
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ
ο ΠΑΣΟΚ μοιάζει έτοιμο να ε-
παναλάβει το λάθος που έκα-

νε η Νέα Δημοκρατία στις βου-
λευτικές εκλογές του 2004.
Διαπιστώνει την επιδείνωση των
οικονομικών και κοινωνικών προ-
βλημάτων, προσπαθεί όμως να
δημιουργήσει την εντύπωση ότι
μπορεί να υπάρξουν λύσεις που
δεν θα θίξουν τα δικαιώματα και
τα «κεκτημένα» των εργαζομέ-
νων και των οικογενειών τους.
Κάπως έτσι ξεκίνησε την πρωθυ-
πουργική του περίοδο ο κ. Καρα-
μανλής. Πρόβαλε αλληλοσυ-
γκρουόμενους στόχους, όπως ή-
ταν η μείωση των δημόσιων δα-
πανών κατά 10 δισ. ευρώ το χρό-
νο και η μονιμοποίηση πολλών
δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων
υπαλλήλων. Η συνέχεια ήταν 
απογοητευτική. Χάθηκε ξανά ο 
έλεγχος των δημόσιων οικονομι-
κών, το κράτος έγινε μεγαλύτερο
και λιγότερο αποτελεσματικό, 
ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε
κατά 90 δισεκατομμύρια ευρώ.

Aπαντήσεις 
για τα ζητήματα
που κυριαρχούν 
στις ανθρώπινες
σχέσεις. 

Τα δυσάρεστα κατάλοιπα μιας άγριας 
μικρής συμμορίας των ’60s.

«Lady Jane» «Οι γονείς μου μάλωσαν άσχημα
και η αιτία ήμουν εγώ»

■ ψυχολογία ΣΕΛ. 14

OΛYMΠIAKOΣ - AΛKMAAP 1-0

Iδανικό ξεκίνημα

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ

Με Τουρκία στα
προημιτελικά

Συνέχεια ΣΕΛ. 8
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■ κριτικήcinema ΣΕΛ. 12

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Επανεκλογή Μπαρόζο
στην προεδρία.

Lamda
Partners

Εξαγορά της ΒΦΛ 
με υπογραφή
Λαυρεντιάδη.

Τηλεμαχίες

Σκληρές 
διαπραγματεύσεις 
για τους όρους διεξαγωγής.

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΣΕΛΙΔΑ 9ΣΕΛΙΔΑ 7

>>>   Αύξηση
της δυσφορίας 
των κατοίκων στα
μεγάλα αστικά κέντρα.

>>>   Επιμήκυνση της
καλοκαιρινής περιόδου,
με επιπλέον ένα μήνα
υψηλής θερμοκρασίας.

>>>   Κίνδυνος
εμφάνισης ακραίων
βροχοπτώσεων, αλλά
και πυρκαγιών 
στα περιαστικά δάση.

■ ΣΕΛ. 2

ΕΡΕΥΝΑ WWF - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αλλάζει το κλίμα 
στην Ελλάδα

Ποιοι θα
πληρώσουν

Mε γκολ του Tοροσίδη 
στο 79’ οι «ερυθρόλευκοι»
επικράτησαν των Ολλανδών,
στην πρεμιέρα του Champions
League. Nέος τεχνικός 
ο Bραζιλιάνος Zίκο.

Σήμερα οι δύο πρώτοι
προημιτελικοί μεταξύ 
Σερβίας-Ρωσίας (7.15 μ.μ.) 
και Γαλλίας- Ισπανίας (10 μ.μ.).

■ citysports ΣΕΛ. 20, 23



Αίθριος καιρός, με
νεφώσεις και πιθα-
νότητα βροχών ή κα-
ταιγίδων κυρίως στα
κεντρικά, δυτικά και
βόρεια της χώρας.
Οι άνεμοι  στα δυτι-
κά νότιοι νοτιοανα-
τολικοί 4 με 5 μπο-
φόρ και στα ανατολι-
κά από βόρειες διευ-
θύνσεις 4 με 6 μπο-
φόρ. Η θερμοκρασία
από 15 έως 30 °C.

Γενική πρόγνωση

Παρασκευή: Νεφώσεις με τοπι-
κές βροχές και καταιγίδες στα
βορειοανατολικά και στα ορει-
νά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι
άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3
με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία
χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Σάββατο: Νεφώσεις με βροχές
και καταιγίδες στα ανατολικά
και βόρεια ηπειρωτικά και στο
βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρει-
οι βορειοδυτικοί 3 με 5 μπο-
φόρ. Η θερμοκρασία χωρίς 
αξιόλογη μεταβολή.

Αίθριος καιρός, με νεφώσεις και
πιθανότητα βροχών στα βόρεια
κατά τις μεσημεριανές ώρες. Οι 
άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία από 18 έως 30 °C.

ΕΛΛAΔΑ
ΣΗΜΕΡΑ

ΑΤΤΙΚH ΣΗΜΕΡΑ
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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ανατολή: 07.09

Δύση: 19.30
Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος 

& Αγάπης μαρτ.

ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΡΑ

Λονδίνο: 11-17 °C, νεφώσεις
Παρίσι: 14-21 °C, βροχοπτώσεις
Μόσχα: 11-17 °C, βροχοπτώσεις
Βρυξέλλες: 12-19 °C, ήλιος
Ρώμη: 18-24 °C, ηλιοφάνεια
Βερολίνο: 12-20 °C, ηλιοφάνεια
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Μετακίνηση χωρίς εισιτήριο
στις 22 Σεπτεμβρίου

Δ
ωρεάν θα μετακινηθεί το επιβατικό κοινό με όλα τα
μέσα μαζικής μεταφοράς την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «Ευρωπαϊκής Εβδο-

μάδας Μετακίνησης», οι οποίες άρχισαν από χθες. Η δωρε-
άν μετακίνηση θα ισχύσει για όλες τις αστικές συγκοινω-
νίες, αν και για το μετρό και τον προαστιακό θα ισχύει μό-
νο για το αστικό κομμάτι των δικτύων τους (μέχρι το σταθ-
μό «Κορωπί» για το μέτρο και τον προαστιακό και μέχρι τη
Μαγούλα για τον προαστιακό). Στόχος του ΟΑΣΑ είναι το ε-
πιβατικό κοινό να γνωρίσει καλύτερα τις αστικές συγκοινω-
νίες και το αναμορφωμένο δίκτυό τους προκειμένου να πε-
ριορίσει σταδιακά τη χρήση Ι.Χ. για τις μετακινήσεις στο Λε-
κανοπέδιο.

■ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
■ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Χαράτσι στα καρτοκινητά

Σ
ε ισχύ είναι από χθες η επιβολή του τέλους της κινητής
τηλεφωνίας, της τάξης του 12%, στους κατόχους καρ-
τοκινητών τηλεφώνων. Το ειδικό τέλος επιβάλλεται επί

της αξίας του χρόνου ομιλίας, δηλαδή με την αγορά μιας
κάρτας αξίας 10 ευρώ ο κάτοχος μιλά τελικά τόσο όσο του
δίνουν τα 6,9 ευρώ, που είναι το «καθαρό» ποσό ομιλίας με-
τά την αφαίρεση των φόρων. Σημειώνεται πως συνολικά οι
χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας προκαταβάλλουν στο
κράτος φόρους ύψους 31%, καθώς πέρα από το 12% του ει-
δικού τέλους υπάρχει και το 19% του ΦΠΑ. Όσοι, πάντως, έ-
χουν αγοράσει κάρτες χωρίς το νέο φόρο, μπορούν να τις ε-
νεργοποιήσουν και μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη.

■ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΣ 12%

Ε
ξαιρετικά δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για τις επιπτώ-
σεις στην Ελλάδα από την κλιματική αλλαγή για τη χρονι-
κή περίοδο 2021-2050, όπως τουλάχιστον προκύπτει από
έρευνα που παρουσίασαν χθες το WWF Ελλάς και το Εθνι-

κό Αστεροσκοπείο. Οι συντάκτες της έρευνας διαβλέπουν ένα
μέλλον στο οποίο οι ημέρες με καύσωνα και με υψηλές θερμο-
κρασίες θα είναι αυξημένες, οι βροχοπτώσεις μειωμένες και τα
ακραία καιρικά φαινόμενα πιο πυκνά, με ό,τι αυτό μπορεί να συ-
νεπάγεται για την αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών και πλημμυ-
ρών. Τα συμπεράσματα της έρευνας συμπυκνώνονται στη φράση
«ανυπόφορες πόλεις, τουριστικοί προορισμοί με καύσωνες, δύ-
σκολες μέρες για τη γεωργία, εθνικοί δρυμοί σε κίνδυνο».

Ανυπόφορες πόλεις

Σύμφωνα με την έρευνα, η δυσφορία των κατοίκων στα αστικά
κέντρα πρόκειται να ενταθεί. Οι κάτοικοι πόλεων όπως η Θεσ-
σαλονίκη, η Πάτρα, η Λαμία και η Λάρισα θα υπόκεινται μέχρι και
σε 20 περισσότερες ημέρες καύσωνα ετησίως από ό,τι σήμερα,
τη στιγμή που σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Λαμία, ο Βόλος, η Θεσ-
σαλονίκη η συνολική βροχόπτωση θα μειωθεί, αν και αναμένε-
ται να αυξηθούν κατά 10% με 20% οι ακραίες βροχοπτώσεις. Τα
στοιχεία αυτά συνεπάγονται αύξηση του κινδύνου τόσο για
πλημμυρικά επεισόδια όσο και για εξάπλωση πυρκαγιών στα πε-
ριαστικά δάση. Ειδικά για την Αθήνα, αναμένονται σε ετήσια βά-
ση 10 με 15 περισσότερες ημέρες με καύσωνα, 30 περισσότε-
ρες νύχτες με θερμοκρασία άνω των 20 °C αλλά και 15 περισσό-

τερες ημέρες ετησίως με μεγάλες απαιτήσεις θέρμανσης.

Τουριστικοί προορισμοί με καύσωνες

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να επιφέρουν οι κλιματικές αλ-
λαγές και στο τουριστικό τοπίο της χώρας. Από 5 έως 15 περισ-
σότερες θα είναι οι ημέρες με καύσωνα στους 10 πιο τουριστι-
κούς νομούς της χώρας, ενώ θα αυξηθούν και οι νύχτες κατά τις
οποίες η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 20 °C, κυ-
ρίως στις νησιωτικές περιοχές, όπως είναι η Ρόδος και τα Χανιά.
Επιπλέον, η έρευνα δείχνει πως θα αυξηθούν κατά ένα μήνα οι η-
μέρες με θερμοκρασία άνω των 25 °C, γεγονός που ενδέχεται να
οδηγήσει ακόμα και σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Μεγάλη πίεση θα δεχθούν και οι 10 μεγαλύτεροι αγροτικοί νομοί,
καθώς προβλέπεται αύξηση των ημερών με καύσωνα, αύξηση
των συνεχών ημερών χωρίς βροχοπτώσεις και αύξηση του κινδύ-
νου πυρκαγιάς. Σε τρομερή δοκιμασία θα τεθούν και οι εθνικοί
δρυμοί, καθώς προβλέπεται αύξηση των ημερών με υψηλό κίν-
δυνο εμφάνισης πυρκαγιάς σε όλους τους δρυμούς.
Το WWF Ελλάς προτείνει για το μετριασμό των επιπτώσεων στα α-
στικά κέντρα να υπάρξουν παρεμβάσεις προστασίας των αδόμη-
των περιοχών, προστασία των περιαστικών δασών, κίνητρα για ε-
ναλλακτικούς τρόπους δροσισμού και μόνωσης των κατοικιών, ε-
νώ για τις τουριστικές περιοχές καλεί σε δράση τις τοπικές κοινό-
τητες και την πολιτεία για την ορθή διαχείριση των φυσικών πό-
ρων και προτείνει «πράσινες παρεμβάσεις», όπως ανακύκλωση
νερού και εξοικονόμηση ενέργειας.
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Δυσοίωνο και αβέβαιο το μέλλον
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