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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Η απόπειρα 
εκμετάλλευσης μιας

(ακόμη) γυναικοκτονίας

Πόσο πιο 
χαμηλά θα πέσει 

ο ΣΥΡΙΖΑ;

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
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στην Κουμουνδούρου!
ΕΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΗ

ΣΕΛ. 22

Στους ανεμβολίαστους
δημόσιους υπαλλήλους
που δεν κάνουν τεστ!

300 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
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ΣΥΝΤAΞΕΙΣ

Τι αλλάζει στα
όρια ηλικίας
από το 2022
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Γράφουν

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ 
καφεΐνης και άγχους;

Κραυγή αγωνίας 
για τη διαχείριση 
των υδάτων στην Ελλάδα

ΔHΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟYΛΟΥ

Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ
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ΖEΦΗ ΔΗΜΑΔAΜΑ

ΣΕΛ. 8

Ηγεσία, γυναίκες 
και πάλι από την αρχή

Ανατριχίλα
προκαλούν
οι αποκαλύψεις
ΣΕΛ. 19

Κόκκινος 
συναγερμός
στο Αιγαίο

«Παράγοντας του 
αθλητισμού κατέβασε 
το παντελόνι του και 
με έριξε στον καναπέ»

ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΒΕΤΖΗ
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Σε ψαροταβέρνα στον Πειραιά «κατάπιε» το «go back, madame Merkel»

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ

Τι θα γίνει
με τις τιμές στο 
φυσικό αέριο

Ο Τσίπρας αποκαλύπτει 
το άγνωστο ραντεβού 
με την καγκελάριο, 
την ώρα που στον 
ΣΥΡΙΖΑ τα συντροφικά 
μαχαιρώματα δεν 
λένε να τελειώσουν

ΣΕΛ. 14
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Σ
ε μια απίστευτη απόφαση προχώρησαν οι καθηγη-
τές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, προκαλώντας
«εμφύλιο» μεταξύ των γιατρών. Εν μέσω πανδη-

μίας και φόβων για αύξηση νοσηλειών στα νοσοκομεία,
κοινοποίησαν με έγγραφο την απόφασή τους ότι οι πανε-
πιστημιακές κλινικές δεν θα νοσηλεύουν πια ασθενείς
με Covid, οι οποίοι θα μεταφέρονται μόνο στις κλινικές
του ΕΣΥ. Η ανεξήγητη κίνηση των πανεπιστημιακών,
εκτός από τεράστια ερωτήματα, προκαλεί και την κοινή
λογική, καθώς μαίνεται ο πόλεμος με την πανδημία και
μάλιστα με τη χειρότερη μορφή της, τη μετάλλαξη Δέλτα.
Για παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη, με δεδο-
μένο ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττι-

κόν» είναι νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό;
Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία των καθηγητών

του ΕΚΠΑ, το έργο των πανεπιστημιακών κλινικών είναι
να εκπαιδεύουν νέους γιατρούς. Ωστόσο οι νοσοκομει-
ακοί γιατροί αντεπιτίθενται, λέγοντας πως το 75% των ει-
δικευομένων γιατρών εκπαιδεύεται σε τμήματα του ΕΣΥ.

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά κάνει
λόγο για «επίδειξη θράσους και αλαζονείας» και για κί-
νηση που συνιστά πράξη μονομερούς κήρυξης λιποτα-
ξίας από τη μάχη ενάντια στην πανδημία, η οποία καθό-
λου δεν τιμά τους πανεπιστημιακούς γιατρούς.

Ωστόσο, είναι άγνωστο το ποσοστό των καθηγητών Ια-
τρικής της Αθήνας που συμφωνεί με την απόφαση αυτή. 

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που αυξάνονται
ραγδαία οι νοσηλείες κυρίως ανεμβολίαστων ασθενών
με κορονοϊό, αλλά και την ώρα που το υπουργείο Υγείας
ετοιμάζεται να μετατρέψει και άλλες κλίνες σε Covid για
να καλυφθούν οι ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα αναζητείται
και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας για παν
ενδεχόμενο. Επειδή, λοιπόν, οι στιγμές είναι εξαιρετικά
κρίσιμες και από τη μάχη με την πανδημία δεν πρέπει να
λείπει κανείς, οι πανεπιστημιακοί θα πρέπει να ανακαλέ-
σουν άμεσα την απόφασή τους, αν δεν θέλουν να χαρα-
κτηριστούν ως ριψάσπιδες και ελιτιστές. Να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων, όπως άλλωστε έκαναν και κά-
νουν πάντα. 
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Τ
ο γράφουμε και το λέμε εδώ και καιρό ότι η
Ιστορία επαναλαμβάνεται μόνο ως φάρσα.
Ελπίζαμε κάποιοι σώφρονες και νοήμονες
στην Κουμουνδούρου να το είχαν διαβάσει

ή ακούσει και να επέλεγαν μια άλλη διαδρομή. Κυ-
ρίως, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να έβαζε τέλος σε
μια τακτική που το μόνο που επιτυγχάνει είναι να
φέρνει τον τόπο πιο κοντά σε αυτά που έζησε στις
πλατείες των αγανακτισμένων. Ένα τοξικό κλίμα
που ο τόπος και η δημοκρατία μας το πλήρωσαν
ακριβά. Το μίσος γεννά μόνο μίσος και η τοξικότητα
μόνο δεινά μπορεί να επιφυλάσσει για το πολιτικό
σύστημα. Όσο και αν πιστεύουν κάποιοι ότι με αυτό
τον τρόπο θα δημιουργήσουν συνθήκες κύματος
όπως το 2015, θα το καβαλήσουν και θα επιστρέ-
ψουν στην εξουσία, πλανώνται πλάνην οικτράν. Ο
κόσμος δεν τους πιστεύει πλέον, γιατί πολύ απλά
απέκτησε εμπειρία.

Το κλίμα στο οποίο επενδύει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως
από τις φωτιές και έπειτα, με προσωπικές ύβρεις,
λαϊκισμούς και τρολ όχι μόνο δεν τον βοηθά, αλλά
τον κρατά κολλημένο και με διαφορά από τη ΝΔ. Κα-

τανοούμε τον πανικό όσων διαπιστώνουν ότι παρά
τις ελπίδες τους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει σε καμία
δημοσκόπηση, αν και έχουν περάσει 26 μήνες από
τις απανωτές ήττες του. Ειλικρινά όμως αναρωτιέ-
μαι: Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η τακτική είναι
αδιέξοδη ώστε να την αλλάξουν; Οι ύβρεις και μάλι-
στα από υψηλόβαθμα στελέχη της Κουμουνδούρου
όχι μόνο δεν βοηθούν τον πάλαι ποτέ... άχαστο αρ-
χηγό τους, αλλά τον εκθέτουν φέρνοντάς τον σε δύ-
σκολη θέση.

Οι συμπεριφορές τύπου Πολάκη έχουν... μολύνει
την αξιωματική αντιπολίτευση και την οδηγούν με
ταχύτητα στον κατήφορο και μάλιστα χωρίς φρένα.
Αν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν με αναρτήσεις,
που ελάχιστα απέχουν από τα θλιβερά και μισθωμέ-
να τρολ, ζημιά στη ΝΔ και στον Μητσοτάκη, μάλλον
είναι βαθιά νυχτωμένοι. Μπορεί να ικανοποιούν
προσωρινά τα ένστικτα ελάχιστων φανατισμένων
ακραίων και τα ακροδεξιά μιντιακά κατακάθια που
τους πουλούν εκδουλεύσεις, αλλά τρέπουν σε φυγή
κάθε σκεπτόμενο πολίτη. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-

ΖΑ κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσει τις ευθύνες
του και θα σηκώσει το χειρόφρενο προτού το όχημα
πέσει στον γκρεμό. Και αν δεν μπορεί να πράξει το
αυτονόητο, ώστε να σταματήσουν οι πολίτες να ανα-
ρωτιούνται πόσο χαμηλά ακόμη θα πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ,
ας κάνει εκείνο που εξομολογήθηκε ενθυμούμενος
τις συναντήσεις του με τη Μέρκελ. 

Ιδού τι έγραψε εκείνος: «Το πρώτο μας τηλεφώ-
νημα έγινε το 2015 ύστερα από δική της πρωτοβου-
λία. Μου ζήτησε να συζητήσουμε για τις διαφορές
των απόψεών μας πρόσωπο με πρόσωπο αντί μέσω
τρίτων. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό της. Σε αυτή την
κρίση έπρεπε να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ της
πολιτικής εντολής που λάβαμε μέσω των εκλογών
και της κοινής δέσμευσης να εγγυηθούμε ειρήνη
για τους λαούς της Ευρώπης. Δεν ήταν εύκολη εξί-
σωση. Το γεγονός ότι βρήκαμε έναν αποδεκτό συμ-
βιβασμό παρά τις δυσκολίες ήταν κάθε άλλο παρά
αυτονόητο και αναμενόμενο». 

Μόνο που αυτό τον αποδεκτό, όπως τον αποκαλεί,
συμβιβασμό τον πλήρωσε ακριβά ο ελληνικός λαός
σε πολλά επίπεδα…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή
θα συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του
και θα σηκώσει το χειρόφρενο προτού
το όχημα πέσει στον γκρεμό.

“
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Τις εναλλακτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
για μια «νέα αρχή» στην οικονομία και στήριξη
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν
ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας, σε αν-
τιπαράθεση με την ακολουθούμενη κυβερνητική
πολιτική του δόγματος «συγχωνεύσεις ή λουκέ-
τα», συζήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, σε συνάντηση που είχαν
αργά χθες το μεσημέρι.

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι “συγχω-
νεύσεις ή λουκέτο για τις ΜμΕ”», επισήμανε ο κ.
Τσίπρας στους συνομιλητές του, χαρακτηρίζον-
τας λανθασμένη αυτήν τη στρατηγική. Απέναντι
σε αυτή την πολιτική ο κ. Τσίπρας κατέθεσε τις
προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως αυτές διατυπώ-
θηκαν στη ΔΕΘ, για «μια νέα αρχή στην οικονο-
μία, μέσα από ένα πακέτο λύσεων και ρεαλιστι-
κών αλλά και ριζοσπαστικών τομών με στόχο την

ενίσχυση των ΜμΕ». Ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας
προτείνει:
� Διαγραφή μέρους των χρεών που δημιουργή-

θηκαν μέσα στην πανδημία, από 40% έως 60%
μεσοσταθμικά και 120 δόσεις για το υπόλοιπο.

� Ανασχεδιασμό των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης και την αξιοποίηση της Αναπτυξιακής
Τράπεζας για χρηματοδότηση σε μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, διαρθρωτικό χαρακτη-
ριστικό της οικονομίας μας.

� Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κύμα-
τος της ακρίβειας με τη ριζική μείωση του
ΕΦΚ στα καύσιμα, στα κατώτατα όρια που επι-
τρέπει η ΕΕ.

� Αντικατάσταση του Πτωχευτικού, που σήμερα
αίρει το καθεστώς προστασίας της πρώτης κα-
τοικίας.

� Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, που εί-
ναι «ένα οριζόντιο χαράτσι, ασχέτως εισοδή-
ματος, που πλήττει κυρίως τους μικρούς και
μεσαίους».

Αλέξης Τσίπρας: «Όχι στο δόγμα
“συγχωνεύσεις ή λουκέτα”»

Δεν τελειώνουν τα... μαχαιρώματα!

O
ταν δεν έχουν με ποιον να μαλώσουν τραβιούνται
από τα μαλλιά τους, κατά τη λαϊκή σοφία «η φτώ-
χεια φέρνει γκρίνια». Με αφορμή μια όντως «καθ’
υπερβολή» δήλωση του τομεάρχη Προστασίας του

Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος απέδωσε
στην κυβέρνηση την ευθύνη για τη δολοφονία της 31χρονης
Δώρας στη Ρόδο από τον πρώην σύντροφό της, η πρώην βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αννέτα Καββαδία αποδοκίμασε την επίμα-
χη δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη, κάνοντας λόγο για «απόπει-
ρα εργαλειοποίησης μιας γυναικοκτονίας». «Όχι στην πλάτη
μας, όχι στο όνομά μας! Η χονδροειδέστατη απόπειρα εργα-
λειοποίησης μιας ακόμη στυγερής γυναικοκτονίας μάς προ-
σβάλλει βαθύτατα! Και ως γυναίκες και ως αριστερές. ΥΓ.: Σο-
βαρά τώρα; Αυτόν τον τρόπο αντιπολίτευσης επιλέγουμε;»,
έγραψε η κυρία Καββαδία σε ανάρτησή της στο Facebook,
«απλώνοντας» την κριτική της στο σύνολο της αντιπολιτευτι-
κής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα από
την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο εκπρόσωπος Τύπου Τά-
σος Γαϊτάνης έκανε λόγο για χυδαία απόπειρα εκμετάλλευ-
σης μιας ανθρώπινης τραγωδίας και προσέθεσε: «Δεν είναι η
πρώτη φορά. Ο κατήφορος δεν έχει τέλος».

Το tweet του Χρήστου Σπίρτζη, που προκάλεσε ποικίλες
αντιδράσεις, έγραφε: «Μια ακόμη γυναίκα σκοτώθηκε…
αφήνοντας την ανασφάλεια να περιδιαβαίνει τις ψυχές των
συμπολιτών μας σε όλη τη χώρα. Πόσες ακόμη πρέπει να θυ-

σιαστούν για να αντιληφθούν ότι η πολιτική Μητσοτάκη πρέ-
πει να αλλάξει;», επιρρίπτοντας «καθ’ υπερβολή» τις ευθύνες
στην κυβέρνηση προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Χρήστος Σπίρτζης επιμένει στην αρχική του δήλωση,
επιστρέφοντας τις φράσεις «χυδαία απόπειρα εκμετάλλευ-
σης», «ο κατήφορος δεν έχει τέλος» στον εκπρόσωπο Τύ-
που της ΝΔ Τάσο Γαϊτάνη και ρωτώντας «πώς να απαντηθεί,
άλλωστε, ότι και η συγκεκριμένη δολοφονία έγινε στον
δρόμο, μέρα μεσημέρι, όπως και δεκάδες τα δύο τελευταία
χρόνια, χωρίς να υπάρχει καμία επιτήρηση από την ΕΛΑΣ;
Και, τέλος, πώς να απαντηθεί ο δογματισμός του Κυριάκου
Μητσοτάκη που μακριά από την κοινωνία και τα προβλήμα-
τα κάθε οικογένειας και κάθε ανθρώπου στη χώρα μας επα-
νέλαβε στη ΔΕΘ: η πολιτική του νόμου και της τάξης δεν αλ-

λάζει; Οι προτεραιότητες του επιτελικού κράτους Μητσοτά-
κη εμμένουν στον φόβο και την πάταξη των πολιτών, στην
καταστολή όποιου διαφωνεί, στην τρομοκράτηση της νέας
γενιάς. Μια ακόμη γυναίκα σκοτώθηκε αφήνοντας την ανα-
σφάλεια να περιδιαβαίνει τις ψυχές των συμπολιτών μας σε
όλη τη χώρα. Πόσες ακόμη πρέπει να θυσιαστούν για να αν-
τιληφθούν ότι η πολιτική Μητσοτάκη του νόμου και της τά-
ξης πρέπει να αλλάξει;».

Να σημειώσουμε, πάντως, ότι η κόντρα της Καββαδία με
τον Σπίρτζη έρχεται σε συνέχεια πολλών επεισοδίων στην
Κουμουνδούρου, όπως αυτό των Κούλογλου και Τσακαλώτου
με τον Πολάκη και των προεδρικών, αλλά και της γκρίνιας των
53 για τον ναύαρχο Αποστολάκη, ο οποίος παραμένει σύμ-
βουλος του Αλέξη Τσίπρα.

του
Γιάννη Σπ. Παργινού

parginos@paraskhnio.gr

Αννέτα Καββαδία
κατά Χρήστου 
Σπίρτζη: 
«Χονδροειδέστατη
απόπειρα 
εργαλειοποίησης 
γυναικοκτονίας»... 



Μ
πορεί στον ΣΥΡΙΖΑ αρκετά
στελέχη να μην καταπίνουν
την κωλοτούμπα του Αλέξη
Τσίπρα και το ταπεινωτικό

και επώδυνο μνημόνιο που υπέγραψε,
εξαπατώντας τους Έλληνες που τον πί-
στεψαν, αλλά ο ίδιος με άρθρο του σε γερ-
μανική εφημερίδα δείχνει το θέατρο που
έπαιζε και με την… κακιά Μέρκελ! Ο τέως
πρωθυπουργός ομολογεί επί της ουσίας
ότι έπεσε… θύμα της γοητείας τής υπό
αποχώρηση πλέον Γερμανίδας καγκελα-
ρίου, που τον έκανε να καταπιεί ακόμη και
το «go back madame Merkel», που είχε
γίνει σύνθημα στα χείλη των συριζαίων
και του ιδίου. 

Με άρθρο του στην εφημερίδα «Zeit», ο
Αλέξης Τσίπρας αποχαιρετά τη Γερμανίδα
καγκελάριο, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη
συζήτηση σε δείπνο σε ψαροταβέρνα του Πει-
ραιά που είχε μαζί της.

Συγκεκριμένα, σε ένα εκτενές αποχαιρετι-
στήριο αφιέρωμα στην Άνγκελα Μέρκελ, δώ-
δεκα πρώην και νυν αρχηγοί κρατών και κυ-
βερνήσεων και άλλοι κορυφαίοι παράγοντες
της διεθνούς πολιτικής, όπως ο Ζαν Κλοντ Γι-
ούνκερ, η Κριστίν Λαγκάρντ, ο Μπόρις Τζόν-
σον, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, γράφουν στη
«Zeit» για τη δική τους σχέση με την απερχό-
μενη Γερμανίδα καγκελάριο.

Ο κ. Τσίπρας σε προσωπικό τόνο θυμάται:
«Το πρώτο μας τηλεφώνημα έγινε το 2015
ύστερα από δική της πρωτοβουλία. Μου ζήτη-
σε να συζητήσουμε για τις διαφορές των από-
ψεών μας πρόσωπο με πρόσωπο, αντί μέσω
τρίτων. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό της. Σε αυτή
την κρίση έπρεπε να πετύχουμε ισορροπία
μεταξύ της πολιτικής εντολής που λάβαμε μέ-
σω των εκλογών και της κοινής δέσμευσης να
εγγυηθούμε ειρήνη για τους λαούς της Ευρώ-
πης. Δεν ήταν εύκολη εξίσωση. Το γεγονός ότι
βρήκαμε έναν αποδεκτό συμβιβασμό παρά
τις δυσκολίες ήταν κάθε άλλο παρά αυτονόητο
και αναμενόμενο».

Στην ψαροταβέρνα
Στο άρθρο του, ο τέως πρωθυπουργός απο-

καλύπτει και μια πιο προσωπική στιγμή με την
Άνγκελα Μέρκελ. «Σε μια πιο ιδιωτική στιγμή,
το 2019 δειπνούσαμε σε μια ψαροταβέρνα
στον Πειραιά. Εκεί μου αποκάλυψε την πεποί-
θησή της ότι, όταν θέλουμε πραγματικά να λύ-
σουμε τα προβλήματα, το πιο σημαντικό είναι
να υπάρχουν εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια.

Εκπροσωπήσαμε διαφορετικές πολιτικές
κατευθύνσεις. Αλλά αυτή ακριβώς η ειλικρί-
νεια ήταν το ουσιώδες χαρακτηριστικό στη
μεταξύ μας σχέση. Μας επέτρεψε να χτίσουμε

εμπιστοσύνη, παρά τις αντιξοότητες. Ο τρόπος
με τον οποίο η Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε
κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης τις θέσεις
της αλλά και η απόρριψή τους ήταν έντιμοι».

Η «FAZ»
Την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010, σε μια έκτα-

κτη Σύνοδο Κορυφής που δεν έμοιαζε σαν
όλες τις άλλες, ανατρέχει στο δικό της αφιέ-
ρωμα για την Άνγκελα Μέρκελ η «Frankfurter
Allgemeine Zeitung». Eκείνη η σύνοδος δεν
είχε άλλο αντικείμενο παρά την ελληνική κρί-
ση και την έγκριση δανείων βοήθειας προς
την Ελλάδα.

«Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ έκα-
νε λόγο για κίνδυνο διάλυσης της νομισματι-
κής ένωσης ενόψει σοβαρών αναταράξεων
στις χρηματαγορές. Άλλοι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων, οι οποίοι είχαν συμφωνή-
σει μεταξύ τους πριν από τη Σύνοδο, βομβάρ-
δισαν την καγκελάριο Μέρκελ, που έφτασε
αργότερα, με το αίτημα για ευρωομόλογα και
ένα “πακέτο διάσωσης” που θα απέτρεπε την
κατάρρευση».

Όπως υπενθυμίζει το δημοσίευμα, «οι πιέ-
σεις οδήγησαν στη δημιουργία μιας “ομπρέ-
λας” -που σύντομα οδήγησε στους μηχανι-
σμούς EFSF και ESM, που αργότερα παρείχαν
δάνεια στην υπερχρεωμένη Ελλάδα αλλά και
στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία

και την Κύπρο - ήταν η είσοδος σε μια ένωση
χρέους». Σύμφωνα με τη FAZ, η Μέρκελ, αντί-
θετη σε αυτό, «αιφνιδιάστηκε» και «αποχώ-
ρησε από την πίσω πόρτα δηλώνοντας μόνο
πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα του ευ-
ρώ(...) Εκείνη την εποχή, ορισμένοι παρατη-
ρητές εκτιμούσαν ότι η Μέρκελ δεν είχε κατα-
νοήσει πλήρως την έκταση των αποφάσεων
των Βρυξελλών. Σίγουρα δεν ήταν έτσι. Με την
ήρεμη έξοδό της, ήθελε να διασφαλίσει ότι τα
αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής δεν θα
επηρέαζαν τις τοπικές εκλογές στη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία εκείνη την Κυριακή(...)
“Εάν αποτύχει το ευρώ, θα αποτύχει η Ευρώ-
πη”, ανέφερε η Μέρκελ λίγες ημέρες αργότε-
ρα. Αυτή η δήλωση σηματοδότησε τους πε-
ραιτέρω χειρισμούς της στην ευρωκρίση».

O Παπανδρέου
Η Άνγκελα Μέρκελ, παρατηρεί η «FAZ»,

«κατάλαβε τότε ότι η κρίση θα μπορούσε να
επιλυθεί μόνο με συμφωνία με τη Γαλλία(...) Η
εμβληματική βόλτα Μέρκελ - Σαρκοζί στην
Ντοβίλ συμβόλιζε τη γαλλογερμανική φιλία».

Σε άλλη μια δραματική Σύνοδο, αυτή τη φο-
ρά των G-20 στις Κάννες το 2011, «Μέρκελ και
Σαρκοζί κατέστησαν σαφές στον τότε πρωθυ-
πουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι θα διακινδύ-
νευε μια έξοδο της χώρας από το ευρώ, εάν
πραγματοποιούσε δημοψήφισμα για τις με-

ταρρυθμίσεις που απαιτούνταν για τη χορήγη-
ση δανείων.

Το μοτίβο επαναλήφθηκε το 2015, αλλά τότε
το δημοψήφισμα έγινε από την κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα. Ο τότε υπουργός Οικονομι-
κών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έριξε στο παιχνίδι
το σενάριο ενός “προσωρινού Grexit”, το
οποίο είχε λάβει την έγκριση της κυβέρνησης
και της Μέρκελ.

Ύστερα από συνομιλίες με τον Τσίπρα και
τον Ολάντ σε άλλη μια ολονύχτια Σύνοδο Κο-
ρυφής, η Μέρκελ όμως έβγαλε το Grexit από
το τραπέζι, ερχόμενη σε αντίθεση με τον
Σόιμπλε.

Η Μέρκελ μέχρι σήμερα παραμένει η ση-
μαντικότερη παίκτρια στη συνεχιζόμενη συ-
ζήτηση για τη μεταρρύθμιση της νομισματι-
κής ένωσης. Αυτό ισχύει και δεδομένης της
μακράς θητείας της. Πολλοί συμπαίκτες και
αντίπαλοί της, από τον Μπαρόζο μέχρι τον
Μπερλουσκόνι και από τον Γιούνκερ μέχρι τον
Τσίπρα, έχουν προ πολλού εξαφανιστεί».

Θύμα της… γοητείας της Μέρκελ

Πώς ο Τσίπρας «ομολογεί» 
ότι τον έπεισε 
η Μέρκελ να καταπιεί 
ένα σκληρό μνημόνιο
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Ξ
εκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία
ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμ-
πρός είναι αυτός του διεθνούς
δικαίου, έστειλε μέσω του Blo-

omberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με
αφορμή την παρουσία του στη Νέα Υόρκη. 

«Είχαμε πολλή ένταση με την Τουρκία
πέρσι, φέτος ήταν καλύτερη η κατάσταση»,
είπε ο κ. Μητσοτάκης, για να εξηγήσει στη
συνέχεια πως «έχουμε περίπλοκα ζητήμα-
τα με την Τουρκία, πολύ δύσκολα ζητήματα
νομικής φύσεως αναφορικά με τον καθορι-
σμό των θαλασσίων μας ζωνών. Υπάρχει
μόνο μία διέξοδος και αυτή είναι το διεθνές
δίκαιο. Είχαμε ανάλογα θέματα με την Ιτα-
λία και την Αίγυπτο, με τις οποίες και υπο-
γράψαμε τις σχετικές συμφωνίες για τις θα-
λάσσιες ζώνες. Έχουμε πει στην Τουρκία
πως υπάρχει τρόπος να επιλύσουμε τις δια-
φορές μας, χωρίς την αχρείαστη ένταση στο
Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε
και στο Μεταναστευτικό. «Πρέπει επίσης να
συνεργαστούμε με την Τουρκία στο Μετα-
ναστευτικό», σημείωσε. «Η Ευρώπη δεν θα
ανεχθεί μια κατάσταση ανάλογη με ό,τι συ-
νέβη το 2015, ήτοι ανεξέλεγκτες μετανα-

στευτικές ροές. Έχω δεσμευτεί ότι θα προ-
στατεύσουμε τα σύνορά μας και το κάνουμε
με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ταυτόχρονα στέλνουμε ένα πολύ καθαρό
μήνυμα ότι θα τσακίσουμε τα κυκλώματα
των διακινητών στο Αιγαίο και το κάνουμε
με επιτυχία», είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Ανάπτυξη άνω του 5,9%
Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα εμφανίστη-

κε αισιόδοξος και για το ότι η ανάκαμψη,
εντέλει, φέτος μπορεί να ξεπεράσει και το
5,9% που είπε στην ομιλία του στη ΔΕΘ, όπερ
και ανοίγει παράθυρο έτι μεγαλύτερων πα-
ροχών στον προϋπολογισμό του 2022. 

«Γίναμε κυβέρνηση το 2019 με την ξεκά-
θαρη εντολή να ξαναφέρουμε την ανάπτυ-
ξη στην ελληνική οικονομία. Παρά την παν-
δημία του κορονοϊού κατορθώσαμε να
εφαρμόσουμε σημαντικές μεταρρυθμί-
σεις. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
άγγιξε το 16,2% στο δεύτερο τρίμηνο του
έτους, αναθεωρήσαμε την εκτίμηση για την
ανάπτυξη στο 5,9% για το 2021, και πιθανώς
αυτό να είναι μία απαισιόδοξη θεώρηση»,
επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. 

«Διαπιστώνουμε επίσης μεγάλο ενδια-
φέρον για άμεσες ξένες επενδύσεις. Το
κλίμα στην Ελλάδα ύστερα από δέκα χρόνια
οικονομικής κρίσης έχει βελτιωθεί σημαν-
τικά», συμπλήρωσε. «Εκτιμώ πως δεν θα
υπάρξει μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλε-
κτρικού ρεύματος για τους επόμενους

τρεις με έξι μήνες. Έχουμε επίσης καταθέ-
σει πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε
να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση στο συγκεκρι-
μένο πρόβλημα», είπε ακόμα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αναφερόμενος στις τιμές του
ρεύματος. 

«Πάγος» 
Και μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να

έχει το βλέμμα του στραμμένο στις σημαν-
τικές επαφές που είχε και έχει στην αμερι-
κανική μεγαλούπολη, η υπόθεση του Αρ-
χιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, όμως, συνεχί-
ζει να είναι μια σκιά.

Ανώτερη κυβερνητική πηγή κατά την
άφιξη της ελληνικής αποστολής έδωσε το
μήνυμα ότι υπάρχει έντονη δυσφορία για
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής και, όπως εξη-
γούσε αρμόδια πηγή στην «Political», δεν
είναι μόνο το γεγονός της κοινής του πα-
ρουσίας με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ
στο «Σπίτι της Τουρκίας», αλλά κυρίως η
προσπάθεια της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
στη συνέχεια να δικαιολογήσει τα αδικαιο-
λόγητα. Εξ ου και ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου άδειασε χθες
τον Ελπιδοφόρο, λέγοντας από το briefing
ότι οι κινήσεις του «μας ενόχλησαν».

Υπό αυτό το πρίσμα, μένει να φανεί αν,
εντέλει, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στο
Ground Zero με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερι-
κής, ο οποίος επρόκειτο να τον ξεναγήσει
στον Άγιο Νικόλαο. Η συνάντηση των δύο,

πάντως, που είχε προγραμματιστεί για σή-
μερα στην Αρχιεπισκοπή έχει ακυρωθεί,
ενώ ακόμα πιο έντονη ήταν η αντίδραση του
Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος συνάντησε
τον προκάτοχο του Ελπιδοφόρου, πρώην
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. 

Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, χθες είχε συ-
νάντηση με εκπροσώπους Εβραϊκών Οργα-
νώσεων, αλλά και με τον Ντέιβιντ Χάρις του
American Jewish Committee και, βεβαί-
ως, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντό-
νιο Γκουτέρες, όπου τέθηκαν επί τάπητος
τόσο το Κυπριακό όσο και τα ζητήματα πε-
ριφερειακής σταθερότητας. Σήμερα, στο
πρόγραμμα του πρωθυπουργού δεσπόζει,
βεβαίως, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευ-
ση που θα έχει «έντονο πράσινο στίγμα»,
όπως έλεγε αρμόδια πηγή, αλλά και η συ-
νάντησή του με τον πρόεδρο της Λιβύης
Μοχάμεντ Αλ-Μένφι, καθώς υπάρχει έντο-
νη ανησυχία για την εξέλιξη της προεκλογι-
κής διαδικασίας, αλλά και για τη διεξαγωγή
των προγραμματισμένων εκλογών τον Δε-
κέμβριο, με δεδομένο και τον τουρκικό δά-
κτυλο. 

Προς… εεπενδυτές και Ερντογάν

Tα μηνύματα 
Μητσοτάκη σε συνέντευξη 
που παραχώρησε 
στο Bloomberg

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Θέλει προσοχή
Εντύπωση προκαλεί η

απουσία ελέγχου από
την Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού στις μεγάλες δια-
τροφικές αλυσίδες που
πέρασαν τις αυξήσεις
των πρώτων υλών στην
κατανάλωση και λει-
τουργούν σαν καρτέλ. Οι
εν λόγω επιχειρηματίες
φρόντισαν να αυξήσουν
τις τιμές και στα προϊόντα που είχαν στις αποθήκες. Μάλιστα οι αυξήσεις
έγιναν ταυτόχρονα σε όλους τους ομίλους, γεγονός που αποκαλύπτει
εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ. Το διάστημα μέχρι τον Δεκέμβριο
προσφέρεται για άγρια κερδοσκοπία.

Μένει Αριστερά
Μπορεί οι συναντήσεις του
Αλέξη Τσίπρα με τον πρό-
εδρο του Κόμματος Ευρω-
παϊκής Αριστεράς να μην
πήραν μεγάλη δημοσιότητα,
ωστόσο οι πληροφορίες λέ-
νε ότι προέκυψε μέσα από
τις συζητήσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα παραμείνει μέλος του
Κόμματος Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς και δεν σκοπεύει να
«μετακομίσει» στους Ευρω-
σοσιαλιστές. Συνηθίζει ο
ΣΥΡΙΖΑ τα μπρος πίσω.

Εξελίξεις με τις ΗΠΑ
Στην εντατική συνεργασία των ΗΠΑ με την Ελλάδα, αλλά
και στον ρόλο της χώρας μας ως «οδηγού» στην προσπά-
θεια για τον περιφερειακό ενεργειακό μετασχηματισμό
και τη συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επεν-
δύει ο υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας στο αμερι-
κανικό υπουργείο Εξωτερικών, Κερτ Ντόνελι.
Ο διπλωμάτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον διμερή στρα-
τηγικό διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ, ο οποίος θα συνεχιστεί
τον Οκτώβριο πάνω σε νέες προτεραιότητες. 

Στο τελικό στάδιο 
Ένα βασικό έργο υποδομής της χώρας, η ηλεκτρι-

κή διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου και η λει-

τουργία του ηλεκτρικού καλωδίου Κρήτης – Πελο-

ποννήσου, βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ουσιαστι-

κής ολοκληρωμένης λειτουργίας. Τη διαχείριση του

καλωδίου έχει αναλάβει ο Διαχειριστής Μεταφοράς

Ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ, ενώ έληξε και η διελκυστίνδα

σχετικά με το ιδιοκτησιακό των παγίων του έργου.

Άλλη εικόνα δδείχνει η αγορά

Ε
κρηκτική ήταν η άνοδος του τζίρου στις επι-
χειρήσεις του τουρισμού (παροχή υπηρεσιών
καταλυμάτων) το β’ τρίμηνο του 2021, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Την
ίδια ώρα, ο τζίρος στην εστίαση αυξήθηκε κατά 73,1%.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύ-
κλου εργασιών στις επιχειρήσεις στον τομέα των
υπηρεσιών σημείωσε τις εξής αυξήσεις το β’ τρίμηνο
του 2021 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2020: Νομικές
και λογιστικές δραστηριότητες 18,5%, Δραστηριότη-
τες παροχής συμβουλών διαχείρισης 29,3%, Αρχιτε-
κτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχα-

νικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 18,7%, Διαφή-
μιση και έρευνα αγοράς 47,1, Δραστηριότητες των
ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δρα-
στηριότητες 323,8%. 

Τομέας μεταφορών: Χερσαίες μεταφορές και με-
ταφορές μέσω αγωγών 18,7%, Πλωτές μεταφορές
19,4%, Αεροπορικές μεταφορές 80,5%.

Τομέας ενημέρωσης και επικοινωνίας: Εκδοτικές
δραστηριότητες 32,2%, Παραγωγή κινηματογραφι-
κών ταινιών, 58,9%, Δραστηριότητες προγραμματι-
σμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 24,5%.
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Η
Άνγκελα Μέρκελ ετοιμάζεται να αποχαιρε-

τήσει την εξουσία σε λίγες ημέρες. Δεν

υπάρχει αμφιβολία ότι η σταδιοδρομία της

συνδέθηκε στενά με τη χώρα μας. Στην οικονομική

κρίση, στο Προσφυγικό, ακόμη και στην πανδημία, οι

αποφάσεις στις οποίες η Μέρκελ είχε συχνά τον

πρώτο λόγο, καθόρισαν τη μοίρα της Ελλάδας.

Λίγο πριν από το τέλος της εποχής Μέρκελ, η δημο-

τικότητα της Γερμανίδας καγκελαρίου στην Ευρω-

παϊκή Ένωση είναι υψηλή. Οι Ευρωπαίοι θα την προ-

τιμούσαν, μάλιστα, για πρόεδρο της Ευρώπης, εάν

υπήρχε τέτοιο αξίωμα.

Εάν γίνονταν εκλογές για πρόεδρο της Ευρώπης, η

καγκελάριος Μέρκελ θα κέρδιζε σαφώς με 41% των

ψήφων έναντι του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μα-

κρόν με 14%, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε

στις Βρυξέλλες και η οποία διεξήχθη για λογαριασμό

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων

(ECFR). Στην έρευνα δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι.

Στο υποθετικό αυτό ερώτημα, η Χριστιανοδημο-

κράτισσα πολιτικός θα εκλεγόταν με απόλυτη πλει-

οψηφία στην Ολλανδία (58%), στην Ισπανία (57%) και

στην Πορτογαλία (52%). Ένας στους τέσσερις Ευρω-

παίους δεν θα συμμετείχε, πάντως, καν σε τέτοιες

εκλογές. 

Η κόρη του λουθηρανού πάστορα γεννήθηκε το

1954 στο Αμβούργο. Έζησε μέχρι το 1990 στη σοσια-

λιστική Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία.

Η αποκάλυψη του σκανδάλου των «μαύρων λογα-

ριασμών» του CDU τον Νοέμβριο του 1999 σημάδεψε

την πολιτική ζωή της χώρας το 2000 και αποτέλεσε

σημαντικό σταθμό στη σταδιοδρομία της Μέρκελ.

Αποκαλύφτηκε ένα σύστημα παράνομης χρηματοδό-

τησης της κομματικής οργάνωσης μέσω λογαρια-

σμών στην Ελβετία.

Το μεγαλύτερο όμως σκάνδαλο, έστω και άτυπα, εί-

ναι η εικόνα που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

επί των ημερών της. 

Με δεδομένο ότι ο ηγέτης της Γερμανίας, ισχυρό-

τερης χώρας στην Ευρώπη, έχει σημαντικό ρόλο στη

διαμόρφωση της πολιτικής σε όλη την Ένωση, η

Μέρκελ αφήνει την Ευρώπη σήμερα αδύναμη, ανυ-

πόληπτη, έρμαιο μιας προβληματικής γραφειοκρατι-

κής νομενκλατούρας, χωρίς κανένα ρόλο σε διεθνές

επίπεδο. 

Ως ηγέτιδα, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέ-

τυχε.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Αποχαιρετώντας 
τη Μέρκελ

anetnews24@gmail.com 
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Α
κόμη και πριν από την έλευση της πανδη-
μίας, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιού-
σαν ότι οι ανισότητες αγγίζουν περίπου

το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού, επιδεινώνον-
τας τον διχασμό, τις εμφύλιες διαμάχες, δημιουρ-
γώντας προσχώματα στη δίκαιη οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη. Η Παγκόσμια Τράπεζα προ-
έβλεψε ότι περίπου 2 δισεκατομμύρια φτωχοί ερ-
γαζόμενοι θα βρεθούν σε ακόμη δυσμενέστερη
θέση, στην πλειονότητά τους γυναίκες. 

Οι γυναίκες βρίσκονται «υπό απειλή» και σε
αυτήν την κρίση. Η εξάλειψη του χάσματος μετα-
ξύ ανδρών και γυναικών στην οικονομία (Παγκό-
σμιο Ινστιτούτο McKinsey) δεν είναι απλώς ένα
ηθικό ζήτημα, αλλά θα μπορούσε να προσθέσει
έως και 28 δισεκατομμύρια δολάρια ή 26% παρα-
πάνω στο παγκόσμιο ετήσιο ΑΕΠ.

Πιθανότατα, λοιπόν, οι γυναίκες να κρατούν ένα
μικρό μαγικό ραβδάκι, αν και εφόσον αναλάβου-
με στοχευμένες πρωτοβουλίες, όπως: 

� Εκπροσώπηση και ανάληψη ευθυνών ισότι-
μα και από τις γυναίκες και από τους άνδρες σε

όλα τα ζητήματα. Ειδικά για την αντιμετώπιση της
κρίσης, μετά τον κορονοϊό, η λήψη αποφάσεων
πρέπει να είναι κοινή ευθύνη. Στόχος είναι να
διασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυ-
ναικών στη λήψη αποφάσεων, από τις ομάδες ερ-
γασίας και στρατηγικής ανάκαμψης, έως τα διοι-
κητικά συμβούλια και τις επιτελικές θέσεις.

� Προώθηση επιχειρήσεων που ανήκουν σε
γυναίκες. Να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες
ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων θα λάβουν τουλάχι-
στον το 40-50% του συνόλου των κεφαλαίων του
Ταμείου Ανάκαμψης. Οι ίδιες θα πρέπει να απα-
σχολούν προσωπικό που θα υπηρετεί τις αρχές
της ισότητας των ευκαιριών, με ίση αμοιβή για
όλους και όλες για ίδια εργασία.

� Προώθηση πολιτικών και δράσεων που προ-
ασπίζονται την εξισορρόπηση της οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής. Σε αυτό, πρέπει να
αναλάβουν καθοριστικό ρόλο και οι επιχειρήσεις,
υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους γονείς (άν-
δρες και γυναίκες) μέσω ίσης γονικής άδειας και
ευέλικτων πολιτικών στον χώρο εργασίας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω χρειαζόμαστε
περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Θυμί-
ζω την εξομολόγηση λίγες μέρες πριν της Άνγκε-
λα Μέρκελ, καγκελαρίου της Γερμανίας, που
αποχωρεί από την ηγεσία του κόμματός της και
την καγκελαρία, ότι η ζωή της καθορίστηκε από
τις σπουδές της. Η ίδια αποκάλυψε ότι σπούδασε
Φυσική με το 80% των συμφοιτητών της να είναι
άνδρες και έτσι έμαθε να παλεύει και να διεκδικεί
τον ρόλο της σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλ-
λον. 

Η εμπειρία αυτή τη βοήθησε και στην πολιτική
της καριέρα, αφού στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων η συμμετοχή των γυναικών αποτελούσε
τη μειοψηφία στον χώρο και της πολιτικής. 

Σε αυτήν τη συγκυρία, η παγκόσμια κοινότητα
οφείλει να επενδύσει σε έναν δικαιότερο κόσμο
και μια από «τις ασφαλέστερους οδούς» προς αυ-
τή την κατεύθυνση είναι η επίτευξη της ισότητας
των φύλων και η ενδυνάμωση της γυναικείας
ηγεσίας, και εμείς πρέπει να το απαιτήσουμε με
σθένος και επιμονή.

Ηγεσία, γυναίκες και πάλι από την αρχή

της
Ζέφης
Δημαδάμα

Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό (ΕΔΙΠ),
Τμ. Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών
Σπουδών, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο
Αντιπρόεδρος 
Γυναικών 
Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού 
Κόμματος

της
Δήμητρας 

Λυμπεροπούλου

Περιφερειακή 
σύμβουλος 

Πελοποννήσου,
επικεφαλής 

παράταξης Πράσινη
Πελοπόννησος, 

εκπρόσωπος 
στο Ευρωπαϊκό
Πράσινο Κόμμα

Κραυγή αγωνίας για τη διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα

A
λλη μια πραγματική ιστορία από τα άδυτα
της ελληνικής διοίκησης, που αρέσκεται
να δημιουργεί δημοκρατικούς θεσμούς

και στην πράξη να τους αδρανοποιεί. 
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων (ΕΣΥ): Αναφερόμαστε

στο καθ’ ύλην αρμόδιο και αντιπροσωπευτικό θε-
σμικό όργανο για τη διαμόρφωση εθνικής πολιτι-
κής υδάτων της χώρας μας, που συστάθηκε πριν
από τρία σχεδόν χρόνια και ελπίζαμε και ευχόμα-
σταν η λειτουργία του να είναι εύρυθμη, ουσιαστι-
κή και αποτελεσματική.

Ωστόσο παρέμεινε μονάχα στα χαρτιά, καθώς
ουδέποτε συνεδρίασε, ώστε να γνωμοδοτήσει ή να
λάβει απόφαση, ούτε καν υπήρξε κάποιο ενημε-
ρωτικό έγγραφο για κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης
νερού της χώρας. Με πρόεδρο τον κ. ΦΑΜΕΛΛΟ,
πρώην υπουργό Περιβάλλοντος, και μέλος του τον
σημερινό υπουργό Περιβάλλοντος κ. ΣΚΡΕΚΑ, οι
οποίοι φέρουν μεγάλες ευθύνες.

Η διαχείριση των υδάτων στη χώρα μας αποτελεί
δευτερεύον ζήτημα και βρίσκεται σε πολύ χαμηλό
επίπεδο προτεραιοτήτων όσων έχουν την πολιτική
ευθύνη.

Χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό για τα ύδατα, η κα-
ταγγελία μας αυτή είναι κραυγή αγωνίας για το
μέλλον αυτού του τόπου και των παιδιών μας, και
ας ελπίσουμε να αποτελέσει την αρχή για μια αλλα-
γή νοοτροπίας και στη συνέχεια ολοκλήρωση των
αναγκαίων βημάτων για αποτελεσματική διαχείρι-
ση υδάτων, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής
των πολιτών και αποφυγή των οικολογικών κινδύ-
νων που ελλοχεύουν.

Η λειψυδρία - ερημοποίηση 
- υφαλμύρωση απειλούν την Ελλάδα 

Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή έχει μετα-
τραπεί σε κλιματική κρίση, το ένα τρίτο των ελληνι-
κών εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο
ερημοποίησης, όπως προκύπτει από έρευνα του
ΟΗΕ, με την Ανατολική Πελοπόννησο, της οποίας
μάλιστα είμαι εκλεγμένη περιφερειακή σύμβου-
λος, να θεωρείται σήμερα υψηλού κινδύνου. Στο
κόκκινο βρίσκονται ακόμη όλα τα νησιά του Αιγαί-
ου, καθώς και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και
της Εύβοιας, καθώς και της Θεσσαλίας, της Μακε-
δονίας, της Θράκης, όπως και η Κεντρική και η Νο-
τιοανατολική Κρήτη. 

Μεγάλο ποσοστό παράκτιων περιοχών θα αντι-
μετωπίσουν φαινόμενα υφαλμύρωσης, με περιο-
χές που κατεξοχήν όμως κινδυνεύουν να είναι στη
Νοτιοανατολική Ελλάδα, και ο κίνδυνος είναι αυτή
καθαυτή η ερημοποίηση, η οποία θα εξελιχθεί στο
μέγιστό της έπειτα από μερικές δεκαετίες, όπως
επισημαίνει ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας

Αθηνών και εθνικός εκπρόσωπος για την Κλιματι-
κή Αλλαγή καθηγητής Χρήστος Ζερεφός.

Με τα παραπάνω δεδομένα είναι εύκολα αντιλη-
πτό ότι η οποιαδήποτε αδράνεια εκ μέρους θεσμι-
κών οργάνων είναι απλά εγκληματική, και αντανα-
κλά σε μεγάλο βαθμό την έλλειψη πραγματικού εν-
διαφέροντος ή βούλησης για τη διαμόρφωση πολι-
τικής για το νερό στη χώρα μας από την πλευρά της
ελληνικής Πολιτείας διαχρονικά, αλλά και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να έχουμε επιτέλους
μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για τα νερά. 

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 στην Πε-
λοπόννησο η περιφερειακή μας παράταξη Πράσι-
νη Πελοπόννησος, της οποίας έχω την τιμή να είμαι
επικεφαλής, ήταν η ΜΟΝΗ με κεντρικό σύνθημα
την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής στην Πελοπόννησο. 

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι στο μέλ-
λον, ΑΝ ΔΕΝ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ, το ότι θα ανοίγου-
με τη βρύση για να τρέξει νερό ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΟ.
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Ο
ι εκλογές στη Γερμανία και η αποχώρηση
από την κεντρική πολιτική σκηνή της Άνγ-
κελα Μέρκελ, η οποία κυβερνά από το

2005, θα απασχολήσουν τον διεθνή Τύπο το επόμε-
νο χρονικό διάστημα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Eναλλακτική
για τη Γερμανία (AfD) θα συγκεντρώσει μικρό πο-
σοστό στις εκλογές της Κυριακής. Η εμμονή στη
μετανάστευση δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο. Κορυ-
φώνονται οι εσωτερικές διαμάχες.

Το AfD κατηγορεί για πολλά τη σημερινή καγκε-
λάριο: από «τη μαζική, παράνομη μετανάστευση»
στη Γερμανία μετά την απόφασή της να ανοίξει τα
σύνορα της χώρας στους πρόσφυγες από τη Συρία
και το Ιράκ το 2015 και τη «δαπανηρή ενεργειακή
μετάβαση», αφού αποφάσισε το 2011 να εγκαταλεί-
ψει σταδιακά η Γερμανία την πυρηνική ενέργεια,
ως «την αέναη ροή ευρώ» στις χώρες της Νότιας
Ευρώπης.

Περίπου 60 εκατομμύρια άνδρες και
γυναίκες άνω των 18 ετών που έχουν δικαίωμα ψή-
φου καλούνται την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στις

κάλπες για να αναδείξουν τη νέα ομοσπονδιακή
κάτω Βουλή -την Μπούντεσταγκ-, τη νέα κυβέρνη-
ση και τον (ή την) επόμενο καγκελάριο, που θα δια-
δεχθεί την κυρία Μέρκελ.

Η 67χρονη αρχηγός της κυβέρνησης, η οποία δι-
οικεί τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώ-
πης από το 2005, είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό
πως δεν θα είναι υποψήφια. Είναι η πρώτη φορά
που αρχηγός κυβέρνησης αποφάσισε να μη διεκ-
δικήσει την επανεκλογή του από το 1949.

Η κυρία Μέρκελ, που εκλέχθηκε για την πρώτη
της θητεία στις 22 Νοεμβρίου 2005, πλησιάζει το
ρεκόρ του Χέλμουτ Κολ, που παρέμεινε καγκελά-
ριος για πάνω από 16 χρόνια. Έχει ήδη ξεπεράσει
τον Κόνραντ Αντενάουερ, τον καγκελάριο του λε-
γόμενου γερμανικού μεταπολεμικού οικονομικού
θαύματος στη Δυτική Γερμανία, την οποία κυβέρ-
νησε για 14 χρόνια.

Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι για τη διαδοχή της
είναι ο Όλαφ Σολτς των Σοσιαλδημοκρατών (SPD),
που οι δημοσκοπήσεις φέρουν να είναι ο δημοφι-
λέστερος, ο Άρμιν Λάσετ της Χριστιανικής Ένωσης

(CDU/CSU), καθώς και η Αναλένα Μπέρμποκ των
Πρασίνων. Αλλά, καθώς ο καγκελάριος δεν εκλέ-
γεται απευθείας, τα πάντα θα κριθούν από τα ποσο-
στά που θα καταλάβει κάθε κόμμα και το ποιος θα
είναι ο μετεκλογικός συνασπισμός που θα σχημα-
τιστεί, όπως συμβαίνει κατά παράδοση στη χώρα.

Με την επικείμενη αποχώρηση της κυρίας Μέρ-
κελ από την πολιτική σκηνή της Γερμανίας, η Ακρο-
δεξιά στη χώρα θα χάσει τον βασικό της στόχο και
θα πρέπει να ανανεώσει τα πολιτικά της επιχειρή-
ματα.

Η Ακροδεξιά θα εξακολουθήσει να κατηγορεί τη
Γερμανία ότι είναι μια δικτατορία και τους Σολτς,
Λάσετ ως εκπροσώπους του συστήματος Μέρκελ.
Αν η επικεφαλής των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ
γίνει καγκελάριος, το μίσος κάποιων θα εκτοξευθεί.

Τα γεγονότα θα είναι πυκνά και θα επηρεαστούν
οι ισορροπίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αξίζει να καταγράψουμε με κάθε λεπτο-
μέρεια τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Η ΕΕ
οφείλει να προχωρήσει με σταθερότητα και αλλη-
λεγγύη. 

Α
γαπάτε να πίνετε τον καφέ σας όταν ση-
κωθείτε από το κρεβάτι σας το πρωί; Τι
θα λέγατε για μια κόκα-κόλα στη μέση

της ημέρας; Ή ένα ενεργειακό ποτό όταν εργά-
ζεστε πολλές ώρες; 

Η καφεΐνη είναι το πιο συχνά χρησιμοποιού-
μενο διεγερτικό στον κόσμο. Καταναλώνεται
εδώ και αιώνες για να αναζωογονήσει τις αισθή-
σεις και να δώσει ενέργεια στο σώμα. Τα υψηλά
επίπεδα καφεΐνης μπορεί να διαρκέσουν μερι-
κές ώρες, αλλά μετά την αρχική διέγερση, όταν
τα επίπεδα καφεΐνης μειωθούν, μπορεί να οδη-
γήσει σε δυσάρεστα ψυχολογικά συμπτώματα. 

Μπορεί η καφεΐνη να προκαλέσει άγχος;
Έρευνες έδειξαν ότι ορισμένοι άνθρωποι

έχουν προδιάθεση να εμφανίσουν αυξημένα
επίπεδα άγχους λόγω της γενετικής τους. Αυτό
σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το τι κάνουν για να
ελέγξουν το άγχος τους, η καφεΐνη μπορεί να
έχει αρνητικό αντίκτυπο. Άλλες έρευνες έδειξαν
ότι τα άτομα που επηρεάζονται περισσότερο εί-
ναι εκείνα που δεν καταναλώνουν καφεΐνη σε
τακτική βάση. Έτσι, αν κανονικά δεν καταναλώ-
νετε πολλή καφεΐνη και τη χρησιμοποιήσετε σε
μια αγχωτική μέρα, μπορεί να αυξήσει τα επίπε-
δα άγχους σας.

Σχετικά με όσους καταναλώνουν καφεΐνη σε
τακτική βάση, εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο.

Απλώς μπορεί να μην είναι στο ίδιο επίπεδο με
εκείνους που δεν έχουν συνηθίσει να την έχουν
στο σύστημά τους.

Μερικά από τα συνηθισμένα συμπτώματα που
προκαλούνται από την καφεΐνη είναι: ζάλη,
υπερκινητικότητα, ταχυκαρδία, αλλαγές στη
διάθεση, αϋπνία, μυϊκές συσπάσεις, ανησυχία.
Εάν αισθάνεστε ότι τα επίπεδα άγχους σας είναι
εκτός ελέγχου, δοκιμάστε να κόψετε την καφεΐ-
νη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, πιο υγιεινοί, με
τους οποίους μπορείτε να πάρετε ενέργεια,
όπως να κοιμάστε περισσότερο, να ασκείστε, να
αφιερώνετε χρόνο για χαλάρωση ή να βγαίνετε

έξω για λίγο καθαρό αέρα. Η αντιμετώπιση συ-
νηθειών που επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα
άγχους σας, όπως η κατανάλωση καφεΐνης, εί-
ναι σημαντική. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό
να βεβαιωθείτε ότι αντιμετωπίζετε το ίδιο το άγ-
χος σας. 

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρό-
πους για να το κάνετε αυτό είναι να μιλήσετε με
έναν θεραπευτή.  Μπορεί να σας βοηθήσει να
φτάσετε στη βασική αιτία του άγχους σας και να
σας διδάξει σημαντικές στρατηγικές αντιμετώ-
πισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν
αισθάνεστε ότι αρχίζει να αυξάνεται. 

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ καφεΐνης και άγχους;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Ποιος μετεκλογικός συνασπισμός 
θα εκλέξει καγκελάριο στη Γερμανία;

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



M
ια σημαντική επέτειο για το κόμμα
της Πειραιώς θυμήθηκε ο εκπρόσω-
πος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Τάσος Γαϊτάνης. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την υπο-
ψηφιότητά του για την ηγεσία της κεντροδεξιάς
παράταξης και ο κ. Γαϊτάνης σε ανάρτησή του
έξι χρόνια μετά έγραψε: «Σαν σήμερα πριν από
έξι χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώ-
νει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας. Τα υπόλοιπα είναι ιστο-
ρία». Οι υπόλοιποι το ξέχασαν… φαντάζομαι
λόγω φόρτου εργασίας. Έτσι θέλω να πιστεύω
δηλαδή, δεν πάει αλλού το μυαλό μου.

ΟΟ Μόσιαλος τρολάρει 
τους αντιεμβολιαστές 
Με το παράδειγμα του iPhone 13 απαντά ο
Ηλίας Μόσιαλος σε όσους αμφισβητούν τα
εμβόλια κατά του κορονοϊού, με το επιχείρη-
μα ότι αναπτύχθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα,
κάτι που τα
καθιστά…
μη αξιόπι-
στα. Ο καθη-
γητής Πολι-
τικής της
Υγείας της
Σχολής Οι-
κονομικών
και Πολιτι-
κών Επιστη-
μών του
Λονδίνου (LSE) αναδημοσίευσε στην προσω-
πική του σελίδα στο Facebook μια ανάρτηση
χρήστη των social, με την οποία τρολάρει τους
αντιεμβολιαστές. «Μην αγοράζετε το iPhone
13. Το ανέπτυξαν σε μόλις έναν χρόνο. Το
πρώτο iPhone χρειάστηκε δισεκατομμύρια
χρόνια να φτιαχτεί, πώς μπορούμε να εμπι-

στευτούμε ένα iPhone που ανα-
πτύχθηκε τόσο γρήγορα;»

αναφέρει η ανάρτηση.

No deal για τα κοτόπουλα  
Το καλοκαίρι είχε φουντώσει ένα καλό deal
που ήταν στα σκαριά προκειμένου ο Σπύρος
Θεοδωρόπουλος της «Νίκας» να πάρει την
εταιρεία «Νιτσιάκος» με τα κοτόπουλα. Ομο-
λογουμένως θα ήταν ένα deal που θα έκανε
μπαμ στην αγορά. Τελικώς, όπως μαθαίνω, δεν
προχώρησε. Βλέπετε, έπρεπε πρώτα να εξα-
σφαλισθεί μια αναχρηματοδότηση των δανεί-
ων της εταιρείας. Στη ΜΕΒΓΑΛ, πάντως, τα
πράγματα πάνε πρίμα με την οικογένεια της
Μαίρης Χατζάκου που κρατά και ελέγχει το
65% των μετοχών της εταιρείας, αλλά και του
επιχειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπουλου που
έχει το 21% των μετοχών. Στο πενταμελές ΔΣ, η
πλευρά της οικογένειας Χατζάκου έχει τρία
μέλη και η πλευρά του Θεοδωρόπουλου δύο.

Φάμπρικα μηνύσεων σε
γιατρούς και δασκάλους 

Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά έχει στηθεί
μια ολόκληρη φάμπρικα μηνύσεων από γονείς
αντιεμβολιαστές, οι οποίοι υποκινούνται προ-
φανώς από συγκεκριμένους δικηγόρους να κά-
νουν μηνύσεις και αγωγές σε γιατρούς και δα-
σκάλους, ζητώντας παράλληλα και αποζημιώ-
σεις. Δεν είναι, δηλαδή, ότι οι άνθρωποι είναι
«ψεκασμένοι» και κάνουν σόου μέσα στα σχο-
λεία και στα νοσοκομεία, αλλά προφανώς έχουν
την εντύπωση ότι θα κονομήσουν και χρήματα
από αυτή την ιστορία. Ευτυχώς, έχουν γνώση οι
φύλακες και με νέα εγκύκλιό του, ο εισαγγελέ-
ας του Αρείου Πάγου κ. Πλιώτας απλώνει δίχτυ
προστασίας γύρω από εκπαιδευτικούς, ιατρούς,
νοσηλευτές και τους άλλους δημόσιους λει-
τουργούς. Εδώ, όμως, πρέπει να βρεθεί και η
κλίκα των δικηγόρων που υποκινούν αυτές τις
καταστάσεις και προωθούν και χαρτιά μηνύσε-
ων μέσω Ίντερνετ. 

Ουρές για τα σκουπίδια, 
1 δισ. η μεγάλη μπίζνα  

Κόσμος και κοσμάκης ενδιαφέρεται για τα απορ-
ρίμματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήδη πέντε
σχήματα διεκδικούν την κατασκευή και διαχεί-
ριση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στις
δύο πόλεις, συμμετέχοντας στους σχετικούς
διαγωνισμούς. Πρόκειται για έργα που προ-
ωθούνται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτι-
κού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Οι μεγάλοι παίκτες είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
μαζί με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ, ενώ ενδιαφέρον εκδή-
λωσαν επίσης η Ελλάκτωρ (μέσω της Ηλέκτωρ),
η κοινοπραξία Μυτιληναίος - Μεσόγειος, η κοι-
νοπραξία Motor Oil - ΑΒΑΞ - Θαλής και η κοινο-
πραξία IntrakatΙΝΚΑΤ +2,60% - Watt. Οι δύο μο-
νάδες που θα κατασκευαστούν στη Φυλή και στο
Σχιστό είναι συνολικού κόστους που ξεπερνά τα
760 εκατ. ευρώ, ενώ η μονάδα της Θεσσαλονίκης
θα κοστίσει περίπου 250 εκατ. ευρώ.
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Ο Τάσος δεν ξεχνά… 

Όλως τυχαίως την ώρα που έβγαινε από το γρα-
φείο του στο Παναθηναϊκό Στάδιο ο Δημήτρης
Αβραμόπουλος, έφθανε στην περιοχή ο δήμαρχος
Κωνσταντινούπολης κ. Ιμάμογλου με τον δήμαρχο
της Αθήνας κ. Μπακογιάννη για να ξεναγηθεί στο
Καλλιμάρμαρο. Τυχαία εντελώς, βρε παιδί μου…
Με φόντο το γραφείο του, ο Δ. Αβραμόπουλος κα-
λωσόρισε τον κ. Ιμάμογλου, θύμισε την αντίστοιχη
σχέση με τον τότε δήμαρχο κ. Ερντογάν και ευχή-
θηκε καλή συνέχεια στις σχέσεις ανάμεσα στους
δύο δημάρχους και τις δύο πόλεις. Και έβγαλε βε-
βαίως και τις σχετικές φωτογραφίες…

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ 
ψήφισαν δύο σχέδια νόμου

Ευρύτερης αποδοχής έτυχαν χθες από την Ολομέλεια της
Βουλής οι κυρώσεις δύο συμφωνιών του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων. Τα νομοσχέδια που κύρωναν τις συμφω-
νίες είναι από τα ελάχιστα που έχει υπερψηφίσει και η αξιω-
ματική αντιπολίτευση. Μάλιστα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης,
αρμόδιος για την έρευνα και τεχνολογία, Χρίστος Δήμας ευχα-
ρίστησε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ που ψήφι-
σαν τα δύο σχέδια νόμου.

Πρόκειται για τις κυρώσεις της συμφωνίας συνεργασίας με-
ταξύ Ελλάδας και Μαρόκου στον τομέα της επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας, καθώς και της συμφωνίας κοινοπρα-
ξίας Elixir για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υπο-
δομής Βιολογικών Δεδομένων στον τομέα της βιοεπιστήμης.
Το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση καταψήφισαν και τις δύο συμβά-
σεις, ενώ το ΜέΡΑ25 δήλωσε «παρών».

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η έρευνα και η καινοτομία έχουν αναρ-
ριχηθεί στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού, ενώ επισήμανε πως η ανταλλαγή και
πρόσβαση δεδομένων έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, ώστε να
μπορέσουν οι ιδιωτικές εταιρείες να αναπτύσσουν ασφαλή
προϊόντα και αγαθά.

Ειδικά για τη συμμετοχή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή
κοινοπραξία Elixir, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι δεν ευνο-
ούνται επιχειρηματικοί όμιλοι αλλά κυρίως το σύνολο των πο-
λιτών, καθώς από την ανταλλαγή των επιστημονικών δεδομέ-
νων οδηγούμαστε σε σημαντικά επιστημονικά ευρήματα. Το
Elixir χρησιμοποιούν οκτώ ερευνητικά κέντρα της χώρας μας
και οκτώ πανεπιστήμιά μας.
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Οι κόκκινες και οι κίτρινες κάρτες του Μητσοτάκη
Θέματα κοινού ενδιαφέροντος αλλά και οι εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο τέθηκαν επί τά-

πητος κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της FIFA
Τζιάνι Ινφαντίνο στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Ινφαντίνο δώρισε στον κ. Μητσοτάκη μια φανέλα της παγκό-
σμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου με τον αριθμό 9 καθώς και ένα σετ με τις χαρακτηριστικές κάρ-
τες των διαιτητών, την κίτρινη και την κόκκινη. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του προσέφερε
στον κ. Ινφαντίνο ένα συλλεκτικό ρολόι για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Να πω
την αλήθεια, κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης θα τη χρειαστεί την κόκκινη κάρτα… Θα χρειαστεί να τη
βγάλει δηλαδή, είναι αναπόφευκτο.

Ο Αγγελόπουλος και
οι κληρονόμοι του… 

Παρά τον οικογενειακό εμφύλιο, ο αείμνη-
στος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, τελικά,
επέλεξε τα παιδιά του ως βασικούς κληρονό-
μους του. «Η πικρία μου είναι αβάσταχτη, αλ-
λά παρά ταύτα δεν
παύω να κήδο-
μαι των συμ-
φερόντων
αυτών και
των εγγο-
νών μου»,
αναφέρει
ο διαθέτης
στην προτε-
λευταία χρονι-
κά διαθήκη του,
συνταγμένη μεταγενέστερα της προσφυγής
των γιων του στα δικαστήρια, με αίτημα τον
ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη στον πατέ-
ρα τους. Βρέθηκαν τέσσερις διαθήκες, στις
οποίες ορίζει ως κληρονόμους τα παιδιά του
Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τη σύ-
ζυγό του Ευανθία (Γέλη) Παπαγιαννοπούλου,
την εγγονή του (κόρη του Γιώργου), την κόρη
της συζύγου του από τον πρώτο της γάμο και
ένα ίδρυμα με έδρα το πριγκιπάτο του Λιχτεν-
στάιν.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Σ
ας έχω ξαναγράψει να διαβάζετε σωστά τις δημοσκοπήσεις. Η παράσταση νί-
κης έχει σημασία αυτή την περίοδο και όχι η πρόθεση ψήφου. Στη δημοσκό-
πηση της MRB και στην παράσταση νίκης («ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα νική-

σει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές») η ΝΔ προηγείται με μεγάλη διαφορά 39,1%.
Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 52,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ 13,8%. Είπατε κάτι;
Επίσης στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κα-
ταλληλότητα για πρωθυπουργός συγκεντρώνει 40% και ο Αλέξης Τσίπρας 26%. Δια-
φορά 14 μονάδων. Είπατε κάτι; 

Το
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Οι προειδοποιήσεις Μυτιληναίου
Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των επιδόσεων της Mytilineos το α’ εξάμηνο του έτους,

στην οποία παρέστη αυτοπροσώπως ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, περιέγραψε με ειλικρίνεια
την κατάσταση που διαμορφώνεται εν μέσω των ανατιμήσεων στην αγορά ενέργειας: «The
perfect storm. Είμαστε στο έλεος του χειμώνα. Αν είναι βαρύς, θα υπάρξουν τεράστια προ-
βλήματα. Δεν θέλω να σκέφτομαι το ενδεχόμενο μιας κακοκαιρίας τύπου “Μήδειας” σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο». Να πω ότι έχει άδικο; Ο επιχειρηματίας, μάλιστα, χαρακτήρισε μεγά-
λο κίνδυνο σε αυτήν τη φάση τους απλήρωτους λογαριασμούς, «ένα θέμα για το οποίο δεν
μιλά κανείς». Όπως είπε, είναι άλλο να πεις σε μια οικογένεια να πληρώνει -για παράδειγμα-
1.000 ευρώ τον χρόνο και άλλο 1.800 ευρώ, σε μια εποχή κατά την οποία δεν πρέπει να χάσεις
χρήματα για να μην κινδυνεύσεις. Αναφερόμενος στην πρακτική των τιμολογίων με καθορι-
σμένη τιμή, σημείωσε πως δεν είναι ακόμη στην κουλτούρα του καταναλωτή: «Όταν ο κατα-
ναλωτής θα πληρώνει λιγότερα από αυτό που πρέπει, θα είναι όλα καλά. Όταν οι τιμές δεν θα
είναι συμφέρουσες βάσει του τιμολογίου του, θα σπάει το συμβόλαιο και οι εταιρείες θα
πρέπει να αντισταθμίζουν τις απώλειες, αν δεν έχουν ήδη προνοήσει για αυτό. Εμείς εργαζό-
μαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και είναι στον σχεδιασμό μας να προσφέρουμε τέτοιου
είδους τιμολόγια». Ο άνθρωπος μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας.

Παράσταση νίκης 39% για ΝΔ

Ο Βορίδης 
για τον γιο του 
Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
αποκάλυψε προς ποια επαγγελματική
κατεύθυνση συμβουλεύει τον γιο του
να κινηθεί. Ο κ. Βορίδης σε συνέντευξή
του στο κανάλι της Βουλής, μεταξύ άλ-
λων, εξηγούσε πως έρχονται μεγάλες
αλλαγές και προκλήσεις όλων των διοι-
κήσεων του Δημοσίου στον κόσμο, κα-
θώς θα αντικατασταθεί το 80% των θέσε-
ων εργασίας, άρα, πρέπει να ακολουθή-
σουν την ταχύτητα και την ανταγωνιστι-
κότητα του ιδιωτικού τομέα. Ο υπουρ-
γός Εσωτερικών ανέφερε μια συζήτη-
ση που είχε με τον γιο του, που είναι μα-
θητής της Γ’ Γυμνασίου και σε μια κου-
βέντα τους την ώρα που ο κ. Βορίδης
διάβαζε μια μελέτη για τα επαγγέλματα
του μέλλοντος, ποια θα επιβιώσουν και
ποια θα εκλείψουν. Τον ρώτησε, λοιπόν,
ο 14χρονος γιος του, «τι πιστεύεις ότι
πρέπει να ακολουθήσω, για ποια κατεύ-
θυνση να ετοιμαστώ, τι δουλειά να κά-
νω;». Ο κ. Βορίδης του απάντησε χωρίς
δεύτερη σκέψη «τι να σου πω… άκου τι
διαβάζω εδώ, ότι από σήμερα μέχρι την
επόμενη δεκαετία, λόγω της ψηφιακής
εξέλιξης, το 80% των θέσεων εργασίας
που υπάρχει τώρα δεν θα υπάρχει και
θα έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο.
Άρα, να σου κάνω μια πρόβλεψη του τι
θα απομείνει και τι θα έχει καταργη-
θεί… Το μόνο που μπορώ να σου πω, να
σε συμβουλέψω με ασφάλεια είναι να
γίνεις δικηγόρος. Γιατί εμείς θα είμα-
στε πάντα απαραίτητοι στη διαδικασία
αυτή! Οι δικηγόροι είναι οι μόνοι που
έχουν επιβιώσει!».

Στον ΣΚΑΪ καίγονται για τις γερμα-
νικές εκλογές. Θα έχουν και έκτα-
κτη εκπομπή την Κυριακή. Στο
στούντιο η Σία Κοσιώνη, ο Αλέξης
Παπαχελάς και ο Παύλος Τσίμας.
Την Κυριακή 26/9 στις 00.30. Λεπτό
προς λεπτό το εκλογικό αποτέλε-
σμα, ζωντανές συνδέσεις με το Βε-
ρολίνο και οι πρώτες δηλώσεις νι-
κητών και ηττημένων. Ποιος θα
τους δει, δεν ξέρω…

LOCK



Ε
ντυπωσίασαν οι Έλληνες και
ξένοι κομάντος που συμμετεί-
χαν στην άσκηση Ειδικών Επι-
χειρήσεων «Hercules» στο

Μεγάλο Πεύκο, στέλνοντας παράλληλα
ένα ηχηρό μήνυμα στρατιωτικής ισχύος
και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα
και τον αραβικό κόσμο. Πρόκειται άλλω-
στε για την πρώτη άσκηση επί ελληνικού
εδάφους η οποία σχεδιάστηκε και υλο-
ποιήθηκε από τη Διακλαδική Διοίκηση
Ειδικού Πολέμου, με τη συμμετοχή επί-
λεκτων δυνάμεων της Αιγύπτου, των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της
Σαουδικής Αραβίας. 

Μέσα σε λίγα λεπτά εκτελέστηκαν με
υποδειγματικό τρόπο και χειρουργική
ακρίβεια όλα τα σύνθετα σενάρια της
άσκησης, η οποία ήταν χωρισμένη σε
τρία μέρη. Η επιχείρηση ξεκίνησε με αε-
ραποβατική ενέργεια στην παραλία του
Νέου Περάματος. Με αστραπιαίες κινή-
σεις, στελέχη της Ζ’ Μοίρας Αμφίβιων
Καταδρομών έφτασαν στην ακτή με τα-
χύπλοα σκάφη MARK V, πλαστικές βάρ-
κες και τζετ σκι ενώ ταυτόχρονα ελικό-
πτερο Chinook αιωρούνταν λίγα εκατο-
στά πάνω από τη θάλασσα αποβιβάζον-
τας λέμβους με καταδρομείς με τη μέθο-
δο «helocasting», μια άκρως ριψοκίνδυ-
νη τεχνική όπου το ελικόπτερο «γλείφει»
τα κύματα. Ταυτόχρονα, από ελικόπτερο
NH-90, άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων
πραγματοποιούσαν ταχεία κάθοδο με
σχοινί. Μέσα σε καταιγισμό πυρών, οι κο-
μάντος των τεσσάρων χωρών που συνερ-
γάζονταν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή,

περικύκλωσαν ένα κτίριο ενώ στο σημείο
της επιχείρησης κατέφθαναν ενισχύσεις
με θωρακισμένα οχήματα και μηχανές.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου, ελι-
κόπτερα Apache προσέφεραν κάλυψη
από αέρος ενώ στην περίμετρο είχαν
αναπτυχθεί τμήματα με βαρύ οπλισμό. Οι
δυνάμεις αποχώρησαν λίγα λεπτά αργό-
τερα έχοντας εκτελέσει τον πρώτο αντι-
κειμενικό στόχο της άσκησης, που ήταν η
απομάκρυνση προσωπικού από κτίριο.
Στη συνέχεια ακολούθησε μη συναινετι-
κή νηοψία σε ύποπτο πλοίο και ο «Ηρα-
κλής» ολοκληρώθηκε με επιχείρηση
έρευνας και διάσωσης ναυαγού από ελι-
κόπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Από την άσκηση προέκυψαν πολλά και

χρήσιμα συμπεράσματα. Το πρώτο και
σημαντικότερο ίσως, η κοινή αντίληψη
στα θέματα άμυνας και ασφάλειας που
υπάρχει πλέον ανάμεσα στην Αθήνα, το
Κάιρο, το Αμπού Ντάμπι και το Ριάντ. Η
αποβατική ενέργεια σε εχθρική ακτή και
η μη συναινετική νηοψία είναι σενάρια
απολύτως ρεαλιστικά στο ασταθές περι-
βάλλον της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής. Δεύτερον, ο άξονας
που δημιουργείται από την Ελλάδα μέχρι
τον Περσικό Κόλπο αποτελεί και ένα μή-
νυμα για την Τουρκία, η οποία ανεπιτυ-
χώς προσπαθεί να αναθερμάνει τις σχέ-
σεις της με τον αραβικό κόσμο. Τρίτον,
δεν μπορεί κανείς να μην υπερτονίσει την
εκπληκτική ταχύτητα με την οποία εξε-
λίσσεται η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού
Πολέμου, που λίγους μήνες μετά τη σύ-
στασή της έχει ήδη σημαντικό ιστορικό
ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων, κατα-
φέρνοντας να εντυπωσιάσει συμμάχους
αλλά και εχθρούς. 

«Η εικόνα μίλησε από μόνη της. Είναι
μια απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις
παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα. Μέσα
από αυτές τις συνεργασίες αναδεικνύε-
ται και ο ρόλος της χώρας μας στην ευρύ-
τερη περιοχή», ανέφερε κατά την πρώτη
του παρουσία σε άσκηση των Ενόπλων
Δυνάμεων από τότε που ανέλαβε το χαρ-
τοφυλάκιο του υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας ο Νίκος Χαρδαλιάς. 

«Ήταν μια εξαιρετική επίδειξη ικανο-
τήτων από τέσσερις φίλες και σύμμαχες
χώρες, οι οποίες διαδραματίζουν σημαί-
νοντα ρόλο στην περιοχή με γνώμονα τη
σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφά-
λεια. Το μήνυμα της άσκησης είναι ένα
μήνυμα σταθερότητας, συμφιλίωσης, ει-
ρήνης και συνεργασίας, αυτά τα μηνύμα-
τα εκπέμπουν οι Ένοπλες Δυνάμεις», τό-
νισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος.
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Εντυπωσίασαν 
οι Έλληνες και ξένοι
κομάντος που
συμμετείχαν στην
άσκηση Ειδικών 
Επιχειρήσεων 
«Hercules» 
στο Μεγάλο Πεύκο

Ο «Ηρακλής» έστειλε το μήνυμα



Κ
ρίσιμα χαρακτηρίζονται τα
επόμενα 24ωρα, καθώς η Άγ-
κυρα απειλεί με απότομη κλι-
μάκωση της έντασης στο Νο-

τιοανατολικό Αιγαίο, με ενέργειες που
παραπέμπουν στην ελληνοτουρκική κρί-
ση του 2020. 

Η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμέ-
νη να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και τα
κυριαρχικά της δικαιώματα, την ώρα που
η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλει με επι-
θετικό τρόπο το παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο και τις αυθαίρετες διεκδικήσεις
της, με διπλωματικές πηγές να τονίζουν
ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενά-
ρια, «ακόμα και αυτό της κλιμάκωσης». 

Για την Αθήνα, δεν χωράει συζήτηση
ότι οι έρευνες του γαλλικού πλοίου «Na-
utical Geo» για λογαριασμό της κοινο-
πραξίας του East Med στα νοτιοανατολικά
της Κρήτης θα συνεχιστούν, παρά τις
απειλές και τους τραμπουκισμούς της
Άγκυρας. Ο υδρογραφικός σταθμός του
Ηρακλείου εξέδωσε και τη σχετική Na-
vtex για την επέκταση των ερευνών από
τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου σε περιοχή
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως
προκύπτει από την ελληνοαιγυπτιακή
συμφωνία για τη χάραξη Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης που φτάνει μέχρι τον
28ο Μεσημβρινό. Η Τουρκία επιχείρησε
να απαντήσει εκδίδοντας παράνομη αντι-
Navtex, στην οποία επαναλαμβάνει τον
ανυπόστατο ισχυρισμό ότι «μέρος της πε-
ριοχής που δεσμεύθηκε ανήκει στην
τουρκική υφαλοκρηπίδα» και ότι όλες οι
δραστηριότητες στην περιοχή δικαιοδο-
σίας της Άγκυρας πρέπει να συντονίζον-
ται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία
που διαχειρίζεται το «Nautical Geo» ζή-
τησε και πάλι από τις ελληνικές Αρχές την
έκδοση αναγγελίας για τις έρευνες στην
περιοχή, αγνοώντας τις τουρκικές κορό-
νες, ενώ δεδομένη θεωρείται και η απο-
φασιστικότητα του κυβερνήτη του γαλλι-
κού πλοίου να συνεχίσει το πρόγραμμά
του παρά τις όποιες οχλήσεις από τα πα-
ραπλέοντα τουρκικά σκάφη, όπως έκανε
και πριν από λίγες ημέρες. 

Στην ουσία όμως, ο τρόπος που κινήθη-

κε η Ελλάδα οδήγησε την Τουρκία σε
οδυνηρό αδιέξοδο. Η Άγκυρα δεν μπορεί
να σταματήσει τις έρευνες παρά μόνο με
επιθετική ενέργεια εναντίον του γαλλικού
πλοίου, αλλά αυτό το σενάριο είναι εκτός
τραπεζιού και στο τουρκικό Επιτελείο το
γνωρίζουν πολύ καλά. Στρατιωτικές πη-
γές εκτιμούν ότι η Τουρκία μπλοφάρει μι-
λώντας για «απάντηση» αν το «Nautical
Geo» κινηθεί νοτιότερα, καθώς η χρήση
βίας θα οδηγούσε σε κλιμάκωση με ολέ-
θριες συνέπειες για την Τουρκία αλλά και
βαρύτατες κυρώσεις. Έτσι, η αναπόφευ-
κτη συνέχιση των ερευνών σημαίνει και
στην πράξη την κατάρριψη του ανυπόστα-
του τουρκολιβυκού μνημονίου και απο-
δοχή από την πλευρά της Τουρκίας της
συμφωνίας για οριοθέτηση που υπέγρα-
ψαν Ελλάδα και Αίγυπτος. 

Για τον λόγο αυτό, η Άγκυρα έχει επι-
κεντρώσει τις προσπάθειές της στην αμ-
φισβήτηση του δικαιώματος της Αθήνας
να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12
ναυτικά μίλια. Αυτό δείχνει και η παρου-
σία της τουρκικής φρεγάτας στα 10 ναυ-
τικά μίλια από τις ακτές της Κρήτης.
Όμως και σε αυτό το θέμα, τα αντανακλα-
στικά του υπουργείου Εξωτερικών λει-
τούργησαν ταχύτατα και ο Νίκος Δένδιας
ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολό-
γους του για τις νέες τουρκικές προκλή-

σεις, παρουσιάζοντας μάλιστα και χάρτη
που έδειχνε την παρουσία των πολεμι-
κών πλοίων της Τουρκίας στα ανοιχτά
της Κρήτης. Πηγές του υπουργείου Εξω-
τερικών, μάλιστα, χαρακτηρίζουν «τερά-
στια πρόκληση» αυτό που συμβαίνει
στην Κρήτη και επισημαίνουν «ποιος θα
δικαιολογήσει στη διεθνή κοινότητα ότι
στα 10 ναυτικά μίλια είναι η υφαλοκρηπί-
δα, όταν τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας
είναι στα 12 ναυτικά μίλια;». Σχετικά με
το casus belli της Τουρκίας, οι ίδιες πη-
γές τονίζουν ότι «δεν μπορούμε να το
αφήσουμε έτσι. Να μη νομίζει κάποιος
ότι μπορούμε να συνηθίσουμε τις προ-
κλήσεις». 

«Η Άγκυρα θεωρεί ότι έχει ενισχυθεί η
θέση της λόγω του ρόλου που παίζει στο
Αφγανιστάν. Πρόκειται, ωστόσο, για λά-
θος θεώρηση των πραγμάτων. Θυμίζουμε
ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν αρνήθηκε να
συναντήσει τον πρόεδρο Ερντογάν στο
πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ
παρά τα επίμονα τουρκικά αιτήματα, ενώ
αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον κ.
Τσαβούσογλου και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ
ζήτησε την απομάκρυνση των τουρκικών
στρατευμάτων από τη Λιβύη», επισημαί-
νουν διπλωματικές πηγές.

Η εξέλιξη αυτή, άλλωστε, προκάλεσε
την οργή του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος

εξαπέλυσε «βολές» κατά των ΗΠΑ με
αφορμή τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.
« Έως τώρα οι ΗΠΑ απέτυχαν να τηρή-
σουν τις υποχρεώσεις τους. Έχουμε πε-
ρισσότερους από τριακόσιες χιλιάδες
Αφγανούς πρόσφυγες και δεν μπορούμε
να αντέξουμε περισσότερους στην Τουρ-
κία. Οι ΗΠΑ πρέπει να κάνουν πολλά και
πρέπει να επενδύσουν περισσότερα, γιατί
ήταν στο Αφγανιστάν τα τελευταία 20
χρόνια, γιατί όμως; Αυτή η απάντηση πρέ-
πει να δοθεί πρωτίστως από την Ουάσιγ-
κτον», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, ως νίκη της ελληνικής δι-
πλωματίας αποτιμάται η γερμανική πρό-
σκληση που έλαβε η Ελλάδα για συμμε-
τοχή, με καθεστώς παρατηρητή, στην
Υπουργική Διάσκεψη για το μέλλον της
Λιβύης. 
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Κρίσιμα χαρακτηρίζονται 
τα επόμενα 24ωρα, καθώς 
η Άγκυρα απειλεί με απότομη
κλιμάκωση της έντασης,
που παραπέμπει 
στην ελληνοτουρκική 
κρίση του 2020

Κόκκινος συναγερμός στο Αιγαίο!
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Κρήτη: 
Ανεμβολίαστη 
υπάλληλος 
κλειδώθηκε 
σε ΚΑΠΗ 

Σουρεαλιστικό σκηνικό στην Κρήτη!
Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στο
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου μια ανεμβολία-
στη φυσιοθεραπεύτρια του Δήμου Μι-
νώα Πεδιάδος, η οποία μετά και το πρό-
στιμο που της είχε επιβληθεί, καθώς συ-
νέχιζε να πηγαίνει στην εργασία της πα-
ρά την αναστολή εργασίας, κλειδώθηκε
μαζί με τον σύζυγό της στο ΚΑΠΗ του
Αρκαλοχωρίου αρνούμενη να αποχω-
ρήσει! 

Ύστερα από πέντε ολόκληρες ώρες, οι
αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στον
χώρο της δομής και να συλλάβουν τη δη-
μοτική υπάλληλο, μεταφέροντάς τη στο
Αστυνομικό Τμήμα. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η αστυνομική επιχείρηση ολο-
κληρώθηκε παρουσία εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cretalive,
η δημοτική υπάλληλος είχε αλλάξει τις
κλειδαριές της δομής. Στο ΚΑΠΗ είχαν
σπεύσει από την πρώτη στιγμή άνδρες
της ΕΛΑΣ αλλά και ο εισαγγελέας. H φυ-
σιοθεραπεύτρια ισχυρίζεται πως ενερ-
γεί με βάση τη Διακήρυξη των «Ελλήνων
Αυτόχθονων Ιθαγενών», οι οποίοι, επι-
καλούμενοι απόφαση του Δικαστηρίου
της Χάγης, δρουν σε διάφορες περιοχές
της χώρας. 

Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική υπάλλη-
λος η οποία δεν έχει εμβολιαστεί τέθηκε
σε καθεστώς αναστολής εργασίας.
Ωστόσο παρουσιαζόταν καθημερινά στη
θέση της στο Φυσιοθεραπευτικό Τμήμα
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με αποτέ-
λεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο.

Από τη Μαρία Δήμα

Τ
ην επιβολή προστίμου ύψους
300 ευρώ την εβδομάδα σε κά-
θε ανεμβολίαστο δημόσιο
υπάλληλο που αρνείται να κά-

νει διαγνωστικό τεστ, προανήγγειλε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης, επισημαίνοντας ότι ουσιαστικά το
πρόστιμο αυτό οδηγεί στην αποστέρη-
ση του μισθού. Συγκεκριμένα, ερωτη-
θείς σχετικά με τους δημόσιους υπαλ-
λήλους που αρνούνται να εμβολια-
στούν και να κάνουν διαγνωστικό τεστ,
ο κ. Βορίδης αποκάλυψε ότι σε αυτές
τις περιπτώσεις θα επιβάλλονται πρό-
στιμα 300 ευρώ την εβδομάδα. Τα πρό-
στιμα εισπράττονται με παρακράτηση
μισθού και είναι η πρώτη εβδομάδα
που «τρέχουν».

Στο μεταξύ, «φρένο» στους αντιεμβο-
λιαστές, αρνητές της πανδημίας, που
επιχειρούν να αποτρέψουν την εφαρ-
μογή των μέτρων που έχουν θεσμοθε-
τηθεί από την Πολιτεία για την αντιμε-
τώπιση της διάδοσης του κορονοϊού,
έβαλε χθες ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, Βασίλης Πλιώτας.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός
της χώρας με χθεσινή εγκύκλιό του δί-

νει οδηγίες στους εισαγγελικούς λει-
τουργούς και στους ανακριτικούς
υπαλλήλους (αστυνομικούς) για τον
χειρισμό των μηνύσεων που καταθέ-
τουν αντιεμβολιαστές, στρεφόμενοι
εναντίον εκπαιδευτικών, ιατρών, νοση-
λευτών και άλλων δημόσιων λειτουρ-
γών. Παράλληλα, με την εγκύκλιό του,
κλείνει το κεφάλαιο της αυτόφωρης
διαδικασίας σε βάρος των εγκαλούμε-
νων εκπαιδευτικών, γιατρών και νοση-
λευτών, που είχε ανοίξει το τελευταίο
καιρό από τους αρνητές των μέτρων.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιό του, απευ-
θυνόμενος στους συναδέλφους του ει-
σαγγελείς, επισημαίνει: «Αδήριτη πα-
ρίσταται η ανάγκη και ασφαλώς συνι-
στά εισαγγελικό καθήκον και υποχρέ-
ωση να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσο-
χή στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων,
ήδη, από το πρώιμο στάδιο υποβολής,
έγκλησης ή μήνυσης, προεχόντως, των
προσχηματικών ή και κακόβουλων».

Με την εγκύκλιό του καθοδηγεί και
τους αστυνομικούς, ούτως ώστε όταν
ένας ανακριτικός υπάλληλος λάβει στα
χέρια του έγκληση, μήνυση και εν γένει
καταγγελία κατά εκπαιδευτικού λει-
τουργού, ιατρού, νοσηλευτή ή εργαζο-
μένου σε δομή υγείας από αντιεμβο-

λιαστή-αρνητή, να ενημερώνει τηλε-
φωνικά τον αρμόδιο εισαγγελέα και να
αναμένει συγκεκριμένες οδηγίες και
να μην προχωρά σε σύλληψη ή προσα-
γωγή του μηνυόμενου. 

Από την πλευρά του ο εισαγγελέας,
αφού ενημερωθεί για το επακριβές πε-
ριεχόμενο της καταμήνυσης, θα αξιο-
λογεί την ύπαρξη ή μη ενδείξεων βασι-
μότητας και θα αξιοποιεί την εισαγγελι-
κή εμπειρία του για να διαγνώσει και
τον, τυχόν, προσχηματικό χαρακτήρα
της καταγγελίας.

Όπως τονίζει ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, υπάρχει η δικονομική
ευχέρεια να μην εφαρμόζεται η αυτό-
φωρη διαδικασία και ο εισαγγελέας να
μη διατάσσει τη σύλληψη του μηνυόμε-
νου, ενώ δεν παραλείπει να υπογραμμί-
σει ότι επιβάλλεται στις Αρχές να επι-
χειρούν, ώστε να εξιχνιαστούν τυχόν
κυκλώματα πλαστών πιστοποιητικών
εμβολιασμού ή νόσησης.

«Φρένο» από τον Άρειο Πάγο
στις μηνύσεις σε βάρος 
δημόσιων λειτουργών

Δημόσιο: Πρόστιμο 300 ευρώ
την εβδομάδα στους αρνητές



Σ
ε μια σοβαρή καταγγελία προ-
χώρησε χθες η Ένωση Ιατρών
Νοσοκομείων Αθήνας-Πει-
ραιά (ΕΙΝΑΠ), κάνοντας γνω-

στό ότι σε πολλά νοσοκομεία της Αττικής
εστάλη έγγραφο από την Ιατρική Σχολή
Αθήνας το οποίο σημειώνει πως δεν θα
γίνονται δεκτοί από εδώ και πέρα ασθε-
νείς πάσχοντες από κορονοϊό στις πανε-
πιστημιακές κλινικές και πως θα διοχε-
τεύονται για νοσηλεία αποκλειστικά σε
κλινικές του ΕΣΥ. Μάλιστα, το συγκεκρι-
μένο έγγραφο κοινοποιήθηκε από το
πρωθυπουργικό γραφείο και το υπουρ-
γείο Υγείας μέχρι και τον πρύτανη του
ΕΚΠΑ, καθώς και στους διοικητές νοσο-
κομείων και ΥΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, το έγγραφο αυ-
τό συνιστά πράξη μονομερούς κήρυξης λι-
ποταξίας από τη μάχη ενάντια στην πανδη-
μία, η οποία καθόλου δεν τιμά τους πανε-
πιστημιακούς γιατρούς, «πολλοί από τους

οποίους είμαστε σίγουροι ότι διαφωνούν
με αυτή την κίνηση και θεωρούμε εξαιρε-
τικά θλιβερό το ότι δεν έχουν εκφράσει
ακόμα δημοσίως τη διαφωνία τους».

«Η αιτιολογία που προβάλλεται είναι
επιεικώς νηπιώδης, αντιεπιστημονική και
έωλη. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο
των πανεπιστημιακών κλινικών οι εξειδι-
κευμένες ιατρικές πράξεις. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εξειδι-
κευμένων ιατρικών πράξεων για λοιπές
παθήσεις επιτελείται στα νοσοκομεία του
ΕΣΥ. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των
πανεπιστημιακών κλινικών η εκπαίδευση.
Το 75% των ειδικευόμενων γιατρών εκπαι-
δεύεται σε τμήματα του ΕΣΥ», σημειώνει
στην ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ.

Μάλιστα, εξηγεί πως είναι «πραγματική
επίδειξη θράσους και αλαζονείας το αφή-
γημα πως οι κύριοι καθηγηταί θα δώσουν
“οδηγίες” στους γιατρούς του ΕΣΥ σχετικά
με την περίθαλψη ασθενών Covid. Οι για-

τροί του ΕΣΥ στα ΤΕΠ, στις πτέρυγες νοση-
λείας και στις ΜΕΘ δίνουν τη μάχη ενάντια
στην πανδημία εδώ και 18 μήνες και δεν
έχουν καμία ανάγκη ιατρικής καθοδήγη-
σης από γιατρούς που σιώπησαν όταν επι-
φανείς εκπρόσωποί τους δήλωναν δημο-
σίως ότι ο ιός δήθεν δεν μεταδίδεται με τη
μετάληψη, γιατί επισυμβαίνει κάποιο
υπερφυσικό θαύμα». 

«Όποιος συναινέσει στον αποκλεισμό
ασθενών Covid 19 από δημόσιες πανεπι-
στημιακές κλινικές θα είναι υπόλογος για
έκθεση ασθενών σε κίνδυνο», καταλήγει
στην ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ. 

«Καμπανάκι κινδύνου» για τη Βόρεια Ελλάδα χτύπησε χθες
η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Όπως τόνισε,
τα κρούσματα στη χώρα σταθεροποιούνται, ωστόσο παρατη-
ρείται αυξητική τάση στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
«Υπάρχει αυξητική τάση στη Βόρεια Ελλάδα, που κυμαίνεται
από 11% έως 36% ανάλογα με τον νομό», είπε. Η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη μνεία στη σημασία του εμ-
βολιασμού, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση είναι σαφώς
καλύτερα χάρη σε αυτόν.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιο-
λογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Πα-

παευαγγέλου δήλωσε ότι η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα
παρουσιάζει σταθεροποίηση, ενώ πρόσθεσε πως «η ματιά
μας είναι στραμμένη στη Βόρεια Ελλάδα. Αύξηση κατά 60%
παρουσιάζει η Κοζάνη. Διπλασιασμό των κρουσμάτων η Ξάν-
θη. Υπερδιπλάσιο αριθμό κρουσμάτων παρουσιάζει η περιο-
χή της Θεσσαλονίκης».

Περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη ανησυχούν
τους επιστήμονες και, όπως είπε, επικρατεί και πάλι η ενδο-
οικογενειακή μετάδοση. Αναφέρθηκε εκτενώς στα παιδιά,
σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε μι-
κρές ηλικίες δεν έχει παρουσιάσει αύξηση, ενώ επανέλαβε

την έκκληση για πιστή εφαρμογή των κανόνων αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου για τη μείωση των κρουσμάτων στη σχολική
κοινότητα. Ακόμη, μίλησε για «πανδημία των ανεμβολία-
στων», σημειώνοντας ότι η μετάλλαξη Δέλτα χτυπάει και νε-
ότερες ηλικίες.

Η μεγάλη επιβάρυνση στη Βόρεια Ελλάδα φάνηκε χθες και
από τον αναθεωρημένο επιδημιολογικό χάρτη, σύμφωνα με
τον οποίο Δράμα, Ξάνθη και Καστοριά εντάχθηκαν στις κόκκι-
νες περιοχές και βρίσκονται ένα βήμα πριν από το μίνι lock-
down. Στο επίπεδο 4 παραμένουν Αργολίδα, Ημαθία, Πέλλα,
Πιερία και Καβάλα, ενώ από το κόκκινο βγήκε η Ευρυτανία.

«Καμπανάκι κινδύνου» από τους ειδικούς για τη Βόρεια Ελλάδα 

ΣΣαρώνει 
η μετάλλαξη Δέλτα
Πλήρως έχει επικρατήσει η
μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα
μας, σύμφωνα και με τα τελευ-
ταία στοιχεία που δόθηκαν
χθες στη δημοσιότητα από τον
ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, από τη
γονιδιωματική ανάλυση σε 838
δείγματα που έχουν επιλεγεί
τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα
και αφορούν την περίοδο 11
Μαρτίου 2021 έως 10 Σεπτεμ-
βρίου 2021, αναδείχθηκαν συ-
νολικά 809 δείγματα με στελέ-
χη ειδικού ενδιαφέροντος και
3 δείγματα με στελέχη σε απο-
κλιμάκωση. Εκ των 809 δειγ-
μάτων, τα 745 αφορούν το στέ-
λεχος Δέλτα, 63 αφορούν το
Άλφα και 1 το Βήτα.
Στο μεταξύ, τα νέα εργαστη-
ριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 2.125, εκ των οποίων 7
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με κορονοϊό είναι 31, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά
14.606 θάνατοι. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 331.
Μεταξύ των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι,
300 (90,63%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και 31 (9,37%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 162.

«Πόλεμος» γιατρών για τη 
νοσηλεία ασθενών με Covid

Να μη νοσηλεύονται στις 
πανεπιστημιακές κλινικές ζητούν 
οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής -
Σκληρή ανακοίνωση από την ΕΙΝΑΠ
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Πειραιάς

Ξανά υποψήφιος ο Γιάννης Μώραλης

Δειλά αλλά σταθερά έχουν αρχίσει οι πρώτες δηλώσεις υπο-
ψηφιοτήτων για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε αυτό
το πνεύμα, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ερωτηθείς σε
εκπομπή του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά αν θα είναι ξανά υπο-
ψήφιος στις επόμενες εκλογές, απάντησε: «Θεωρώ και εγώ και
το έχω ξαναπεί ότι αν η ομάδα της οποίας ηγούμαι θέλει -και μέ-
χρι τώρα θέλει- να ξανακατεβούμε, βεβαίως θα είμαστε παρόν-
τες στις εκλογές. Έχουμε κάνει έργο, το υλοποιούμε και έχουμε
και σχέδια για το μέλλον, αλλά δεν είμαι ένας άνθρωπος, είμαστε
μια ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα θέλει».

Ιόνια Νησιά 

Η περιφέρεια τιμά τη μνήμη 
του Άγγελου Σικελιανού

Τον κορυφαίο ποιητή Άγγελο Σικελιανό, με αφορμή τη συμ-
πλήρωση φέτος 70 χρόνων από τον θάνατό του, τιμάει η Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων. Προς τούτο οργανώθηκε και πραγματοποιεί-
ται το Διεθνές Φεστιβάλ «Άγγελος Σικελιανός - Ημέρες Δελφι-
κής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στη Λευκάδα το τριήμερο 24-26
Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι όλες οι εκδηλώσεις μνήμης
και τιμής στον Άγγελο Σικελιανό τελούν υπό την αιγίδα της Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Στη Λευ-
κάδα, λοιπόν, κλείνει ο κύκλος των εκδηλώσεων που διεξήχθη-
σαν σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας, συγκεκριμένα στους
Δελφούς, στη Συκιά Κορινθίας, στη Σαλαμίνα και στην Αθήνα,
μέρη όπου έζησε και έδρασε ο Άγγελος Σικελιανός.

Τη δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπο-
λογισμού 7,85 εκατ. ευρώ, που αφορούν από
τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευ-
σης μέχρι αναπλάσεις κοινόχρηστων χώ-
ρων, δρομολογεί η Διεύθυνση Βιώσιμης Κι-
νητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσα-
λονίκης. Τον προγραμματισμό των έργων πα-
ρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρ-
χος Κωνσταντίνος Ζέρβας:
1. Ανάπλαση πεζοδρομίων και κοινόχρη-
στων χώρων και αναβάθμιση του ηλεκτρο-
φωτισμού στην περιοχή που περικλείεται
από τις οδούς Λαγκαδά, Μοναστηρίου και
Μιχαήλ Καλού (προϋπολογισμός 2.363.000
ευρώ).

2. Διαμόρφωση είκοσι οικοπέδων του δήμου
και της ΕΤΑΔ σε υπαίθριους χώρους στάθ-
μευσης (προϋπολογισμός 965.000 ευρώ).
3. Ανακατασκευή γηπέδων της οδού Παπα-
ναστασίου στην περιοχή της Νέας Ελβετίας
(προϋπολογισμός 622.000 ευρώ).
4. Ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, προϋπολο-
γισμού 1.898.000 ευρώ, με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Για την εκτέλεση εργασιών επισκευής
υποδομών ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις δη-
μοτικές κοινότητες (προϋπολογισμός
2.000.000 ευρώ).

Διαγωνισμό ερασιτεχνικής φωτογρα-
φίας άγριας ζωής της λίμνης Κάρλα
«Αγλαΐα Τσεκούρα» διοργανώνει η δη-
μόσια ομάδα του Facebook «Φωτογρά-
φοι της λίμνης Κάρλα και της ευρύτε-
ρης περιοχής» με την αρωγή της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας. Οι συμμετέχοντες
καλούνται να φωτογραφίσουν στην
έκταση της λίμνης Κάρλα αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή αυτής (ορεινό βό-

ρειο Πήλιο, Μαυ-
ροβούνιο), απο-
τυπώνοντας τον
φυσικό πλούτο
της (χλωρίδα,
πανίδα και οικό-
τοποι - ενδιαιτή-
ματα). Στη θεμα-
τογραφία της
συμμετοχής
μπορούν να συμ-
περιληφθούν

ζώα, πουλιά, ερπετά, φυτά, λουλούδια
και τοπία. Ο διαγωνισμός έχει σκοπό
την προσέλκυση του κόσμου στη λίμνη
Κάρλα με σκοπό να γνωρίσει την άγρια
ζωή και διοργανώνεται στη μνήμη της
Βολιώτισσας καθηγήτριας - φυσιογνώ-
στριας Αγλαΐας Κ. Τσεκούρα για το έργο,
την αγάπη και την προσφορά της, μαζί
με τον σύζυγό της Δημήτριο Οικονομί-
δη, στην καταγραφή και παρακολούθη-
ση της ορνιθοπανίδας της περιοχής.

! Θεσσαλία

«Κλικ» στην άγρια ζωή
της λίμνης Κάρλα

Προς δημοπράτηση έργα ύψους 7,85 εκατ. ευρώ

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη 

Αλεξανδρούπολη 

Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας εκπονεί ο Δή-

μος Αλεξανδρούπολης με στόχο να βελτιώσει τον κυκλο-
φοριακό χάρτη της πόλης. Ήδη τη σχετική σύμβαση υπέ-
γραψαν ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης και ο ανάδοχος
μελετητής. Σημειώνεται πως το σχέδιο προβλέπει τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών με μείωση της κα-
τανάλωσης ενέργειας, της ρύπανσης και ηχορύπανσης,
των ατυχημάτων και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Επισημαίνεται ότι τα σχέδια αυτά έχουν στόχο να δημι-
ουργήσουν ένα σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετα-
κινήσεων που εξασφαλίζει προσβασιμότητα των θέσεων
εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους, βελτιώνει την προ-
στασία και την ασφάλεια των μετακινουμένων, μειώνει τη
ρύπανση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κα-
τανάλωση ενέργειας, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και
την οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορών ανθρώπων
και εμπορευμάτων και ενισχύει την ελκυστικότητα και την
ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Η μελέτη χρηματο-
δοτείται από κονδύλια του Πράσινου Ταμείου.

Αριστοτέλης 

Συνεργασία με φόντο τον οινοτουρισμό 
Διμερή συμφωνία «οινικής δικτύωσης» του Δήμου Αρι-

στοτέλη Χαλκιδικής με τον Δήμο Φράιμπουργκ της γερμανι-
κής Βάδης Βυρτεμβέργης υπέγραψαν οι δήμαρχοι των δύο
πόλεων, με στόχο την ανάπτυξη κοινών οινοτουριστικών
δράσεων και οινικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο περιοχών.
Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένο αμ-
πελώνα στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, παρουσία ντόπιων
οινοποιών, εκπροσώπων ταξιδιωτικών γραφείων, δημοσιο-
γράφων, καθώς και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Προηγήθηκε πενθήμερη επίσκεψη σε αμπελώνες και
εμβληματικά σημεία της περιοχής, όπως τα Αρχαία Στάγει-
ρα, οι παραδοσιακοί οικισμοί της Αρναίας και της Μεγάλης
Παναγίας και οι αρχαιολογικοί χώροι της Ιερισσού και της
Ουρανούπολης, αμπελώνες στο Άγιον Όρος, σε Ιερά Μετό-
χια και Μονές, υποδομές όπου οι αγιορείτες μοναχοί εμφια-
λώνουν οίνους και τσίπουρο, ενώ έλαβαν μέρος σε wine
pairing δείπνα εκτός της Αγιώνυμης Πολιτείας.
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Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πρω-
τοβουλία του περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη να στηρίξει

την οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυ-
σμενείς συνέπειες που έχει προκαλέσει η
πανδημία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποιήθηκαν, η Περιφέρεια Αττικής
έχει καταβάλει μέχρι σήμερα 125 εκατ. ευ-
ρώ σε 4.600 μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις μέσω της διαδικασίας καταβο-
λής τής μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, στο
πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων που επλή-
γησαν από την πανδημία Covid-19 στην Ατ-
τική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ
Αττικής 2014 - 2020.

Όπως επισημαίνεται, συνολικά 9.617 πο-
λύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις λαμβά-
νουν τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε ένα

πρόγραμμα που ο συνολικός προϋπολογι-
σμός ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ. Η διαδι-
κασία εκταμιεύσεων συνεχίζεται με εντατι-
κούς ρυθμούς έτσι ώστε να ολοκληρωθεί
το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τον
ρυθμό υποβολής αιτημάτων καταβολής
από τους δικαιούχους και την πληρότητα
των φακέλων τους.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται από την αρ-
μόδια επιτροπή η διαδικασία εξέτασης των
3.000 ενστάσεων που υποβλήθηκαν από
τις επιχειρήσεις που δεν έλαβαν χρηματο-
δότηση, με στόχο να δημοσιευτούν οι σχε-
τικές αποφάσεις το αργότερο στις αρχές
Οκτωβρίου. Για τις επιχειρήσεις των οποί-
ων η ένσταση δικαιώνεται, θα υπάρξει πρό-
νοια ώστε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο
για να υποβάλουν το αίτημα καταβολής της
ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα.

Άργησε, αλλά ξαναλειτούργησε
Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα, που

επαναλειτουργεί έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια,
καθώς ολοκληρώθηκαν τα έργα ενεργειακής ανα-
βάθμισης με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττι-
κής, ύψους 643.000 ευρώ, ξεναγήθηκε ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης από τον δήμαρχο Μαρα-
θώνα Σ. Τσίρκα.  Στόχος των έργων ήταν η εξοικονό-
μηση ενέργειας και η μείωση του λειτουργικού κό-
στους του κολυμβητηρίου για τη βιώσιμη λειτουργία του, με τη χρήση των μέτρων ενεργειακής
εξοικονόμησης και την εγκατάσταση του ενεργειακά βελτιωμένου υβριδικού συστήματος. Ει-
δικότερα, ολοκληρώθηκαν η εγκατάσταση ενός ενεργειακά βελτιωμένου υβριδικού συστήμα-
τος θέρμανσης, η τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών, η τοποθέτηση ανεμοφρακτών για την προ-
στασία από τους ανέμους και οι εργασίες συντήρησης των κερκίδων του κολυμβητηρίου. Επι-
σημαίνεται ότι το κολυμβητήριο αποτελεί μέρος του πολιτιστικού και αθλητικού πάρκου του
Δήμου Μαραθώνος.

Ξεκινάει 
το φοιτητικό 
λεωφορείο

Την έναρξη των δρομολογίων του
φοιτητικού λεωφορείου από τη
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου ανακοίνωσε
ο Δήμος Διονύσου με σκοπό την
καλύτερη εξυπηρέτηση και διευ-
κόλυνση των φοιτητών που διαμέ-
νουν στην περιοχή. Όπως εξηγεί, η
φοιτητική συγκοινωνία ξεκινάει
και πάλι, δεδομένου ότι η εκπαι-
δευτική διαδικασία για το νέο ακα-
δημαϊκό έτος στα ΑΕΙ θα πραγματο-
ποιείται διά ζώσης, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην εκάστοτε ΚΥΑ
που εκδίδεται και αφορά στα έκτα-
κτα μέτρα προστασίας της δημό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορονοϊού. Τα
τρία δρομολόγια (προς Πολυτεχνει-
ούπολη Ζωγράφου, Πανεπιστημι-
ούπολη Ιλισίων και Πανεπιστήμια
Δυτικής Αττικής και Πειραιά) θα
εκτελούνται τις εργάσιμες μέρες,
εκτός από τις περιόδους και τις μέ-
ρες που τα ΑΕΙ δεν λειτουργούν.

Εξοικείωση 
στα μέσα 
μικροκινητικότητας
Πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι
των ηλεκτρικών πατινιών και πο-
δηλάτων βρέθηκαν στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής Νέας
Ερυθραίας στο πρώτο σεμινάριο
ασφαλούς οδήγησης με μέσα μι-
κροκινητικότητας, στο πλαίσιο
των δράσεων της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας του
Δήμου Κηφισιάς. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης
ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλά-
των πραγματοποιήθηκε σε συνερ-
γασία με το Ινστιτούτο Ασφαλούς
Οδήγησης «Πάνος Μυλωνάς» και
την εταιρεία GetElectric.gr. Στο
σεμινάριο οι παρευρισκόμενοι εί-
χαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν επίδειξη οδήγησης ηλε-
κτρικών πατινιών και ποδηλάτων
σε ειδικά διαμορφωμένη διαδρο-
μή εντός του πάρκου, ενώ ενημε-
ρώθηκαν για τα οφέλη της μικρο-
κινητικότητας αλλά και τους κιν-
δύνους που ελλοχεύουν κατά τη
χρήση των μέσων αυτών σε δημό-
σιους δρόμους.

Ποιος δήμαρχος στην Αττική
κατηγορείται από την αντιπο-
λίτευση αλλά και κάποια στε-
λέχη της παράταξής του ότι
είναι ο δήμαρχος με τις λιγό-
τερες συμμετοχές σε συμ-
βούλια; Σαν να μην έφτανε
που εμφανίζεται πολύ σπάνια
ακόμη και στις τηλεσυνε-
δριάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου της πόλης του, πρό-
σφατα ήταν απών και στη συ-
νεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου, όταν συζητήθη-
κε μεγάλο θέμα της πόλης
του, γεγονός που άναψε τα αί-
ματα και πάλι…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στήριξη 
στους φοιτητές
Κοντά στους φοιτητές που σπουδά-
ζουν στην επαρχία βρίσκεται για
πέμπτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Φυ-
λής, τους οποίους τροφοδοτεί σε
μηνιαία βάση με είδη παντοπωλεί-
ου και βασικής υλικής συνδρομής,
χωρίς να επιβαρυνθούν τα ίδια ή η
οικογένειά τους. Οι δικαιούχοι του
φοιτητικού πακέτου μπορούν να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση dkoinyp@fyli.gr ή να τα
καταθέτουν στα γραφεία της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας. «Η στήριξη
των φοιτητών μας είναι για εμάς ένα
διαρκές στοίχημα. Τους ευχόμαστε
να έχουν μια καλή φοιτητική πορεία
και να επιστρέψουν γρήγορα στον
τόπο μας που τους χρειάζεται», το-
νίζει ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

Περιφέρεια Αττικής 

Ενίσχυση σε 4.600
μικρές επιχειρήσεις 



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Δ
ιά ζώσης θα ξεκινήσουν τα
μαθήματα στα πανεπιστήμια
της χώρας την 1η Οκτωβρίου,
παρά τις επιφυλάξεις των

πρυτανικών Αρχών και με μοναδική «πα-
ραφωνία» μέχρι στιγμής τη Νομική Σχολή
Αθηνών, η οποία ανακοίνωσε ότι τα μαθή-
ματα θα γίνονται εξ αποστάσεως, καθώς
δεν μπορούν να τηρηθούν τα υγειονομικά
μέτρα στα αμφιθέατρα. Σε ανακοίνωσή
της η Σύνοδος των Πρυτάνεων έπειτα από
τη συνεδρίασή της, παρουσία και της ηγε-
σίας του υπουργείου Παιδείας, σημειώνει
ότι «η επιθυμία και αποφασιστικότητα της
πανεπιστημιακής κοινότητας, των διδα-
σκόντων, των φοιτητών και των εργαζομέ-
νων για επιστροφή στην κανονικότητα της
διά ζώσης εκπαίδευσης εκφράζεται από
το υψηλό ποσοστό του εμβολιασμού της».

Κατά τη συνεδρίαση τέθηκαν στην ηγε-
σία του υπουργείου τα σοβαρά προβλήμα-
τα που συνδέονται με την ασφαλή μετάβα-
ση στη διά ζώσης εκπαίδευση και, από την
πλευρά της, διατυπώθηκαν οι προτεραι-
ότητες για τη χρηματοδότηση και τη λήψη
συγκεκριμένων μέτρων που θα στηρίξουν
τη μετάβαση, όπως η διάθεση 400 νέων
θέσεων ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. Ήδη, το
υπουργείο προχώρησε στην έκτακτη επι-
χορήγηση των ιδρυμάτων τους για την
ασφαλή μετάβασή τους στη διά ζώσης εκ-
παίδευση με ποσό ύψους 2.700.000 ευρώ,
το οποίο θα κατανεμηθεί στα ΑΕΙ με κριτή-
ρια τον αριθμό των φοιτητών, των τμημά-
των και τη γεωγραφική διασπορά.

Την ίδια ώρα, η Σύγκλητος της Νομικής
Σχολής αποφάσισε να πραγματοποιηθούν

τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Πιο συγκε-
κριμένα, όπως αναφέρει, «με την υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή και ειδικό-
τερα τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκα-
λίας και το υφιστάμενο προσωπικό του
ιδρύματος για τη διεξαγωγή των απαιτού-
μενων ελέγχων τα υποχρεωτικά μαθήμα-
τα, τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής
με τη συμμετοχή άνω των 65 φοιτητών και
τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα θα ξεκινήσουν εξ αποστάσεως. Τα
μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής με
συμμετοχή μικρότερη των 65 φοιτητών, τα
μαθήματα επιλογής του προπτυχιακού
προγράμματος, τα μαθήματα του προ-

γράμματος Erasmus και τα μαθήματα των
ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμά-
των θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης». Η
Σύγκλητος αναφέρει ότι θα επανεξετάσει
την απόφασή της τον Νοέμβριο, αφού συ-
νεκτιμήσει τα δεδομένα που θα προκύ-
ψουν κατά τον πρώτο μήνα της νέας ακα-
δημαϊκής χρονιάς.

Στην ίδια λογική, ο Σύλλογος Διδακτι-
κού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ ζητά να εφαρμοστεί υβριδι-
κή ή και διαδικτυακή διδασκαλία, καθώς
και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
ελέγχου των εισερχομένων στις εισόδους
της Σχολής και να γίνει έλεγχος για τον

επαρκή εξαερισμό των αμφιθεάτρων και
των αιθουσών. Όπως σημειώνει με νόημα,
«η στήριξη της διά ζώσης διδασκαλίας και
η επιστροφή στην κανονικότητα, την
οποία όλοι επιθυμούμε, προϋποθέτουν
αυστηρά πρωτόκολλα και μέτρα προστα-
σίας, κυρίως όμως στήριξη των ΑΕΙ από το
υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες». 

Αξιολόγηση: Συνεχίζεται η διαμάχη υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών 
Σε οριστική ρήξη οδηγούνται εκπαιδευτικοί και υπουργείο

Παιδείας με αιχμή τον θεσμό της αξιολόγησης. Μετά τα συνδι-
καλιστικά όργανα δασκάλων και καθηγητών, που την περασμέ-
νη εβδομάδα απέστειλαν εξώδικο στο υπουργείο με το οποίο
γνωστοποιούσαν ότι οι εκπαιδευτικοί απέχουν από οποιαδήπο-
τε ενέργεια συνδέεται με τη διαδικασία της εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, η Ομοσπον-
δία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΚΠΕ) προχώ-
ρησε στην κήρυξη απεργίας-αποχής.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, «για την προάσπιση
των δίκαιων αιτημάτων μας επιδόθηκε στο υπουργείο Παιδείας
εξώδικη δήλωση της απεργίας-αποχής, γνωστοποιώντας επί-
σημα την κήρυξή της». 

Παράλληλα, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν σε
ειδικό έντυπο ότι θα συμμετάσχουν στην απεργία-αποχή από

κάθε αξιολογική διαδικασία, το οποίο θα καταχωρείται στο
πρωτόκολλο του σχολείου. Και ενώ το υπουργείο Παιδείας
προειδοποιεί με κυρώσεις, τα συνδικαλιστικά όργανα δασκά-
λων και καθηγητών «απάντησαν» ότι αναμένεται η συντριπτική
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή, όπως και

πέρυσι που ξεπέρασε σε ποσοστά, κατά τόπους, το 90%. Υπεν-
θυμίζεται ότι διδάσκοντες που αρνούνται να συμμετάσχουν
στην αξιολόγηση θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπό-
μενες πειθαρχικές ποινές, δηλαδή πρόστιμο έως τις αποδοχές
12 μηνών, στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως
πέντε έτη, στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία
επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επι-
πέδου για το ίδιο διάστημα, αφαίρεση της άσκησης των καθη-
κόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επι-
πέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της και υποβιβασμός έως
δύο βαθμούς. Σύμφωνα, πάντως, με το χρονοδιάγραμμα του
υπουργείου, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί η αποτίμηση του έργου κάθε σχολικής μονάδας και
τον ερχόμενο Ιούνιο να είναι έτοιμη η έκθεση της εσωτερικής
αξιολόγησης.

Έκτακτη επιχορήγηση των
ιδρυμάτων για την ασφαλή
μετάβαση - «Αντάρτικο» από
τη Νομική Σχολή Αθηνών 

ΑΕΙ: Επιστρέφουν στη διά ζώσης λειτουργία 
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Από τη Δήμητρα Δάρδα

Σ
άλο προκάλεσε η σοβαρή δη-
μόσια καταγγελία της Πηγής
Δεβετζή πως είχε πέσει θύμα
σεξουαλικής παρενόχλησης

από αθλητικό παράγοντα στο ξεκίνημα
της καριέρας της. Η Ολυμπιονίκης ακο-
λούθησε το παράδειγμα της Σοφίας
Μπεκατώρου, λύνοντας ύστερα από
χρόνια τη σιωπή της, νικώντας τους
εφιάλτες και τον φόβο του στίγματος.

« Έχω κι εγώ μια κακοποιητική εμ-
πειρία από παράγοντα του αθλητισμού,
όχι από τον στίβο, όταν είχα κατέβει
στην Αθήνα, ένα κορίτσι από την επαρ-
χία, που δεν είχα την πονηράδα να σκε-
φτώ ότι θα με πλησιάσει κάποιος για να
εκμεταλλευτεί κάτι από εμένα. Γνώρι-
σα αυτόν τον άνθρωπο τότε και μου
έταξε λαγούς με πετραχήλια. Ήταν
πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
ήμουν ενήλικη, αλλά δεν είχα τις εμ-
πειρίες, ήμουν ακόμα κορίτσι, δεν
ήμουν γυναίκα. Μου έταξε μεγάλη
ζωή, να με πάρει από το ΟΑΚΑ, να μου
νοικιάσει σπίτι. Τον έβλεπα σαν πατέρα
μου», αποκάλυψε η αθλήτρια με τις με-
γάλες διακρίσεις στο τριπλούν και το
άλμα εις μήκος. 

Και συνέχισε: «Μια μέρα με είχε κα-
λέσει στο γραφείο του να μιλήσουμε για
τον αθλητισμό και κάποια στιγμή με
στρίμωξε, πήγε να με ακουμπήσει, κα-
τέβασε το παντελόνι του και με έριξε
στον καναπέ. Ευτυχώς με βοήθησε ο
Θεός και χτύπησε το τηλέφωνό του και
προσπάθησα να ξεφύγω. Εκείνη τη
στιγμή δεν ήξερα τι να κάνω, είχα πα-
γώσει. Το έχω βιώσει όλο αυτό σε
άσχημο βαθμό και πού να το πω; Ήταν
παντρεμένος με παιδιά και ο λόγος που
δεν το είπα ήταν επειδή σεβάστηκα τα
παιδιά του και τίποτα άλλο. Αυτόν τον
συναντούσα συνέχεια. Τον έβλεπα και
ήθελα να τον πνίξω», ανέφερε στην εκ-
πομπή της Κατερίνας Καινούργιου. 

Ψύχραιμη και αποφασισμένη να φτά-
σει το μαχαίρι στο κόκαλο, η παγκόσμια
πρωταθλήτρια ανέφερε πως μετά το
τραγικό συμβάν τον συναντούσε συχνά
σε αθλητικές συναντήσεις και πως ο
τρόμος στη θέα τού παραλίγο βιαστή
της την έκανε να επιστρέψει στην Αλε-
ξανδρούπολη.  

«Τον συναντούσα συνέχεια. Τον
έβλεπα και ήθελα να τον πνίξω. Έκανε
ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Δεν μπορού-
σα να το πω στους γονείς μου. Είπα ότι
δεν με θέλουν οι προπονητές και θα γυ-

ρίσω πίσω. Έπαιρνα τα μετάλλια και δεν
μπορούσα να τα χαρώ», δήλωσε στην
πρωινή εκπομπή του Alpha, σοκάρον-
τας με τις αποκαλύψεις της.

Η Πηγή Δεβετζή ανέφερε πως για
ένα διάστημα έμεινε σε μοναστήρι και
πως η εξομολόγηση του άγριου περι-
στατικού σε πνευματικούς πατέρες της
πρόσφερε γαλήνη και το θάρρος να μι-
λήσει: «Πριν από δύο χρόνια πήγα στα
Ιεροσόλυμα, έπεσα πάνω στον Πανάγιο

Τάφο, είπα “συγχώρεσέ τον και βοήθη-
σέ με να προχωρήσω”».

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η οικογένεια της 31χρο-
νης Δώρας Ζ. που έπεσε νεκρή από τα πυρά του πρώην
συντρόφου της στο Ροδίνι της Ρόδου, την ώρα που οι
αποκαλύψεις για το σκοτεινό παρελθόν του 40χρονου
δολοφόνου της και μετέπειτα αυτόχειρα διαδέχονται η
μία την άλλη.  Ο 40χρονος Κ.Μ. μόνο άγνωστος δεν
ήταν στις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές του νησι-
ού, καθώς κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί για πα-
ρακολουθήσεις πρώην συντρόφων του, ξυλοδαρμούς,
ακόμη και απειλές με όπλα. Η πλέον χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση μιας κοπέλας που είχε σύντομη σχέ-
ση μαζί του, με την ίδια να τον μηνύει δύο φορές ελπί-
ζοντας να γλιτώσει από τον εφιάλτη που έβαλε στη ζωή

της. Πρόκειται για μια χωρισμένη γυναίκα, μητέρα
τριών ανήλικων παιδιών, που για περίπου τέσσερις μή-
νες ήταν ζευγάρι με τον 40χρονο Κ.Μ., με την ίδια να
τον μηνύει για απειλή και άσκηση βίας, καθώς επίσης
και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Για τον
ίδιο λόγο άλλωστε (βίαιη συμπεριφορά) είχε χωρίσει -
σύμφωνα με πληροφορίες- και από τη σύζυγό του, με
την οποία είχαν αποκτήσει κι ένα παιδί. 

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, ο
τεχνίτης αλουμινίου στο επάγγελμα, παρακολουθούσε
συνεχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της άτυχης
Δώρας όσο και των πρώην συντρόφων του. «Δεν του

άρεσε να ανεβάζει το παιδί μου φωτογραφίες, της το
είχε απαγορεύσει. Το παιδί μου, το σεβάστηκε», απο-
κάλυψε η μητέρα της αδικοχαμένης εκπαιδευτικού ει-
δικής αγωγής, μη μπορώντας να πιστέψει το κακό που
βρήκε την οικογένειά της. Στο ίδιο μήκος κύματος και
τα λεγόμενα από φίλες της: «Η Ντόρα δεν ήταν καλά,
την καταπίεζε σε πολλά πράγματα. Τη ζήλευε πάρα πο-
λύ, της έσβησε όλες τις φωτογραφίες στο Facebook».

Για την 31χρονη κοπέλα ο χωρισμός έμοιαζε με λύ-
τρωση, καθώς παρά τις απειλές δεν μπορούσε κανείς
να φανταστεί ότι θα έφτανε στο σημείο να πάρει μια κα-
ραμπίνα και να κόψει το νήμα της ζωής της Δώρας. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Η Πηγή Δεβετζή δήλωσε
πως δράστης ήταν 
αθλητικός παράγοντας 
τον οποίο είχε εμπιστευτεί
στην αρχή της καριέρας της
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Περιμένουν ύφεση
Από την επιστημονική κοινότητα, πάντως, πε-
ριμένουν μερικές μέρες μήπως υπάρξει ύφε-
ση στον αριθμό κρουσμάτων, μολονότι και η
ΔΕΘ έπαιξε τον ρόλο της στη διαμόρφωση του
συνολικού αριθμού προσβεβλημένων από Co-
vid. Και επειδή συνδυάστηκαν ΔΕΘ και άνοιγ-
μα σχολείων, η εξέλιξη φάνταζε -απειλητικά-
φυσιολογική. 

Σ
το εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου αναμένε-
ται να καθίσει το πρωί της Παρασκευής ο αγγειοχει-
ρουργός, στα χέρια του οποίου πέθανε 36χρονη μεσί-

τρια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια πέταξε
το άψυχο σώμα της σε γκρεμό της Χαλκιδικής για να εξαφα-
νιστούν τα ίχνη της, ενώ παρίστανε τον ανήξερο, λέγοντας ότι
δεν την είχε συναντήσει.

Ο αγγειοχειρουργός είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισό-
βια κάθειρξη και επιπλέον δύο χρόνια φυλάκισης, καθώς
δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό για τον θάνατο
της άτυχης γυναίκας στις 26 Απριλίου 2017. Η 36χρονη είχε
επισκεφτεί το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου ο κατηγορού-
μενος ήταν ειδικευόμενος, και εκείνος την οδήγησε σε έναν
εγκαταλελειμμένο χώρο, όπου ξεκίνησε τη διαδικασία επέμ-
βασης για αφαίρεση κιρσών από το πόδι της. Σύμφωνα όμως
με όσα αποκαλύφτηκαν στη δίκη, της χορήγησε δύο ισχυρά
αναισθητικά και η γυναίκα έχασε τη ζωή της, χωρίς ο ίδιος να
καλέσει κανέναν ειδικό γιατρό σε βοήθεια.

Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος της 36χρονης
προήλθε από ιατρικό λάθος και ότι ο ίδιος ενήργησε όπως
γνώριζε σε τέτοιες επεμβάσεις, ενώ για την εξαφάνιση του
σώματός της υποστήριξε ότι καταβλήθηκε από πανικό και
για αυτό οδήγησε με το αυτοκίνητό του μέχρι τη Χαλκιδική,
όπου την πέταξε. Η γυναίκα εντοπίστηκε, καθώς η αστυνομία
ακολούθησε τα ίχνη του κινητού του τηλεφώνου που αποτύ-
πωσε τις κινήσεις του. 

Η ψηφιοποίηση των αρχείων και των λειτουργιών
του ΕΦΚΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης
του Δημήτρη Κούβελα με τον α’ υποδιοικητή του ΕΦ-
ΚΑ, καθηγητή Αλέξανδρο Βαρβέρη. 

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ ζήτησε κατά
προτεραιότητα τη διευκόλυνση έκδοσης ασφαλιστι-

κής ενημερότητας των δικηγόρων, μηχανικών και άλ-
λων ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ τόνισε ότι «η
ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής των συντάξεων
είναι η σημαντικότερη υπηρεσία που μπορεί να προ-
σφέρει το κράτος πρόνοιας μετά την προστασία της
υγείας των πολιτών».

Συνάντηση με επίκεντρο τον ΕΦΚΑ

Βαθιά ανακούφιση 

Με βαθιά ανακούφιση υποδέχτηκαν οι άν-
θρωποι της αγοράς στη Θεσσαλονίκη τις δη-
λώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάν-
νη Οικονόμου, ότι «δεν υπάρχει καμία σκέψη
για εφαρμογή του λοκντάουν στην πόλη». Εκ-
πρόσωποι φορέων του εμπορικού κόσμου
ετοιμάζονταν να βγουν στο… πεζοδρόμιο σε
αντίθετη περίπτωση, κάτι που είχε ήδη επι-
σημανθεί και στην τελευταία παρουσία στη
Θεσσαλονίκη τού υπουργού Υγείας Θανάση
Πλεύρη. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το «χαρτί» 
του πρύτανη 
Λόγω ιδιότητος και συνθηκών, τα
ονόματα των δύο γιατρών στη
Θεσσαλονίκη, του πρύτανη του
ΑΠΘ Νίκου Παπαϊωάννου και του
προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδά-
κτυλου, έπαιξαν ήδη, κυρίως για
την κάθοδό τους στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης. Ο Νίκος Παπαϊωάννου δεί-
χνει έντονη δραστηριότητα τόσο
στα κοινά όσο και στα πρυτανικά
καθήκοντά του με συνεργασίες
του ΑΠΘ με ευρωπαϊκά πανεπι-
στήμια, ενώ πιστώνεται και τη λει-
τουργία ξενόγλωσσου προπτυχια-
κού τμήματος Ιατρικής.

Υπερασπίστηκε 
Μουτίδου η Λατινοπούλου
Η γνωστή πολιτεύτρια Θεσσαλονίκης
της ΝΔ, η Αφροδίτη Λατινοπούλου,
υπερασπίστηκε την ηθοποιό Σοφία
Μουτίδου με ανάρτησή της στα social
media, όταν η δεύτερη δέχτηκε επί-
θεση για σχόλιο που έκανε. Χαρακτη-
ριστικά, η κυρία Λατινοπούλου έγρα-
ψε: «Ο φασισμός της πολιτικής ορθό-
τητας έπιασε σήμερα στο στόμα του
τη Μουτίδου. Ε, βέβαια. Απαγορεύε-
ται να κάνουμε σάτιρα για
κοντές/ούς, χοντρές/ούς, τώρα απα-
γορεύεται και για τους ομοφυλόφι-
λους. Αριστοφάνη, αν ζούσες σήμερα
όλοι αυτοί σίγουρα θα σε είχαν κατα-
δικάσει στο πυρ το… εξώτερον».

Δεν δείχνει 
να ενδιαφέρεται 
Ο πρόεδρος του ΠΙΣ, ωστόσο, δεν
δείχνει -προς το παρόν τουλάχιστον-
να ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για
αυτό και ο λόγος του είναι καθαρά
επιστημονικός και ποτέ πολιτικός,
ακόμη και αν χρειάζεται σε πλείστες
περιπτώσεις να διαφωνήσει με κυ-
βερνητικές ντιρεκτίβες σχετικά με
την πολιτική απέναντι στην πανδη-
μία. Βεβαίως, όταν έρθει η ώρα των
εκλογών, κανείς δεν ξέρει κάτω από
ποιες συνθήκες θα χρειαστεί να επι-
στρατευτούν όλες οι δυνάμεις όταν
το διακύβευμα είναι σοβαρό. Άλλω-
στε, υπάρχει και η… Ευρωβουλή.

Ενισχύεται 
η Α’ Θεσσαλονίκης 
Τα ονόματα των δύο γιατρών (Παπαϊωάννου,
Εξαδάκτυλος) που ακούστηκαν έως τώρα δεν
θα είναι τα μοναδικά νέα στην Α’ Θεσσαλονί-
κης. Υπάρχουν και εκπλήξεις αλλά και πρό-
σωπα που αποφάσισαν να μπουν δυναμικά
στην πολιτική σκηνή έπειτα από μια περίοδο
αποχής. Προς το παρόν, μετρούν τις δυνάμεις
τους και τη… δυναμική τους.

Δύσκολες ώρες 
για την αντιδήμαρχο 
Βαρύ είναι το πένθος για την αντιδήμαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Με-
λά, τη Χαρά Αμανατίδου, καθώς έφυγε πολύ
πρόωρα από τη ζωή ο αδελφός της, Κώστας.
Ήταν καθηγητής σε γυμνάσιο των Συκεών, ενώ
είχε εργαστεί και σε σχολείο της Ευκαρπίας
και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε μαθητές και
συναδέλφους του. Τα θερμά συλλυπητήρια για
την απώλεια του εκπαιδευτικού Κώστα Αμα-
νατίδη εξέφρασε και η Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονί-
κης μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Αναβιώνει ο θάνατος μεσίτριας στα χέρια αγγειοχειρουργού 



Οι αρχηγοί στρατού
ΗΠΑ και Ρωσίας 
συζητούσαν 
επί έξι ώρες 
για το Αφγανιστάν  

Έξι ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες που
είχαν χθες οι κορυφαίοι αξιωματικοί του
στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών και της
Ρωσίας στο Ελσίνκι, στην πρώτη πρόσωπο
με πρόσωπο συνάντησή τους από το 2019,
καθώς και οι δύο χώρες προσαρμόζονται
στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται με
την αποχώρηση των ΗΠΑ και την ανάληψη
της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφ-
γανιστάν.

Ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, επικεφαλής
του γενικού επιτελείου στρατού των ΗΠΑ,
και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου
στρατού της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ
συνήθως δεν αποκαλύπτουν τις λεπτομέ-
ρειες των συζητήσεών τους, ενώ οι δηλώ-
σεις και από τις δύο πλευρές ήταν λακωνι-
κές.

Σε ανακοίνωση του αμερικανικού στρα-
τού, η οποία περιλάμβανε λεπτομέρειες
σχετικά με τη διάρκεια της συνάντησης,
αλλά όχι την ημερήσια διάταξη, αναφέρε-
ται ότι οι συνομιλίες αποσκοπούσαν στη
«μείωση του κινδύνου και την επιχειρη-
σιακή αποκλιμάκωση». Το ρωσικό ειδησε-
ογραφικό πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι οι
συνομιλίες αποσκοπούσαν σε συζητήσεις
για τη μείωση των κινδύνων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία
έχουν συχνά ανταγωνιστικά στρατιωτικά
συμφέροντα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλ-
λων σε χώρες όπως η Συρία, όπου οι αμε-
ρικανικές και οι ρωσικές δυνάμεις επιχει-
ρούν σε κοντινή απόσταση. Ο τρόπος με
τον οποίο η Ουάσιγκτον και η Μόσχα προ-
σανατολίζονται στα επόμενα βήματα στο
Αφγανιστάν μένει να φανεί. Ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η
Μόσχα πρέπει να συνεργαστεί με την κυ-
βέρνηση των Ταλιμπάν και ότι οι παγκό-
σμιες δυνάμεις θα πρέπει να εξετάσουν το
ενδεχόμενο να αποδεσμεύσουν τα περι-
ουσιακά στοιχεία του Αφγανιστάν. 

Η
Βρετανία επεξεργάζεται μια σει-
ρά εναλλακτικών επιλογών για
να αντιμετωπίσει την έλλειψη
οδηγών φορτηγών, μεταξύ των

οποίων να προσελκύσει και πάλι πίσω στην
αγορά πρώην εργαζομένους εν μέσω προ-
ειδοποιήσεων από τη βιομηχανία τροφίμων
ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες μπορεί να κα-
ταρρεύσουν ενόψει των Χριστουγέννων. 

Το άλμα στις τιμές χονδρικής του φυσι-
κού αερίου στην Ευρώπη έχει προκαλέσει
δονήσεις στους παραγωγούς ενέργειας,
χημικών και χάλυβα και έχει ασκήσει πιέ-
σεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, που ήδη
έτριζαν κάτω από την έλλειψη εργατικού
δυναμικού και την αναταραχή του Brexit.

Kρατική στήριξη
Αφού οι τιμές αερίου προκάλεσαν έλλει-

ψη του διοξειδίου του άνθρακα, η Βρετανία
αναγκάστηκε να παρατείνει την κρατική
στήριξη έκτακτης ανάγκης προκειμένου να
αποτρέψει έλλειψη σε πουλερικά και κρέ-
ας.

Ο Tesco, ο μεγαλύτερος όμιλος σουπερ-
μάρκετ στη Βρετανία, είπε σε κυβερνητι-
κούς αξιωματούχους την περασμένη εβδο-
μάδα ότι η έλλειψη οδηγών φορτηγών μπο-
ρεί να οδηγήσει σε φρενήρεις αγορές από
πανικόβλητους καταναλωτές ενόψει των
Χριστουγέννων, αν δεν ληφθούν μέτρα,
σύμφωνα με αναφορές σε μέσα ενημέρω-
σης.

Σε κάποιες περιοχές τα ράφια των σου-
περμάρκετ είναι άδεια από ανθρακούχα πο-
τά και εμφιαλωμένο νερό, ενώ οι εκτροφείς
γαλοπούλας προειδοποίησαν ότι το χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι ίσως να μην έχει

φέτος την παραδοσιακή γαλοπούλα, αν συ-
νεχιστεί η έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα.

Αλυσίδες σουπερμάρκετ και αγρότες
έχουν ζητήσει από τη Βρετανία να αντιμε-
τωπίσει τις ελλείψεις σε βασικούς τομείς -
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους οδηγούς, τη
διαδικασία επεξεργασίας και τη συγκομι-
δή- που έχουν προκαλέσει προβλήματα
στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Ο κλάδος μεταφορέων είπε ότι χρειάζεται
ακόμη 90.000 οδηγούς για να καλύψουν τη
ζήτηση, καθώς οι Ευρωπαίοι οδηγοί είναι
δυσκολότερο πλέον να εργαστούν στη Βρε-
τανία λόγω του Brexit, ενώ η πανδημία έχει
αποτρέψει νέους εργαζόμενους να αποκτή-
σουν την απαραίτητη πιστοποίηση.

Την περασμένη εβδομάδα o γερμανικός
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μεταφορών
(BGL) είχε απευθύνει έκκληση για την κά-
λυψη δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας
στον κλάδο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
του συνδέσμου Ντιρκ Ένγκελχαρντ στο
Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA),
λείπουν περίπου 60.000 με 80.000 οδηγοί.
Η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς, δε-
δομένου ότι κάθε χρόνο 30.000 οδηγοί συν-
ταξιοδοτούνται, ενώ ο αριθμός των νέων
στο επάγγελμα δεν ξεπερνά τους 15.000.

««Τέλος η πανδημία 
σε έναν χρόνο», λέει
το Νο1 της Moderna
Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna
Στεφάν Μπανσέλ πιστεύει ότι η πανδη-
μία του νέου κορονοϊού θα μπορεί να
τελειώσει σε έναν χρόνο, καθώς η αυ-
ξημένη παραγωγή εμβολίων διασφαλί-
ζει τις παγκόσμιες προμήθειες, σύμ-
φωνα με δηλώσεις του στην ελβετική
εφημερίδα «Neue Zuercher Zeitung».
«Αν δείτε την αύξηση της παραγωγικής
ικανότητας σε επίπεδο βιομηχανίας
τους τελευταίους έξι μήνες, αρκετές
δόσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες
έως τα μέσα του επόμενου έτους, ώστε
όλοι σε αυτήν τη Γη να μπορούν να εμ-
βολιαστούν. Οι ενισχυτικές δόσεις θα
μπορούν επίσης να γίνουν στην έκταση
που απαιτείται», δήλωσε σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στην εφημερίδα.
«Ο εμβολιασμός σύντομα θα είναι δυ-
νατός, ακόμη και για τα νήπια», σημεί-
ωσε. «Αυτοί που δεν εμβολιάζονται θα
ανοσοποιηθούν μόνοι τους φυσικά,
διότι η παραλλαγή Δέλτα είναι πολύ με-
ταδοτική. Με αυτό τον τρόπο θα κατα-
λήξουμε σε μια κατάσταση παρόμοια
με αυτήν της γρίπης. Θα μπορεί κάποι-
ος είτε να εμβολιαστεί και να έχει έναν
καλό χειμώνα είτε να μην το κάνει και
να κινδυνεύσει να αρρωστήσει και πι-
θανώς ακόμη και να καταλήξει στο νο-
σοκομείο», πρόσθεσε.
Στην ερώτηση αν αυτό σημαίνει μια
επιστροφή στην ομαλότητα το δεύτερο
εξάμηνο του ερχόμενου έτους, ο
Μπανσέλ απάντησε: «Από σήμερα σε
έναν χρόνο, υποθέτω». Ο διευθύνων
σύμβουλος της Moderna σημείωσε ότι
αναμένει πως οι κυβερνήσεις θα εγ-
κρίνουν τις ενισχυτικές δόσεις για αν-
θρώπους που έχουν ήδη εμβολιαστεί,
διότι ασθενείς που κινδυνεύουν και
εμβολιάστηκαν το περσινό φθινόπωρο
χρειάζονται «αναμφίβολα» αναμνηστι-
κή δόση. Η ενισχυτική έχει τη μισή δό-
ση της αρχικής, κάτι που σημαίνει ότι
περισσότερες από αυτές θα είναι δια-
θέσιμες.

Η βιομηχανία τροφίμων 
προειδοποιεί ότι 
οι εφοδιαστικές αλυσίδες 
κινδυνεύουν να 
καταρρεύσουν ενόψει 
των Χριστουγέννων

Βρετανία: Προς
αναζήτηση
90.000 οδηγών
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Γ
ια την «τέλεια καταιγίδα» που
βιώνει η Ευρώπη ως απόρροια
της τιμής του φυσικού αερίου, η
οποία έχει εκτιναχθεί σε πρω-

τοφανή υψηλά επίπεδα, έκανε λόγο ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Mytilineos Ευάγγελος Μυτιληναίος. Στο
πλαίσιο ενημέρωσης αναλυτών, επεσήμα-
νε πως αν κάνουμε την αναλογία της τιμής
της βενζίνης με τις σημερινές τιμές του
φυσικού αερίου, η αντίστοιχη τιμή θα ήταν
τα 7 ευρώ ανά λίτρο.

Όπως τόνισε ο κ. Μυτιληναίος, το τελευ-
ταίο διάστημα o συνδυασμός διαφόρων
πραγμάτων οδήγησε «στην τέλεια καταιγί-
δα». Ένας από τους λόγους είναι η καθυ-
στέρηση της συμφωνίας ανάμεσα στη Ρω-
σία και τη Γερμανία για τον αγωγό Nord
Stream 2, ο οποίος, αν είχε ολοκληρωθεί
και τεθεί σε λειτουργία, θα έφερνε ισορ-
ροπία προσφοράς και ζήτησης.

Εντούτοις, η επέμβαση και οι περιορι-
σμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κα-
θυστέρησαν το έργο, το οποίο αντί να ολο-
κληρωθεί το β’ εξάμηνο του 2019 τελεί-
ωσε πριν από λίγες μόνο μέρες. Πλέον
χρειάζεται έγκριση από τη γερμανική ΡΑΕ
και από την Κομισιόν προκειμένου να κα-
ταστεί λειτουργικός.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για γεωπολι-
τικό θέμα, καθώς με τις γερμανικές εκλο-
γές ενόψει και με πιθανότητα να αργήσει
να σχηματιστεί κυβέρνηση, δεν ξέρουμε
σε πόσο χρόνο θα υπάρχει πρωθυπουρ-
γός για να κάνει την απαραίτητη συζήτηση
με τους Ρώσους. «Θα είναι καλά αν γίνει
τον Δεκέμβριο», τόνισε ο κ. Μυτιληναίος.
Αντίστοιχα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
αντίβαρο, εμφανίζουν σοβαρή καθυστέ-
ρηση για να εφαρμοστούν λόγω της πολύ-
πλοκης αδειοδοτικής διαδικασίας.

Ακόμη και στην περίπτωση των υπερά-
κτιων αιολικών πάρκων, μολονότι, όπως
είπε, διαθέτουμε το καλύτερο αιολικό δυ-
ναμικό στην Ευρώπη, η σχετική τεχνολο-
γία έχει δρόμο να διανύσει, ενώ απαιτούν-
ται και τεράστιες επενδύσεις. Τόνισε, δε,

ότι σε αυτό το πλαίσιο η απόφαση για την
κατάργηση των λιγνιτικών αποδεικνύεται
πρόωρη, καθώς θα μπορούσαν να εξα-
σφαλίσουν και σταθερή προσφορά ενέρ-
γειας.

Ανακατατάξεις στους παρόχους
Η κατάσταση αυτή έχει φέρει σημαντι-

κές ανακατατάξεις και στον επιχειρηματι-
κό σχεδιασμό των παρόχων ηλεκτρικής
ενέργειας. «Αυτή είναι η εποχή να μη χά-
σεις λεφτά και να κινδυνεύσεις. Δεν είναι
εποχή να αυξήσεις μερίδιο αγοράς ούτε
να βγάλεις λεφτά», τόνισε, προσθέτοντας
ότι σε αυτό το περιβάλλον η ΔΕΗ έχει συγ-
κριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους
ανταγωνιστές της, καθώς παράγει ενέρ-
γεια και από υδροηλεκτρικά και από λιγνι-
τικά εργοστάσια.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη λιανική πώλη-
ση του ηλεκτρικού ρεύματος «θέμα επι-
βίωσης» και όχι προσοδοφόρα δραστη-
ριότητα. Επιπλέον χτύπησε καμπανάκι για
την αύξηση των απλήρωτων λογαρια-
σμών, καθώς είναι πολύ διαφορετικό από
τα 1.000 ευρώ τον χρόνο για ρεύμα να
πρέπει να πληρώνεις 1.800 ευρώ.

Αναφορικά με το πότε θα αποκλιμακω-
θεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ο
κ. Μυτιληναίος εκτίμησε ότι αυτό αναμέ-

νεται να συμβεί από την άνοιξη, ενώ το
2023 και το 2024 θα υπάρξει ακόμη μεγα-
λύτερη μείωση τιμών. 

Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αε-
ρίου στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλή-
ρωσης διαμορφώνεται στα 72 ευρώ ανά
μεγαβατώρα μέχρι και τον Μάρτιο για να
πέσει στα 38 και τα 32 ευρώ τον Απρίλιο
και τον Μάιο, όταν και εκτιμάται ότι θα
αποκλιμακωθεί η ζήτηση.

Αντίστοιχα, η μέση τιμή για το 2023 θα
είναι τα 26 ευρώ και για το 2024 τα 20 ευ-
ρώ. Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, «εί-
ναι αστρονομικό νούμερο, καθώς δου-
λεύαμε πάντα με την τιμή στα 10-12 ευρώ,
το πολύ 15». Πάντως, η εκτίναξη των τι-
μών στο φυσικό αέριο δεν θα έχει άμεσο
αντίκτυπο στο πετρέλαιο, καθώς πρόκει-
ται για αγορές με πολύ διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά.

Αποκλιμάκωση από την άνοιξη

Ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Mytilineos 
χαρακτήρισε «τέλεια καταιγίδα»
αυτό που βιώνει η Ευρώπη με
την τιμή του φυσικού αερίου
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ε Υ A Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Α I Ο Σ

Θετικές 
οι προοπτικές 
για τη 
μεταλλουργία 
Πολύ αισιόδοξος δήλωσε ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος για
τον τομέα της μεταλλουργίας,
τονίζοντας ότι θα υπάρξουν
πολύ ενδιαφέροντα νέα από τη
δραστηριότητα αυτή στο μέλ-
λον. Σχολιάζοντας τις υψηλές
τιμές του αλουμινίου, τόνισε
ότι αυτές προέρχονται από τη
μεγάλη ανάγκη ρεύματος που
χρειάζεται για να παραχθεί,
όμως το θετικό είναι ότι πρό-
κειται για ένα εύκολα ανακυ-
κλώσιμο υλικό. Ταυτόχρονα,
αναφερόμενος στον τομέα των
ΑΠΕ, χαρακτήρισε «δημιούρ-
γημα τέχνης» το νέο εργοστά-
σιο που κατασκευάζεται στη
Βοιωτία, ενώ ξεκαθάρισε ότι
σκοπός της εταιρείας είναι να
μεγαλώσει με μέτρο και με
ασφάλεια για τους μετόχους
της και στο κομμάτι των ΑΠΕ.
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Η ακτινογραφία
του ΕΝΦΙΑ

Σε 2,58 δισ. ευρώ ανέρχεται το φετινό
ύψος του ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν οι φο-
ρολογούμενοι, ενώ 1 στους 5 είτε θα πλη-
ρώσει τον μισό φόρο είτε καθόλου. Η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μία μέρα
μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών
του φόρου, έδωσε στη δημοσιότητα τα στα-
τιστικά στοιχεία με την ακτινογραφία του
φετινού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα και
τις επιχειρήσεις. Όπως προκύπτει από αυ-
τά, 7,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα κα-
λούνται να πληρώσουν φόρο ύψους 2,093
δισ. ευρώ, ενώ 68.542 επιχειρήσεις θα
πληρώσουν 494 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοι-
χείων, 1.272.745 φυσικά πρόσωπα θα
έχουν έκπτωση 50% του φόρου. Ο αριθμός
των φορολογούμενων αυτής της κατηγο-
ρίας είναι κατά περίπου 20% αυξημένος σε
σχέση με το προηγούμενο διάστημα, γεγο-
νός που οφείλεται στη μείωση των εισοδη-
μάτων που είχαν πολλοί φορολογούμενοι
το προηγούμενο έτος ως συνέπεια της παν-
δημίας. Επίσης, 62.326 φορολογούμενοι
απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή
ΕΝΦΙΑ λόγω οικογενειακής κατάστασης
(πολύτεκνοι) ή λόγω ύπαρξης προσώπου
με αναπηρία.

Σημειώνεται ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα
πληρωθεί σε έξι δόσεις και στους λογαρια-
σμούς των φορολογουμένων έχουν αναρ-
τηθεί και τα ποσά των δύο πρώτων δόσεων,
οι οποίες πρέπει να καταβληθούν στο τέλος
Οκτωβρίου. Η τελευταία δόση θα πληρωθεί
στο τέλος Φεβρουαρίου, ενώ οι φορολο-
γούμενοι μπορούν να πληρώσουν τον φόρο
με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων
ή σε 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής
κάρτας. Ο ΕΝΦΙΑ του 2022 θα αρχίσει να
πληρώνεται από τον Μάρτιο και θα εξοφλη-
θεί σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλα-
δή έως το τέλος Δεκεμβρίου.

O
σοι θεμελιώσουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα έως τις
31/12/2021 δεν υπάρχει κα-
νένας λόγος να φύγουν από

την εργασία τους, καθώς δεν τίθεται θέ-
μα αλλαγής των ορίων ηλικίας συντα-
ξιοδότησης. 

Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Ερ-
γασίας με αφορμή ερωτήματα από
ασφαλισμένους για το αν πρέπει να
σπεύσουν να προλάβουν τα ευνοϊκά
όρια ηλικίας και να συνταξιοδοτηθούν
μέχρι 31/12/2021, γιατί σε διαφορετική
περίπτωση θα μπορούν να βγουν στη
σύνταξη, όταν συμπληρώσουν το 67ο
έτος της ηλικίας τους.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι όποιος
ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δι-
καίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις
31/12/2021 μπορεί να το ασκήσει οπο-
τεδήποτε χωρίς κανέναν περιορισμό,
ενώ χαρακτηρίζει ως αυθαίρετη και
εσφαλμένη την άποψη ότι οι ασφαλι-
σμένοι που θέλουν να βγουν στη σύντα-
ξη πρέπει να το κάνουν έως το τέλος
του τρέχοντος έτος, γιατί από τη νέα
χρονιά θα τους πιάσουν τα νέα αυξημέ-
να όρια ηλικίας. Σύμφωνα με το υπουρ-
γείο, τα όρια ηλικίας δεν αυξάνονται.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι όσοι
ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα
συνταξιοδότησης μέχρι τις 18/08/2015

μπορούν να υποβάλουν οποτεδήποτε
το αίτημα συνταξιοδότησής τους και
μετά την 1/1/2022, χωρίς κανένα περιο-
ρισμό ή αύξηση ορίων συνταξιοδότη-
σης. Π.χ., ασφαλισμένη, μητέρα ανηλί-
κου που μέχρι 31/12/2012 είχε 5.500
μέρες ασφάλισης και ήταν 57 ετών,
μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδή-
ποτε, αφού θεμελίωσε δικαίωμα πριν
από τις 18/8/2015.

Από την άλλη, όσοι ασφαλισμένοι κα-
τοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότη-
σης μεταξύ 19/8/2015 και 31/12/2021
μπορούν να ασκήσουν και αυτοί οποτε-
δήποτε το δικαίωμά τους και μετά την
1/1/2022, συγκεκριμένα όταν συμπλη-
ρώσουν το νέο (μεταβατικό) όριο ηλι-
κίας. Π.χ., ασφαλισμένη μητέρα στο
ΙΚΑ που κατά το έτος 2012 έχει συμπλη-
ρώσει 5.500 μέρες ασφάλισης έχει
συγχρόνως ανήλικο παιδί και συμπλη-
ρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το έτος
2019 δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη
συμπλήρωση της ηλικίας 64 ετών και 5
μηνών. Το δικαίωμα το κατοχυρώνει το

2019 και το θεμελιώνει το 2023, ενώ το
δικαίωμα αυτό δεν χάνεται και μπορεί
να ασκηθεί και μετά το 2023.

Όσοι ασφαλισμένοι δεν θεμελίωσαν
ή κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα πριν από τις 31/12/2021 δεν εμ-
πίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας
και από 1/1/2022 συνταξιοδοτούνται με
τους εξής βασικούς κανόνες: Στο 67ο
έτος της ηλικίας με τουλάχιστον 15 έτη
ασφάλισης ή 4.500 μέρες ασφάλισης ή
στο 62ο έτος της ηλικίας με τουλάχι-
στον 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 μέρες
ασφάλισης ή στο 62ο έτος της ηλικίας
και τις εκάστοτε μέρες ασφάλισης που
απαιτούνται για μειωμένη σύνταξη,
όπου αυτή προβλέπεται.

Τέλος, το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δρομολογεί
την παράταση -κατά ένα έτος- στην
προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώ-
ρισης πλασματικών ετών που έληγε
στις 31/12/2021, προκειμένου οι ασφα-
λισμένοι να κατοχυρώσουν τα μεταβα-
τικά όρια ηλικίας. 

Διευκρινίσεις 
και παραδείγματα δίνει 
το υπουργείο Εργασίας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα
όρια ηλικίας από το 2022



Σ
ε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ύψους 750 εκατ. ευρώ προχωρά
η ΔΕΗ με απόφαση που έλαβε το

διοικητικό της συμβούλιο. Τα κεφάλαια
θα χρησιμοποιηθούν για αύξηση των
επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας αλλά και για εξαγορές στα
Βαλκάνια μονάδων Πράσινης Ενέργει-
ας. Στόχος αυτών των κινήσεων είναι να
περιοριστούν στο ελάχιστο οι ανάγκες
της χώρας για εισαγωγές και να εξα-
σφαλιστεί με τον τρόπο αυτό πολύ φθη-
νότερο ρεύμα για τους καταναλωτές,
καθώς θα μπορούν να απορροφώνται οι
κραδασμοί στην ενεργειακή αγορά.

Νωρίτερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα οι-
κονομικά της αποτελέσματα για το α’
εξάμηνο του έτους. Έτσι, τα επαναλαμ-
βανόμενα EBITDA ανήλθαν στα 471,5
εκατ. ευρώ του έτους σε σχέση με τα
457,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυ-
σινού διαστήματος. Το αντίστοιχο περι-
θώριο διαμορφώθηκε σε 21,5% από
20,3%. 

Κατά το α’ εξάμηνο του έτους κατα-

γράφηκαν μείωση της συμμετοχής
της λιγνιτικής παραγωγής στο 23% του
ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ (από
33%) και αύξηση της παραγωγής από
υδροηλεκτρικές και μονάδες φυσι-
κού αερίου κατά 108% και 54,7% αντί-
στοιχα.

Επίσης, όπως σημειώνεται στην ανα-
κοίνωση, το EBITDA του α’ εξαμήνου

του 2021, όπως και αυτό του α’ εξαμή-
νου του 2020, επηρεάστηκε επίσης από
ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις και δια-
μορφώθηκε σε 434 εκατ. ευρώ έναντι
485,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του
2020. Τα κέρδη μετά από φόρους δια-
μορφώθηκαν στα 26,9 εκατ. ευρώ,
έναντι 29,3 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου
του 2020.

Elton: Αύξηση 8% στις πωλήσεις 
το πρώτο εξάμηνο

Αξιοσημείωτες επιδόσεις και αντανακλαστικά
απέναντι στις δύσκολες συνθήκες λόγω της παν-
δημίας δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία του ομί-
λου Elton κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, κα-
θώς πέτυχε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσε-
ων κατά 8,11%, αύξηση του ενοποιημένου μει-
κτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων στο
17,65% έναντι 16,24% της αντίστοιχης περιόδου το
2020, με τα ενοποιημένα EBITDA να ανεβαίνουν
στο 8,05% έναντι 7,11% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Elton, o ενοποι-
ημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο
του 2021 ανήλθε σε 70,74 εκατ. ευρώ από 65,43
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ση-
μειώνοντας αύξηση κατά 8,11%. Τα ενοποιημένα
κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του
2021 ανήλθαν σε 3,66 εκατ. ευρώ, αυξημένα κα-
τά 53,11% έναντι των 2,39 εκατ. ευρώ της αντί-
στοιχης περιόδου του 2020.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Κύκλος εργασιών 
στα 70,23 εκατ. ευρώ

Στο ποσό των 70,23 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύ-
κλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ
ΚΡΙ το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι 65,92
εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξη-
μένος κατά 6,5%.Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε
24,57 εκατ. ευρώ, έναντι 22,76 εκατ. ευρώ το
πρώτο εξάμηνο 2020. Τα λειτουργικά κέρδη
(EBITDA) ανήλθαν σε 14,65 εκατ. ευρώ, έναντι
13,8 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν
σε 12,58 εκατ. ευρώ, έναντι 11,94 εκατ. ευρώ,
ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλ-
θαν σε 10,05 εκατ. ευρώ, από 9,09 εκατ. ευρώ
το πρώτο εξάμηνο του 2020. Στην ελληνική
αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2021
ανήλθαν σε 14,15 εκατ. ευρώ από 12,18 εκατ.
ευρώ, αυξημένες κατά 16,2%.

Τράπεζα Πειραιώς: Στο Apple Pay
οι πληρωμές με κινητό

Διαθέσιμη είναι πλέον και για τους πελάτες
της Τράπεζας Πειραιώς η εφαρμογή Apple Pay
που ψηφιοποιεί τις κάρτες τους και επιτρέπεται
συναλλαγές χωρίς τη φυσική κάρτα. Μέχρι σή-
μερα η τράπεζα διέθετε την εφαρμογή winbank
pay, αποκλειστικά για κατόχους συσκευών An-
droid. Πλέον θα εξυπηρετούνται με τον ίδιο τρό-
πο και τα iPhone κινητά. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Σε λίγες ημέρες, για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα παρουσιάζεται το νέο e-shop Huaweis-
tore.gr, φέρνοντας μια νέα εμπειρία ηλε-
κτρονικών αγορών στους καταναλωτές. Θα
είναι χωρισμένο σε προϊοντικές κατηγορίες,
όπως laptops για όλη την οικογένεια, tablets
τελευταίας τεχνολογίας με μοναδικό design,
smartphones με εκπληκτικές επιδόσεις και
κορυφαίες φωτογραφικές δυνατότητες,
true wireless stereo ασύρματα ακουστικά
freebuds με active noise cancelling, smart-
watches για παρακολούθηση υγείας και φυ-
σικής άσκησης, Wi-Fi rooters και άλλα γκά-
τζετ της Huawei.

Σε αλλαγή της όψης των καταστημάτων
της προχωρά η Eurobank, εισάγοντας
ταυτόχρονα ένα νέο λογότυπο. Εκτός
από λογότυπο, αλλάζει και ο χρωματι-
σμός, που διατηρεί το κόκκινο και το
μπλε, αλλά σε πιο σκούρες αποχρώ-
σεις. Οι ίδιες αλλαγές εφαρμόζονται
και στα ΑΤΜ που βρίσκονται στα κατα-
στήματα της τράπεζας. Η Eurobank
ανακοίνωσε ότι οι ανακαινίσεις θα γί-
νουν σταδιακά στο δίκτυό της.

Eurobank: Αλλάζουν λογότυπο τα καταστήματά της

Huawei: Σε λίγες ημέρες το νέο e-shop

ΔΕΗ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 750 εκατ. 



Motor Oil: Υγεία και
ασφάλεια στη νέα εποχή
της ψηφιοποίησης 

Η
Motor Oil προχωρά στην πλήρη εναρμόνιση
με τις νέες περιβαλλοντικές πολιτικές βιω-
σιμότητας και ανάπτυξης, αυτοματοποιών-

τας και ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες υγείας και
ασφάλειας του διυλιστηρίου. Σε αυτό το πλαίσιο,
έχει μπει σε εφαρμογή η σύγχρονη διαδικασία
άδειας εργασίας, η οποία παρέχει στο εξουσιοδο-
τημένο προσωπικό τη δυνατότητα να εκτελεί κάθε
δραστηριότητα ψηφιακά. Με αυτόν τον τρόπο δια-
σφαλίζονται η ασφάλεια και η αξιοπιστία των απαι-
τούμενων ενεργειών. Η ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας άδειας εργασίας είναι μέρος ενός ευρύτερου
προγράμματος πληροφορικής της Motor Oil, το
οποίο διατρέχει τον μετασχηματισμό των διαδικα-
σιών διυλιστηρίου σε κάθε τομέα: των συμβάντων,
του ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων. Η Real
Consulting, συνεργάτης της SAP Platinum, ανέλα-
βε την υλοποίηση αυτού του μετασχηματιστικού
έργου χρησιμοποιώντας τη λύση SAP Environ-
ment, Health & Safety (EHS).

DUR: «Έντυσε» την εκδήλωση 
«16 Χρόνια ΙΟΑΣ “Πάνος Μυλωνάς”»

Η DUR ήταν υποστηρι-
κτής της επετειακής
εκδήλωσης «16 Χρόνια
ΙΟΑΣ “Πάνος Μυλω-
νάς”» ντύνοντας τους
διοργανωτές με ενδύ-
ματά της. Ειδικότερα, η
επετειακή εκδήλωση
του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Έρευνας και
Εκπαίδευσης για την
Οδική Ασφάλεια και
την Πρόληψη & Μεί-

ωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”» εί-
χε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέμα-
τα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας,
της κυκλοφοριακής αγωγής και της μείωσης τροχαίων
ατυχημάτων. Η DUR, θέλοντας να συνεισφέρει σε δρά-
σεις που προάγουν την κυκλοφοριακή αγωγή και την
οδική ασφάλεια, θεώρησε τιμή της την υποστήριξη της
εν λόγω εκδήλωσης.

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: 
1η Πανελλαδική 
Περιβαλλοντική Δράση

Με 27 εταιρείες-μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ και περισσότερους από 1.000 εταιρικούς εθελοντές,
τις οικογένειες και τους φίλους τους που έδρασαν ταυτό-
χρονα σε 20 σημεία πανελλαδικά, πραγματοποιήθηκε η 1η
Πανελλαδική Περιβαλλοντική Δράση της πρωτοβουλίας
που είχε ως γνώμονα τη σημαντική καταστροφή που υπέ-
στησαν λόγω πυρκαγιών πολλές περιοχές της χώρας. Οι
εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι AGRINO, ΕΨΑ, Βιομη-
χανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, ΑΓΑΝ, Ευβοϊκή Ζύμη, SKAG,
Κύκνος, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless-Ευρω-
χαρτική, Απόστολος Παπαδόπουλος, Καλλικούνης, Βιβλία
Χώρα, Πυρήνας, Χιών, Μύλοι Δάκου, Γεωδή, ΜΕΒΓΑΛ, Οι-
κογένεια Στεργίου, VITEX, Forlabels, Flexia, Elikon, Φάρ-
μα Κουκάκης, SABO, SEPTONA και η EUROCERT. Κάθε
εταιρεία έδρασε σε κοντινή περιοχή με βάση τις ανάγκες
που διαπιστώθηκαν, με καθαρισμό καμένων σπιτιών, δα-
σών, παραλιών, βυθού και αναδάσωσης σε συνεργασία με
τον αντίστοιχο δήμο, συγκεντρώνοντας συνολικά 1.080 με-
γάλες σακούλες απορριμμάτων.

HENGAS: Προχωρούν 
οι εργασίες στη Μεγαλόπολη 
Με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του
δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγα-
λόπολης. Η HENGAS, πιστή στις δεσμεύσεις που ανέλαβε
με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης και Στρα-
τηγικής Συνεργασίας, έχει ήδη προχωρήσει στην κατα-
σκευή 1,8 χιλιομέτρων χαλύβδινου δικτύου μέσης πίε-
σης, 6 χιλιομέτρων δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής
πίεσης, 250 παροχών - service lines για την τροφοδότηση
500 τελικών καταναλωτών. Με βάση τα στοιχεία και την
προσεχή ολοκλήρωση της εξόδου του ΔΕΣΦΑ στα «Περι-
βόλια», στο τέλος του φθινοπώρου θα μπορεί να τροφο-
δοτηθεί με αέριο σημαντικό μέρος των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων της Μεγαλόπολης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Biomimetic: Σημαντική
ευρωπαϊκή διάκριση 

Τι κοινό έχουν τα μπιφτέκια μανιταριού, τα
τζιτζίκια, οι κατασκευαστές ινών κάνναβης και
μια εταιρεία ανακύκλωσης ενδυμάτων; Αυτές
είναι μερικές από τις πιο καινοτόμες μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
που ανακηρύχθηκαν φιναλίστ για το βραβείο
Enterprise Europe Network Award 2021.
Ανάμεσά τους είναι και η ελληνική εταιρεία
Biomimetic, η οποία, μέσα από πολυετή έρευ-
να στο εργαστήριο μικρο- και νανοεπεξεργα-
σίας υπερήχων λέιζερ του IESL, έχει γίνει ει-
δικός σε μια τεχνολογία που μιμείται τις δομές
και τις λειτουργικότητες διαφόρων ειδών που
απαντώνται στη φύση.

Πλαίσιο: Οργανώνεται 
με φόντο την Black Friday 

Για το εμπορικό γεγονός της Black Friday
ετοιμάζεται η Πλαίσιο Computers, καθώς
μετά τη σχολική σεζόν και ενόψει των Χρι-
στουγέννων αποτελεί την πιο θερμή εμπορι-
κά περίοδο της χρονιάς, με ειδικό βάρος στις
πωλήσεις του β’ εξαμήνου, που εισφέρει πε-
ρίπου 55% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Το
επιτελείο του ομίλου στοχεύει σε διατήρηση
της ανοδικής τάσης που καταγράφηκε το α’
εξάμηνο, όπου οι πωλήσεις (199,2 εκατ. ευ-
ρώ) ενισχύθηκαν κατά 34,1% ή 25,2% αφαι-
ρουμένης της επίπτωσης των επιδοτούμε-
νων πωλήσεων της ψηφιακής μέριμνας. Η
εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ισχυρή άνοδο
του EBITDA στα 6,6 εκατ. ευρώ (+24,2%), αύ-
ξηση κερδών προ φόρων στα 1,9 εκατ. ευρώ
(+281,5%) και κερδών μετά από φόρους στα
1,4 εκατ. ευρώ (+331,8%).
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για
δεύτερο σερί ματς στο πρωτά-
θλημα και τα μαύρα σύννεφα

έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρα-
νό της Λεωφόρου. Αυτήν τη φορά έχα-
σε 1-0 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη
(με γκολ του Καμαρά), με το ίδιο σκορ
που είχε φύγει ηττημένος από τον
ΠΑΣ στα Γιάννενα. 

Αν και είναι νωρίς ακόμη, μόλις
στην 3η αγωνιστική, ο κόσμος του Πα-
ναθηναϊκού αναρωτιέται στα social
media αν θα ξαναβρεθεί στο ίδιο έργο
θεατής όπως τα τελευταία τέσσερα
χρόνια - τόσα έχουν οι «πράσινοι» να
παίξουν στις ευρωπαϊκές διασυλλογι-
κές διοργανώσεις. Τη σεζόν 2019/20 ο
Παναθηναϊκός είχε χάσει 4-0 από τον
Άρη, 1-3 από τον ΟΦΗ και έφερε 1-1
με τη Λαμία. Τη σεζόν 2020/21, ήττα 0-

1 από τον Άρη, με το ίδιο σκορ από τον
Αστέρα στην Τρίπολη και 1-1 με τη Λά-
ρισα. Την τρέχουσα σεζόν ο Παναθη-
ναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά με νί-
κη 4-0 κόντρα στον Απόλλωνα στη Λε-
ωφόρο και μετά ήρθαν οι… μέλισσες.
Ουδείς, ωστόσο, σε αυτό το ματς με

τον Απόλλωνα προσμέτρησε το γεγο-
νός ότι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με
δέκα παίκτες από το 54’ και μέχρι τότε
είχαν δημιουργήσει τρεις κλασικές
ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός, όπως
μπορείτε να δείτε στον σχετικό πίνα-
κα, έχει δέκα ματς σερί δίχως νίκη

μακριά από την έδρα του.  Μεθαύριο
Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Βόλο
στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και με-
τά θα πάει να παίξει ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό το «Καραϊσκάκης». Έχει
μείνει ήδη τέσσερις βαθμούς πίσω
από την ΑΕΚ, που με γκολ του Αραού-
χο κέρδισε 1-0 τη Λαμία στο ΟΑΚΑ και
τον Ολυμπιακό, νικητή 4-1 του Απόλ-
λωνα Σμύρνης στο Φάληρο με δύο
γκολ του Τικίνιο και από ένα των Μα-
σούρα, Βρουσάι - ο Ντάουντα το γκολ
της «Ελαφράς Ταξιαρχίας». Οι «πρά-
σινοι» είναι και τρεις βαθμούς πίσω
από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την ήττα
του 1-0 στην πρεμιέρα από τον ΠΑΣ
στην Τούμπα μετράει δύο πολύ μεγά-
λα «διπλά», 1-0 τον Αστέρα στην Τρί-
πολη και 2-1 τον Παναιτωλικό στο
Αγρίνιο. 

Μαύρα σύννεφα στο «τριφύλλι»

Δέκα εκτός έδρας ματς δίχως νίκη
18/02/2021 (Κύπελλο): ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός ............................ 2-1
22/02/2021 (23η αγωνιστική): Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός ................1-0
06/03/2021 (25η αγωνιστική): ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός ..................1-0
21/03/2021 (1η αγων. Play Offs): Αστέρας - Παναθηναϊκός ......................2-2
11/04/2021 (3η αγων. Play Offs): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ................3-1
21/04/2021 (5η αγων. Play Offs): ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ............................1-1
25/04/2021 (6η αγων. Play Offs): ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ..........................0-0
12/05/2021 (9η αγων. Play Offs): Άρης - Παναθηναϊκός ..........................0-0
18/09/2021 (2η αγωνιστική): ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός ....................1-0
22/09/2021 (3η αγωνιστική): Άρης - Παναθηναϊκός ................................1-0
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Μ
ακροσκελή ανακοίνωση, μέσω της οποίας
επιτίθεται στη FIFA για την απόφασή της να
διοργανώνει Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια,

έβγαλε χθες η UEFA. Αναφέρει ότι με την απόφασή
της αυτή ανατρέπει όλο το ποδοσφαιρικό οικοσύστη-
μα της Ευρώπης, αδιαφορεί για την ψυχική και αγωνι-
στική υγεία των ποδοσφαιριστών και την κάλεσε σε…
διαπραγματεύσεις. 

Ωστόσο, είναι ειλημμένη η απόφαση του προέδρου
της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο να προχωρήσει σε αυτό το
εγχείρημα, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις της UE-
FA. Μάλιστα, η FIFA άρχισε επαφές με όλες τις 211
ομοσπονδίες-μέλη της ξεχωριστά.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, όσον αφορά στην Ελ-
ληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι ποια στάση
θα τηρήσει. Θα συνταχτεί με τη FIFA ή με την UEFA; Αν
τελικά περάσει η απόφαση της FIFA για Μουντιάλ ανά
δύο χρόνια, τότε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργά-
νωση του πλανήτη θα συμπέσει με το Euro που διορ-

γανώνει η UEFA κάθε δύο χρόνια. Μπάχαλο… Το κί-
νητρο φυσικά της απόφασης της FIFA είναι μόνο οι-
κονομικό. 

Τη φανέλα με το 9 στην πλάτη και γραμμένο το επίθετό του δώρισε στον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη ο πρόεδρος της FIFA Tζιάνι Ινφαντίνο κατά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Το δώρο του
Έλληνα πρωθυπουργού προς τον Ιταλό πρόεδρο της παγκόσμιας συνομοσπονδίας ήταν 
ένα συλλεκτικό ρολόι για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

«Πόλεμος» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο Άγρια επεισόδια 
στα Κάτω Πατήσια

Σοβαρά επεισόδια, που είχαν ως αποτέλεσμα
τον τραυματισμό δύο νεαρών, σημειώθηκαν το
βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον σταθμό
του ηλεκτρικού στα Κάτω Πατήσια μεταξύ των
οπαδών της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Όλα
άρχισαν όταν οπαδοί της ΑΕΚ επιτέθηκαν με μο-
λότοφ στον σύνδεσμο οπαδών του Παναθηναϊ-
κού. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νο-
σοκομείο.

«Βγάζει μάτια» 
στην Ευρώπη! 

Ο Τάσος Δουβίκας πήρε των ομματιών του
από την Ελλάδα και βγάζει… μάτια στην Ολ-
λανδία. Τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτός προτί-
μησε την Ουτρέχτη, με την οποία σκόραρε για
δεύτερο σερί ματς και αρχίζει να απασχολεί
έντονα τον ολλανδικό Τύπο. Ο 20χρονος σέν-
τερ φορ πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας
στην εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Ναϊμέγκεν
και είχε ισοφαρίσει σε 2-2 τη Βααλβάικ την
προηγούμενη αγωνιστική.

Τρόμαξε η σύζυγος 
του Ρούμπεν Πέρεζ

Τρομαγμένη δήλωσε η σύζυγος του Ισπανού
ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Ρούμπεν
Πέρεζ από την κλοπή του αυτοκινήτου του συζύ-

γου της στη Γλυφάδα. Την περιέγραψε ως
εξής: «Άκουσα τον ήχο του συναγερ-
μού, ο σύζυγός μου βγήκε στο μπαλ-
κόνι να δει και το αυτοκίνητο εξαφα-

νιστεί. Νιώθω λίγο φοβισμένη. Είναι η
πρώτη μου φορά στο εξωτερικό και είναι

δύσκολη κατάσταση».

Δέλλας και Φέστα 
για τον Απόλλωνα

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γιάννης Πετράκης
αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Απόλλω-
να μετά τις τρεις διαδοχικές ήττες. Υποψήφιοι
για να τον αντικαταστήσουν είναι ο Τραϊανός
Δέλλας και ο Ιταλός, πρώην της ΑΕΛ, Τζιανλού-
κα Φέστα. Ο Απόλλων έχασε 4-0 από τον Πανα-
θηναϊκό, 1-3 από τον Βόλο και 4-1 από τον Ολυμ-
πιακό.

Αποθεώθηκε ο Σπανούλης
Μια έκπληξη περίμενε τον Βασίλη Σπανούλη στο
σπίτι του. Μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός -
Απόλλων Σμύρνης 4-1 στο «Καραϊσκάκης», περί-
που 200 οπαδοί των «ερυθρολεύκων» συγκεντρώ-
θηκαν κάτω από το σπίτι του και τον κάλεσαν να κα-
τέβει. Και τον αποθέωσαν. Η σύζυγος του Σπανούλη
Ολυμπία Χοψονίδου έγραψε σχετικά στο Insta-
gram: «Σας ευχαριστώ που το έζησα αυτό με τον
άντρα μου και τα παιδιά μου».

Το δώρο 
του Ινφαντίνο 
στον Μητσοτάκη
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H έκθεση «Body
Worlds» στον
«Ελληνικό Κόσμο»

• Ελένη Φουρέιρα: Κατέβασε τα φθι-
νοπωρινά ρούχα, ανέβασε τα καλο-
καιρινά, πέταξε ό,τι δεν ήθελε και
έπειτα έπεσε στο κρεβάτι λιώμα από
την κούραση! 

• Εθισμένη στο junk food δή-
λωσε η εγκυμονούσα Κατερίνα
Στικούδη.

• «Γύφτισσα» αποκάλεσε τη νικήτρια
του «The Bachelor 1» η Κατερίνα
Καινούργιου, επειδή κράτησε το δα-
χτυλίδι αρραβώνα μετά τον χωρισμό
με τον Παναγιώτη Βασιλάκο.

• Το μοντέλο Σταματίνα Μυτι-
ληναίου μπορεί να κόπηκε στο
«GNTM», αλλά κατέκτησε ρόλο
στις «Άγριες Μέλισσες».

• Τέλος οι συζητήσεις της Έλενας
Χριστοπούλου με το Open. Τους απο-
χαιρέτησε και πήγε στον ΑΝΤ1!

• Η κυρία της μόδας θα καθίσει
στην καρέκλα της επιτροπής
του «Ελλάδα έχεις ταλέντο» δί-
πλα στον Γρηγόρη Αρναούτο-
γλου, τον Τάκη Ζαχαράτο και
την Κρυσταλλία Ρήγα.

• Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της
«P» για την παρουσίαση του σόου
από τον Νίκο Ράπτη! Μαζί του ο ηθο-
ποιός Σταύρος Σβήγκος.

• Επέτειος γάμου για την ηθο-
ποιό Κάρμεν Ρουγγέρη και τον
λυρικό ερμηνευτή Ανδρέα
Κουλουμπή. Έκλεισαν 57 χρό-
νια κοινής ζωής! 

• Στα τάρταρα της τηλεθέασης το
«Game of chefs» με την Ντορέττα
Παπαδημητρίου. Άρον άρον ολοκλη-
ρώνεται τέλος Οκτωβρίου.

• Παντρεύονται το Σάββατο ο
Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πε-
τρούνιας και η αθλήτρια Βασι-
λική Μιλλούση, δύο χρόνια με-
τά τον πολιτικό γάμο τους.

Η
πολυσυζητημένη έκθεση «Body
Worlds», με πραγματικά ανθρώπινα
σώματα σε κατάσταση πλαστινοποί-
ησης, εγκαινιάζεται σήμερα στο Ίδρυ-

μα Μείζονος Ελληνισμού «Μιχάλης Κακογιάννης»
(«Ελληνικός Κόσμος»). Είναι μία από τις πιο επιτυ-
χημένες, παράξενες αλλά και συναρπαστικές συλ-
λογές που φιλοξενούν τα νεκρά κορμιά δωρητών
που επιθυμούσαν να είναι χρήσιμοι και μετά θάνα-
τον, προσελκύοντας περισσότερους από 50 εκα-
τομμύρια επισκέπτες. Τα εκθέματα που κάνουν τον
γύρο του κόσμου από το 1995, παρουσιάστηκαν και
στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Casino Royale» στη
σκηνή που απειλείται η ζωή του πρωταγωνιστή
Ντάνιελ Γκρεγκ.

Ο πρωταρχικός στόχος των εμπνευστών των πρω-
τοποριακών «έργων» δρ Angelina Whalley και δρ
Gunther von Hagens είναι η πρόληψη και σχεδιά-
στηκαν για να εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά με τις
εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος
και να δείξουν τις επιπτώσεις του ανθυγιεινού τρό-
που ζωής, σε αντιδιαστολή με τα οφέλη ενός υγιούς
τρόπου ζωής.  Τα εκθέματα επιχειρούν να εμπνεύ-
σουν τους επισκέπτες να συνειδητοποιήσουν τη μο-
ναδικότητα του ανθρώπινου σώματος, αλλά και τη
φθαρτότητά του, να ενισχύσουν την αίσθηση της
ατομικής υγείας, να δείξουν τις δυνατότητες και τα
όρια του σώματος και να θέσουν το ζήτημα του νοή-
ματος της ζωής. Οι δημιουργοί ακολούθησαν την
τεχνική διατήρησης των ιστών του σώματος που
εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον Γερμανό
γιατρό Gunther von Hagens. Ο ίδιος πάσχει από τη
νόσο του Πάρκινσον και εξέφρασε την επιθυμία το
σώμα του να πλαστινοποιηθεί και να προστεθεί στην
έκθεση μετά τον θάνατό του.

«Οι ανιδιοτελείς δωρεές των ανθρώπων που πα-
ρουσιάζονται μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε μο-
ναδικές γνώσεις για το ανθρώπινο σώμα, το οποίο
προηγουμένως προοριζόταν για τους γιατρούς. Ως
εκ τούτου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ζων-
τανούς και νεκρούς δότες σωμάτων», αναφέρει
στη σελίδα του το Ινστιτούτο Πλαστινοποίησης που
εδρεύει στη Χαϊδελβέργη. Μάλιστα, υπάρχει κατά-
λογος 19.222 εγγεγραμμένων δωρητών σώματος
(από τον Ιούνιο του 2019) στην πλειοψηφία τους
Γερμανοί, 1.377 από την Αμερική και 26 από άλλες
χώρες. Η ανατομία και η πλαστινοποίηση ενός ολό-
κληρου σώματος απαιτούν 1.500 ώρες εργασίας
και συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον ένα έτος για
να ολοκληρωθεί.

Το εντυπωσιακό είναι πως ομάδα ειδικών στο
κέντρο «Plastination» στο Guben είναι αφιερωμέ-
νη στην ολοκλήρωση και την παραγωγή μοναδικών
και εξαιρετικών παραγγελιών για πλαστενικά,
συμπεριλαμβανομένης μιας καρδιάς μπλε φάλαι-
νας 200 κιλών για το Βασιλικό Μουσείο του Οντά-
ριο. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό Δευτέρα-
Παρασκευή από τις 10.00 το πρωί έως τις 7.00 το
απόγευμα. 



Θα λαμπάδιαζε 
το στούντιο!

Σε καταφύγιο ο γάμος

Η Τζούλια Νόβα και ο Μιχάλης Βιτζηλαίος
παντρεύτηκαν το απόγευμα της Τετάρτης με
πολιτικό γάμο στην Πάρνηθα. Η ρομαντική
τελετή πραγματοποιήθηκε στο Καταφύγιο
Μπάφι με θέα την Αθήνα και την εγκυμονού-
σα νύφη να λάμπει στο φαρδύ wedding
dress που έκρυβε επιμελώς τη φουσκωμέ-
νη κοιλίτσα της. Το ευτυχισμένο ζευγάρι αν-
τάλλαξε όρκους αγάπης και αιώνιας πίστης
παρουσία λίγων καλεσμένων -λόγω και της
πανδημίας-, με την παρουσιάστρια να δίνει
στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη γα-
μήλια τελετή.

Στο Μόντε Κάρλο η Βίσση

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη, πολυαναμενόμε-
νη φιλανθρωπική συναυλία της Άννας Βίσση αύ-
ριο στο πριγκιπάτο του Μονακό. Η τραγουδίστρια
βρίσκεται ήδη εκεί, με την αδελφή της Νίκη και
στενούς συνεργάτες, έτοιμη να δώσει τον καλύ-
τερό της εαυτό στη σκηνή του «Monte Carlo
Salle des Étoiles» που θα φωτιστεί με τα χρώ-
ματα της Ελλάδας. Μέρος των εσόδων θα δοθεί
στο ίδρυμα «Prince Albert II of Monaco Founda-
tion» για τη διατήρηση και προστασία της μεσο-
γειακής φώκιας μονάχους-μονάχους.

Η Ιωάννα Μαλέσκου δεν περ-
νάει καλά τις τελευταίες ημέ-
ρες. Μετά την on air κόντρα με
την Κατερίνα Καινούργιου και
την ανταλλαγή «καρφιών» για
το μέλλον της εκπομπής της
«Love it», η παρουσιάστρια
έκανε έξαλλο το Instagram.
Φωτογραφήθηκε χαμογελαστή
μέσα στη νύχτα -με πανσέληνο-
να κάνει τζετ σκι στα νότια προ-
άστια, προκαλώντας αρνητικά
σχόλια και κριτικές συνοδευό-
μενες από ειρωνικές παρατη-
ρήσεις.

Το «καρφί» της Κόκλα
Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία να
αγναντεύουν από ψηλά την όμορφη Νά-
ξο αποχαιρέτησαν το καλοκαίρι η make
up artist Κατερίνα Κόκλα και ο 8χρονος
Αναστάσης Αρναούτογλου. Η πρώην
σύντροφος του Γρηγόρη Αρναούτογλου
και ο μοναχογιός τους πόζαραν πιασμέ-
νοι χέρι χέρι, με την πλάτη γυρισμένη
στον φακό και τη γλυκιά μαμά να σχο-
λιάζει στη λεζάντα με νόημα: «Ο μόνος
άντρας που δεν θα με πληγώσει ποτέ».

Μακελειό 
στο Instagram

E
να λιβανιστήρι παραλίγο να δημιουργήσει πρόβλημα
στο στούντιο της Foss Productions στον Γέρακα, όταν
οι σειρήνες από τους ανιχνευτές καπνού προκάλεσαν

πανικό στους εργαζόμενους. Αιτία για τη μεγάλη λαχτάρα
ήταν η Δανάη Μπάρκα! Η οικοδέσποινα του Mega κάθε πρωί
λιβανίζει το καμαρίνι της για ευλογία και καλή ενέργεια, αλλά
δεν είχε υπολογίσει… τα μηχανήματα πυρόσβεσης! «Πήρα το
λιβανιστήρι μου και πήγα να λιβανίσω. Επειδή στο Mega
έχουμε αισθητήρες, όταν το ανάβω βγαίνω πάντα προς τα
έξω. Σήμερα έκατσα λίγο παραπάνω! Ο καπνός από το λιβανι-
στήρι πήγε στον αισθητήρα κι άρχισαν να βαράνε συναγερμοί
παντού. Άρχισαν να κατεβαίνουν άνθρωποι κι εγώ βγήκα έξω
με το εσώρουχο και φοβήθηκα πάρα πολύ. Άρχισα να τρέχω
στους διαδρόμους. Παραλίγο να σας βάλω φωτιά», παραδέ-
χτηκε on air η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου.
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Στο «J2US» με παρτενέρ-έκπληξη
Ο Χάρης Βαρθακούρης μπαίνει στο φετινό «Just the 2 of us» φιλο-
δοξώντας να είναι ο μεγάλος νικητής. Ο γιος του Γιάννη Πάριου θα
διαγωνιστεί στη σκηνή του λαμπερού σόου με παρτενέρ μια παλιά
του γνώριμη, τη νικήτρια του «Big Brother» Άννα Μαρία Ψυχαράκη,
με τη συνεργασία να χαρακτηρίζεται από τώρα εκρηκτική! Η πρε-
μιέρα του φιλανθρωπικού σόου έχει προγραμματιστεί για το βράδυ
του Σαββάτου.



Τ
α μάτια μας, επειδή είναι στο πιο κεν-
τρικό σημείο του προσώπου μας, συμ-
βάλλουν σημαντικά στην έκφρασή μας.
Η εμφάνιση των ματιών μας επηρεάζε-

ται σε μεγάλο βαθμό από ρυτίδες και «σακού-
λες» βλεφάρων, καθώς δίνουν σε όλο το πρόσω-
πο μια εικόνα κουρασμένη.

«Η φυσιολογική γήρανση του δέρματος έχει
ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση του δέρματος
των βλεφάρων με εμφάνιση πτυχών και ρυτί-
δων και την ανάπτυξη “σακουλών”, ιδίως στα
κάτω βλέφαρα. Το πρόβλημα φαίνεται περισ-
σότερο έντονο το πρωί λόγω συγκέντρωσης
υγρών στα βλέφαρα, όπου οι ιστοί είναι πιο χα-
λαροί. Σε μερικούς ασθενείς υπάρχει γενετική
προδιάθεση, με αποτέλεσμα η χαλάρωση να
εμφανίζεται σε πολύ μικρότερη ηλικία από το
αναμενόμενο», αναφέρει ο πλαστικός χει-
ρουργός Γεώργιος Ζαμπάκος.

Η βλεφαροπλαστική βελτιώνει την έκφραση
του προσώπου και του δίνει μια πιο νεανική και
φρέσκια εμφάνιση. Δεν διορθώνει, όμως, τις ρυ-
τίδες στο λεγόμενο «πόδι της χήνας» και δεν
εξαφανίζει τους μαύρους κύκλους γύρω από τα
μάτια (αν και συχνά βελτιώνονται). Η βλεφαρο-
πλαστική μπορεί να συνδυαστεί με άλλες επεμ-
βάσεις στο πρόσωπο, όπως η ρυτιδοπλαστική
(facelift) και η ανόρθωση μετώπου (browlift). Η
βλεφαροπλαστική γίνεται συνήθως μετά την ηλι-
κία των 35-40 ετών, οπότε η χαλάρωση είναι πε-

ρισσότερο εμφανής, αλλά μπορεί να γίνει και σε
πολύ νεότερη ηλικία, εάν υπάρχει κληρονομική
επιβάρυνση.

Ο κ. Ζαμπάκος αναφέρει πως «η επέμβαση
πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και λίγη
μέθη, και διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα. Στα άνω
βλέφαρα, η τομή γίνεται μέσα στη φυσιολογική
πτυχή που σχηματίζεται περίπου ένα εκατοστό
πάνω από τις βλεφαρίδες. Αφαιρείται η περίσ-
σεια του δέρματος και του λίπους και τοποθε-
τούνται πολύ λεπτά ράμματα. Στα κάτω βλέφαρα,
η τομή γίνεται συνήθως ακριβώς κάτω από τις
βλεφαρίδες. Από εκεί αφαιρείται η περίσσεια
δέρματος και λίπους ή μερικές φορές γίνεται
ανακατανομή του λίπους και ενισχύεται το διά-
φραγμα που κρατά το λίπος στη θέση του. Η τομή
κλείνεται πάλι με πολύ λεπτά ράμματα. Σε μερι-
κές περιπτώσεις μπορεί, σε ορισμένα σημεία
που φαίνονται πολύ “άδεια” να “προσθέσουμε”
λίγο λίπος από άλλη περιοχή του σώματός μας.
Σε άλλες περιπτώσεις, και εφόσον δεν υπάρχει
καθόλου περίσσεια δέρματος, η τομή μπορεί να
γίνει στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου».
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kpapakosto@yahoo.gr

Η βλεφαροπλαστική βελτιώνει 
την έκφραση του προσώπου και 
του δίνει μια πιο φρέσκια εμφάνιση

Σύντομη επιστροφή 
στην καθημερινότητα 
Μετά την επέμβαση τοποθετούνται κρύες
κομπρέσες για τον περιορισμό του οιδήματος
και των μελανιών και μπορείτε να επιστρέ-
ψετε σπίτι σας ύστερα από μία με δύο ώρες.
Το πρώτο 24ωρο συνιστάται να το περάσετε
στο κρεβάτι με το κεφάλι ανασηκωμένο, συ-
νεχίζοντας τις κρύες κομπρέσες. Ο πόνος εί-
ναι συνήθως πολύ ήπιος. Το οίδημα γίνεται
ιδιαίτερα έντονο τις πρώτες 48 ώρες και στη
συνέχεια συνήθως υποχωρεί μέσα σε 5-7
ημέρες, ενώ οι μελανιές συνήθως εξαφανί-
ζονται έπειτα από 7-10 ημέρες. Τα ράμματα
αφαιρούνται την 3η-5η ημέρα μετά την επέμ-
βαση, οπότε και επιτρέπεται πάλι η χρήση
make up. Τις πρώτες μέρες μπορεί να υπάρ-
χει μια ελαφρά ευαισθησία στο φως ή αυξη-
μένη δακρύρροια ή, αντίθετα, ξηρότητα. Τα
συμπτώματα αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα
με κολλύριο και υποχωρούν συνήθως σε μία
με δύο μέρες. Έντονη φυσική δραστηριότητα
και σκύψιμο απαγορεύονται για τις πρώτες
4-5 ημέρες. Επιστροφή στην εργασία αναμέ-
νεται συνήθως ύστερα από 3-4 μέρες, ενώ
πλήρης επάνοδος στις δραστηριότητές σας
αναμένεται έπειτα από 2 εβδομάδες.

Μυστικά για νεανικό βλέμμα

Γεώργιος Ζαμπάκος, πλαστικός χειρούργος 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΩΔΙΑΖ31

Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Μια μέρα με οικονομικές ανασφάλειες, ακό-
μη και αν έχετε μια αρκετά τακτοποιημένη οι-
κονομική πορεία, καθώς θα παρουσιαστούν
από το πουθενά μικροπροβλήματα. Φροντίστε
να μη δώσετε δικαιώματα σε πρόσωπα που
μοιράζεστε την καθημερινότητά σας και απο-
φύγετε οριστικές συμφωνίες. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βρίσκεστε για ακόμη μια μέρα σε πρόκληση, τό-
σο στην προσωπική σας ζωή όσο και στις επαγ-
γελματικές σας δραστηριότητες. Βέβαια, τα κα-
λά νέα θα έρθουν το Σαββατοκύριακο, όταν θα
σταθεροποιηθούν κάποιες υποθέσεις σας που
σχετίζονται με την εργασία σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα θα πρέπει να απομακρυνθείτε από τα
λάθος άτομα, γιατί θα αντιμετωπίσετε κινδύ-
νους που ούτε καν σας έχουν περάσει από το
μυαλό. Κυρίως εσείς που έχετε γεννηθεί το
δεύτερο δεκαήμερο, θα αντιμετωπίσετε μια
υπερβολή, που μπορεί να έχει και νομικές προ-
εκτάσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους θα υπάρξουν κάποι-
ες αναστατώσεις που θα αφορούν τα παιδιά
σας, ή θα σας απογοητεύσουν φιλικά σας
πρόσωπα. Όπως και να έχει, μην αφήσετε την
ψυχολογία σας να επεκταθεί και στη συναι-
σθηματική σας ζωή. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ανήκετε στα ζώδια του Σταθερού Σταυρού,
οπότε σήμερα για ακόμη μία φορά θα νιώσετε
ότι κάτι αλλάζει στη ζωή σας, ότι κάτι δεν είναι
όπως εσείς θα επιθυμούσατε και ακόμη ότι κά-
ποια πρόσωπα σας απογοητεύουν. Για εσάς
που ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο, θα χρει-
αστεί να κάνετε μια μετακίνηση και να ανανεω-
θείτε μέσα από αυτή. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για άλλη μία φορά θα προστατευτείτε και θα
σας βοηθήσουν οι πλανητικές όψεις. Βρίσκε-
στε στα τυχερά ζώδια, που ενώ συμβαίνουν γε-
νικότερα πολλές αλλαγές, εσείς απλώς δέχε-
στε τα γεγονότα, με μια σημαντική προστασία,
προς την εξέλιξη της ζωής σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε τα
γενέθλιά σας. Η πολυαστρία στο δικό σας
ζώδιο σίγουρα σας κάνει να είστε μέσα στα
γεγονότα των ημερών. Με δύσκολο ή εύκο-
λο τρόπο, θα μάθετε να αντιμετωπίζετε τις
καταστάσεις, ακόμη και αν έχετε πολλές εκ-
κρεμότητες από το παρελθόν, που σας έχουν
στοιχειώσει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα η προσωπική σας ζωή θα έχει την
τιμητική της και πλέον έχετε καταλάβει τα
καλά ή τα άσχημα μιας σχέσης σας. Ιδίως
εσείς που ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο,
θα είστε πιο επιρρεπείς σε χωρισμούς και
ασυνεννοησία. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα νιώσετε ότι τίποτα δεν θα σας χαρι-
στεί, αν δεν κάνετε τον προσωπικό σας αγώ-
να. Φροντίστε την υγεία σας, το άγχος σας και
μην ανοιχτείτε σε πρόσωπα που μάλλον σας
ζηλεύουν και θέλουν να αποτύχετε με τις επι-
λογές σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με τη Σελήνη να βρίσκεται στο συμβατό με το
δικό σας ζώδιο του Ταύρου, θα υπάρξουν αλ-
λαγές στην προσωπική σας ζωή, που όμως θα
σημαίνουν για εσάς απαλλαγή και ανανέωση.
Μη φοβηθείτε, λοιπόν, αν για κάποιο λόγο απο-
μακρυνθεί ένα πρόσωπο από κοντά σας - μάλ-
λον θα πρέπει να το γιορτάσετε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε στην ομάδα που εξελίσσεται και αλλά-
ζει τρόπο ζωής, επάγγελμα, τόπο κατοικίας
και καθετί που μέχρι σήμερα θεωρούσατε δε-
δομένο. Έτσι και σήμερα θα νιώσετε ότι κάτι
αλλάζει και πάλι από τα σίγουρα της ζωής
σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν για κάποιο λόγο πρέπει να υπογράψετε, να
συμφωνήσετε, να μετακινηθείτε και γενικό-
τερα να δώσετε το «παρών» με μια απόφαση,
βρίσκεστε στη λάθος στιγμή. Αναβάλετε για
το επόμενο διάστημα αυτές τις δραστηριότη-
τες.

Σήμερα, αν και δεν γίνονται σημαντικές
πλανητικές όψεις, κατατάσσεται αυτή η μέρα
στις δύσκολες του μήνα, εφόσον παραμένει η

επιρροή της αντίθεσης Αφροδίτης - Ουρανού,
συνεχίζει επίσης και ο Ερμής να δέχεται την
αποτρεπτική όψη για ομαλή επικοινωνία από τον
πλανήτη Πλούτωνα. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά έχουμε
τη Σελήνη να νιώθει άβολα στο ζώδιο του Ταύρου,
εφόσον ούτε ο Κρόνος αλλά ούτε και ο Ουρανός
δημιουργούν καλές συνθήκες σε εκείνη. Έτσι
βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στο
γενικότερο κοινωνικό αίσθημα, που ξεκινά από το
νομικό πλαίσιο, που δεν ταυτίζεται με την επιθυμία
του συνόλου. Σε προσωπικό επίπεδο, μην έχετε
μεγάλες προσδοκίες, εσείς κυρίως που ανήκετε στα
ζώδια του Σταθερού Σταυρού, Ταύρος, Λέων, Σκορπιός
και Υδροχόος. Ας δούμε πιο αναλυτικά τα δώδεκα
ζώδια. 
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«Μ
ια ακόμη γυναίκα σκοτώθη-
κε… αφήνοντας την ανασφά-
λεια να περιδιαβαίνει τις ψυχές
των συμπολιτών μας, σε όλη τη

χώρα. Πόσες ακόμη πρέπει να θυσιαστούν για
να αντιληφθούν ότι η πολιτική Μητσοτάκη πρέ-
πει να αλλάξει;». Αυτή ήταν η ανάρτηση στο
Twitter του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
υπουργού Χρ. Σπίρτζη για τη δολοφονία, στη
Ρόδο, της 32χρονης εκπαιδευτικού από τον
πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε
μετά. Δεν πρόκειται για τρολ, όπως αρχικά οι
περισσότεροι υποθέσαμε, αλλά η τοποθέτηση
του σκιώδους υπουργού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, αρμόδιου για την Προστασία του
Πολίτη, για μια ακόμη υπόθεση γυναικοκτονίας
που προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο φέτος.

Η αποδοκιμασία του συντάκτη αυτών των
δύο ελεεινών προτάσεων είναι η πρώτη αντί-
δραση στην προσπάθεια εργαλειοποίησης του
φόνου μιας γυναίκας. Ωστόσο, είτε πρόκειται
για τον ίδιο τον Χρ. Σπίρτζη είτε για κάποιον έμ-
μισθο λογογράφο του, η υστερόβουλη ενέργεια
συσχετισμού του πρωθυπουργού ή του οποι-
ουδήποτε πολιτικού αντιπάλου του με τη γυναι-
κοκτονία στη Ρόδο δεν βαραίνει μόνο αυτόν.
Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες
που ο ΣΥΡΙΖΑ παρεμβαίνει σε τέτοια υπόθεση
για να υπηρετήσει το αντιπολιτευτικό του μέ-
νος. Η πρώτη ήταν τον περασμένο Ιούλιο όταν,
με αφορμή τη δολοφονία γυναίκας από τον σύ-
ζυγό της στη Δάφνη, το κόμμα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης στρεφόταν εναντίον της ΕΛΑΣ
«του Χρυσοχοΐδη και του Μητσοτάκη». Το γε-
γονός ότι αστυνομικοί δεν έλαβαν υπόψη τους
πληροφορίες για κακοποίηση της γυναίκας
από τον σύζυγό της χρησίμευσε τότε σαν φύλ-
λο συκής για τη συσχέτιση του πρωθυπουργού
και του υπουργού με τη γυναικοκτονία. Τούτη
τη φορά, μετά και την απομάκρυνση Χρυσοχοΐ-
δη, δεν έκαναν τον κόπο να αναζητήσουν ούτε
φύλλο συκής.

Σε κάθε περίπτωση ο Χρ. Σπίρτζης, ως διάδο-
χος στη θέση του τομεάρχη Προστασίας του
Πολίτη ενός ακόμη εκπροσώπου του «βαθέος
ΠΑΣΟΚ» στον ΣΥΡΙΖΑ, του Γιάννη Ραγκούση,
δεν είναι τυχαίο στέλεχος της Κουμουνδούρου.
Ως ακραιφνής προεδρικός, θεωρείται από τα
πρωτοπαλίκαρα της ηγετικής ομάδας του Α.
Τσίπρα και αποφασιστικός συνδετικός κρίκος
όχι μόνο με το τμήμα του άλλοτε ισχυρού ΠΑ-
ΣΟΚ που μετακόμισε στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με
δυνάμεις στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Συνεπώς, η ανάρτησή του ελάχιστα αθώα

ή «εκ παραδρομής» μπορεί να θεωρηθεί, κα-
θώς παραπέμπει στις χειρότερες ημέρες του
«αντιμνημονιακού αγώνα», όταν τα αριστερό-
στροφα συναντούσαν τα δεξιόστροφα άκρα
στην αρένα της πλατείας Συντάγματος. Και το
ερώτημα είναι, όπως παρατηρούσαν όσοι γνω-
ρίζουν καλά τα μυστικά των διαδρόμων της
Κουμουνδούρου, αν αφορούσε μόνο την «πο-
λιτική του Μητσοτάκη» ή απευθυνόταν σε δια-
φοροποιούμενους και διαφωνούντες εντός του
ΣΥΡΙΖΑ. Ιδίως όσους σύρθηκαν, τελευταία, σε
επανορθωτικές δηλώσεις.

Πρόκειται για μία όψη της Κεντροαριστεράς,
όπως την εννοούν στον ΣΥΡΙΖΑ, προσκολλη-
μένη στον παλαιοκομματισμό και τις αντιπαλό-
τητες του χθες. Τότε που την κουμαντάριζαν ο
αυριανισμός και η ανέξοδη συνθηματολογία.
Η αναπαλαίωσή της μικρή σχέση έχει με τα
προβλήματα και τις προκλήσεις της εποχής.
Μια Κεντροαριστερά που αδυνατεί να κατα-
νοήσει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων
του σύγχρονου πολίτη, την ανάγκη του για
αποτελεσματικό κράτος και τις ανασφάλειές
του σε έναν κόσμο που αλλάζει, είναι παροπλι-
σμένη ιδεολογικά και πολιτικά, καταδικασμέ-
νη να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις. Εάν αυ-
τού του τύπου η Κεντροαριστερά, που ανερυ-
θρίαστα εντάσσει στον αντιπολιτευτικό της λό-
γο μια γυναικοκτονία, είναι το τίμημα της «αρι-
στερής στροφής του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο»,
τότε τα πράγματα για τον Α. Τσίπρα δύσκολα θα
πάνε καλά.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η ένταξη μιας γυναικοκτονίας
στον αντιπολιτευτικό λόγο 
του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει στις 
χειρότερες ημέρες του 
«αντιμνημονιακού αγώνα», 
όταν ο λαϊκισμός κυριαρχούσε
στον δημόσιο λόγο

Η απόπειρα εκμετάλλευσης
μιας (ακόμη) γυναικοκτονίας


