 30.000 συντάξεις και το φθινό-
πωρο θα υπάρχει αισθητή αποκλιμάκωση
του προβλήματος της απονομής των εκ-
κρεμών συντάξεων.

Σε σχέση με την εκκαθάριση των εκ-
κρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, προ-
τεραιότητα δίνεται στις συντάξεις διαδοχι-
κής ασφάλισης, οι οποίες είναι αιτήσεις
συνταξιούχων που ασφαλίστηκαν σε πε-
ρισσότερα από ένα ταμείο, π.χ. στο ΙΚΑ και
μετά στον ΟΑΕΕ ή αντίστροφα.

Πλέον οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι των
ασφαλισμένων εντός Αττικής με διαδοχι-
κή ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΟΓΑ,
ΟΑΕΕ-ΟΓΑ βρίσκονται στο «πράσινο» κτί-
ριο της λεωφόρου Κηφισίας. Εκεί οι
υπάλληλοι και των τριών πρώην ταμείων
ανοίγουν τους φακέλους, προχωρούν
στους απαιτούμενους υπολογισμούς και

εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις. Με αυ-
τό τον τρόπο η διαδικασία ολοκληρώνεται
μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια χρειάζονταν μήνες ή
χρόνια. Η επιτάχυνση των διαδικασιών εί-
χε ως αποτέλεσμα τον προηγούμενο μήνα
να εκδοθούν 1.100 παραπάνω νέες συντά-
ξεις διαδοχικής ασφάλισης. Στόχος είναι
μέχρι το φθινόπωρο να απονέμονται έως
και 3.200 νέες συντάξεις τον μήνα, ενώ
κατά την πλήρη λειτουργία του, στο τέλος
του έτους, να απονέμονται έως και 6.800
νέες συντάξεις μηνιαίως, σύμφωνα με το
υπουργείο Εργασίας.

Εν τω μεταξύ, συνολικά 3.600 δικηγόροι

και λογιστές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για να βοηθήσουν στην απονομή των
συντάξεων. Ήδη προχωρά η εκπαίδευσή
τους και στις αρχές Οκτωβρίου οι πρώτοι
1.200 θα συνδράμουν, ενώ μέχρι τέλος του
έτους ο συνολικός αριθμός θα δουλεύει
για την έκδοση των συντάξεων.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενίσχυσης οικογενειών ορεινών περιοχών
Άνοιξε χθες η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα

https://oreina.epidomata.gov.gr/, η οποία προέκυψε έπειτα
από συνεργασία ΟΠΕΚΑ και ΗΔΙΚΑ και η οποία αφορά τη
χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες, τουλά-
χιστον δύο ατόμων, που διαμένουν συνεχώς σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον

δύο ετών. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή
έως 30/10/2021 για την υποβολή των αιτήσεων, έτους 2021.
Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2020 απορρίφθηκε πρέ-
πει να υποβάλουν ξανά για το έτος 2021 νέα αίτηση. Όσοι
από τους πολίτες για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εξοικειω-
μένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες, θα μπορούν να απευθύ-

νονται στο ΚΕΠ της περιοχής τους, για να διεκπεραιώσουν
τη σχετική διαδικασία. Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευ-
ρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούν-
τος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετη-
σίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνε-
ται μεταξύ 3.000,01 και 4.700 ευρώ. 

Μειώθηκαν για ένατο μήνα 
οι εεκκρεμείς συντάξεις 

Προτεραιότητα στα αιτήματα
διαδοχικής ασφάλισης
- Στη μάχη 1.200 δικηγόροι 
αρχές Οκτωβρίου
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η Αμαλία Κάτζου



ΥΥψηλότερη ανάπτυξη,
ρεκόρ 20ετίας στις 
νέες παραγγελίες 

Προς σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη
τη φετινή χρονιά οδεύει η ελληνική οι-
κονομία, κάτι που ενισχύεται και από την
πορεία των μακροοικονομικών δεικτών,
όπως του δείκτη των παραγγελιών στη
μεταποίηση, ο οποίος τον Αύγουστο δια-
μορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 21 ετών! 

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, μιλώντας στην Ολομέ-
λεια της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέ-
σεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στις Βρυξέλλες, επανέλαβε την πρόβλε-
ψη για ανάπτυξη 3,6% φέτος, με την υπο-
σημείωση ότι αυτή θεωρείται πλέον όχι
μόνο εφικτή, αλλά και συντηρητική.
«Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τους τε-
λευταίους 18 μήνες, η ελληνική οικονο-
μία αντιστάθηκε και έχει ανοίξει ο δρό-
μος για μια ομαλή και ισχυρή ανάκαμ-
ψη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουρ-
γός Οικονομικών. Πρέπει να σημειωθεί
ότι η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ
φέτος έχει προβλεφθεί στο 4,3%, ενώ για
το 2022 στο 6%. Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε
ότι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυ-
ξης φέτος και τα επόμενα χρόνια θα
συμβάλει στη βελτίωση των στοιχείων
που αποτελούν το ΑΕΠ, με βασικό στόχο
την έξοδο από το πρόγραμμα εποπτείας
το 2022. 

Η ταχύτερη αύξηση των τουριστικών
εισπράξεων και των εξαγωγών σε σχέση
με τις προβλέψεις, αλλά και το γεγονός
ότι τον Αύγουστο ο δείκτης μεταποίησης
ΡΜΙ διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επί-
πεδο από τον Απρίλιο του 2000, αποδει-
κνύουν ότι η ανάπτυξη θα είναι ταχύτερη
μέσα στη διετία 2021-2022, εν μέσω της
αβεβαιότητας που προκαλεί η συνέχιση
της πανδημίας. Επιπλέον, η επιχειρημα-
τική εμπιστοσύνη κατέγραψε άνοδο με
βάση την αισιοδοξία για περαιτέρω αύ-
ξηση στις εισροές νέων παραγγελιών,
ενώ οι παραγωγικές μονάδες προχώρη-
σαν σε αύξηση του αριθμού των εργαζο-
μένων τον Αύγουστο, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν την ισχυρή ζήτηση.

Κ
ατά τη χθεσινή δημοπρασία
επανέκδοσης των 5ετών
και 30ετών ομολόγων εκ-
δηλώθηκε επενδυτικό ντε-

λίριο για την αγορά των δύο ελληνικών
τίτλων, καθώς οι προσφορές ανήλθαν
σε 20 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την εμ-
πιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνι-
κής οικονομίας.

Οι προσφορές για το 5ετές ομόλογο
ανήλθαν σε 10 δισ. ευρώ, ενώ άλλες τό-
σες υποβλήθηκαν για το 30ετές, οδη-
γώντας σε νέα ιστορικά χαμηλά επιτό-
κια. Το επιτόκιο του 5ετούς κινήθηκε
κοντά στο 0%, ενώ του 30ετούς από το
1,875% της προηγούμενης δημοπρα-
σίας υποχώρησε κοντά στο 1,65%. Το
ελληνικό Δημόσιο άντλησε συνολικά
2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισ.
ευρώ μέσω του 5ετούς και 1 δισ. μέσω
του 30ετούς ομολόγου. Σύμφωνα με
δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη,
«ένα μέρος του ποσού θα διατεθεί για
την αποπληρωμή του ακριβού τμήματος
του ελληνικού χρέους». Υπενθυμίζεται
ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσί-
ου Χρέους προχώρησε στην επανέκδο-
ση υφιστάμενου ομολόγου λήξης το
2026 με κουπόνι 0% αλλά και την επα-
νέκδοση του 30ετούς τίτλου, λήξης 24
Ιανουαρίου 2052, με κουπόνι στο

1,875%.  Η εντυπωσιακή ζήτηση των δύο
ελληνικών τίτλων αποτυπώνει το μεγά-
λο ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποί-
οι κατά τους τελευταίους μήνες αναζη-
τούσαν από τη δευτερογενή αγορά
«κομμάτια», χωρίς ωστόσο να βρί-
σκουν! Τεράστια συμβολή στην επιτυχία
της έκδοσης είχαν οι τράπεζες Alpha
Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και
Morgan Stanley, που είχαν οριστεί ανά-
δοχοι. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας εξέφρασε την απόλυτη ικα-
νοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης
για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η
οποία επισπεύσθηκε λόγω των εξαιρε-
τικά ευνοϊκών συνθηκών στις αγορές.
Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Σταϊκού-
ρας, πρόκειται για την πρώτη φορά που
λαμβάνει χώρα διπλή επανέκδοση μα-
κροπρόθεσμων τίτλων, ενώ η υψηλή
ζήτηση συνδυάστηκε και με εξαιρετική
ποιότητα από πλευράς αγοραστών. Επι-
πλέον, έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι
η διπλή έξοδος στις αγορές πραγματο-
ποιήθηκε, παρότι έχει καλυφθεί ο φετι-

νός στόχος του δανειακού προγράμμα-
τος. 

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμε-
ρα, η Ελλάδα έχει αντλήσει συνολικά 30
δισ. ευρώ από τις αγορές, εκ των οποί-
ων τα 23,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Έτσι, παρά τις αυξημέ-
νες δυσκολίες και την πρωτόγνωρη
αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο, λόγω
της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση
έχει καταφέρει να διατηρήσει σε υψηλά
και ασφαλή επίπεδα τα ταμειακά διαθέ-
σιμα της χώρας. 

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα,
«το υπουργείο Οικονομικών και ο Ορ-
γανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ-
ους θα συνεχίσουν την υλοποίηση μιας
έξυπνης και διορατικής εκδοτικής
στρατηγικής, με συνεπή παρουσία στις
διεθνείς αγορές και μέσα από την
εφαρμογή ενός υπεύθυνου και αποτε-
λεσματικού σχεδίου». 

Το ποσό δείχνει την 
εμπιστοσύνη των αγορών
στις προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας - 
Το Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ.
με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο
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Επενδυτικό ντελίριο 
με προσφορές 20 δισ. 



Σ
ε συνέχεια της συνάντησης του
υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα με τον

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
ΔΕΗ Γιώργο Στάσση, η ΔEΗ προωθεί
μέτρα διευκόλυνσης των αγροτών, δρο-
μολογώντας μια νέα, απλοποιημένη
διαδικασία διατήρησης του αγροτικού
τιμολογίου με την Ενιαία Αίτηση Ενί-
σχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Με δεδομένο ότι η διαδικασία για την
έκδοση της Άδειας Χρήσης Νερού και
του Δελτίου Νο1 είναι αρκετά χρονοβό-
ρα, εναλλακτικά και μέχρι την έκδοσή
τους, η ΔEΗ δίνει τη δυνατότητα στους
αγροτικούς πελάτες της να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την πιο πρόσφατη Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η
διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Οι
πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να
απολαμβάνουν το αγροτικό τιμολόγιο,
αρκεί να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά,
εύκολα και γρήγορα στο www.dei.gr:
Τον «λογαριασμό συμβολαίου» της πα-

ροχής. Τον ΑΦΜ. Την Ενιαία Αίτηση Ενί-
σχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προθεσμία
υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυ-
σης ή του Δελτίου Νο1 είναι η
29/10/2021. 

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης
ημερομηνίας δεν θα δοθεί άλλη παρά-

ταση τόσο για την Ενιαία Αίτηση όσο και
για το Δελτίο Νο1. Παράλληλα, η ΔEΗ
ενισχύει το Πρόγραμμα Διακανονισμού
Οφειλών για τους αγροτικούς πελάτες
της, με επιβράβευση της συνέπειας
αποπληρωμής, αυξάνοντας άτοκα τις
υπολειπόμενες δόσεις κατά 50%. 

Έξι στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις
διαθέτουν ψηφιακό κανάλι

Καταλυτικά για το ψηφιακό προφίλ των εμ-
πορικών επιχειρήσεων της χώρας λειτούργησε
η πανδημία. Πλέον, 6 στα 10 εμπορικά καταστή-
ματα της Αθήνας δηλώνουν ότι διαθέτουν ψη-
φιακό κανάλι πωλήσεων (58,2%). Βέβαια, ένα
διόλου αμελητέο ποσοστό, 41,8%, απαντά ότι
δεν διαθέτει κανάλι ψηφιακών πωλήσεων, επί-
δοση που δείχνει ότι ο εμπορικός κόσμος, πα-
ρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν γίνει
μέχρι σήμερα, έχει ακόμη δρόμο να διανύσει
σε επίπεδο ψηφιοποίησης. 

Όπως διαπιστώνει έρευνα του Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών, το ψηφιακό κανάλι αγορών
λειτούργησε ευεργετικά στην πορεία των πω-
λήσεων των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι συμ-
μετέχουσες στην έρευνα εμπορικές επιχειρή-
σεις απαντούν ότι ξεκίνησαν ή αύξησαν εντυ-
πωσιακά τις ηλεκτρονικές τους πωλήσεις με
αφορμή την πανδημία.

Ιnform Λύκος: Προσωρινό μέρισμα
0,045 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την
εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου
01/01/2021 - 30/06/2021, αποφάσισε χθες το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ιnform Λύκος. Το
προσωρινό μέρισμα ανέρχεται σε 926.026,83
ευρώ προ παρακράτησης φόρου και αντιστοι-
χεί σε 0,045 ευρώ ανά μετοχή, ενώ υπόκειται
σε παρακράτηση 5%. Το ποσό του μερίσματος
ανά μετοχή που θα καταβληθεί τελικώς θα
προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις
ίδιες μετοχές που η εταιρεία θα κατέχει κατά
την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

STELMA: Συνεργασία 
με τη Naval Group

Ένα νέο σημαντικό έργο στη Γαλλία, και μάλι-
στα για το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, αναλαμ-
βάνει η ελληνική εταιρεία STELMA TSA, στην
οποία ο γίγαντας της γαλλικής αμυντικής βιο-
μηχανίας Naval Group αναθέτει την αντιδια-
βρωτική προστασία και αποκατάσταση πυρηνι-
κού υποβρυχίου. Εντός της εβδομάδας που
διανύουμε οι δύο πλευρές θα βάλουν τις υπο-
γραφές τους, για την εκτέλεση ενός έργου που
μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας σημαντι-
κής συνεργασίας για τη διεθνοποιημένη τεχνι-
κή επιχείρηση της Θεσσαλονίκης.
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Θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εμφάνισε στο φετινό πρώτο εξάμηνο ο
όμιλος Φουρλή, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων. Ιδιαίτερα
υψηλές επιδόσεις σημείωσε η αλυσίδα καταστημάτων αθλητικού ιματι-
σμού Intersport, ενώ τα IKEA είχαν κάμψη πωλήσεων στην Ελλάδα και
σημαντική αύξηση σε Βουλγαρία, Κύπρο. 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 185,7 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 159,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση
16,5%. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έφτασαν τα 43,5 εκατ. ευρώ από 27,8
εκατ. πέρυσι, αυξημένες κατά 57%. 
Οι θυγατρικές στον τομέα οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ)
πραγματοποίησαν πωλήσεις 111,4 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένες κατά
5,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (106 εκατ. ευρώ). Οι πωλή-
σεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες δρα-
στηριοποίησης του ομίλου (Κύπρος, Βουλγαρία) αυξήθηκαν κατά 24,6%
από πέρυσι.

Την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για τα δρομολόγια των άγονων γραμμών ανακοίνωσε ο τέως
υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης κατά την
παράδοση-παραλαβή της θέσης του. 
Όπως είπε, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται και
επισήμως να ανακοινωθεί μια νέα, δεκαπενταετής σύμβα-
ση ύψους 750 εκατ. ευρώ με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία θα συ-
νεχίσει να επιδοτείται για τα δρομολόγια που αφορούν
γραμμές οι οποίες δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, δηλα-
δή είναι εξ ορισμού ζημιογόνες.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Συμφωνία επιδότησης άγονων γραμμών για 15 έτη

Φουρλής: Επέστρεψε στην κερδοφορία με πωλήσεις +16,5%

ΔΕΗ: Αγροτικό τιμολόγιο και 
νέα ρύθμιση για χρέη αγροτών



Έργα φυσικού αερίου
σε Βέροια-Γιαννιτσά,
Γρεβενά και Λιβαδειά

Ν
έα κατασκευαστικά έργα που αφορούν την επέκταση
του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Λιβαδειά,
στη Βέροια και στα Γιαννιτσά, καθώς και στα Γρεβενά,

δημοπρατήθηκαν τον Αύγουστο από τη Δημόσια Επιχείρηση
Δικτύων διανομής Αερίου. Πρόκειται για έργα προϋπολογι-
σμού 17 εκατ. ευρώ τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος 2023.
Αναλυτικά, οι νέοι διαγωνισμοί της ΔΕΔΑ για έργα φυσικού
αερίου προβλέπουν τα ακόλουθα: Λιβαδειά: Το έργο είναι
προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ. Προβλέπει την κατασκευή
57 νέων χιλιομέτρων δικτύου και περισσότερες από 1.200
συνδέσεις καταναλωτών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανι-
κών) έως το 2023. Βέροια-Γιαννιτσά: Για την τροφοδότηση
των δύο πόλεων με την τεχνολογία του Συμπιεσμένου Φυσι-
κού Αερίου θα κατασκευαστούν 80 χιλιόμετρα δικτύου και
υποδομές, ενώ θα γίνουν περισσότερες από 2.100 συνδέσεις
καταναλωτών όλων των κατηγοριών έως το 2023. Το έργο εί-
ναι προϋπολογισμού 7,9 εκατ. ευρώ. Γρεβενά: Το έργο είναι
προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ και προβλέπει την κατα-
σκευή 36 χιλιομέτρων δικτύου και υποδομών για την τροφο-
δότηση της πόλης με CNG και τουλάχιστον 1.000 συνδέσεις
καταναλωτών όλων των κατηγοριών έως το 2023.

Νέα ενεργειακή επισήμανση για λαμπτήρες
Μετά την αλλαγή της
ενεργειακής επισή-
μανσης πολλών οικια-
κών συσκευών που ξε-
κίνησε τον Μάρτιο του
2021, από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2021 τέθηκε
σε εφαρμογή στα κρά-
τη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και η νέα
ενεργειακή επισήμαν-
ση για λαμπτήρες. Στη
νέα ενεργειακή ετικέτα χρησιμοποιείται η κλίμακα ενερ-
γειακής απόδοσης από A έως G, ενώ καταργούνται οι τά-
ξεις Α+ και Α++. Στα φυσικά καταστήματα, η νέα ετικέτα θα
εμφανίζεται στη συσκευασία των προϊόντων που θα διατί-
θενται στην αγορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Προϊόντα
που διατίθενται ήδη στην αγορά πριν από την 1η Σεπτεμβρί-
ου 2021, μπορούν να πωλούνται με την τρέχουσα ετικέτα
κατά τη 18μηνη μεταβατική περίοδο, δηλαδή μέχρι και την
28η Φεβρουαρίου 2023.

Motor Oil Hellas: 
Στα 251 εκατ. τα κέρδη
EBITDA εξαμήνου

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κα-
τέγραψε στο εξάμηνο του έτους ο όμιλος της Motor Oil
Hellas σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώ-
θηκαν πρόσφατα. Συγκεκριμένα, ο όμιλος ΜΟΗ πέτυ-
χε στο εξάμηνο του έτους δημοσιευμένη λειτουργική
κερδοφορία EBITDA ύψους 251 εκατ. ευρώ (έναντι
ζημιών 63 εκατ. ευρώ πέρυσι). Η προσαρμοσμένη λει-
τουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου ανήλθε σε
173 εκατ. ευρώ (έναντι 197 εκατ. ευρώ πέρυσι). Οι πω-
λήσεις του ομίλου ανήλθαν στο εξάμηνο στα 4,156 δισ.
ευρώ (από 2,833 δισ. ευρώ πέρυσι). Όσον αφορά το β’
τρίμηνο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,27 δισ. ευρώ (από
1,185 δισ. ευρώ πέρυσι), η δημοσιευμένη λειτουργική
κερδοφορία EBITDA στα 122 εκατ. ευρώ (από 14 εκατ.
ευρώ πέρυσι) και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερ-
δοφορία EBITDA στα 93 εκατ. ευρώ (από 104 εκατ. ευ-
ρώ πέρυσι).

Eurobank: Αύξηση κερδών 
κατά 10,7%, στα 195 εκατ. ευρώ

Κατά 10,7% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank
στο α’ εξάμηνο του 2021, διαμορφούμενα στα 195 εκατ.
ευρώ, με τα καθαρά κέρδη διεθνών δραστηριοτήτων να
διαμορφώνονται στα 73 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή ο
όμιλος της Eurobank εμφάνισε: Ενίσχυση οργανικών
κερδών προ προβλέψεων κατά 2,4% έναντι του Α’ εξαμή-
νου 2020 σε 446 εκατ. ευρώ. Δείκτης NPEs 7,3% pro-for-
ma για την τιτλοποίηση «Mexico». Δείκτης προβλέψεων
προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 63,3%, αυξημένος
κατά 140 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Νέες εκτα-
μιεύσεις δανείων στην Ελλάδα 3,4 δισ. ευρώ το Α’ εξά-
μηνο 2021. Αύξηση καταθέσεων πελατών κατά 2,4 δισ.
ευρώ το Α’ εξάμηνο 2021. Δείκτης συνολικής κεφαλαι-
ακής επάρκειας 15,6% και δείκτης CET1 13,2%.
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Cenergy: Πρώτη συμφωνία της
Hellenic Cables με τη Vattenfall

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι ανα-
τέθηκαν στη Hellenic Cables, τον κλάδο καλω-
δίων της, από τη σουηδική εταιρεία ηλεκτρικής
ενέργειας Vattenfall, ο σχεδιασμός, η κατα-
σκευή, η δοκιμή και η προμήθεια 70 χιλιομέ-
τρων καλωδίων inter-array 66kV με μόνωση
XLPE και συναφών εξαρτημάτων για το έργο
του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Vesterhav
Nord/Syd. Το έργο Vesterhav αποτελείται από
δύο αιολικά πάρκα, το Vesterhav Nord και το
Vesterhav Syd. Οι εγκαταστάσεις θα έχουν συ-
νολική ισχύ 350 MW και θα παράγουν ηλεκτρι-
κή ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον, ισοδύ-
ναμη με την ετήσια κατανάλωση 380.000 νοικο-
κυριών στη Δανία. Τα δύο αιολικά πάρκα θα αυ-
ξήσουν την παραγωγή ηλεκτρισμού από αιολι-
κή ενέργεια, συμβάλλοντας σημαντικά στην
πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Δανίας.

Ψηφιακή λύση για e-shops 
από την Intracom Telecom
H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλε-
πικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανα-
κοινώνει τη διάθεση της λύσης της για «έξυ-
πνα» καταστήματα (smart retail), η οποία αν-
ταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο του λιανεμπορίου, από μικρά κα-
ταστήματα έως μεγάλες αλυσίδες, ανεβάζον-
τας ακόμα περισσότερο τον πήχη και προσφέ-
ροντας μοναδική ψηφιακή εμπειρία στους
επιχειρηματίες, στους πελάτες και τους
υπαλλήλους τους. Η λύση δίνει τη δυνατότητα
στους καταναλωτές να αλληλοεπιδρούν με το
κατάστημα μέσω του έξυπνου κινητού τηλε-
φώνου τους και παράλληλα τη δυνατότητα
στον επιχειρηματία να αναλύει τη συμπερι-
φορά των πελατών.

Κατάστημα ΙΚΕΑ στο Mall Athens
Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, συνεχί-

ζει να ενισχύει περαιτέρω την omnichannel εμ-
πειρία, καλωσορίζοντας το φθινόπωρο του 2021
στο δίκτυό της το δεύτερο κατάστημα «νέας γε-
νιάς» στο The Mall Athens στο Μαρούσι. 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η
εταιρεία, τα καταστήματα «νέας γενιάς», εντός
του αστικού ιστού, έρχονται να αναδείξουν στην
πράξη τη δέσμευση της ΙΚΕΑ να βρίσκεται πιο
κοντά στους πελάτες, διευκολύνοντας ακόμα
περισσότερο τις καθημερινές αγορές. Το κατά-
στημα ΙΚΕΑ στο The Mall Athens έκτασης 2.000
τ.μ., θα προσφέρει πάνω από 1.000 άμεσα δια-
θέσιμους κωδικούς, που ανανεώνονται διαρ-
κώς και χαρίζουν έμπνευση κάθε φορά, σε κά-
θε επίσκεψη.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
ι μεταγραφές τελείωσαν Τρίτη βρά-
δυ και η «Political» κάνει ταμείο! Οι
Big 5 (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης) ξόδεψαν χρήμα,

αγοράζοντας ποιότητα αλλά και ουσία για πετυ-
χημένα deals δανεικών παικτών και, έτσι, το
προσεχές πρωτάθλημα -που αρχίζει το μεθε-
πόμενο Σαββατοκύριακο- προμηνύεται συναρ-
παστικό. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρό-
νια που ο Ολυμπιακός κυρίως αλλά και ο ΠΑΟΚ
δεν εκκινούν με τον τίτλο του ακλόνητου φαβο-
ρί. Από τους πολλούς και καλούς παίκτες που
πήραν οι Big 5, εστιάζουμε στους «men to
watch». 
Και πρώτα από όλα στον Ολυμπιακό. Ο 24χρονος
Νιγηριανός επιθετικός Χένρι Ονιεκούρου είναι
το μεγαλύτερο όνομα που αφίχθη στον Πειραιά.
Δεξιοπόδαρος που παίζει αριστερά, με θητεία
στην Έβερτον, τη Μονακό και τη Γαλατάσαραϊ,
υπόσχεται συγκινήσεις στους Έλληνες ποδο-

σφαιρόφιλους και σύντομη απόσβεση των 4,5
εκατ. ευρώ που ξοδεύτηκαν για την απόκτησή
του. 
Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μηχανή του τον Πορτογάλο
σέντερ φορ της ΑΕΚ Νέλσον Ολιβέιρα, ο οποίος
τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι προβολείς της
Τούμπας φωτίζουν δυνατά και τον διεθνή Ρου-
μάνο μεσοεπιθετικό Αλεξάντρου Μίτριτσα, 26
ετών, που ήρθε δανεικός από τη Νιου Γιορκ,
αφού θήτευσε για μία σεζόν στην Αλ Αχλί, ενώ
έχει φορέσει τη φανέλα τη Στέαουα και της Πε-
σκάρα. Είναι ένα θαυματουργό «μειράκιο» του
ποδοσφαίρου, ταχύτατος, με καλή επαφή με τα
δίχτυα. 
Η ΑΕΚ αυτή τη χρονιά άνοιξε διάπλατα το ταμείο
της και έφερε δανεικό μεν, αλλά με οψιόν αγο-
ράς 2,5 εκατ. ευρώ, τον διεθνή Ελβετό μεσοεπι-
θετικό Στίβεν Ζούμπερ, εκ των κορυφαίων του
πρόσφατου Euro 2020 με την εθνική της χώρας
του. Είναι 30 ετών, πρώην παίκτης της Άιντραχτ

Φρανκφούρτης, με θητεία στην ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας, τη Στουτγκάρδη και τη Χόφενχαϊμ. 
Ο άτιτλος για δέκα χρόνια Παναθηναϊκός αυτή
τη φορά κινήθηκε ορθολογικά στις μεταγραφές
και την τελευταία ώρα απέκτησε με 2,5 εκατ.
ευρώ τον Αργεντινό εξτρέμ Σεμπάστιαν Παλά-
σιος, που αναμένεται να δώσει λάμψη στη…
σκοτεινή «Λεωφόρο». Είναι 29 ετών και έχει
φορέσει «βαριές» φανέλες στο πέρασμά του,
όπως της Μπόκα Τζούνιορς, της μεξικάνικης
Πατσούκα, της Ιντεπεντιέντε και της Νιούελς
Ολντ Μπόις. Είναι εγγύηση ποιότητας. 
Ο Άρης μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έφερε
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ένα από τα πιο γνω-
στά ονόματα του λατινοαμερικάνικου ποδο-
σφαίρου, τον διεθνή Παραγουανό Χουάν
Ιτούρμπε, στην πιο παραγωγική ηλικία των 28
ετών. Το βιογραφικό του… ασήκωτο. Πόρτο, Ρί-
βερ Πλέιτ, Ελλάς Βερόνα, Τορίνο και Πατσούκα.
Στοίχισε περί τα 1,2 εκατ. ευρώ. 

ΤΟ «ΤΑΜΕIΟ»
των μεταγραφών 

ΤΟ «ΤΑΜΕIΟ»
των μεταγραφών 
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E
να ασημένιο μετάλλιο στο μπότσια με τον Γρη-
γόρη Πολυχρονίδη και ένα παγκόσμιο ρεκόρ
στα προκριματικά των 100μ. από τον Αθανάσιο

Γκαβέλα είναι ο χτεσινός απολογισμός των Ελλήνων
αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε στο μπότσια ο Γρηγό-
ρης Πολυχρονίδης, μετά από μάχη στον μεγάλο τελικό
κόντρα στον Τσέχο Άνταμ Πέσκα. Στο τάι μπρέικ έχασε ο
Έλληνας πρωταθλητής. Ο Τσέχος προηγήθηκε 3-0, αλ-
λά ο Πολυχρονίδης κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3. Και
έχασε το χρυσό στις λεπτομέρειες. 

Ο Αθανάσιος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 συνέτριψε τα
χρονόμετρα στον προημιτελικό και έκανε παγκόσμιο
ρεκόρ με επίδοση 10.88, μαζί με τον συνοδό αθλητή
Σωτήρη Γκαραγκάνη. Στον ημιτελικό ξαναπήρε την
πρώτη θέση με 10.99, αλλά στα τελευταία μέτρα κι ενώ
είχε ξεφύγει από τους αντιπάλους του, ο Γκαβέλας έκο-
ψε ταχύτητα. Είναι το σούπερ φαβορί για το χρυσό με-

τάλλιο ο Έλληνας αθλητής στον σημερινό τελικό.
Στη σκοποβολή, με αεροβόλο καραμπίνα, πρηνηδόν

10μ. SH 1 μεικτό, ο Σωτήρης Γαλογαύρος πήρε την 38η
θέση στον προκριματικό γύρο. Στην κολύμβηση και στα
100μ. πρόσθιο, SB13, στη 2η σειρά, ο Γεράσιμος Λιγνός
τερμάτισε 5ος. Στο μήκος Τ64, ο Στυλιανός Μαλακό-
πουλος κατέλαβε την 4η θέση, με άλμα στα 7.04 μ. και
για τέσσερα εκατοστά έχασε το βάθρο. 

Η Καρολίνα Πελενδρίτου τα κατάφερε ξανά! Η Κύπρια κολυμβήτρια κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων πρόσθιο SB11 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, 
κάνοντας μάλιστα και παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 1.19.78. Αυτό είναι το τρίτο χρυσό 
ολυμπιακό  μετάλλιο για την Πελενδρίτου, που είχε καταφέρει να κατακτήσει 
την πρώτη θέση τόσο το 2004 στην Αθήνα όσο και το 2008 στο Πεκίνο.

Ένα ασημένιο και ένα παγκόσμιο ρεκόρ! Καταγγελία για σεξουαλική
παρενόχληση 

Μετά από τέσσερα χρόνια, νεαρή κοπέλα κα-
τήγγειλε στην ισλανδική τηλεόραση ότι έπεσε θύ-
μα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον διεθνή
ποδοσφαιριστή Κολμπάιν Σίγκθορσον της σουη-
δικής Γκέτερμποργκ. Το περιστατικό συνέβη σε
μπαρ του Ρέικιαβικ το 2017. Ο 31χρονος Σίγκθορ-
σον τέθηκε αμέσως εκτός εθνικής ομάδας στα
προκριματικά του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ.

Μεταγραφές… 
στο παρά πέντε! 

Την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ο Πανα-
θηναϊκός απέκτησε τον Ιταλό γκολκίπερ Αλμπέρ-
το Μπρινιόλι από την Έμπολι, έφερε πίσω τον νε-
αρό μπακ Βαγιανίδη από την Ίντερ, ενώ παραχώ-
ρησε τον Καπετζή στην ολλανδική Βίλεμ. Ο Γιώρ-
γος Γιακουμάκης υπέγραψε στη Σέλτικ συμβό-
λαιο πέντε χρόνων. Ο Άρης απέκτησε τον 20άχρο-
νο νεαρό διεθνή Ιρανό σέντερ φορ Μοχαμάντ Αλί.
Η Τσέλσι «νοίκιασε» για έναν χρόνο, έναντι 4
εκατ. ευρώ, τον διεθνή Ιρανό μέσο της Ατλέτικο,
Σαούλ.

Δυνατό φιλικό στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης»

Φιλικό παιχνίδι Άρη - Ολυμπιακού θα γίνει αύ-
ριο, Παρασκευή (20.00 NOVA), στο «Κλεάνθης
Βικελίδης» της Θεσσαλονίκης. Με αρκετές απου-
σίες θα παραταχθούν οι δυο αντίπαλοι, καθότι αυ-

τό το Σαββατοκύριακο διεξάγονται προ-
κριματικοί αγώνες για το Μουντιάλ
2022, που θα γίνει στο Κατάρ, και θα
λείπουν οι διεθνείς τους. Και οι δυο

ΠΑΕ έχουν υπογράψει στο ίδιο συνδρο-
μητικό κανάλι.

Ζημιές στο αυτοκίνητο
του Μπέου
Άγνωστοι έσπασαν το υπηρεσιακό αυτοκίνητο

του δημάρχου Βόλου και ισχυρού άνδρα της τοπι-
κής ποδοσφαιρικής ομάδας, Αχιλλέα Μπέου. Το
περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης έξω από
το σπίτι του δημάρχου. Κάλεσε αμέσως την Αστυ-
νομία και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο
Μπέος κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων στην
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. 

Πουλάει ο Ολυμπιακός!
Σύμφωνα με έρευνα της FIFA, που δόθηκε
στη δημοσιότητα την τελευταία ημέρα των
μεταγραφών, ο Ολυμπιακός είναι 30ός
παγκοσμίως στη λίστα στις πωλήσεις πο-
δοσφαιριστών και 21ος στην Ευρώπη. Τα
χρήματα που εισέπραξε η ΠΑΕ του Πειραιά
δεν αναφέρονται στην έρευνα. Όσον αφορά
τους δανεικούς παίκτες, οι «ερυθρόλευ-
κοι» κατέχουν τη 15η θέση στον πλανήτη
και τη 12η στην Ευρώπη.

«Χρυσή» 
η Πελενδρίτου -
Έσπασε 
τα χρονόμετρα
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•Σαφέστατη η Μπάγια Αντωνοπού-

λου για την παραίτηση από το «Καλη-

μέρα Ελλάδα». Το αποκάλυψε στο

Instagram: «Επέλεξα την αξιοπρέ-

πειά μου. Έκλεισα μια πόρτα κι άνοι-

ξαν δέκα».
• «Είμαι ο Αλέξης και είμαι ο Bach-
elor», ανακοίνωσε ο Αλέξης Παπ-

πάς στο τρέιλερ του φετινού ριάλιτι

αγάπης, ντυμένος γαμπρός.
• Αφροδίτη Λιάντου: Η κόρη της Εβε-

λίνας Παπούλια είναι full in love με

τον σύντροφό της Γιώργο!
• Νέο look για τη Δήμητρα Αλεξαν-

δράκη, με μακρύ trendy καρέ.
• Η Έλενα Τσαγκρινού φημολογείται

πως δέχτηκε πρόταση για το «Danc-

ing with the stars».
• Επέτειος γάμου για την Ευρυδίκη

και τον Μπομπ Κατσιώνη. Το ζευ-
γάρι έκλεισε δύο χρόνια μαζί.

• Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας

Jean Paul Gaultier παρακολούθησε

την παράσταση «Προμηθέας Δεσμώ-

της».
• Το τεράστιο πλατό της Δανάης

Μπάρκα φημολογείται πως παρα-
χωρήθηκε στην Ελένη Μενεγάκη!

• Ο διάσημος σεφ David Zilber βρί-

σκεται στην Αθήνα και επέλεξε για

φαγητό το εστιατόριο του Σωτήρη

Κοντιζά.
• Αντώνης Ρέμος - Στέφανος Κορ-
κολής: Ενώνουν τις φωνές τους για

μία και μοναδική συναυλία στις 20

Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο.

• Ολυμπία Χοψονίδου και Βασίλης

Σπανούλης βάφτισαν το έκτο παιδί

τους το απόγευμα της Τρίτης σε στε-

νό οικογενειακό κύκλο. Το όνομα

αυτής, Αλεξάνδρα! 
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Δ
υνατά ριάλιτι που περιμένουν στη σειρά
με προγραμματισμένες πρεμιέρες, ρί-
χνουν στη μάχη του ανταγωνισμού τα κα-
νάλια, φιλοδοξώντας να κατακτήσουν

πρωτιές. Ο ΣΚΑΪ αφού έριξε στη μάχη το «Big Broth-
er», επιστρέφει με το «Top chef» την Κυριακή 5/9,
στις 9.00 το βράδυ. Στην αντεπίθεση ο ΑΝΤ1 με το
«Game of chefs» με παρουσιάστρια την Ντορέττα
Παπαδημητρίου και opening τη Δευτέρα 13/9 στις
9.20 το βράδυ. Την ίδια ημέρα, φημολογείται πως θα
εισβάλει φορτσάτο το ριάλιτι μόδας «GNTM 4» στο S-
tar, ενώ είναι πιθανό να βγει και νωρίτερα, αφού
υπάρχουν αρκετά μαγνητοσκοπημένα επεισόδια.
Όσο για το «Masterchef 6», δρομολογείται για τον Ια-
νουάριο του 2022. Οι ίδιες συνθήκες αφορούν και το
«Survivor» του ΣΚΑΪ, εκτός και αν ο Τούρκος παρα-
γωγός έχει κέφια και το προγραμματίσει πριν τα Χρι-
στούγεννα.

Κοντός ψαλμός αλληλούια και για το «The Bache-
lor 2» με παρουσιαστή τον πρώην «Survivor» Αλέξη
Παππά. Το ριάλιτι αγάπης επιστρέφει στον Alpha την
Τρίτη 7/9 στις 22.20 με τις υποψήφιες νύφες να κά-
νουν παρέλαση!

Στον ΑΝΤ1 εκτός από τη «Φάρμα» που δρομολο-
γείται για τη β’ σεζόν του 2022, φημολογείται πως
ετοιμάζεται ένα ακόμα ριάλιτι με τίτλο «Είμαι
celebrity, βγάλτε με από εδώ» με τη συμμετοχή διά-
σημων της εγχώριας showbiz και πιθανό παρουσια-
στή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στα ύψη ο ανταγωνισμός
Η Ιωάννα Μαλέσκου ήταν η πρώτη που έκοψε φέ-

τος το νήμα και βγήκε στον ανταγωνισμό με το «Love
it» στις αρχές της εβδομάδας, θέλοντας να κερδίσει
τη συνήθεια του τηλεθεατή με το κοντρόλ. Απέναντι,
στα αντίπαλα στρατόπεδα, οι μηχανές των πρωινών

και μεσημεριανών εκπομπών έχουν ήδη ανάψει και
οι πρεμιέρες έρχονται βροχή!

Τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 07.45 επιστρέφει
το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Al-
pha, ενώ πέντε λεπτά πιο μετά, η Ελεονώρα Μελέτη
θα καλωσορίσει τους τηλεθεατές με το «Mega Καλη-
μέρα» στο «μεγάλο κανάλι». 

Πρεμιέρα για το «Πρωινό» στις 10.00 με τους Φαίη
Σκορδά και Γιώργο Λιάγκα. Απέναντί τους η Δανάη
Μπάρκα (Mega) και στο Open η Μπέττυ Μαγγίρα με
την εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα;». 

Η «Super Kατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου
θα κάνει πρεμιέρα (Alpha) τη Δευτέρα 13/9. Για την
ίδια ημερομηνία έχει προγραμματιστεί η εμφάνιση
των Γιώργου Καρτέλια και Ελίνας Παπίλα (Star) με το
πρωινό «Breakfast at Star». Η Ηλιάνα Παπαγεωργί-
ου θα βγει στον αέρα με το «Style me Up» που θα
προβάλλεται στον Alpha καθημερινά στη 1.00 το με-
σημέρι, τη Δευτέρα 13 ή 20 Σεπτεμβρίου. Όσο για τη
λαμπερή Ελένη Μενεγάκη, θα επιστρέψει στη μικρή
οθόνη από τη συχνότητα του Mega μεσοβδόμαδα,
την Τετάρτη 8/9 με ώρα έναρξης τις 13.50. Το Σάββα-
το 11/9 έρχεται με φόρα στο «μεγάλο κανάλι» η Σίσσυ
Χρηστίδου (10 το πρωί) με το «Χαμογέλα και Πάλι».
Τη σκυτάλη στις 2.00 το μεσημέρι θα πάρουν η Κατε-
ρίνα Καραβάτου και η Μαρία Ηλιάκη με την τρίωρη
εκπομπή «Τι λες τώρα;». 

«Κατακλυσμός» από
ριάλιτι στα κανάλια!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Ραντεβού τη Δευτέρα
Όλα είναι έτοιμα για την πρεμιέρα του
«Πρωινού» στον ΑΝΤ1. Φαίη Σκορδά και
Γιώργος Λιάγκας ανυπομονούν να επιστρέ-
ψουν στα πλατό, φιλοδοξώντας να ανατρέ-
ψουν τις περυσινές χαμηλές τηλεθεάσεις.
Επένδυσαν σε νέα πρόσωπα μπροστά και
πίσω από τις κάμερες, ενώ η θεματολογία
φέτος θα περιλαμβάνει και επικαιρότητα. Η
μόνη σταθερή άξια στην ομάδα της εκπομ-
πής ήταν και παραμένει η αστρολόγος Λί-
τσα Πατέρα.

Στα backstages 
του «J2US»
Λαμπερή εμφανίσθηκε η Δέ-
σποινα Βανδή στα γυρίσματα του
τρέιλερ για το «J2US». Οι λήψεις
ολοκληρώθηκαν το βράδυ της
Τρίτης και η τραγουδίστρια δη-
μοσίευσε φωτογραφίες από τα
backstage ποζάροντας με στενό
φούξια φόρεμα, βαθύ ντεκολτέ
και το γνωστό κλασικό χτένισμα.
Σε αντίθεση με τη Μαρία Μπακο-
δήμου και τη Βίκυ Σταυροπού-
λου, που επέλεξαν να ντυθούν με
παγιέτα και πιθανόν να κλέψουν
την παράσταση!

GOSSIP
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Θα πάρει ζακέτα στις διακοπές!
«Ψήθηκε» όλο το καλοκαίρι στα πλατό η Ελένη Ράντου. Η πρω-
ταγωνίστρια της σειράς «Ζακέτα να πάρεις» στην ΕΡΤ1 το… πή-
γε σερί και τώρα, όπως ανακοίνωσε, ξεκινάει διακοπές: «Κά-
που εδώ τελειώνουν τα γυρίσματα της “Ζακέτας” μας! Επιτρέψ-
τε μου να κάνω επιτέλους κι εγώ διακοπές. Φεύγω, τώρα φεύ-
γω, που θα ’λεγε κι η Φούλη! Καλή μας αντάμωση στους δέκτες
ή στα θεατρικά σανίδια». 

Θ
λίψη στον καλλιτεχνικό χώρο από τον αιφνίδιο θάνατο του
Νίκου Μαϊντά. Ο συνθέτης και πρώην τραγουδιστής του διά-
σημου ελληνικού συγκροτήματος Magic de Spell πέθανε

την Τρίτη από ανακοπή καρδιάς σε ηλικίας μόλις 46 ετών, σοκάρον-
τας τον κόσμο του πενταγράμμου. Ο δημιουργός των μεγάλων επι-
τυχιών του ροκ γκρουπ «Εμένα οι φίλοι μου», ο «Λύκος», η «Όλγα»,
η «Πεταλούδα» και το «Κόκκινο» έζησε την εποχή των ένδοξων συ-
ναυλιών του συγκροτήματος που έγραψαν ιστορία, πριν ακολουθή-
σει το 2004 σόλο καριέρα. «Η σφραγίδα σου στην καρδιά των Magic
de Spell θα μείνει ανεξίτηλη. Θα θυμόμαστε πάντα τα χρόνια που
ζήσαμε μαζί με κοινές εμπειρίες, γράφοντας τραγούδια και ταξι-
δεύοντας συνεχώς. Αξέχαστες οι παρέες, τα γέλια, οι πλάκες, οι μι-
κροτσακωμοί και τα φιλιώματά μας», ανέφερε το αποχαιρετιστήριο
μήνυμα της μπάντας.

Magic de Spell: Θλίψη για
τον θάνατο του Νίκου Μαϊντά 

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ο δύσκολος 
δρόμος του γυρισμού

Πνευμονία 
και όχι κορονοϊός

Ένα ακόμη καλοκαίρι, back to back, στην Κρή-
τη ήταν ό,τι έπρεπε για τη Μαρία Ναυπλιώτου. Η
δημοφιλής ηθοποιός ξεκουράστηκε, μαύρισε
και διασκέδασε με τις κολλητές της φίλες Ζέτα
Δούκα και Κατερίνα Παπανικολάου, με την επι-
στροφή στην Αθήνα να φαντάζει άθλος! «Αποχαι-
ρετισμός σ’ ένα παράξενο, άγριο και δύσκολο κα-
λοκαίρι. Ευτυχώς, υπάρχει η φύση που μας αγ-
καλιάζει ακόμη παρά την εκδικητική μας συμπε-
ριφορά. Ευτυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι που
αγαπάμε και μας κάνουν να χαιρόμαστε», σχο-
λίασε στο Διαδίκτυο.

Οι δημόσιες αιχμές του σκηνοθέτη Αντώνη
Τσιπιανίτη πως η Κατερίνα Διδασκάλου δεν νοσεί
από κορονοϊό επιβεβαιώθηκαν. Αν και η ηθοποι-
ός είχε αποκαλύψει στα προσωπικά της social
media πως βρέθηκε θετική στον Covid-19, τελι-
κά, με επίσημη ανακοίνωση η λοίμωξη μετατρά-
πηκε σε πνευμονία! «Μετά την πνευμονία που
την ταλαιπώρησε τις τελευταίες δυο εβδομάδες,
η Κατερίνα Διδασκάλου πηγαίνει βήμα βήμα
προς την ανάρρωσή της. Με βελτιωμένη την
υγεία της, μετά την κατάλληλη θεραπευτική αγω-
γή, βγαίνει από την απομόνωση».



Μ
ε την πάροδο των χρόνων, οι δια-
ταραχές της ούρησης είναι πολύ
συχνές στους άνδρες. Υπολογίζε-
ται ότι ταλαιπωρούν περισσότε-

ρους από έναν στους τρεις, στις ηλικίες άνω των
50 ετών και σχεδόν όλους στις ηλικίες άνω των
85 ετών. Συνήθως προκαλούνται από παθήσεις
στον προστάτη ή σε κάποιο όργανο του ουροποι-
ητικού. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτές οι αιτίες.
«Τα προβλήματα ούρησης στους άνδρες κυμαί-
νονται από ήπια έως σοβαρά και μπορεί να επη-
ρεάσουν κάθε πλευρά της ζωής των πασχόντων,
υπονομεύοντας τελικά την ποιότητά της», λέει ο
χειρουργός-ουρολόγος δρ Ηρακλής Πούλιας, τ.
πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρεί-
ας. «Κάθε πρόβλημα έχει διαφορετική επίπτω-
ση και μηχανισμό ανάπτυξης και χρειάζεται
εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Στους περισσότε-
ρους άνδρες, όμως, παρατηρείται συνδυασμός
συμπτωμάτων και όχι κάποιο μεμονωμένο. Οι
πιθανές αιτίες τους είναι πολλές, αλλά συνήθως
συμπεριλαμβάνουν μη κακοήθεις νόσους που
μπορεί να είναι τοπικές (του ουροποιητικού) ή
συστηματικές».

Οι πιο συχνές διαταραχές της ούρησης που εκ-
δηλώνουν οι άνδρες είναι: Δυσκολία ή καθυστέ-
ρηση στην έναρξη της ούρησης. Εκτός από οργα-
νική, μπορεί να έχει και ψυχολογική αιτία. Διακο-
πτόμενη ούρηση. Η ούρηση σταματά και ύστερα
ξαναρχίζει. Σταγονοειδής απώλεια ούρων μετά
την ούρηση. Η διαταραχή αυτή σχετίζεται με την

κατακράτηση ούρων στην ουρήθρα (είναι το σω-
ληνάκι μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ούρα
από την κύστη). Μειωμένη ακτίνα ούρησης ή
αδύναμη ροή ούρων. Αίσθημα ατελούς κένωσης
της κύστης. Ανάγκη για ούρηση συχνότερα από

το συνηθισμένο (συχνουρία) ή επιτακτική ανάγκη
για ούρηση. Έγερση δύο ή περισσότερες φορές
κάθε βράδυ λόγω της έντονης επιθυμίας για ού-
ρηση (νυκτουρία). Ακούσια διαφυγή ούρων
(ακράτεια). Επίσχεση ούρων (είναι η μη αποβολή
των ούρων, παρότι ο άνδρας έχει την επιθυμία να
ουρήσει). Στην πραγματικότητα, η καλοήθης
υπερπλασία του προστάτη αποτελεί μία από τις
συχνότερες αιτίες για πολλά προβλήματα στην
ούρηση. Υπάρχουν επίσης πολλές χρόνιες παθή-
σεις που μπορεί να διαταράξουν την ούρηση. 

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η παχυσαρκία, ο
σακχαρώδης διαβήτης (το αυξημένο σάκχαρο
μπορεί να επηρεάσει τα νεύρα που ελέγχουν την
κύστη), η υπέρταση, η αποφρακτική άπνοια
ύπνου, ακόμα και η νόσος Πάρκινσον, η νόσος
Αλτσχάιμερ και το εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Η λήψη ορισμένων φαρμάκων επίσης μπορεί
να επηρεάσει την ούρηση. Μεταξύ αυτών συμπε-
ριλαμβάνονται τα διουρητικά (χορηγούνται για τη
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης), τα αντικαταθλι-
πτικά, τα ηρεμιστικά, η χημειοθεραπεία για τον
καρκίνο κ.λπ. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι συγκεκριμένες διαταραχές 
προκαλούνται από παθήσεις 
στον προστάτη ή σε κάποιο 
όργανο του ουροποιητικού

Δρ Ηρακλής Πούλιας, 
χειρουργός-ουρολόγος 

Προβλήματα ούρησης στους άνδρες 

Πότε να πάω στον γιατρό;  
Ακόμα και το κάπνισμα μπορεί να έχει συ-
νέπειες στην ούρηση και φυσικά η υπερ-
κατανάλωση υγρών από το απόγευμα έως
το βράδυ (μπορεί να προκαλέσουν συ-
χνουρία και νυκτουρία). Το ίδιο και η
υπερκατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ
(προκαλούν συχνουρία). Αντίστοιχα, τα
χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας
μπορεί να επιδεινώσουν συμπτώματα
όπως η συχνουρία, η νυκτουρία και η
ακράτεια. «Οι πιθανές αιτίες των ουρολο-
γικών συμπτωμάτων είναι τόσο πολλές,
ώστε απαιτείται ενδελεχής έλεγχος του
ασθενούς, λήψη προσεκτικού ιστορικού
και εξετάσεις όπως η ανάλυση ούρων και
ο ουροδυναμικός έλεγχος για να γίνει σω-
στή διάγνωση», λέει ο κ. Πούλιας. «Ανα-
λόγως με την αιτία θα καθοριστεί η κατάλ-
ληλη θεραπεία, που κυμαίνεται από ενερ-
γητική παρακολούθηση και υγιεινοδιαι-
τητικά μέτρα έως λήψη φαρμάκων και
επεμβατική αντιμετώπιση». 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο
Λέων Τολστόι γεννήθηκε στις
9/9/1828 (28/8/1828 με το Παλαιό
Ημερολόγιο) στη Γιάσναγια Πολιάνα
της Ρωσίας, σε οικογενειακό κτήμα.

Ήταν συγγραφέας, φιλόσοφος, παιδαγωγός και
δημοσιογράφος. Θεωρείται από τους μεγαλύτε-
ρους συγγραφείς όλων των εποχών. O Τολστόι
κατάφερε να απεικονίσει με απαράμιλλο τρόπο
την κοινωνία της εποχής του, την τσαρική Ρωσία
του 19ου αιώνα. 

Προσπάθησε να βρει το αληθινό νόημα του
Χριστιανισμού, πιστεύοντας πως σκοπός της
ζωής δεν είναι να εξυπηρετεί την κατώτερη ζωι-
κή φύση, αλλά τη φωτεινή δύναμη που βρίσκε-
ται στα βάθη της ψυχής, η οποία βοηθάει τον άν-
θρωπο να αναγνωρίζει το Αγαθό. 

Αν και καταγόταν από πλούσια και αριστοκρα-
τική οικογένεια, αφοσιώθηκε με μεγάλη αγάπη
στους μουζίκους, βοηθώντας τους και μελετών-
τας τη ζωή τους. Προσπάθησε να κατανοήσει
γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι, να τους απελευ-
θερώσει και να αποκαταστήσει την αξιοπρέπειά
τους. Ως καλλιτέχνης, ο Τολστόι διακρίνεται για
τη βαθιά γνώση των κρυφών πτυχών της ψυχής
και την καθαρότητα του συναισθήματος. 

Από το 1844 έως το 1847 σπούδασε στο Πανε-
πιστήμιο του Καζάν. Στον Πόλεμο της Κριμαίας
πήρε μέρος ως αξιωματικός του Πυροβολικού
και του απονεμήθηκαν πολλές διακρίσεις. Ο
αποτροπιασμός του για τις φρικαλεότητες του
πολέμου καθρεφτίστηκε στα έργα του. Στα τέλη
της δεκαετίας 1850 εγκαταστάθηκε στη Γιάσνα-
για Πολιάνα, άνοιξε σχολείο για τα αγροτόπαιδα
και ίδρυσε το περιοδικό «Γιάσναγια Πολιάνα».
Ταξίδεψε σε πολλές χώρες (Γαλλία, Ελβετία, Ιτα-
λία και Γερμανία).

Το 1862 παντρεύτηκε τη Σοφία Αντρέγιεβνα
Μπερς. Τα πιο σημαντικά έργα του ήταν τα «Πό-
λεμος και Ειρήνη» (από τα κορυφαία επιτεύγμα-
τα της ρεαλιστικής πεζογραφίας), «Άννα Καρέ-
νινα», «Ανάσταση», «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς»,
«Αφέντης και δούλος». Με τα θρησκευτικά κεί-
μενά του ήρθε σε αντιδικία με την Εκκλησία της
Ρωσίας, η οποία τον απέβαλε από τις τάξεις της,
το 1901. Ο Λέων Τολστόι πέθανε το 1910 από
πνευμονία, σε ηλικία 82 ετών.

Ο Τολστόι ήταν Παρθένος στο ζώδιο, με Ωρο-
σκόπο, κατά τις πληροφορίες και τους περισσό-
τερους αστρολόγους-αναλυτές, Καρκίνο, κάτι
που ταιριάζει με την αγάπη του για την οικογέ-
νεια (με την κατά 16 χρόνια μικρότερη σύζυγό
του απέκτησε 13 παιδιά!), την πατρίδα και τη
θρησκευτική του πίστη. Είχε μια πολυαστρία,

σχεδόν ακριβείας, στην Παρθένο ( Ήλιος, Σελή-
νη, Ερμής). Η σύνοδος αυτή εξηγεί τον καίριο
λόγο του, τις υπέροχες περιγραφές του και το
ταλέντο του στη λογοτεχνία. Επίσης, η σύνοδός
του στην Παρθένο έκανε ένα ωραίο τρίγωνο με
τον Άρη και τον Ποσειδώνα του στον Αιγόκερω,
οι οποίοι του έδωσαν τη βαθιά θρησκευτική
φλόγα, αλλά και τη δύναμη να εναντιωθεί στους
«φαρισαϊσμούς» της επίσημης Ρωσικής Εκκλη-
σίας. 

Ο Κρόνος και η Αφροδίτη του βρίσκονταν σε
σύνοδο στον Λέοντα, κάτι που εξηγεί το γιατί
ζούσε σαν καλόγερος, παρότι καταγόταν από
αριστοκρατική οικογένεια (το πραγματικό του
όνομα και ο τίτλος ήταν κόμης Λεβ Νικολάγε-
βιτς Τολστόι), γιατί βρέθηκε πνιγμένος στα χρέη
και το ότι ορφάνεψε προτού κλείσει τα 10 του
χρόνια και από πατέρα και από μητέρα. Επίσης,
δείχνει τις τύψεις που είχε επειδή ζούσε μέσα
στα πλούτη, ενώ τόσοι άλλοι γύρω του δυστυ-
χούσαν και την αλλαγή την οποία επιδίωξε, ζών-
τας πολύ απλά. Σε αυτό συντέλεσε και το θάρρος
που του έδινε το τρίγωνο του Πλούτωνά του στον
Κριό με τον Κρόνο και την Αφροδίτη του. Επί-
σης, η σύνοδος Αφροδίτης - Κρόνου σχημάτιζε
και αντίθεση με τον Ουρανό του, στις τελευταίες
μοίρες του Αιγόκερω, η οποία τον ώθησε στη
χαρτοπαιξία, στα χρέη και στη σύγκρουσή του
με το κατεστημένο. Οι πιο δύσκολες, όμως,
όψεις του χάρτη του ήταν τα τετράγωνα του
Πλούτωνα με Άρη και Ποσειδώνα, τα οποία δεί-
χνουν εμμονές, τύψεις, καταθλιπτική διάθεση
και τάσεις αυτοκαταστροφής.

Κριός
(21/3-20/4)
Μην ξεχνάτε να τροφοδοτείτε τη
σχέση σας, ακόμα κι αν έχετε πε-
ράσει πολλά χρόνια μαζί. Αν αγα-
πάτε ο ένας τον, φροντίστε να
δείχνετε αμοιβαίο σεβασμό,
ώστε να μην υπάρχει σχεδόν κα-
νένα εμπόδιο στον δρόμο σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Έχετε τις απαντήσεις και παρέχετε
άμεσες λύσεις. Οι συνάδελφοί σας
ζητούν τη συμβουλή σας και θεω-
ρούν ό,τι λέτε σημαντικό, αξιόπι-
στο και χρήσιμο. Παραμείνετε προ-
σεγγίσιμοι και μην είστε πολύ απο-
στασιοποιημένοι ή ψυχροί. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μην περιμένετε κατανόηση ή άνε-
ση με την οικογένειά σας αυτές τις
μέρες. Οι πολλές μικρές ενοχλή-
σεις και οι απαιτήσεις που αντιμε-
τωπίζετε δεν σας κάνουν να αι-
σθάνεστε καλά, ούτως ή άλλως.
Υιοθετήστε μια θετική, χαλαρή
στάση. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η επιτυχία είναι δεδομένη. Ανε-
ξάρτητα από το πόσες εργασίες
αναλαμβάνετε, τελικά επιτυγχά-
νετε την ολοκλήρωση όλων
τους. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί
κάποιο χρονικό διάστημα, εάν
αυτό είναι δυνατόν, να σταματή-
σετε να εργάζεστε για λίγο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μην προβείτε σε καμία επένδυση
μεγάλης κλίμακας και μην κλείσε-
τε μια κακή συμφωνία. Προσέξτε
τις δαπάνες σας και τυχόν ζημιές.
Το άγχος σας είναι ένα σημαντικό
ζήτημα, με το οποίο πρέπει να
ασχοληθείτε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Βεβαιωθείτε ότι φροντίζετε τη
φυσική σας κατάσταση και βρείτε
προοδευτικά τι είναι κατάλληλο
για σας. Βρείτε μια άσκηση που να
ταιριάζει τόσο στο σώμα όσο και
στο μυαλό σας. Κινηθείτε με προ-
σοχή στη δουλειά σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι λύσεις που επιδιώκετε θα
αποδειχθούν χρήσιμες στο μέλ-
λον. Επιπλέον, μην είστε πολύ
υπερήφανοι. Ζητήστε οποιαδή-
ποτε βοήθεια χρειάζεστε. Μην
εκπλαγείτε, αν έχετε έναν πε-
ρίεργο πονοκέφαλο ή αισθάνε-
στε κουρασμένοι.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Κάποιοι οικείοι θα σας προσφέ-
ρουν ηρεμία και θα σας ενθαρ-
ρύνουν με τις συμβουλές τους.
Εκτελείτε τα καθήκοντά σας με
αυτοπεποίθηση, ανακουφίζον-
τας τυχόν ανησυχίες και προ-
βληματισμούς που μπορεί να
έχουν οι άλλοι.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ίσως να είναι χρήσιμο να παραι-
τηθείτε από ορισμένες από τις
συνήθεις μεθόδους σας, για να
έχετε κάποια περιθώρια για
εναλλακτικές λύσεις. Να είστε
προσεκτικοί, γιατί ίσως να υπο-
στείτε ρήξεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Λόγω των υψηλών επιπέδων
ενέργειας που διαθέτετε, είστε
στην ευχάριστη θέση να ελέγχετε
τις καταστάσεις. Προσέξτε, μόνο,
να μη δώσετε πάρα πολύ από τον
εαυτό σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Περιστασιακά, όταν ο χρόνος σας
σάς το επιτρέπει, βρείτε τον ρόλο
που παίζετε ανάμεσα στην οικο-
γένεια και στους φίλους σας. Τι
θα μπορούσε να είναι καλύτερο
από μια καλή παρέα; 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Χρησιμοποιήστε τη διαίσθησή
σας για να προχωρήσετε ένα έρ-
γο που νιώθετε πως είναι θετικό
και το οποίο επιθυμείτε να ολο-
κληρώσετε, κάτι που θα σας βοη-
θήσει να έχετε μια διαρκή πρό-
οδο.

Οι προβλέψεις της ημέρας

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

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ο Παρθένος Λέων Τολστόι
9 Σεπτεμβρίου 1828
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Ο
τίτλος του άρθρου προφανώς είναι πα-
ραπειστικός. Ο (δεύτερος) ανασχηματι-
σμός της κυβέρνησης, που θα μείνει
στα χρονικά ως ο «ανασχηματισμός του

ναυάρχου Αποστολάκη», έχει μόνο χαμένους και
κανέναν κερδισμένο.

Χαμένος είναι ο πρωθυπουργός. Η επιλογή του
προσώπου που έκανε άνω κάτω την κυβέρνηση,
καθυστέρησε την αναβάθμιση της Πολιτικής Προ-
στασίας και ματαίωσε επικοινωνιακά, έστω και ως
υπόνοια, το εγχείρημα της επανεκκίνησης, ήταν
ατυχής. Όχι ως προς τις ικανότητες (ποια άλλη προ-
ϋπηρεσία να απαιτήσει κανείς;) αλλά ως προς τις
αντοχές, τα κομματικά και προσωπικά «χρέη» κα-
θώς και τα κίνητρα του πρώην ναυάρχου και αρχη-
γού των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Χαμένος είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Η
λυσσασμένη προσπάθειά του να ακυρώσει μια επι-
λογή προσώπου σε κρίσιμη, κρισιμότατη, θέση,
προτάσσοντας το κομματικό συμφέρον έναντι του
δημοσίου, τον εξέθεσε ανεπανόρθωτα. Ιδίως σε
όσους αναζητούν στην Αριστερά κάτι περισσότερο
από τον κομματισμό, τον πολιτικό αμοραλισμό και
την εξουσιολαγνεία.

Χαμένος είναι και ο ίδιος Ευ. Αποστολάκης.
Πρώτα πρώτα ως «σιγουρατζής» - άνθρωπος που
θέλει και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο.
Και ως αποτυχών τακτικιστής, καθώς υπαναχώρη-
σε αφού διεκδίκησε (και επέτυχε) αντί αναπληρω-
τή θέση υπουργού και ενώ είχε ειδοποιήσει την
Προεδρία ότι θα προσέλθει, μετά συζύγου, στην

ορκωμοσία. Ο πρώην υπουργός και ναύαρχος έχα-
σε, μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, την αξιοπιστία και
σοβαρότητα που κέρδισε υπηρετώντας κοντά σα-
ράντα χρόνια στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επιτεύγματα
τα οποία έχει λίγες πιθανότητες να αναπληρώσει σε
μία, παραδείγματος χάρη, θητεία ως βουλευτής
Επικρατείας σε κομματικά έδρανα. Θέση που θυμί-
ζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν του πρόσφερε στις
προηγούμενες εκλογές μη και παραμελήσει, υπο-
τίθεται, τα υπουργικά του καθήκοντα.

Χαμένη είναι η χώρα. Που, προς ώρας, στερήθη-
κε μια γενναία τομή στο μεγάλο κεφάλαιο της Πολι-
τικής Προστασίας. Θα πρέπει να καταβληθεί μεγά-
λη προσπάθεια ώστε να βρεθεί και να επιλεγεί πρό-
σωπο που δεν θα είναι το «δεύτερο καλό» στις
πρωθυπουργικές επιλογές. Και ας μην ικανοποιεί
τις απαιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για συναίνεση που αφο-
ρούν κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης της χώ-
ρας. Η πολιτική συναίνεση, έστω με τη μορφή της
υποτυπώδους συνεννόησης των πολιτικών δυνά-

μεων σε μείζονα εθνικά θέματα, είναι η μεγαλύτε-
ρη χαμένη αυτής της παράστασης που στήθηκε
προχθές. Και ας μην έχουν αμφιβολία οι αρνητικοί
πρωταγωνιστές της ότι τα μεγάλα, εκτός των κομ-
ματικών ακροατηρίων, κοινά έχουν και γνώση και
πολιτικό αισθητήριο. Ας προσέξουν καθώς οι ισχυ-
ρισμοί τους περί «φιάσκου» δεν έχουν μία και μόνο
ανάγνωση.

Σε κάθε περίπτωση, καθώς πλησιάζουν τα εγκαί-
νια της ΔΕΘ, η κυβέρνηση έχει δρόμο να διανύσει
ώστε να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων
την οποία για πρώτη φορά απώλεσε, έστω από
σπόντα, τα δύο και πλέον χρόνια που βρίσκεται
στην εξουσία. Εάν ο ανασχηματισμός κάλυψε τους
σχεδιασμούς της στον τομέα της υγείας (σχεδια-
σμούς που θα κριθούν από το αποτέλεσμα) θα πρέ-
πει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε
στο δεύτερο μισό του κεφαλαίου «ασφάλεια και
προστασία της ζωής του πολίτη» να μη μείνει πίσω.
Στον χώρο της Πολιτικής Προστασίας πρέπει να γί-
νουν πολλά και γρήγορα. 

Όπως και σε αυτόν της αντεγκληματικής πολιτι-
κής, ώστε να μη θεωρηθεί ότι η απομάκρυνση του
Μιχ. Χρυσοχοΐδη έγινε απλώς και μόνο επειδή τον
στοχοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερο, όμως, όλων η
κυβέρνηση οφείλει να βεβαιώσει ότι στο επίκεντρο
των δράσεών της η πολιτική προηγείται της επικοι-
νωνίας. Και ότι εντός της κυβερνητικής παρατάξε-
ως υπάρχουν τα πρόσωπα εκείνα, αυτού ή του άλ-
λου κλίματος, τα οποία έχουν τη γνώση και ικανό-
τητα να υλοποιήσουν επιλογές.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η πολιτική συναίνεση, έστω με 
τη μορφή της υποτυπώδους 
συνεννόησης σε μείζονα θέματα,
είναι η μεγάλη χαμένη αυτής 
της παράστασης που στήθηκε
προχθές με πρωταγωνιστή 
τον πρώην ναύαρχο

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
του ανασχηματισμού


