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Διά χειρός

Δημήτρη Ζαννίδη

Editorial

OLITICAL

Ενδιαφέρει το ΚΙΝΑΛ. Για τους σωστούς λόγους;

Τ

ο Κίνημα Αλλαγής έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας οριζόντια στην
ελληνική κοινωνία ύστερα από πολλά, πολλά χρόνια, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για
τον επίγονο και τον συνεχιστή του ΠΑΣΟΚ. Και αν
αφετηρία για αυτό υπήρξε μια τραγωδία, η απώλεια
της Φώφης Γεννηματά, η συνέχεια προέκυψε από
την κούρσα διαδοχής της ανάμεσα σε έξι μονομάχους με διαφορετικά πολιτικά στοιχεία μεταξύ τους,
γεγονός που ανεβάζει και τον δείκτη του ενδιαφέροντος. Κακά τα ψέματα, και αυτό συμβάλλει στη διάχυση του ενδιαφέροντος προς τις άλλες πλευρές του
Κοινοβουλίου, υπό το πρίσμα πως η επόμενη ημέρα
στο πολιτικό σκηνικό θα διαμορφωθεί εν πολλοίς
ανάλογα με το ποιος θα ηγείται στο ΚΙΝΑΛ.
Όπως και να ’χει, σε αυτήν τη φάση το ΚΙΝΑΛ έχει

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Γιάννης Αρμουτίδης

την τιμητική του, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι στις εσωκομματικές κάλπες του Δεκεμβρίου οι ψηφοφόροι
θα είναι κατά πολύ περισσότεροι των 212.000 ψηφοφόρων του 2017, ενώ και δημοσκοπικά το Κίνημα
«τσιμπάει» ακόμα και τρεις μονάδες σε σχέση με τις
εθνικές εκλογές του 2019.
Όποιος σταθεί μόνο στα παραπάνω, όποιος επιλέξει να δει το ποτήρι μόνο μισογεμάτο στη Χαριλάου
Τρικούπη, θα έχει υποπέσει σε τεράστιο πολιτικό
σφάλμα. Γιατί μια αύξηση δυνάμεων, μια δημοσκοπική τάση ανόδου, μπορεί να αναδειχθεί πρόσκαιρη και
συγκυριακή αν δεν πλαισιωθεί με ουσιώδη συστατικά: Με πλήρη προγραμματική κάλυψη για το σύνολο
της κοινωνίας, με ιδεολογική πλατφόρμα διαφοροποίησης από τους «άλλους», με γόνιμη αντιπολιτευτική δραστηριότητα, με τοποθετήσεις στελεχών, με ορ-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Έλλη Τριανταφύλλου,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός,
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου,
Δημήτρης Δημακόπουλος,
Ηλίας Παλιαλέξης,
Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

γάνωση του κομματικού μηχανισμού και με πολλά
ακόμη.
Θα πει κάποιος ότι αυτά παραπέμπουν στο «μετά»,
στην επόμενη ημέρα με τον νέο πρόεδρο του κόμματος, που όπως είναι λογικό θα θέλει να βάλει τη
σφραγίδα του σε θέσεις, πρόσωπα, κατευθύνσεις,
στρατηγική κ.λπ. Σύμφωνοι. Όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι παράγοντες. Η κόπωση του
μηχανισμού, που τώρα αναλώνεται στις διαδικασίες
εκλογής του νέου προέδρου και που θα κληθεί να
σηκώσει το βάρος την επόμενη ημέρα. Και η εσωστρέφεια, για την οποία πρέπει να είναι όλοι προετοιμασμένοι, ύστερα από μια δύσκολη προεκλογική περίοδο, όταν και θα κυριαρχεί σαν ερώτημα προς τα
πού γέρνει η βάρκα με τον νέο καπετάνιο, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
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Κώστας Κουτσογιάννης,
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Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΗΣ «POLITICAL»

Με εκτενές ρεπορτάζ και πρωτοσέλιδο τίτλο «Μποναμάς σε υγειονομικούς και συνταξιούχους» είχε αναρτηθεί η «Political» στις 6 Οκτωβρίου, προκαλώντας αίσθηση όταν κάτι τέτοιο δεν προμηνυόταν. Χθες
οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Βουλή ήρθαν να επιβεβαιώσουν
απόλυτα το ρεπορτάζ μας. Μια δικαίωση για τις δημοσιογραφικές προσπάθειές μας αλλά και για τους αναγνώστες μας, οι οποίοι εμπιστεύονται το καινοτόμο εγχείρημα της «Political».

ιφνιδιάζοντας τους πάντες και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, ανακοίνωσε τρεις νέες παροχές για όσους έχουν βάλει πλάτη στην πανδημία αλλά και για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Ο πρωθυπουργός τόνισε μεν ότι τα μέτρα στήριξης από εδώ και στο εξής θα
είναι μετρημένα, αλλά αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι έχουν αδικηθεί, έριξε το
βάρος σε τρεις κατηγορίες πολιτών που έχουν ανάγκη έμπρακτη υποστήριξη
αλλά και την αναγνώριση των όσων έχουν προσφέρει αγόγγυστα κατά τη
διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
Ρίχνοντας μάλιστα το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον
κάλεσε να πει ξεκάθαρα αν θα στηρίξει αυτές τις παροχές με την εξής φράση:
«Η πατρίδα θέλει συναίνεση, αν όχι συμπαράταξη. Θέλει διάλογο που να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα αν όχι συμφωνία. Δεν χρειαζόμαστε μετά
τους αρνητές της πανδημίας και αρνητές στην οικονομία».
Το πακέτο που ανακοινώθηκε
1. Έκτακτη καταβολή μισού μισθού σε 100.000 υγειονομικούς και σε όσους
εργάζονται στο ΕΚΑΒ.
2. Πρόσθετη ενίσχυση σε 800.000 χαμηλοσυνΜέτρα στήριξης
ταξιούχους 250 ευρώ προσαυξημένο κατά 50 ευσε υγειονομικούς,
ρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
3. Πρόσθετο βοήθημα σε 173.000 άτομα με χαμηλοσυνταξιούχους
αναπηρία 250 ευρώ.
και άτομα με αναπηρία
Αναλυτικότερα: Θα δοθεί επίδομα ίσο προς το
ήμισυ του καταβαλλόμενου μηνιαίου βασικού μισθού με τη μισθοδοσία Δεκεμβρίου στους υγειονομικούς των νοσοκομείων,
των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ. Αναμένεται το βοήθημα να λάβουν περί
τους 100.000 υγειονομικούς με κόστος 90 εκατομμύρια ευρώ.
Όσον αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, θα δοθεί ενίσχυση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βασικά είδη. Δικαιούχοι είναι:
• Συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως
7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.
• Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού
δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 200.000 ευρώ.
Η ενίσχυση αυτή θα καταβληθεί τέλη Δεκεμβρίου και θα είναι 250 ευρώ συν
50 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη.
Η παροχή αυτή αφορά περίπου 800.000 συνταξιούχους που πληρούν τα κριτήρια και το κόστος της θα είναι 205 εκατομμύρια ευρώ.
Τέλος, με το ίδιο σκεπτικό όπως στους χαμηλοσυνταξιούχους θα δοθεί ενίσχυση τους συμπολίτες μας με αναπηρίες. Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν
επίδομα ΑμεΑ του ΟΠΕΚΑ.
Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέλθει σε 250 ευρώ και αφορά περίπου 173.000
δικαιούχους. Και αυτή η ενίσχυση θα καταβληθεί τέλη Δεκεμβρίου και το κόστος της ανέρχεται σε 43,5 εκατομμύρια ευρώ.

P
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Ο Τσίπρας έπεσε στην
παγίδα που έστησε...
της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Α

προετοίμαστος και
κατώτερος των περιστάσεων, αν και
στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν
ποντάρει πολλά σε αυτή την εμφάνιση του αρχηγού τους στη
Βουλή, εμφανίστηκε ο Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος ενώ προκάλεσε τη συζήτηση για το θέμα
των ανατιμήσεων και της ακρίβειας, δεν κατάφερε σε αυτό το
προνομιακό πεδίο για κάθε αντιπολίτευση να βρει ταύτιση.
Δεν είναι τυχαίο, δε, ότι μέχρι
και οι βουλευτές του προτίμησαν να βρεθούν στο καφενείο
της Βουλής ή στα πολιτικά τους
γραφεία από το να παραμείνουν
στην Ολομέλεια μετά την πρωτολογία του αρχηγού τους.
Μάλιστα, με την ανακοίνωση
των μέτρων για τους υγειονομικούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους, ο πρωθυπουργός φάνηκε να τον αιφνιδιάζει, αναγκάζοντάς τον να καταφύγει σε
γενικόλογες καταγγελίες για
deals και σε αντιπολιτευτικές
κορόνες κατά της κυβέρνησης.
Παρά τους υψηλούς τόνους, όχι
μόνο δεν ζήτησε εκλογές, αλλά
τις μετέθεσε για «τον επόμενο
τόνο της ώρας», όταν, όπως είπε, «δεν θα είναι ώρα Μητσοτάκη, αλλά η ώρα του λαού»! Δεν
δίστασε μάλιστα να παρουσιάσει τον εαυτό του ως αυριανό
πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας
όσα γίνονται σε βάρος του λαού
«προς όφελος των ολίγων και
σε βάρος των πολλών». Διευκρίνισε πάντως πως θα ψηφίσει
τα μέτρα που ανακοίνωσε στη
Βουλή ο Πρωθυπουργός υπέρ
των ευπαθών ομάδων, κάτι που
στο παρελθόν έχει αποφύγει,
είτε μέσω καταψήφισης είτε με
το «παρών» σε διατάξεις και νομοσχέδια.
Στο πλαίσιο της τακτικής της
καταστροφολογίας, ο πρόεδρος
της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης αμφισβήτησε ακόμη και τα
επίσημα στοιχεία της Eurostat
για την ανάπτυξη, επιμένοντας
ότι η κυβέρνηση δεν έχει την
πολιτική βούληση να στηρίξει
τα νοικοκυριά.

Καταστροφή ο ΣΥΡΙΖΑ
Περνώντας στην αντεπίθεση,
ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας με την «περήφανη» διαπραγμάτευση του Γιάνη Βαρουφάκη και το 3ο και αχρείαστο
μνημόνιο. Μίλησε για επώδυνη
«κωλοτούμπα» το καλοκαίρι
του 2015 μετά το δημοψήφισμα
που πλήρωσαν η χώρα και η μεσαία τάξη και χαρακτήρισε
«ψεύτη» και «αποτυχημένο τέως πρωθυπουργό που έχασε
τρεις εκλογές» τον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα ανέφερε για τα
μέτρα που ελήφθησαν.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας κρίσης όσον αφορά

την αύξηση των τιμών, για την
οποία εκτίμησε πως θα είναι
πρόσκαιρη και από το α’ τρίμηνο του 2022 θα αρχίσει να υποχωρεί ο πληθωρισμός. Όπως
είπε, «αντιμετωπίζουμε ένα
εξωγενές, πρόσκαιρο, πιστεύουμε, φαινόμενο, στο
οποίο η χώρα μας απαντά και
δραστικά και αποτελεσματικά»,
ενώ περιέγραψε το πλέγμα μέτρων αξίας περισσοτέρων από
600 ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
«Αυτή η άμυνα δεν ήταν δεδομένη, δεν έτυχε, αλλά πέτυχε», ανέφερε χαρακτηριστικά,
σημειώνοντας πως ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής της
κυβέρνηση. Υπογράμμισε ότι
πρώτη η Ελλάδα από τον περασμένο Σεπτέμβριο ανακοίνωσε
κρατική επιδότηση στο ρεύμα,
ενώ τόνισε πως η ισχυρή ΔΕΗ
αποτελεί σύμμαχο και μπορεί
να απορροφήσει ένα τμήμα των
αυξήσεων, συμπαρασύροντας
και τους ανταγωνιστές της.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε
ανοιχτός σε κάθε ρεαλιστική
πρόταση από την αντιπολίτευση, από την οποία ζήτησε να
πάρει ξεκάθαρη θέση για τα
μέτρα στήριξης, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν χρειαζόμαστε μετά τους αρνητές της επιστήμης
στην πανδημία και αρνητές της
λογικής στην οικονομία». Ξεκαθάρισε πάντως ότι «οι κινήσεις μας οφείλουν να είναι
αποτελεσματικές και μετρημένες, να μη χτίζουν πρόσκαιρα
το σήμερα ναρκοθετώντας
όμως το αύριο».

Και πάλι κατώτερος
των περιστάσεων,
επέμεινε στην
καταστροφολογία,
μη μπορώντας
να αντικρούσει την
αντεπίθεση Μητσοτάκη

Σκληρή
κόντρα
για τη ΔΕΗ
Τη μερίδα του λέοντος στις
αναφορές Μητσοτάκη, Τσίπρα είχαν οι αυξήσεις στην
ενέργεια και ο ρόλος της
ΔΕΗ, με τον Αλέξη Τσίπρα να
εξαπολύει σφοδρή επίθεση
στην κυβέρνηση, κάνοντας
λόγο για «εκχώρηση» της
ΔΕΗ. Πληρωμένη απάντηση
έδωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης
σε όλες τις ατεκμηρίωτες
αναφορές, θυμίζοντας ότι η
αξία της μετοχής της επιχείρησης, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την εξουσία, ήταν 1 ευρώ και σήμερα είναι 9 ευρώ.
Και πρόσθεσε: «Ποια η αξία
των μετοχών του Δημοσίου
επί ημερών σας; 200 εκατ.
ευρώ. Ποια η αξία των μετοχών σήμερα; 1,2 δισ. ευρώ
και τολμάτε να μιλάτε σήμερα για τη ΔΕΗ. Εσείς που τη
χρεοκοπήσατε, πήρατε τους
συνδικαλιστές αγκαλιά στην
πλάτη των καταναλωτών και
των φορολογούμενων και
ζητάτε τα ρέστα για κάτι που
και εσείς είχατε δεσμευτεί,
ότι θα πουλήσετε μερίδιο
της ΔΕΗ».
«Τελικά δεν πουλήσατε τίποτα. Ξέρετε γιατί; Ήρθε ο
διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ που εσείς διορίσατε, ο
κ. Παναγιωτάκης, και λέει
δύο πράγματα: ναι στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΗ και ότι αν πουλούσαμε το 2018 δεν θα πιάναμε
ούτε 1 ευρώ. Σε τέτοια κατάσταση είχε περιέλθει η ΔΕΗ
επί των ημερών σας», συνέχισε ο πρωθυπουργός. Είχε
προηγηθεί η καταγγελία του
Αλέξη Τσίπρα ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τη ΔΕΗ από
πρωταγωνιστή σε κομπάρσο.
«Το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι deals στο ΣΕΒ, στα
εξοπλιστικά, για το Ασφαλιστικό. Deals στην ενέργεια,
deals με τους σχολάρχες και
τους κλινικάρχες. Είστε η
κυβέρνηση των deals», ήταν
το μότο του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ.
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Οι εισηγήσεις
για την εστίαση
που «πάγωσαν»

Κ

αλά καλά δεν άρχισαν να
εφαρμόζονται τα νέα μέτρα
από χθες και ήδη... ξεκίνησε η
συζήτηση για νέα μέτρα. Αυτό
είναι προφανώς το αποτέλεσμα της πανευρωπαϊκής τάσης για επιστροφή στα
οριζόντια lockdowns, που θίγουν και
ελευθερίες των εμβολιασμένων, με αποτέλεσμα πολλοί να διερωτώνται αν στο τέλος της μέρας αυτό θα μπορούσε να είναι
η κατάληξη και στη δική μας περίπτωση.
Εκτός όμως του γενικού lockdown, κάποιοι βάζουν στο τραπέζι επιπλέον μέτρα
για ανεμβολίαστους πολίτες, όπως, για
παράδειγμα, το «μπλόκο» στην πρόσβαση
στην εστίαση. Να μην μπορούν οι ανεμβολίαστοι, δηλαδή, να κάτσουν στους εξωτερικούς χώρους καφετεριών και εστιατορίων ούτε με rapid test.
Πρόκειται, βεβαίως, για ένα μέτρο που
δεν ακούγεται πρώτη φορά στη δημόσια
συζήτηση ή στο κυβερνητικό επιτελείο.
Όπως πληροφορείται η «Political», δύο
φορές τις προηγούμενες μέρες στο κυβερνητικό τραπέζι έπεσε το ενδεχόμενο
οι ανεμβολίαστοι να μην έχουν καμία πρόσβαση στην εστίαση.
Η πρώτη ήταν στις αρχές Νοεμβρίου,
όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει
μέτρα περιορισμού των ανεμβολίαστων
και τους υποχρέωσε σε rapid test για
όλες πρακτικά τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Τότε ανώτερο κυβερνητικό
στέλεχος και στενός συνεργάτης του
πρωθυπουργού, καθώς και ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Υγείας ήταν υπέρ
του ολικού «μπλόκου» για ανεμβολίαστους στην εστίαση. Η εν λόγω εισήγηση
δεν πέρασε, καθώς άλλοι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού αλλά και ο
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συμφώνησαν με ένα μέτρο που θα είχε, εκτός
των άλλων, και σημαντικό οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις της εστίασης.
Έτσι, η μέση λύση βρέθηκε με την καθιέρωση των rapid tests για την πρόσβαση
των ανεμβολίαστων.
Πριν από μερικές μέρες η εισήγηση
επανήλθε. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

επαναλήφθηκε λίγο πριν από το διάγγελμα του πρωθυπουργού την περασμένη
Πέμπτη. Τότε και με δεδομένες τις εξελίξεις στην Ευρώπη, αποφασίστηκε οι
ανεμβολίαστοι να μείνουν εντελώς εκτός
όλων των εσωτερικών χώρων ψυχαγωγίας.
Σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρησης, έως και τις τελευταίες ώρες πριν από
το διάγγελμα εξεταζόταν το αν θα έπρεπε
να απαγορευτεί η πρόσβασή τους και στην
εστίαση. Εντούτοις, η κυβέρνηση πάλι δεν
πάτησε το κουμπί.

«Πάμε όπως είμαστε»
Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει μεν τους ανεμβολίαστους από
κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας, αλλά να
μην επιβάλει πλήρες μπλόκο αποτελεί την
έκφραση μιας λεπτής ισορροπίας, κοινωνικής και οικονομικής. Επιτρέπεται, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Political», από τα υγειονομικά δεδομένα,
που αποτυπώνουν μια τάση σταθεροποίησης, έστω και σε πολύ υψηλά επίπεδα
και με δεδομένη πίεση στο ΕΣΥ.
Εφόσον αυτή η τάση επιβεβαιωθεί, τότε πρόθεση της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει με το σχέδιο που ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό μήνυμα
της Πέμπτης και εκτείνεται, ως πνεύμα,
μέχρι και τα Φώτα, τις αρχές δηλαδή του
2022. Άλλωστε και ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει, όσο είναι εφικτό, να μην οξύνει
τα πνεύματα, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο του… μπούμερανγκ. «Πρόκειται για
επιλογές ενθαρρυντικές και όχι κατασταλτικές.
Με διάθεση πειθούς και όχι αντιπαράθεσης που γεννάει διχασμούς και κοινωνικούς αυτοματισμούς», είχε πει αναφερόμενος σε μια αποστροφή του διαγγέλ-

Αντιδράσεις με το «καλημέρα»
Με αντιδράσεις από τους χώρους της εστίασης και των γυμναστηρίων έκαναν
«πρεμιέρα» τα νέα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Η επέκταση
της απαγόρευσης εισόδου σε κλειστούς χώρους λειτουργεί επιβαρυντικά για
την εστίαση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά. « Έχουμε μια
επέκταση των μέτρων και μια αύξηση των επιχειρήσεων που εντάσσονται στους
περιορισμούς. Μπαίνουμε σε ένα άτυπο lockdown, χωρίς ένα μέτρο για τη στήριξη των επιχειρήσεων» ανέφερε στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας πως και οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν σε κλειστούς χώρους, εμφανίζονται διστακτικοί.
«Μαύρη εργασία» και παράνομα γυμναστήρια «βλέπει» ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Γ. Γκόβας. «Πάνω από 100 καταγγελίες έχουν έρθει σε γνώση μας για αυτοσχέδιους χώρους εκγύμνασης. Πιλοτές, ταράτσες και αίθουσες όπου λειτουργούσαν άλλες επιχειρήσεις έχουν μετατραπεί σε “γυμναστήρια” προκειμένου να γυμναστούν οι ανεμβολίαστοι», λέει
ο κ. Γκόβας, ο οποίος καταγγέλλει και αθέμιτο ανταγωνισμό από «συναδέλφους»
του που δουλεύουν «μαύρα» σε παράνομους χώρους.
ματος σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε.
Βεβαίως, όπως είπε χθες και ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης (ΑΝΤ1), τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν την επόμενη
εβδομάδα, με δεδομένο ότι η ΚΥΑ που
εφαρμόζεται από χθες λήγει τη Δευτέρα
6/12. Είναι όμως σαφής η πρόθεση της
κυβέρνησης, εφόσον μπορεί, να μη διευρύνει το μέτωπο.

Η απόφαση της κυβέρνησης
να αποκλείσει μεν τους
ανεμβολίαστους από
κλειστούς χώρους
ψυχαγωγίας, αλλά να μην
επιβάλει πλήρες «μπλόκο»
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ΣΜΑ Σχιστού: Πεδίο... δράσης λαμπρό από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Ο

ι κινητοποιήσεις κατοίκων και φορέων των περιοχών
της Β’ Πειραιά ενάντια στη δημιουργία ΣΜΑ στο Σχιστό είναι συχνές. Μάλιστα, στις τελευταίες είδαμε να δίνουν το «παρών» και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από άλλες περιοχές της Αττικής, που δεν είχαν παραστεί ξανά σε κινητοποίηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για την ιστορία, οι δήμοι της Β’ Πειραιά αντιδρούν στο σχέδιο της κυβέρνησης
για δημιουργία ΣΜΑ στην περιοχή τους, δεδομένου ότι θα
«φορτωθεί» ακόμη περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον, με τα σκουπίδια πολλών περιοχών της Αθήνας
να καταλήγουν εκεί. Υπάρχει απόφαση από το 2016 από
την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά για διαχείριση από την
ίδια την περιφέρεια μόνο των απορριμμάτων που παράγει.
Οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά ζητούν την
ακύρωση του διαγωνισμού του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος προβλέπει ΜΕΑ 250.000 τόνων, καθώς και την εκπόνηση επιστη-

μονικής μελέτης με σκοπό την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων για την Αττική
από την ΠΕΔΑ.
Δεν υπάρχει στέλεχος, μέλος αλλά κυρίως βουλευτής
(πλην μοναδικής εξαίρεσης προερχόμενος από το χώρο
του Κέντρου) που να μη φωτογραφίζεται διακαώς σε αυτές
τις κινητοποιήσεις. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βουλευτή από άλλη εκλογική περιφέρεια που εμφανίστηκε για να στηρίξει την κινητοποίηση, δίνοντας το στίγμα πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί στον
αγώνα αυτό, γεγονός που δεν ισχύει απολύτως, μιας και ο
δήμαρχος Κερατσινίου Βρεττάκος (δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα από τις άριστες σχέσεις που έχει με βουλευτή
της Β’ Πειραιά) έχει ισχυρή παρουσία κάθε φορά στις συγκεντρώσεις.
Δυναμικός και επικοινωνιακός ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,

παρευρέθηκε στην κινητοποίηση, συνομιλώντας με άλλα
στελέχη και μέλη του κόμματος. Μάλιστα, ένα εκ των στελεχών τον συνεχάρη για την παρουσία του, κάνοντας βέβαια άθελά του το λάθος να του πει πως, πέρα από τους δημάρχους του Πειραιά, πολλοί δήμαρχοι άλλων περιοχών
της Αττικής δεν στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες, διότι
εύλογα αυτό που συμφέρει την περιοχή τους είναι να φύγουν τα σκουπίδια από την πόρτα τους.
Οι ασφαλείς πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μόλις
άκουσε αυτή την πληροφορία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
άμεσα ισχυρίστηκε ότι έχει μια επείγουσα δουλειά, μπήκε
στο αυτοκίνητό του και έφυγε.
Ε, μη δυσαρεστήσουμε και δημάρχους των περιοχών
μας που δηλώνουν τη στήριξή τους στο πρόσωπό μας.
Υπάρχουν και άλλοι να κάνουν αυτήν τη δουλειά, βρε
αδερφέ!

«Ντέρμπι για τρεις» στο ΚΙΝΑΛ
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Λ

ιγότερο από δύο εβδομάδες
για την πρώτη αναμέτρηση
των υποψηφίων για την ηγεσία
του ΚΙΝΑΛ και, σύμφωνα με
τις έως τώρα δημοσκοπήσεις, είναι σε
εξέλιξη ένα σκληρό ντέρμπι για τρεις.
Όπως δείχνει και η τελευταία έρευνα της
Marc για το «Πρώτο Θέμα», το ζευγάρι
που συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες
για να προκριθεί στον δεύτερο γύρο είναι
εκείνο των Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου
Ανδρουλάκη, με τον Γιώργο Παπανδρέου
όμως να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.
Σε μια πιο προσεκτική μελέτη των έως
τώρα δημοσκοπήσεων προκύπτει, μεταξύ
άλλων, ότι το «άνοιγμα» πέραν του στενού
κομματικού πυρήνα ευνοεί τον Ανδρέα
Λοβέρδο αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται πιο ισχυρός στο κομματικό περιβάλλον.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι
και στη δημοσκόπηση της Marc το Κίνημα
Αλλαγής δείχνει ανοδική τάση στην πρόθεση ψήφου, καθώς από το 6,3% του
Οκτωβρίου και το 8,2% πριν από μια εβδομάδα τώρα φτάνει στο 9%. Την ίδια στιγμή
όμως Παύλος Χρηστίδης και Χάρης Καστανίδης περνούν στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας ευθέως τα αποτελέσματα των
δημοσκοπήσεων. «Οι πολίτες πρέπει να

επαγρυπνούν, γιατί χρησιμοποιούνται μέθοδοι χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
Αφού αρχικώς στήθηκε σειρά δημοσκοπήσεων, ακολούθησαν συστημικά μέσα
ενημέρωσης τα οποία με βάση τα “αξιόπιστα” στοιχεία των δημοσκοπήσεων φιλοξενούν ή απορρίπτουν υποψηφίους, σύμφωνα με τις “δημοσκοπικές υποδείξεις”
διαφόρων συμφερόντων». υποστήριξε ο
πρώην υπουργός. Στο ίδιο ύφος και το
σχόλιο του Παύλου Χρηστίδη: «Αν οι δημοσκοπήσεις για τις εσωκομματικές

εκλογές έδειχναν τον δρόμο, σήμερα
πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός θα
ήταν ο κ. Μεϊμαράκης».
Στην τελική ευθεία μπαίνει και η προεκλογική ετοιμασία. Η αρμόδια επιτροπή
του Κινήματος Αλλαγής (ΕΔΕΚΑΠ) ανακοίνωσε τα 840 εκλογικά κέντρα όπου θα
ανοίξουν οι κάλπες και θα γίνει η ψηφοφορία στις 5 και 12 Δεκεμβρίου. Πρόκειται
για 818 εκλογικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, σε καποδιστριακούς δήμους και τους
υπόλοιπους δήμους της χώρας. Ακόμη 22

εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν για
τους Αποδήμους σε 11 χώρες σε όλο τον
κόσμο, με τα περισσότερα στη Γερμανία.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις
για Λοβέρδο, Ανδρουλάκη,
Παπανδρέου και γιατί
αμφισβητούνται
από Χρηστίδη, Καστανίδη
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ΕΝΤΡΙ

takentrismata@gmail.com

Οκτώ αξιολογήσεις
Μετά του αρχικό «μούδιασμα» στην πλατεία Συντάγματος
από τη σιωπή (αντί για αναβάθμιση) της Moody’s για την ελληνική οικονομία την Παρασκευή, ήλθε η εξήγηση. Ο εφιάλτης
του κορονοϊού πήγε πολύ πίσω τις προσπάθειες της Ελλάδας
για ανάκαμψη και η ίδια η κυβέρνηση μετέθεσε την επίτευξη
επενδυτικής βαθμίδας από το 2022 -που ήταν ο αρχικός στόχος- στο 2023. Έτσι, οι «σιωπές» της Moody’s προχθές αλλά
και της S&P τον Οκτώβριο του 2020 εξηγούνται από την αναγκαστική πορεία της οικονομίας.
Αντίθετα, στην κυβέρνηση ευελπιστούν ότι στις 8 (μάλιστα, οκτώ!) αξιολογήσεις του 2022 (με
πρώτη αυτή της Fitch τον Ιανουάριο) θα καταγραφεί η αναπτυξιακή δυναμική και θα γίνει ρεαλιστική η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας τη χρονιά των εκλογών.

Τι τρέχει με τα Γλυπτά...
Να δείτε, αδέρφια, που είναι πολύ πιθανό να γίνει το «μπαμ»
με τα Γλυπτά και τους Βρετανούς και, μάλιστα, μπορεί να είναι
εκκωφαντικό. Γιατί η Ελλάδα θέτει το ζήτημα και μονίμως έως
τώρα η Βρετανία απαντά με ένα «όχι» τόσο μεγάλο, μετά συγχωρήσεως, αλλά τώρα υπάρχει μια διαφορά: η στάση της UNESCO, όπως μου λέει ένας σμπίρος μου από το Λάντον, που
αναβαθμίζει το ζήτημα σε διακυβερνητικό. Έως τώρα οι βρετανικές κυβερνήσεις παρέπεμπαν το θέμα στο Βρετανικό Μουσείο, λέγοντας ότι είναι μια
διαφορά μεταξύ μουσείων, του βρετανικού και της Ακρόπολης. Τώρα η UNESCO ζητάει από
την κυβέρνηση της Βρετανίας -και, μάλιστα, επιτακτικά- να αναγνωρίσει ότι το ζήτημα αφορά τις κυβερνήσεις και όχι τα μουσεία. Η πίεση στο Λονδίνο αυξάνεται…

Ξέφτισε η παλιά, πάει
για «νέα εμπιστοσύνη»

Ε

ντατικά εργάζονται, όπως με πληροφορούν κάτι συριζαϊκά «πουλάκια», εκεί στην Κουμουνδούρου για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί
προς τον Φεβρουάριο το προσδιορίζουν (αν δεν έχουμε τίποτα επιπλοκές με τον
κορονοϊό).
Εκεί, λοιπόν, ο Αλ6ς μαθαίνω ότι σκοπεύει να κάνει μια «νέα προσέγγιση» στην
περίοδο διακυβέρνησης της «Πρώτη Φορά Αριστεράς» (ο Θεός να μας φυλάει…).
Και για εμμονές μπορεί να μιλήσει, και για
λάθος μηνύματα για ζουρνάδες και ντέφια,
και για τη συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ θα
πει, ακόμη και συγγνώμη μπορεί να ζητήσει, τίποτα δεν αποκλείουν τα στελέχια του στα κεντρικά.

Μου λένε ακόμη ότι διεύρυνση του κόμματος περνά μέσα
από τον ρεαλισμό της ηγεσίας (ωραία ατάκα αυτή, σε τέτοια οι Ζαίοι είναι μια χαρά…) και ο ρεαλισμός θα
φέρει κοντύτερα και πολίτες της Κεντροαριστεράς.
Οι ελπίδες του Αλ6 για ανάκαμψη (που
την ψάχνει και δεν τη βρίσκει) αναπτερώθηκαν με την επιμονή της πανδημίας και
το μεγάλο τέταρτο κύμα, γιατί αλλιώς δεν
έχει την παραμικρή ελπίδα να διασωθεί
στις κάλπες.
Σύνθημα του Αλ6 θα είναι η «νέα εμπιστοσύνη». Βλέπετε, η παλιά εμπιστοσύνη του κόσμου στον Αλ6 πήγε για βρούβες κι έτσι προσπαθεί για τη «νέα». Λες και είμαστε αμνήμονες…

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO
ΣΕ… ΚOΜΙΚΣ
Πολλές φορές γέλασαν
οι βουλευτές της ΝΔ κατά τη χθεσινή ομιλία Αλ6
στη Βουλή λόγω των ανεδαφικών επιχειρημάτων
του. Σε μια ατάκα του
όμως γέλασαν όλες οι
πτέρυγες. Ήταν τότε που
είπε για τον πρωθυπουργό: «Είστε όπως ο πιανίστας στο σαλούν στα κόμικς του Λούκι Λουκ. Γύρω γίνεται χαμός και
εκείνος παίζει πιάνο
ατάραχος». Αμάν, αυτοί
οι Ζαίοι έχουν κάνει μεταπτυχιακά στα κόμικς...

Νέοι γάμοι στον Πειραιά…
Κάτι πήρε το αυτί μου ότι αυξάνονται και
πληθύνονται οι γάμοι επωνύμων στον Πειραιά. Έτσι, κάμποσα χρόνια μετά την ημέρα που ο σημερινός υφυπουργός Ναυτιλίας Κώστας Κατσαφάδος ένωσε τη ζωή
του με εκείνη της κόρης του παλαιού βουλευτή της ίδιας περιφέρειας Βασίλη Μιχαλολιάκου, οσονούπω, στρατηγέ μου, μαθαίνω ότι το μυστήριο του γάμου πρόκειται
να ενώσει τον βουλευτή ΝΔ της Α’ Πειραιά
Γιάννη Μελά με την κόρη του προέδρου
του Επιμελητηρίου της πόλης Βασίλη Κορκίδη. Από εμάς πολλές ευχές για ζωή χαρισάμενη…

Το δίκιο του Θέμη
Δίκιο έχει ο γνωστός δικηγόρος Θέμης
Σοφός, υποψήφιος για την προεδρία του
Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας,
όταν διαμαρτύρεται διότι στέλεχος της
ΝΔ εκφράστηκε με την κομματική του
ιδιότητα υπέρ άλλου υποψηφίου για την
προεδρία. Εντάξει, παιδιά, μικρό χωριό
είμαστε και γνωριζόμαστε όλοι, αλλά ας
μην μπλέκουμε, όσο μπορούμε, τα κόμματα με τις εκλογές επιστημονικών συλλόγων, όπως ο ΔΣΑ. Ένα δίκιο το ’χει ο
Σοφός…

Τακίμια…

Κάπου στο Λονδίνο υπάρχει ένας μικρός δήμος - Ουάλθαμ ή κάπως έτσι. Εκεί ζουν
καμιά δεκαριά Τουρκοκύπριοι που ανήμερα τη μαύρη μέρα της ανακήρυξης του
ψευδοκράτους σήκωσαν τη «σημαία» των Κατεχομένων. Κάπως έτσι νομίζουν ότι
γράφουν ιστορία. Η ιστορία όμως γράφει με αίμα τη λέξη «Αττίλας» για να θυμίζει τη
μογγολική καταγωγή και νοοτροπία των εισβολέων. Τα άλλα είναι για ομαδική αυτοϊκανοποίηση δέκα νοματαίων…

Συνεχίζουν οι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ να
μαζεύουν ψήφους για την πρώτη Κυριακή
και να κάνουν σχέδια για τη δεύτερη. Μαθαίνω ότι ο Καστανίδης αποδεικνύεται ο
δυσκολότερος σύμμαχος του «παιντιού»,
ειδικά αν είναι καθαρά τέταρτος με διαφορά από τους Γερουλάνο, Χρηστίδη. Από την
άλλη, ο Λοβέρδος ανέδειξε τη συμβολή
του Γερουλάνου στην Αυτοδιοίκηση με το
βλέμμα στις επαναληπτικές εκλογές του
ΚΙΝΑΛ. Ναι, αλλά από τους Ανδρουλάκη,
Λοβέρδο και ΓΑΠ μόνο οι δύο θα περάσουν στον… τελικό. Άρα κάποιος ματαιοπονεί…

P

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

8

Γ. Οικονόμου: «Η υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού δεν απέδωσε»
Τέλος στα σενάρια επέκτασης της υποχρεωτικότητας σε άλλες κατηγορίες του Δημοσίου έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Οικονόμου υποστήριξε ότι στους υγειονομικούς,
όπου εφαρμόστηκε το μέτρο, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. «Υπάρχει κόσμος εκεί που επιμένει, είναι χωρίς μισθό 2-2,5 μήνες πόσο είναι, και παρ’
όλα αυτά δεν πάνε να εμβολιαστούν», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση αν υπάρχουν σκέψεις για επέκταση. Εκ νέου σε κάθε τόνο
η κυβέρνηση απορρίπτει το ενδεχόμενο γενικευμένου lockdown, εκτιμώντας ότι παρά την πίεση
στο ΕΣΥ «δεν θα φτάσουμε σε τέτοια διλήμματα».
Υπάρχει μια εικόνα η οποία είναι δυσάρεστη, παραδέχτηκε ο κ. Οικονόμου, εκφράζοντας πάντως
την εκτίμηση ότι δεν αυξάνονται με γεωμετρική
πρόοδο οι συνέπειες αυτής της ιστορίας. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στις εσωκομματικές
εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση
τις παρακολουθεί χωρίς οποιαδήποτε διάθεση
ανάμειξης, ούτε άμεση ούτε έμμεση, απαντώντας
και στις αιχμές του Γ. Παπανδρέου. Καθαρές κουβέντες, δηλαδή. Με τον σεβασμό που πρέπει να
παρακολουθεί κάποιος τέτοιες διαδικασίες.
Ο Σταύρος λέει τώρα δεξιά κι αριστερά ότι δεν έχει καμία διοικητική αρμοδιότητα στην ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας που
επλήγη από τις πυρκαγιές. Λέει
στους δημοσιογράφους ότι «εγώ είμαι
ένας απλός εθελοντής, δεν έχω καμία διοικητική ή οικονομική αρμοδιότητα, ούτε θα αποκτήσω, θέλω
απλώς να συμμετάσχω και να καταθέσω σε αυτή την
προσπάθεια τις εμπειρίες μου από την εμπλοκή μου
με τα δημόσια και ιδιωτικά πράγματα». Τώρα μάλιστα,
καταλάβαμε…

O κορονοϊός χτύπησε
τον Σπήλιο Λιβανό
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις.
Χτύπησε, λοιπόν, και την πόρτα
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λίγο πριν κάνει την τρίτη δόση. Τι έγραψε στα social
media ο Σπήλιος Λιβανός; «Ο
κορονοϊός χτύπησε και τη δική μου πόρτα δύο μόλις μέρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού μου για την τρίτη δόση. Όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις επόμενες ημέρες θα
εργάζομαι από το σπίτι με τηλεργασία. Είμαι αισιόδοξος και πεπεισμένος ότι ο εμβολιασμός θα
μου επιτρέψει να επανέλθω σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς. Εύχομαι σε όλους όσοι βιώνουν
ανάλογη εμπειρία να την ξεπεράσουν γρήγορα
και ανώδυνα».

Χρονικό του Χρόνου
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Μητσοτάκης: «Οι απειλές
σε αυτή την κυβέρνηση
δεν περνάνε»
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Ποιον στηρίζει
ο Αρχιεπίσκοπος

Ά

στραψε και βρόντηξε ο Κ. Μητσοτάκης
για την απειλή Τσίπρα περί προανακριτικής για το Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. «Απειλήσατε ευθέως
τον υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες για το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, απειλές σε αυτή την κυβέρνηση δεν περνάνε, δεν θα ξαναπειλήσετε
στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων», είπε σε
υψηλούς τόνους ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και επεσήμανε πως η
κυβέρνηση έχει κάνει
ένα deal κι αυτό ειναι
με τον ελληνικό λαό.
Ο κ. Μητσοτάκης
αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις του
Αλέξη Τσίπρα πριν γίνει κυβέρνηση. «Η εποχή
στην οποία ερχόσασταν ορμητικός στην κυβέρνηση και είχατε τη φρεσκάδα του νέου και λέγατε στους επενδυτές μη τολμήσετε να έρθετε
να επενδύσετε, έχει περάσει. Και να τα πείτε
τώρα κανείς δεν θα σας πιστέψει. Δεν θα απειλείτε υπηρεσιακούς υπαλλήλους, στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων. Εμείς ένα deal έχουμε
κάνει. Το ονομάζουμε συμφωνία αλήθειας και
προς στιγμής από ό,τι αντιλαμβάνομαι και οι
δύο πλευρές είναι ικανοποιημένες με αυτό το
deal, και εμείς και ο ελληνικός λαός», είπε.

Οργιάζουν οι φήμες σχετικά με το ποιον υποψήφιο για την αρχηγία του ΚΙΝΑΛ στηρίζει ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος. Με αφορμή τη συνάντηση που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου με τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, κάποιοι έλεγαν
ότι στηρίζει τον ΓΑΠ. Βιάζεστε να βγάλετε
συμπεράσματα. Την ίδια στήριξη παρείχε και
στον Ανδρέα Λοβέρδο. Τους έδωσε μόνο την
ευχή του και τίποτα παραπάνω…

Οι προτάσεις της ΟΝΝΕΔ

Ζέρβας εναντίον ΕΤΑΔ
«Με αγανάκτηση διαπιστώσαμε ότι στον Κήπο των Εποχών, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, εγκαταστάθηκε εν πλήρει αγνοία του
Δήμου Θεσσαλονίκης μια υπερμεγέθης κατασκευή, η οποία δεν συνάδει ούτε κατ’ ελάχιστο
με τη φυσιογνωμία και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου». Με τα λόγια αυτά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κώστας Ζέρβας ανοίγει πόλεμο με την ΕΤΑΔ (Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου) για το σχεδιαζόμενο λούνα
παρκ στη Νέα Παραλία εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή του. Ο κ. Ζέρβας προειδοποιεί την
ΕΤΑΔ ότι από την πλευρά του δήμου θα γίνουν
τα δέοντα, ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας
στον συγκεκριμένο χώρο πρασίνου. «Θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο πάντα της
νομιμότητας, ώστε να αποτραπεί η παραμονή
της και να μην επιτραπεί η ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον
συγκεκριμένο χώρο πρασίνου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι που καθορίζουν λειτουργίες και υπηρεσίες σε έναν χώρο ανάλογης προβολής και σπουδαιότητας».

Για να ξέρετε, πολλές από τις αλλαγές στο
σχέδιο του Ποινικού Κώδικα που κυρώθηκαν
κατά την ψήφισή του από τη Βουλή είναι έργο
της ΟΝΝΕΔ. Ο ίδιος ο Παύλος Μαρινάκης συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, καταθέτοντάς του προτάσεις για
την αυστηροποίηση ορισμένων διατάξεων του
Ποινικού Κώδικα, όπως για το έγκλημα της
ασέλγειας σε ανήλικο και τον βιασμό ανηλίκου. Οι προτάσεις αυτές εισήχθησαν αυτούσιες. Για ακόμα μία φορά βλέπουμε τη Νεολαία της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχει
ενεργά με πρωτοβουλίες στην παραγωγή πολιτικής.

9

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

POLITICANTIS

Η συγκινητική ανάρτηση του Πλεύρη
Με μια ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης προσπαθεί να πείσει τους ανεμβολίαστους να
σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο. Ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι «κανένας δεν αξίζει να
βρεθεί σε ΜΕΘ όταν υπάρχει εμβόλιο που μας προστατεύει». Ο Θάνος Πλεύρης, πριν από
πέντε χρόνια, είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο με εικόνα σήψης και νοσηλεύτηκε στην εντατική υπό μηχανική υποστήριξη. Η περιπέτειά του είχε ξεκινήσει από μια χειρουργική επέμβαση στο γόνατο μετά την οποία αντιμετώπισε λοίμωξη. «Η σημερινή (σ.σ.: προσθεσινή)
ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου σημαδεύει τη ζωή μου. Πριν από 5 χρόνια ξυπνούσα από
τη διασωλήνωση. Η ΜΕΘ, η διασωλήνωση, είναι βιώματα που δεν μεταφέρονται με λόγια.
Προστατεύστε τον εαυτό σας. Κανένας δεν αξίζει να βρεθεί σε ΜΕΘ όταν υπάρχει εμβόλιο
που μας προστατεύει», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.

Δεξιοί δήμαρχοι
και αριστεροί
δημοσιογράφοι

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Κι όμως, δεξιοί δήμαρχοι μπορούν να
προσλαμβάνουν Συριζαίους δημοσιογράφους. Στη δημοκρατία όλα γίνονται. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε.
Παρ’ όλα αυτά, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι έξαλλοι
με τον δικό τους δημοσιογράφο ο οποίος
βρήκε δουλειά σε γραφείο δεξιού δημάρχου και έχουν πέσει πάνω του σαν αρπαχτικά να τον φάνε… Δεν είναι ωραία αυτά
τα πράγματα να ακούγονται. Μάλιστα, στην
Κουμουνδούρου λένε ότι ο δημοσιογράφος έπρεπε να τους ενημερώσει και προσθέτουν ότι πρόκειται για πολιτικό και ηθικό ασυμβίβαστο που δημιουργεί σύγχυση
και εύλογες απορίες στους πολίτες.

Ο θαυμασμός της
Μαρέβας στο Κατάρ
Στο τμήμα συντήρησης και επιστημονικής έρευνας του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης του Κατάρ ξεναγήθηκε η
Μαρέβα Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής της στη χώρα του Περσικού Κόλπου. «Θαυμασμός για τους
Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται
και διαπρέπουν στο τμήμα συντήρησης και επιστημονικής έρευνας του
Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης του Κατάρ», έγραψε στην ανάρτησή της η
κυρία Μητσοτάκη, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της με τον
επικεφαλής του τμήματος Αριστοτέλη
Σακελλαρίου και την υπόλοιπη ομάδα
των επιστημόνων.

Οι συνταγές
της Μαρίκας

Ο
Απορία
Είπε ο Τσίπρας στον Μητσοτάκη στη
Βουλή -και καλώς του τα ’πε- για το
ράλι αύξησης των τιμών της ΔΕΗ, για
την ακρίβεια που χτυπά τον Έλληνα
φορολογούμενο, για deals χωρίς αντίκρισμα στην κοινωνία. Συμφωνούμε
και προσυπογράφουμε. Έχουμε,
ωστόσο, μια απορία: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
που υπερασπίζεται τον εργαζόμενο
δεν επανέφερε συνολικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας παρά μόνο
σε χώρους όπου δεν πιέστηκε από τα
μεγάλα συμφέροντα;

ι παραδοσιακές συνταγές της
αποτελούσαν πάντα μια ακαταμάχητη, γευστική αφορμή για
να παραμένει ενωμένη η οικογένεια
γύρω από το τραπέζι. Τη Δευτέρα 29
Νοέμβριου, στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Μουσείου Μπενάκη, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ολοκαίνουργιας έκδοσης με τίτλο «Συνταγές
με ιστορία». Πρόκειται για ένα βιβλίο
με τις θρυλικές συνταγές της Μαρίκας
Μητσοτάκη, που επιμελήθηκαν οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ομιλητές στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου θα είναι η κόρη της και βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, η διευθύντρια του Sylvia Ioannou Foundation Άρτεμις Σκούταρη, η διευθύντρια Επικοινωνίας του Πρωθυπουρ-

γού Κύρα Κάπη, καθώς και ο σεφ
Άκης Πετρετζίκης και ο Θάνος Ψυχογιός. Την παρουσίαση θα συντονίσει ο
Αντώνης Σρόιτερ. «Η Μαρίκα Μητσοτάκη μαγειρεύει και θυμάται: την κουζίνα της μητέρας της, η οποία ήταν
εξαιρετική μαγείρισσα, την ανατροπή
που ήρθε για την υγεία της όταν, παιδί
ακόμη, προσβλήθηκε από τον ιό της
πολιομυελίτιδας, τη γνωριμία με τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον έρωτα,
τον γάμο, τον ερχομό των παιδιών, τα
δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, την
εξορία, την επιστροφή και το σπιτικό
στην Κρήτη. Αναμνήσεις και στιγμιότυπα από μια ζωή πολυτάραχη και
ταυτόχρονα συναρπαστική, άμεσα
συνδεδεμένη με την πρόσφατη Ιστορία του τόπου μας».

LOCK
Δεν λέω, ωραία τα ταξίδια, ωραίες
οι φωτογραφίες στο Instagram και
οι δημόσιες σχέσεις, αλλά οι φίλοι
μας οι Τούρκοι τρέχουν αυτή την
περίοδο τη νέα τους τουριστική
καμπάνια υπό τον… καταπληκτικό
τίτλο «Turkaegean» που εμφανίζει
ούτε λίγο ούτε πολύ το Αιγαίο ως
τουρκική θάλασσα! Επί του
θέματος θα κάνουμε κάτι; Ή θα
κάνουμε ότι κοιμόμαστε;

P
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Έμφυλη βία: Μέσα και προτάσεις για την αντιμετώπισή της

Δ

της

Άννας
Ευθυμίου
Δικηγόρος
και βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης
ΝΔ

εκατρείς γυναικοκτονίες στη χώρα μας
από την αρχή του 2021 μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, καταγράφεται και
η πολύ μεγάλη αύξηση των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας συγκριτικά με το προηγούμενο
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων. Αυτό σημαίνει ότι η ήδη
υφιστάμενη νομοθεσία προφανώς χρειάζεται να
προσαρμοστεί και να μεταβληθεί ανάλογα με όσα
επιτάσσουν τα νέα δεδομένα.
Ήδη, στην ανάγκη αυτή απαντά η πολύ σημαντική κυβερνητική πρωτοβουλία που αφορά την
πρόσφατη νομοθέτηση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα με σχετικό νομοσχέδιο.
Πλέον, για αδικήματα όπως ανθρωποκτονίες,
γυναικοκτονίες, καθόσον εμπεριέχουν έντονο το
στοιχείο της έμφυλης βίας, ομαδικοί βιασμοί, θανατηφόροι βιασμοί, βιασμοί ανηλίκων, οι δράστες
θα τιμωρούνται με τη μοναδική ποινή της ισόβιας
κάθειρξης.
Επίσης, αντιμετωπίζεται δραστικά ο εργασιακός εκφοβισμός: το αδίκημα της προσβολής της
γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο
διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτως. Ειδικότερα, ο
χρόνος καταγγελίας του αδικήματος είναι πέντε
έτη και πλέον δεν απαιτείται η διαδικαστική προ-

ϋπόθεση της τρίμηνης προθεσμίας για την υποβολή έγκλησης.
Πολύ σημαντική νομοθετική ρύθμιση είναι και
η θεσμοθέτηση ως αξιόποινης πράξης της παραβίασης δικαστικής απόφασης εκδοθείσας κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που επιβάλλει την απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας μεταξύ των προσώπων. Στόχος είναι η προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και
το αξιόποινο επιφέρει ποινή φυλάκισης μέχρι και
τρία χρόνια.
Σε ό,τι με αφορά, με το θέμα της έμφυλης βίας
ασχολούμαι διαχρονικά και με συνέπεια, και ως
βουλευτής έχω καταθέσει τις εμπειρίες μου αυτές και με προτάσεις στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, αλλά και με σχετική μου ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι πολυδιάστατο κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση τόσο σε επίπεδο πρόληψης
όσο και σε επίπεδο καταστολής.
Επιπρόσθετα, στο επίπεδο της καταστολής
θα ήταν επωφελές να καταλαμβάνονται ως αδικήματα έμφυλης βίας και σύγχρονες μορφές
της, όπως στην περίπτωση της εκδικητικής
πορνογραφίας, γνωστή και με τον όρο «revenge porn», που σήμερα αντιμετωπίζεται μόνο

ως προσβολή προσωπικών δεδομένων.
Πιο σημαντική, όμως, από την καταστολή, κατά
την άποψή μου, προβάλλει η πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται η στοχευμένη τροποποίηση των σχολικών προγραμμάτων, ώστε να προωθούν πρότυπα που βασίζονται στην ισότητα και
τη συναίνεση, Παράλληλα, είναι σημαντική η δημιουργία προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης τόσο εν γένει των γυναικών
όσο και οικονομικής και κοινωνικής επανένταξης
των κακοποιημένων γυναικών. Στην κατεύθυνση
αυτή θα συνδράμει η ανάδειξη οργανώσεων για
τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας από την αστυνομία, με εξειδικευμένο
προσωπικό και αστυνομική έρευνα και τη χρήση
απλών τρόπων επικοινωνίας και ενημέρωσης της
αστυνομίας, όπως γραπτά μηνύματα ή διαδικτυακή συνομιλία.
Την αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού προβλήματος την επιβάλλει η ίδια η κοινωνία. Η κυβέρνηση με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα
έμπρακτα αποδεικνύει ότι και αφουγκράζεται
την κοινωνία και έχει άμεσα αντανακλαστικά.
Και οι γυναίκες έχουμε ανάγκη και την Πολιτεία
και την κοινωνία στον αγώνα μας ενάντια στην
έμφυλη βία.

Η κυβέρνηση διαλύει τη δημόσια υγεία
όσο και τη δημόσια παιδεία

Μ

ε την πανδημία να θερίζει σε ολόκληρο τον
κόσμο και τις μεγάλες εταιρείες Moderna,
Pfizer-BioNTech να κερδίζουν περίπου
τέσσερα εκατομμύρια την ώρα, κάθε μέρα, εδώ και
έναν χρόνο, είναι παράλογο, ωστόσο, αληθινό, ότι
σήμερα μόλις το 2% του πληθυσμού των φτωχότερων
χωρών είναι εμβολιασμένο.
Εξίσου αληθινό είναι το γεγονός πως η χώρα μας,
μεταξύ των 27 της ΕΕ, βρίσκεται στη χειρότερη υγειονομική δεκάδα, αυτή της μεγαλύτερης ανησυχίας
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC), μαζί με το Βέλγιο, την Πολωνία, την
Ολλανδία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.
Τα λάθη του επιτελικού κράτους του Κυριάκου
Μητσοτάκη ήταν απανωτά, παρά τις εκκλήσεις και τις
έγκαιρες προειδοποιήσεις τόσο της αντιπολίτευσης
όσο και της επιστημονικής κοινότητας, εντός και
εκτός συνόρων.
Ο νεοφιλελεύθερος παραλογισμός αυτής της κυβέρνησης έφερε ραγδαία επιδείνωση της υγειονομικής κρίσης και δυσβάσταχτες συνέπειες στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία της χώρας μας.
Με περισσότερες από 17 χιλιάδες νεκρούς από την
πανδημία και τις ΜΕΘ να μην επαρκούν, πλέον, ούτε

για ασθενείς με Covid-19, ούτε για non Covid, το ΕΣΥ
έχει ξεπεράσει τα όρια της κατάρρευσης, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ στη Βουλή εξακολουθεί να νομοθετεί, σε βάρος όλων μας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεχών παλινωδιών και των μοιραίων λαθών της είναι η πολιτική
που ακολουθεί στην παιδεία, η οποία μπορεί να μη
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνεται
με την πανδημία, ωστόσο, αφορά το χθες, το σήμερα
και το αύριο της χώρας μας.
Προειδοποιήσαμε εγκαίρως και πριν από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης για τη λανθασμένη
απόφαση της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά
τμήμα, και από τον Απρίλιο του 2020 είχαμε ζητήσει
να γίνουν άμεσες ενέργειες για τη δημιουργία εθνικής υποδομής τηλεκπαίδευσης, ώστε να μην εξαρτάται η χώρα μας από κανέναν ιδιώτη σε αυτόν τον
τομέα και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ενάμιση χρόνο μετά, η Ανεξάρτητη Αρχή Προσωπικών Δεδομένων ήρθε να συμφωνήσει, εκ των
υστέρων, προχωρώντας σε πέντε αυστηρότατες επιπλήξεις προς το υπουργείο Παιδείας, αφού εντόπισε
σειρά παραβιάσεων της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, δηλαδή
του συνόλου των συμμετεχόντων στην εξ αποστάσε-

ως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας της αμερικανικής εταιρείας Cisco. Όπως επισημαίνει η Αρχή,
τα
προσωπικά
δεδομένα
παρανόμως
συλλέχθηκαν, διαβιβάστηκαν στις ΗΠΑ και αποτέλεσαν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, παραβιάζοντας έτσι η χώρα μας απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που από το καλοκαίρι του 2020
ακύρωσε τη σύμβαση ΕΕ - ΗΠΑ για τις διαβιβάσεις
προσωπικών δεδομένων και τη συνεργασία με εταιρείες που έχουν έδρα στις ΗΠΑ.
Η εταιρεία Cisco, η οποία μάλιστα παρουσιαζόταν
από την υπουργό Παιδείας ως ευεργέτης, που δήθεν
πρόσφερε αφιλοκερδώς, στην πραγματικότητα αμειβόταν αδρά, λαμβάνοντας τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσω του προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2».
Όταν, όμως, ένας πρωθυπουργός γελάει ανερυθρίαστα, την ώρα που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνει την απελευθέρωση της πατέντας του εμβολίου, και έρχεται και ο ΠΟΥ για να την
υποστηρίξει ακόμη και τώρα -στο και τέταρτο- για να
σωθούν όσο περισσότερες ζωές γίνεται, εύκολα καταλαβαίνουμε πως αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται
να βάλει ποτέ τη ζωή πάνω από τα κέρδη, και σε αυτή
την κατεύθυνση, ο δικός της οδοστρωτήρας διαλύει
τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τη δημόσια παιδεία.

τoυ

Γιάννη
Αμανατίδη
Βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης
ΣΥΡΙΖΑ
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Μπορούμε να κάνουμε και πάλι την παράταξη πρωταγωνίστρια

Η
του

Γιάννη
Ανδρέου
Μέλος της ΚΠΕ
του Κινήματος
Αλλαγής και αν.
γραμματέας
του Τομέα
Κοινωνικής
Ένταξης
και Συνοχής

απώλεια της Φώφης Γεννηματά αποτέλεσε συνταρακτικό για όλους μας γεγονός.
Όχι μόνο για όσους συμπορευτήκαμε μαζί της και πιστέψαμε ότι το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα
Αλλαγής έχουν μέλλον, αλλά όλη την ελληνική
κοινωνία. Οι προσπάθειές της να κρατήσει την παράταξη ζωντανή, να την ξανακάνει σημαντικό παράγοντα της πολιτικής σκηνής, δεν ήταν μάταιες.
Και βρισκόμαστε στο σήμερα, με την κοινωνία να
έχει στρέψει το βλέμμα στην εκλογική διαδικασία
της ανάδειξης νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, ενώ δημοσκοπικά ήδη ξεπερνάμε το 10% με
την εκλογική μας επιρροή σε υψηλά επίπεδα. Ό,τι
έχτισε με θυσίες και επιμονή η Φώφη, έχει στέρεες βάσεις.
Η εμφάνιση της πανδημίας και η κλιματική κρίση έδειξαν σε παγκόσμιο επίπεδο πως η ατζέντα
της Σοσιαλδημοκρατίας παραμένει επίκαιρη και
ότι η όποια κάμψη των αντίστοιχων κομμάτων σε
όλη την Ευρώπη ήταν πρόσκαιρη. Έρχεται πάλι
στο προσκήνιο η αναγκαιότητα για ισχυρό κοινωνικό κράτος, μείωση των ανισοτήτων, ενεργειακή
μετάβαση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, θέματα προνομιακό πεδίο της Σοσιαλδημοκρατίας.
Αυτό οδήγησε στην αλλαγή συσχετισμών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία), καθιστώντας τα και πάλι πρωταγωνιστές.
Στην Ελλάδα, τα κυρίαρχα συναισθήματα της

Κάθε Τρίτη

κοινωνίας είναι ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το
μέλλον, αλλά και κούραση. Δέκα χρόνια οικονομική κρίση και δύο χρόνια πανδημία έχουν αφήσει
φανερά σημάδια. Αντί της ουσίας και των απαντήσεων, η κυβέρνηση της ΝΔ επενδύει στην επικοινωνία, δίνει βάρος στις τηλεοπτικές παρουσίες
των στελεχών της, που σε συνδυασμό με τις συνεχείς παλινωδίες της, οδηγεί τους πολίτες σε απόγνωση. Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας αδυνατούν να δώσουν ένα πειστικό αφήγημα
εξόδου από την κρίση και προοπτικής για το μέλλον.
Το Κίνημα Αλλαγής, συνεχίζοντας την παράδοση του ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε στη σωστή πλευρά
της ιστορίας σε κάθε κρίσιμη στιγμή της χώρας τα
τελευταία χρόνια, έχει την πιο ψύχραιμη και υπεύθυνη αντιπολιτευτική φωνή.
Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά από μια διαδικασία εκλογής νέου επικεφαλής, με το βλέμμα της
κοινωνίας πάνω μας. Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε ούτε να τη σπαταλήσουμε σε
ανούσιους διαξιφισμούς.
Η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντική, όχι μόνο για τα μέλη και τους φίλους του
ΚΙΝΑΛ ή για τους μελλοντικούς πολιτικούς συσχετισμούς, αλλά και για την πορεία της χώρας.
Για αυτό σημασία έχει όχι μόνο ποιος θα εκλεγεί,
αλλά και η ποιότητα του διαλόγου και, πάνω από

όλα, οι προτάσεις για το μέλλον της χώρας.
Μπροστά μας ανοίγονται μεγάλες προκλήσεις.
Πρέπει να μιλήσουμε με σαφήνεια για την πανδημία, την κλιματική κρίση, τα εθνικά θέματα, τη θέση της χώρας στην ΕΕ, την αυξανόμενη δύναμη
των μεγάλων εταιρειών, τη φορολογία του πλούτου, τα ζητήματα δημοκρατίας.
Αλλά επίσης πρέπει να μιλήσουμε με, και για,
τους καθημερινούς ανθρώπους και τις αγωνίες
τους. Ακρίβεια, αθέμιτες πρακτικές εταιρειών, εργασιακή ανασφάλεια, δυσκολίες των νεότερων
συμπολιτών μας και των γυναικών στην αγορά εργασίας, δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός
κόσμος, εκτόξευση των τιμών ενοικίων ή αγοράς
ακινήτων. Να μιλήσουμε πώς θα στηρίξουμε τους
πιο ευάλωτους.
Είναι ευθύνη των υποψηφίων μας να επαναφέρουν την πολιτική στο προσκήνιο, αλλά και πώς θα
«προσθέσουν» στο κοινό μας αφήγημα. Γιατί σημασία έχει να προσθέτουμε, να πολλαπλασιάζουμε. Όχι να αφαιρούμε ή να διαιρούμε.
Είναι ευθύνη όλων μας, όχι μόνο των έξι υποψηφίων, να σεβαστούμε το ενδιαφέρον της κοινωνίας για τα τεκταινόμενα στο Κίνημα Αλλαγής.
Μπορούμε να κάνουμε και πάλι την παράταξη
πρωταγωνίστρια. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις.
Η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Να μην αφήσουμε να
χαθεί αυτή η ευκαιρία. Το χρωστάμε στη Φώφη.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

Είναι γνωστό σε όλους όσοι ασχολούμαστε με
την πολιτική επικοινωνία ότι τα σύμβολα παίζουν
πρωταρχικό ρόλο στην εποχή της θεοποίησης της
επικοινωνίας.
Σύμβολα όπως σημαίες, λογότυπα των κομμάτων, ηχητικά, συνθήματα, αντικαθιστούν πολλές
φορές τον λόγο ενός ηγέτη και επηρεάζουν την πορεία του κόμματος που εκπροσωπεί. Μια φράση
που ακούστηκε από το στόμα αρχηγού κόμματος,
το γνωστό «μάς ερωτεύονται αλλά δεν μας παντρεύονται οι πολίτες», έχει μείνει στην ιστορία για
την πρωτοτυπία της αλλά και την ευρηματικότητα
λόγου του πολιτικού.
Μια φράση που «στεφάνωσε» την υστεροφημία
του. Φυσικά, όχι και η μοναδική ευφυής φράση του
εν λόγω πολιτικού.
Οι πολιτικοί και ιδιαίτερα η ελίτ των πολιτικών θα
πρέπει να παρακολουθούν τον παλμό του κόσμου,
τις απαιτήσεις, τις προθέσεις του, ακόμη και την
οργή του, και να εκφράζονται ανάλογα. Με εργαλεία πολλά από τα τιπ της πολιτικής επικοινωνίας
που διαβάζετε κάθε Τρίτη.
Είναι δεξαμενή έξυπνων φράσεων επικαιρότητας, δημιουργούν θετική εικόνα για τον πολιτικό

και εκφράζουν τη γενικότερη άποψη της κοινής
γνώμης.
Προκαλούν θόρυβο και αναγκάζουν τα παραδοσιακά μέσα και το σύνολο των social media να
ασχοληθούν.
Κάθε Τρίτη Tips πολιτικής επικοινωνίας. Κρατήστε τα, θα σας χρειαστούν.
1. Ο σωστός πολιτικός δίνει προτεραιότητα στις
ανάγκες των πολλών και όχι στις απαιτήσεις των
λίγων.
2. Οι ψηφοφόροι νέας ηλικίας θέλουν να ακούσουν για πολιτικές ανάπτυξης, ευκαιρίες για μη
προνομιούχους, κίνητρα και θέσεις εργασίας
και όχι εύπεπτα μηνύματα και υποσχέσεις από
τα social media. Οι νέοι δεν χρειάζονται πολιτικούς πνευματικούς οδηγούς.
3. Αν το μικρόβιο του λαϊκισμού καλλιεργηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα, θα γίνει ή υποκείμενο
νόσημα ή και πανδημία.
4. Στη χώρα μας, κυβερνητική συνεργασία κομμάτων με διαφορετική ιδεολογία είναι πιθανότερο
να δούμε σε σίριαλ μυθοπλασίας.
5. Όταν μιλάμε για το χάσμα μιας κοινωνίας, μιλάμε για μια μάχη που γίνεται ανάμεσα σε όσους

θεωρούν κάποια πράγματα αυτονόητα ενώ για
κάποιους άλλους είναι ψιλά γράμματα. Δεν
υπάρχουν ευήκοα ώτα μεταξύ των δύο διαφορετικών κόσμων.
6. Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει, ένα τετριμμένο κλισέ που τις περισσότερες φορές τροφοδοτεί την ομάδα με εσωστρέφεια!
του
7. Στη βιτρίνα ενός καταστήματος δεν βλέπουμε τις
Θανάση
κούκλες αλλά τα ρούχα. Αυτά αγοράζουμε. Στο
Παπαμιχαήλ
υπουργικό συμβούλιο, κρίνουμε τα έργα των
υπουργών, όχι το βιογραφικό τους.
Επικοινωνιολόγος
8. Η ελπίδα στην πολιτική είναι σαν ένα λουλούδι. thanasis.papamichail@yahoo.gr
Αν δεν το ποτίζεις, ξεραίνεται…
9. Αρκετοί πολιτικοί πιστεύουν ότι όλοι οι υπόλοιποι υπάρχουμε για να φωτίζουμε τον δρόμο τους
και να υμνούμε το μεγαλείο τους!
10. Τα ΜΜΕ πρέπει να είναι στην υπηρεσία όσων
κυβερνώνται και όχι όσων κυβερνούν.
11. Αν θέλεις να κάνεις φίλους στην πολιτική, χάρισέ τους έναν οδηγό που θα τους είναι χρήσιμος.
Χάρισέ τους τον οδηγό «ΕΥ-ΠΟΛΙΤΕΥΕΣΘΑΙ».
Για να κερδίσουν τις εκλογές πριν στηθούν οι κάλπες.
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ΜΥΝΑ

Απόβαση στο Μάλεμε
Μια πανίσχυρη, πολυεθνική δύναμη κρούσης από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα αναπτύχθηκε στον κόλπο των Χανίων, επιβάλλοντας έναν εικονικό «ναυτικό αποκλεισμό»

Μ

ε μια εντυπωσιακή αεραποβατική ενέργεια στο Μάλεμε της Κρήτης ολοκληρώθηκε η τελική φάση της διακλαδικής άσκησης «Μέδουσα 11».
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Μια πανίσχυρη πολυεθνική δύναμη
κρούσης από την Ελλάδα, την Κύπρο, την
Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
αναπτύχθηκε στον κόλπο των Χανίων, επιβάλλοντας έναν εικονικό «ναυτικό αποκλεισμό». Δεκατέσσερις Μονάδες Επιφάνειας και δύο υποβρύχια «κύκλωσαν» την
παραλία του Μάλεμε, με το θηριώδες αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο «Νάσερ» κλάσης Mistral να αποτελεί την πλωτή βάση
επιχειρήσεων της άσκησης.
Δίπλα του οι ελληνικές φρεγάτες «ΕΛΛΗ», «ΚΑΝΑΡΗΣ» και «ΣΑΛΑΜΙΣ», η πυραυλάκατος «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» και ο «αόρατος» κυνηγός του Πολεμικού Ναυτικού,
το υποβρύχιο τύπου 214 «ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Το
«ατσάλινο» τείχος που στήθηκε στην Κρήτη συμπλήρωναν οι αιγυπτιακές φρεγάτες
FREMM, η κορβέτα Gowind και ένα υποβρύχιο, αλλά και το κυπριακό περιπολικό
ανοιχτής θαλασσής «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ».
Η απόβαση ξεκίνησε με άλμα ελευθέρας από αλεξιπτωτιστές των τεσσάρων
χωρών. Ταυτόχρονα, από ένα ελικόπτερο
Chinook, που πραγματοποιούσε χαμηλή

αιώρηση λίγα εκατοστά πάνω από τα κύματα της θάλασσας, ξεχύθηκαν πλαστικές
λέμβοι και προσέγγισαν με μεγάλη ταχύτητα τη στεριά. Ακολούθησε το δεύτερο
κύμα με αποβατικά σκάφη και ταχύπλοα
ανορθόδοξου πολέμου, ενώ καθ’ όλη τη
διάρκεια της κίνησης των επίγειων δυνάμεων, επιθετικά ελικόπτερα Apache παρείχαν κάλυψη από αέρος.
Ανάμεσα στα αποβατικά κύματα, αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας
πραγματοποιούσαν εικονικές προσβολές
της ακτής ενώ στελέχη των Ειδικών Επιχειρήσεων ασφάλιζαν την παραλία.
Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει από τη φετινή «Μέδουσα» είναι οι συνδυασμένες

κινήσεις της πολυεθνικής δύναμης, με τα
στελέχη των τεσσάρων χωρών να συνεργάζονται σε απαιτητικά αντικείμενα ναυτικού και αεροπορικού πολέμου αλλά και
Ειδικών Επιχειρήσεων, εκπέμποντας
ηχηρό μήνυμα αποτροπής και στρατιωτικής ισχύος.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός
ότι τα επιτελεία των χωρών που συμμετείχαν στη «Μέδουσα» συντόνισαν τις ενέργειές τους και δημιούργησαν σενάρια τα
οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις προκλήσεις που αναδύονται στην Ανατολική
Μεσόγειο. Δύο από αυτά, η ανακατάληψη
πλατφόρμας εξόρυξης υδρογονανθράκων και η προστασία ερευνητικού πλοίου

Αντιδρά η Άγκυρα με ρεκόρ υπερπτήσεων
Η Τουρκία έσπευσε να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό του «ταραξία» της
περιοχής, ακόμη και την ώρα που η «Μέδουσα» βρισκόταν σε εξέλιξη. Τουρκικά F-16 προχώρησαν χθες σε ρεκόρ υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά,
ανεβάζοντας στο κόκκινο το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Μέσα σε διάστημα είκοσι
λεπτών, από τις 13.31 μέχρι τις 13.51, δύο σχηματισμοί και ένα μεμονωμένο
τουρκικό F-16 πραγματοποίησαν εννιά υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσσες
και την Παναγιά. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, το τουρκικό αεροσκάφος πέταξε σε
ύψος μόλις 300 μέτρων από τη νήσο Παναγιά.
Η Αθήνα, πάντως, δεν αιφνιδιάστηκε, με ελληνικά μαχητικά από τις Μοίρες
Επιφυλακής να φτάνουν ταχύτατα στο σημείο για να αναχαιτίσουν τους εισβολείς. Πηγή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κάνει λόγο για σκληρές αερομαχίες που ακολούθησαν, με εμπλοκές ελληνικών και τουρκικών μαχητικών που
θύμιζαν τις ημέρες της κρίσης του «Ορούτς Ρέις». Από τότε είχαν να καταγράφουν τόσο πολλά περιστατικά υπερπτήσεων μέσα σε μία ημέρα. «Η προσπάθεια
της Άγκυρας να απαντήσει με μπαράζ παραβιάσεων και υπερπτήσεων φανερώνει τον εκνευρισμό της Τουρκίας και του ίδιου του Ερντογάν για τις ελληνικές
συμμαχίες», τονίζουν διπλωματικές πηγές στην «Political».

ακολουθούμενη από άμεση επιθετική
ενέργεια, αποτελούν την «απάντηση» της
συμμαχίας στις απειλές που εξαπολύει η
Άγκυρα σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.
«Τα σενάρια αυτά εντάχθηκαν στη φετινή “Μέδουσα” για να λειτουργήσουν ως
κατευθυντήριες γραμμές», επισημαίνουν
στρατιωτικές πηγές, καθώς το επόμενο
διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κύπρου, με την τουρκική προκλητικότητα
να χτυπάει «κόκκινο» και την Άγκυρα να
απειλεί με αντίποινα στο πεδίο.
«Το γεγονός ότι τέσσερις χώρες, Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, έρχονται κοντά, εμπλέκοντας τα
στοιχεία των Ενόπλων Δυνάμεών τους ναυτικά, αεροπορικά, χερσαία- σε ένα πεδίο εντατικών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων, δείχνει την αληθινή βούληση αυτών
των χωρών να αποτελέσουν ένα πλέγμα
προάσπισης και ενίσχυσης του περιβάλλοντος ασφάλειας και σταθερότητας στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου»,
ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος μετά την ολοκλήρωση της άσκησης.
«Σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι,
εκτός από την ανταλλαγή εμπειριών και τη
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δυνάμεών
μας, να δίνουμε το αίσθημα ασφαλείας
στην περιοχή, προκειμένου οι κοινωνίες
των κρατών να μπορούν απρόσκοπτα να
επιδίδονται στα ειρηνικά τους έργα», τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
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ναλυτικό οδηγό 10 συμβουλών
για τις αγορές της Black Friday
και την αποφυγή των παγίδων
για τους καταναλωτές δημοσιοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συστήνει τα εξής:
1. Προσοχή στους επίδοξους απατεώνες
και στις απατηλές πρακτικές. Η Black Friday αποτελεί ευκαιρία και για τους scammers που εκμεταλλεύονται την επιθυμία
των καταναλωτών για πολλές και καλές
προσφορές. Η εμπειρία έχει δείξει ότι
όπου οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή,
έστω, σημαντικά χαμηλότερες απ’ ό,τι συνήθως τα αγαθά ενδέχεται να είναι απομιμητικά ή ελαττωματικά!
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Ε

ΛΛΑΔΑ

Ο δεκάλογος του Άδωνι για
τις αγορές της Black Friday

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

2. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος προτού προβείτε σε αγορά ή ρωτήστε για την
πολιτική του καταστήματος, όταν αυτό είναι
φυσικό κατάστημα, σε περίπτωση επιστροφής του αγαθού.
3. Προσέξτε την παρορμητική αγοραστική συμπεριφορά προτού προβείτε σε συναλλαγή.
4. Προσοχή στις άγνωστες ή πρωτοεμφανιζόμενες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.
Αν διαπιστώσετε ότι παραλείπονται κρίσιμα στοιχεία για την αναγνώριση της ταυτότητας της ηλεκτρονικής επιχείρησης, όπως
είναι η εταιρική επωνυμία, η ταχυδρομική
διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και το ΑΦΜ της, είναι προτιμότερο να αποφύγετε να προβείτε σε αγορά μέχρι να διασταυρώσετε την αξιοπιστία της επιχείρησης, διερευνώντας προηγουμένως τη φήμη της στο διαδίκτυο.
5. Προσοχή στις παραπλανητικές προσφορές. Ακόμη και αν ψωνίζετε από μια
ιστοσελίδα που εμπιστεύεστε, είναι σημαντικό να ελέγξετε όλες τις λεπτομέρειες που
αφορούν στη συναλλαγή σας: η τιμή, η εγγύηση, το κόστος μεταφοράς, η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναι
μερικές από τις σημαντικές πληροφορίες
που θα καθορίσουν την τελική σας επιλογή.
Πολλές φορές όμως ενδέχεται να εμφανιστούν αναδυόμενα banners με προσφορές
άσχετες από αυτές που παρέχει η προμηθεύτρια επιχείρηση, από ιστοσελίδες που
σας ζητούν να εισάγετε τα στοιχεία των
τραπεζικών σας λογαριασμών ή και των
κωδικών σας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές, επικοι-

νωνήστε τόσο με την επιχείρηση όσο και με
την τράπεζα σας και επιβεβαιώστε τη γνησιότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων
αυτών. Θα πρέπει να αποφεύγουμε προσφορές που εμφανίζονται σε αναδυόμενα
παράθυρα, αν προέρχονται από άγνωστους
ιστοτόπους.
6. Δείξτε μεγάλη προσοχή στην παροχή
ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών.
Δεν πρέπει να προχωρήσετε σε συναλλαγή, αν σας ζητείται να εγκαταστήσετε λογισμικό για την απόκτηση μιας προσφοράς.
7. Μην παρασύρεστε από ασυνήθιστα
χαμηλές τιμές ή προσφορές. Ελέγξτε στα
διαφημιστικά φυλλάδια, στις προωθήσεις
στα social media και στα newsletters των
καταστημάτων για τις τιμές των προϊόντων

που σας ενδιαφέρουν. Συγκεντρώστε τες
αρκετές μέρες πριν από την Black Friday
ώστε να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης για την
τελικά προσφερόμενη τιμή και για να είστε
σε θέση να εξακριβώσετε ότι πετύχατε μια
πραγματικά καλή ευκαιρία αγοράς.
8. Κουπόνια προσφορών και giftcards.
Όταν διαθέτετε κουπόνια προσφορών ή giftcards, επιβεβαιώστε αν τα προϊόντα που
επιθυμείτε διατίθενται την Black Friday ή
οι εταιρείες που σας ενδιαφέρουν αποδέχονται τα κουπόνια αυτά και δεν εξαιρούνται των προσφορών.
9. Ελέγξτε την πολιτική ασφάλειας στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εφόσον σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ηλεκτρονικές
αγορές, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε

Στο 80%-85% του 2019 θα φτάσει ο τζίρος
Στα επίπεδα του 80%-85% του 2019 θα διαμορφωθεί ο εβδομαδιαίος
εκπτωτικός τζίρος της φετινής Black Friday, σύμφωνα με εκτιμήσεις του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για το Περιφερειακό
Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής (ΠΕΣΑ). Οι προσφορές ήδη έχουν
ξεκινήσει, ενώ από την προβολή των στοιχείων της φετινής κατανάλωσης
στην αντίστοιχη εκπτωτική περίοδο φαίνεται ότι 3 εκατομμύρια καταναλωτές
θα δαπανήσουν αυξημένο ποσό ύψους 160 ευρώ για την αγορά 4 ειδών κατά
μέσο όρο. Ο τρόπος πωλήσεων είναι υβριδικός με φυσικές και ηλεκτρονικές
αγορές, ανάλογα με τις ηλικιακές αποκλίσεις, τις νέες γενιές καταναλωτών
και την εξοικείωση με τις διαδικτυακές πληρωμές. Οι 8 στους 10 καταναλωτές
στο Λεκανοπέδιο επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις ελκυστικές τιμές στο
μέτρο του δυνατού και όπου φανούν χρήσιμες και συμφέρουσες λίγο πριν από
τις οικογενειακές υποχρεώσεις των εορτών, ενώ 2 στους 10 δηλώνουν
αδυναμία κατανάλωσης και δεν εκδηλώνουν κανένα ενδιαφέρον.

τις προσωπικές σας συσκευές στις οποίες
έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα προστασίας
από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) και
δίχτυ προστασίας (firewall). Κατά την καταχώριση των στοιχείων της συναλλαγής σας
βεβαιωθείτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή
κρυπτογράφηση. Αυτό μπορείτε να το αναγνωρίσετε αν παρατηρήσετε το εικονίδιο
με το κλειστό λουκετάκι πάνω αριστερά
στη διεύθυνση της ιστοσελίδας και αν η διεύθυνση ξεκινά με https://.
10. Συμφωνήστε την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Σε περίπτωση που η
επιχείρηση δεν παραδώσει εμπρόθεσμα το
προϊόν, θυμηθείτε ότι οι συναλλαγές μέσω
χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας προσφέρουν ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας για
τους καταναλωτές σε περίπτωση ακύρωση
της συναλλαγής. Πρέπει να αποφεύγεται η
πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή.
Οι καταναλωτές θα μπορούν να καταθέτουν τις καταγγελίες τους στον τετραψήφιο
αριθμό 1520.

Τι πρέπει να προσέξουν
οι καταναλωτές για να μην
κλαίνε με μαύρο δάκρυ
και χάσουν τα χρήματά τους Στο 1520 οι καταγγελίες
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Στο σκαμνί για Fake news ο αντιεμβολιαστής δικηγόρος
Για διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου
κατ’ εξακολούθηση διώκεται πλέον ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης, που φέρεται ως αρνητής της πανδημίας, προτρέποντας πολίτες να μην κάνουν το εμβόλιο αλλά και να μη δέχονται ιατρικές πράξεις.
Μετά το υλικό που έφτασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας είχε διαταχθεί πριν από
λίγες ημέρες και η σύλληψη του δικηγόρου με τη
διαδικασία του αυτοφώρου. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος λόγω ειδικής δωσιδικίας και η σχετική δικογραφία επέστρεψε στην Εισαγγελία, η οποία προχώρησε χθες το μεσημέρι στην άσκηση της ποινικής
δίωξης.

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών, προκειμένου να
δικαστεί ο κ. Αντωνιάδης από Τριμελές Εφετείο
Πλημμελημάτων λόγω της ειδικής δωσιδικίας, που
απορρέει από την επαγγελματική του ιδιότητα.
Υπενθυμίζεται ότι στο μικροσκόπιο των δικαστικών Αρχών έχει μπει από τις αρχές Σεπτεμβρίου και
η υπόθεση θανάτου μιας 54χρονης αρνήτριας της
πανδημίας, η οποία αρνήθηκε τη διασωλήνωση και
κατέληξε στον Ευαγγελισμό. Ο προβολέας της έρευνας είχε πέσει πάνω στον γνωστό δικηγόρο, αφού,
σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της 54χρονης να έδινε ακόμα και
ιατρικές κατευθύνσεις, προτρέποντάς τη να αγνοήσει τις συμβουλές των γιατρών.

EΛΛΑΔΑ
Στα δικαστήρια θα οδηγούνται
και οι γονείς-αρνητές
Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα οδηγούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, γονείς-αρνητές οι οποίοι δεν στέλνουν τα παιδιά
τους στο σχολείο επειδή δεν θέλουν να φοράνε μάσκες και να
διενεργούν self tests.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υφυπουργός Παιδείας
Ζέττα Μακρή, «η κυβέρνηση έχει τη διάθεση να γίνει μία ad
hoc ρύθμιση προκειμένου η απόφαση κάποιων αρνητών γονέων να στερούν το δικαίωμα της εκπαίδευσης από τα παιδιά
τους, να θεωρείται πλέον πλημμέλημα, ελαφρύ μεν, αλλά
πλημμέλημα».
Εξήγησε, ακόμα, ότι για τις περιπτώσεις αυτές, οι διευθυντές σχολείων θα πρέπει, αφού πρώτα ενημερώσουν τους γονείς, να απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες και τη Δικαιοσύνη.

Δίωξη για τα μαϊμού πιστοποιητικά

Η

πρώτη ποινική δίωξη για σειρά
βαρύτατων κακουργηματικών
πράξεων ασκήθηκε για την
υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού στο Κέντρο Υγείας του Παλαμά Καρδίτσας.
Μετά την εισαγγελική έρευνα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος 48 προσώπων, εκ των
οποίων 4 με 5 άτομα βαρύνονται με τα
αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης,
του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της
δωροληψίας. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως η δωροδοκία, η συνέργεια σε δωροδοκία, η ψευδής βεβαίωση,
η χρήση ψευδούς βεβαίωσης και η πλαστογραφία. Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια τακτικού ανακριτή στην Καρδίτσα, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να
απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για τα
αδικήματα που τους αποδίδονται.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ήρθε στο
προσκήνιο όταν εντοπίστηκε μια 44χρονη διοικητική υπάλληλος, η οποία φέρεται να προμήθευσε ψευδή πιστοποιητικά
σε περισσότερες από 34 περιπτώσεις
πολιτών που θέλησαν να μην εμβολιαστούν. Η αποκάλυψη της δράσης της έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπήρχε περίσσευμα στα εμβόλια που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί.
«Θέλοντας να βοηθήσω κάποιους του
στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος, αρχικά προέβην σε αυτές τις απονενοημένες ενέργειες, οι οποίες έγιναν καθαρά από αισθήματα αλληλεγγύης και
αγάπης. Και τους υπόλοιπους που ανέφε-

απολαβή και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα από τον έλεγχο των τραπεζικών
μου λογαριασμών, του συζύγου μου αλλά
και συγγενικών μου προσώπων, αν τυχόν
εισήλθαν παράνομα εμβάσματα από
αγνώστους τυχόν αποστολείς σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονταν αυτά».
Όπως έγινε γνωστό από τον υπουργό
Υγείας Θάνο Πλεύρη στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ
αποκαλύφθηκε «ότι πραγματοποιήθηκαν
31.000 εμβολιασμοί, οι οποίοι είναι πάνω
από τον πληθυσμό, αλλά είναι πολύ λογικό, γιατί το συγκεκριμένο κέντρο είχε εμβόλιο της Pfizer το οποίο αναζητούσαν
πολίτες και από άλλους νομούς και δεν
είναι αυτός ο αριθμός των πλαστών πιστοποιητικών».
Σημειώνεται ότι η έρευνα για την έκδοση και χρήση πλαστών πιστοποιητικών
εμβολιασμού ή νόσησης συνεχίζεται και
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας έπειτα από
την παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα, που δόθηκε
αμέσως μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης στο Κέντρο Υγείας του Παλαμά Καρδίτσας.

ρα και δεν γνώριζα, επειδή συμμερίστηκα
την αγωνία τους μήπως χάσουν τις δουλειές τους, τους συνέδραμα κατά αυτόν
τον τρόπο για να αποφύγουν τον εμβολιασμό τους, μιας και οι ίδιοι φοβούνταν για
προσωπικούς τους λόγους παρενέργειες

του εμβολίου», φέρεται να δήλωσε στο
απολογητικό της υπόμνημα μετά την ΕΔΕ
που διενεργήθηκε σε βάρος της.
Η ίδια ισχυρίστηκε πως δεν αποκόμισε
ποτέ χρήματα από τους εμβολιασμούς
που έγιναν: «Δεν είχα καμία οικονομική

Βαρύτατες κακουργηματικές
πράξεις για 48 άτομα του
Κέντρου Υγείας στον Παλαμά
Καρδίτσας που προμήθευαν
πλαστά έγγραφα
εμβολιασμού
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«Μαύρη» Δευτέρα με 105 θανάτους

Α

κάθεκτη επελαύνει η πανδημία
στη χώρα, με τους νεκρούς το τελευταίο 24ωρο να σπάνε το
φράγμα των 100 (105) και να εντείνουν την ανησυχία. Οι διασωληνωμένοι
αυξήθηκαν στους 608, με τους 503 εξ αυτών
να είναι ανεμβολίαστοι, ενώ τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του τελευταίου 24ώρου ανήλθαν σε 7.287.
Στην Αττική εντοπίστηκαν για μία ακόμη
φορά τα περισσότερα από τα 7.287 κρούσματα κορονοϊού που ανακοίνωσε χθες ο
ΕΟΔΥ. Για την ακρίβεια, στην Αττική βρέθηκαν 1.711 μολύνσεις, ενώ και η Θεσσαλονίκη
βρέθηκε στο «κόκκινο» με 1.149 κρούσματα.
Υψηλός είναι ο αριθμός των νέων μολύνσεων στη Λάρισα, όπου ανιχνεύτηκαν 255, ενώ
ακολουθεί η Αχαΐα με 253 και η Μαγνησία
με 200.
Τα έως τώρα δεδομένα για την πορεία του
εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας
ανακοίνωσαν η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου
και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Η
μείωση των αντισωμάτων με την πάροδο του
χρόνου έχει πιθανότητα για νόσηση μεγαλύτερη, είπε η κυρία Θεοδωρίδου και συμπλήρωσε πως η αύξηση των αντισωμάτων μετά
την τρίτη δόση είναι ταχεία - απαιτούνται δύο
με τρεις ημέρες. Από την πλευρά του ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως έχουν γίνει 922.000
εμβολιασμοί και περίπου 700.000 έχουν
προγραμματίσει ραντεβού για τρίτη δόση.

Η Εκκλησία
Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία
συνήλθε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την
προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου,
αποφασίστηκε ότι οι πιστοί «οφείλουν να
έχουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, αλλά η συμμόρφωσή τους προς την ΚΥΑ δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από το εργατικό (νεωκόροι) ή εθελοντικό προσωπικό των Ιερών
Ναών, καθώς αυτό δεν έχει ούτε δυνατότητες ούτε αρμοδιότητες φύλαξης ούτε δημόσιες (π.χ. αστυνομικές) εξουσίες».
Να ανοίξει τον δρόμο για τον εμβολιασμό,
ο οποίος σε 68 από τις 74 Περιφερειακές
Ενότητες της χώρας βρίσκεται σε ποσοστά
κάτω του 70% στον γενικό πληθυσμό, επιδιώκει η κυβέρνηση με το νέο μείγμα μέτρων για τους ανεμβολίαστους που τέθηκαν
σε ισχύ από χθες. Αν και η εικόνα είναι καλύτερη στους πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών,
24 Περιφερειακές Ενότητες βρίσκονται κά-

Προειδοποίηση και για πέμπτο κύμα της πανδημίας παγκοσμίως από το Ινστιτούτο Κοχ
Για τον κίνδυνο και πέμπτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, αν δεν αυξηθούν γρήγορα τα ποσοστά εμβολιασμού και
δεν περιοριστούν οι επαφές, προειδοποίησε ο επικεφαλής του
γερμανικού Ινστιτούτου Κοχ, Λόταρ Βίλερ. Σύμφωνα με τα μοντέλα που εξετάζει το Ινστιτούτο, «αν δεν τηρηθούν με συνέπεια οι
περιορισμοί και δεν αυξηθούν οι εμβολιασμοί, θα έχουμε και
πέμπτο κύμα», δήλωσε ο κ. Βίλερ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) και χαρακτήρισε «πικρό» το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφασίσει περισσότεροι άνθρωποι να εμβολιαστούν. Όπως ανέφερε, η περαιτέρω εξέλιξη του χειμώνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό που συμβαίνει τώρα, τονίζοντας
πως πρέπει να ακυρωθούν μεγάλες εκδηλώσεις σε κλειστούς αλλά και ανοιχτούς χώρους.
τω από το φράγμα του 70%, με την Ευρυτανία
να είναι καθηλωμένη στο 37%. Ακολουθούν
η Φωκίδα με 52% και η Αρκαδία με 59%, ενώ
στο «κόκκινο» του εμβολιαστικού χάρτη
βρίσκονται πολλές περιοχές της Βόρειας
Ελλάδας (Κιλκίς, Δράμα, Σέρρες, Χαλκιδική,
Πέλλα, Πιερία, Φλώρινα, Άρτα, Καβάλα,
Γρεβενά).
Σε 30 περιοχές της χώρας, η ηλικιακή κατηγορία των 60 ετών και άνω έχει εμβολιαστεί σε ποσοστό από 70% έως 78% και μόλις
σε 19 Περιφερειακές Ενότητες ξεπερνούν το
80%. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για
νησιωτικές περιοχές, οι οποίες φαίνεται ότι
συμμετείχαν μαζικά στο πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία», ενώ ένας από τους λόγους
των υψηλών ποσοστών που καταγράφουν,
ιδιαίτερα κάποια νησιά, όπως για παράδειγμα η Ικαρία (102%), η Κάρπαθος (103%) και η
Μήλος (109%), είναι το γεγονός ότι πολλοί

Στο μεταξύ, οργή και επεισόδια προκάλεσε το lockdown σε
πολλές χώρες της Ευρώπης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της
πανδημίας, με τον αριθμό των θανάτων από Covid-19 να έχει αυξηθεί κατά 10% τις τελευταίες ημέρες. Στην Αυστρία, όπου έχει
επιβληθεί καθολικό lockdown μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, δεκάδες
χιλιάδες πολίτες απάντησαν στα μέτρα κατεβαίνοντας στους δρόμους της πρωτεύουσας και φωνάζοντας συνθήματα για «δικτατορία» και «φασισμό». Ταραχές και επεισόδια ξέσπασαν σε όλη τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στην Ολλανδία, όπου ισχύει
γενική καραντίνα. Σε βίαιες διαδηλώσεις που έγιναν στη Χάγη συνελήφθησαν δεκάδες άτομα. Μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν και
στη Ρώμη, εν αναμονή των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.

τουρίστες ή ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών
επέλεξαν να εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια
των καλοκαιρινών διακοπών τους.

Κάτω από τη «βάση»
Στον γενικό πληθυσμό, ουραγός στο πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία» είναι και πάλι
η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Χαμηλά ποσοστά, όμως, παρουσιάζει σε όλες τις
ηλικιακές κατηγορίες και η Βόρεια Ελλάδα,
με το Κιλκίς, την Πιερία και τη Δράμα να εμφανίζουν ποσοστά εμβολιασμού κάτω από
50% και άλλες 12 Περιφερειακές Ενότητες
(Σέρρες, Πέλλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη,
Έβρος, Φλώρινα, Ξάνθη, Καβάλα, Γρεβενά,
Ροδόπη, Καστοριά, Λάρισα) να μην ξεπερνούν το 60%, γεγονός που αποτυπώνεται και
στην ασφυκτική πίεση που δέχεται το Εθνικό
Σύστημα Υγείας το τελευταίο διάστημα. Αντίθετα, μόλις 6 Περιφερειακές Ενότητες

έχουν καταφέρει να υπερβούν το 70%, με
πρωταθλήτρια τη Μύκονο (80%) και ακολουθούν η Σαντορίνη (79%), η Μήλος (75%), η Πάρος (73%) και η Κως (73%). Τέλος, στην πρωτεύουσα, αρνητική πρωτιά στους εμβολιασμούς έχει η Δυτική Αττική με 45%, ακολουθούν η Ανατολική Αττική με 55%, ο Δυτικός
Τομέας Αθηνών με 62%, ο Κεντρικός και Νότιος Τομέας με 66% και 67% αντίστοιχα, ενώ
τον χορό σέρνει ο Βόρειος Τομέας με 72%.

Στα 1.711 τα κρούσματα στην
Αττική, 1.149 στη Θεσσαλονίκη Τι λέει η Ιερά Σύνοδος - Ποιες
είναι οι περιοχές με τους
περισσότερους ανεμβολίαστους
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α δύσκολα ή εύκολα θέματα
που θα επιλεγούν στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι επιδόσεις των μαθητών σε αυτά θα
καθορίσουν τις φετινές βάσεις εισαγωγής, στην πρεμιέρα του συστήματος καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας
από τις συγκλήτους των σχολών.
«Η βασική διαφορά, σε σχέση με πέρυσι, είναι ότι πλέον ο καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας δεν γίνεται κεντρικά
αλλά δίνεται η ελευθερία στις σχολές να
επιλέξουν το προφίλ των υποψηφίων που
θέλουν. Για παράδειγμα, τα Τμήματα Φυσικής δίνουν προβάδισμα στους μαθητές
που θα γράψουν καλά στη Φυσική και τα
Τμήματα Μαθηματικών σε αυτούς που θα
πετύχουν υψηλές βαθμολογίες στα Μαθηματικά. Αυτό που έχει αξία να αναφέρουμε είναι ότι ο ίδιος υποψήφιος έχοντας συγκεντρώσει συγκεκριμένη βαθμολογία θα έχει διαφορετικά μόρια από
σχολή σε σχολή και αυτό απαιτεί προσοχή κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου», επισημαίνει ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης, μιλώντας στην «Political».
Αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις
που παρατηρούνται στους συντελεστές
βαρύτητας σε ομοειδή τμήματα, ο ίδιος
εξηγεί πως «όπως φάνηκε, άλλη τακτική
ακολουθούν τα κεντρικά ιδρύματα και
διαφορετική τα περιφερειακά. Είναι ξεκάθαρο ότι οι περιφερειακές σχολές πριμοδοτούν τα μαθήματα που παραδοσιακά
γράφουν καλύτερα οι υποψήφιοι, γιατί
έχουν το άγχος να μπορέσουν τα παιδιά
να τις δηλώσουν, ώστε να μη μείνουν χωρίς φοιτητές. Το σίγουρο είναι ότι φέτος
αναμένουμε αυξομειώσεις στις βάσεις
ανάλογα με τη δυσκολία των θεμάτων
που θα επιλεχθούν στις πανελλαδικές
εξετάσεις, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)

ΕΛΛΑΔΑ

Η κάθε σχολή θα μπορεί
να επιλέγει τους φοιτητές

σε πολλά τμήματα θα διαφοροποιηθεί σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά».
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι περιζήτητες Αρχιτεκτονικές Σχολές, που
λόγω των υψηλών ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα, πέρυσι έμειναν χωρίς φοιτητές.
Φέτος, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι
οι σχολές αυτές καθώς και άλλες πολλές
θα αναπροσαρμόσουν τις ΕΒΕ τους για να
μην καταλήξουν και φέτος με άδεια αμφιθέατρα. Όσον αφορά τις βάσεις και το τι
μέλλει γενέσθαι, αν και είναι πρόωρη η
συζήτηση, ο κ. Βαφειαδάκης εξηγεί ότι

για τις χαμηλόβαθμες σχολές δεν έχει
καμία σημασία η βάση εισαγωγής. «Μπορεί να αυξήσουν τις βάσεις τους αλλά θα
είναι εικονικό, αυτό που έχει σημασία είναι πόσοι υποψήφιοι θα εισαχθούν σε
αυτές. Αντίθετα, στις περιζήτητες σχολές
οι βάσεις θα καθοριστούν από τη δυσκολία των θεμάτων και την απόδοση των μαθητών στα μαθήματα με τους μεγαλύτερους συντελεστές. Στις Ιατρικές, για παράδειγμα, όπου και τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα έχουν συντελεστή 25%, ενδέχεται να δούμε μια

διόρθωση στις βάσεις προς τα κάτω», καταλήγει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ.
Εύη Πανταζοπούλου

Φέτος αναμένουμε
αυξομειώσεις στις βάσεις
ανάλογα με τη δυσκολία των
θεμάτων που θα επιλεχθούν
στις πανελλαδικές εξετάσεις,
καθώς και σε ποια μαθήματα
δίνουν προβάδισμα τα ΑΕΙ

Ίδιες σχολές, άλλοι συντελεστές βαρύτητας!
Αλαλούμ έχει προκληθεί στην πρεμιέρα της διαδικασίας
ορισμού των συντελεστών βαρύτητας από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς ομοειδή τμήματα με ακριβώς ίδιο
γνωστικό αντικείμενο διαφοροποιήθηκαν. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι σπουδές στο ίδιο αντικείμενο σε περιφερειακά πανεπιστήμια να είναι προσβάσιμες πιο εύκολα
από τους υποψήφιους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι περιζήτητες Νομικές Σχολές για την εισαγωγή στις οποίες σε
ΕΚΠΑ και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο οι συντελεστές βαρύτητας στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι ισόποσα μοιρασμένοι (από 25%) ενώ στο ΑΠΘ
πριμοδοτούνται με 30% η Νεοελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά, και Ιστορία και Λατινικά πολλαπλασιάζονται με 20%.

Διαφορές εντοπίζονται και στους συντελεστές βαρύτητας στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπου στην περίπτωση του ΕΜΠ, του Δημοκρίτειου και του ΑΠΘ οι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται ως εξής: Νεοελληνική Γλώσσα και Χημεία από 20% και
Φυσική και Μαθηματικά από 30%. Το ίδιο τμήμα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πριμοδοτεί τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά με 30% ενώ Φυσική και Χημεία έχουν συντελεστή 20%. Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε Θεσσαλία και
Πάτρα έχουν κοινή γραμμή (Νεοελληνική Γλώσσα και Φυσική από 25%, Χημεία 20% και Μαθηματικά 30%), ενώ εντελώς διαφορετική προσέγγιση έχουν τα αντίστοιχα τμήματα
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (25% Νεοελληνική

Γλώσσα, Φυσική 27%, 20% Χημεία, 28% Μαθηματικά) και
στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Νεοελληνική Γλώσσα 23%, Φυσική 27%, Χημεία 20%, Μαθηματικά 30%).
Ανάλογη είναι η εικόνα και στα Τμήματα Πληροφορικής
όπου κάθε ένα έχει ορίσει τους δικούς του συντελεστές.
Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών η Νεοελληνική
Γλώσσα και η Χημεία έχουν συντελεστή 20%, η Φυσική 25%
και τα Μαθηματικά 35%. Στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς η Νεοελληνική Γλώσσα και η Φυσική έχουν 25%, η Χημεία 20% και τα Μαθηματικά 30%. Στην
περίπτωση του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Επιστήμης
Υπολογιστών, η Νεοελληνική Γλώσσα έχει 26%, η Φυσική
και τα Μαθηματικά 27% και η Χημεία 20%.
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15χρονος με κλεμμένο
ΙΧ επιχείρησε να
εμβολίσει αστυνομικούς
Χειροπέδες σε έναν 15χρονο ο οποίος οδηγώντας κλεμμένο ΙΧ αυτοκίνητοεπιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς
της Ομάδας ΔΙΑΣ που επιχείρησαν να
τον ελέγξουν, έξω από τον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη.
Ένα περιστατικό, δηλαδή, που ξύπνησε
μνήμες από τα όσα εκτυλίχθηκαν πριν
από περίπου έναν μήνα στο Πέραμα, με
την ΕΛΑΣ πάντως να λειτουργεί με διαφορετικό επιχειρησιακό σχέδιο αυτή
τη φορά και να συλλαμβάνει λίγη ώρα
αργότερα τον 15χρονο.
Μαζί με τον ανήλικο ήταν ακόμη ένα
άτομο (πιθανότατα κάτω των 18 ετών κι
αυτός), ο οποίος επέβαινε μαζί του στο
κλεμμένο όχημα. Στη θέα των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησαν να
εμβολίσουν τις μηχανές τους, ενώ ανέπτυξαν ταχύτητα και διέφυγαν προς τον
τόπο διαμονής τους. Ο 15χρονος, γνωστός για πληθώρα αδικημάτων στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε από πάνοπλους αστυνομικούς της
ΟΠΚΕ και συνελήφθη, ενώ προηγουμένως είχε παρατήσει το ΙΧ αυτοκίνητο με
αναμμένη μηχανή.
Σε βάρος του ανήλικου συλληφθέντα
σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης
σωματικής βλάβης, απείθεια και κλοπή.
Παπ.

EΛΛΑΔΑ

«Όχι, δεν θέλω.
Αφήστε με. Όχι.
Θα με πάνε στον
οίκο ανοχής»
Έ

νας καβγάς σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στον Άγιο Παντελεήμονα οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας, το οποίο κρατούσε
φυλακισμένες κοπέλες από χώρες τις
πρώην ΕΣΣΔ σε διαμερίσματα-κολαστήρια
και τις εξέδιδε σε τουλάχιστον τρεις οίκους
ανοχής στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια νεαρή κοπέλα από τη Μολδαβία είχε πάει στο συγκεκριμένο κατάστημα, όταν ύστερα από λίγο
εισέβαλαν δύο άντρες, οι οποίοι με φωνές
και με βία την έβγαλαν κακήν κακώς εκτός
του χώρου. Όλα αυτά μπροστά στα έντρομα
μάτια των υπόλοιπων πελατών και των εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίοι κάλεσαν την Άμεση Δράση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα άρχισε να φωνάζει:
«Όχι, δεν θέλω. Αφήστε με. Όχι. Δεν θέλω.
Θα με πάνε στο μπ... (οίκο ανοχής). Δεν θέλω να πάω πίσω», ζητώντας παράλληλα
βοήθεια. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι
πρώτοι αστυνομικοί, οι δύο άνδρες είχαν
αρπάξει τη νεαρή Μολδαβή και είχαν εξαφανιστεί, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι
υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και οι κινήσεις
τους καταγράφονταν από κλειστό κύκλωμα
ασφαλείας.
Με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας
στα χέρια τους, οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλή-

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

ματος άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι
της δυσώδους υπόθεσης. Κάπως έτσι φτάσαμε στην αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, με την ΕΛΑΣ να βάζει χειροπέδες σε πέντε άτομα (δύο Πακιστανούς,
δύο Έλληνες και μία Ρουμάνα), ενώ παράλληλα έχει ταυτοποιήσει και αναζητά τουλάχιστον ακόμη δύο μέλη της εγκληματικής
ομάδας. Προανακριτικά αποκαλύφθηκε ότι
οι μαστροποί κρατούσαν έγκλειστη σε διαμέρισμα-κολαστήριο τη νεαρή κοπέλα, για
δήθεν «χρέος» 1.200 ευρώ και την ανάγκαζαν να εκδίδεται στους τρεις οίκους ανοχής
που ελέγχουν. Το ίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν και με τουλάχιστον άλλες
πέντε κοπέλες από την πρώην ΕΣΣΔ.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν
στους οίκους ανοχής και στα σπίτια των
συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 1.265 ευρώ, δελτία μεταφοράς κεφαλαίων (εμβάσματα), αυτοκίνητο, τρία κινητά τηλέφωνα. Η συλλογή
στοιχείων για τη δράση της εγκληματικής
ομάδας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Θρήνος και ερωτήματα
για τον θάνατο 8χρονης
στο Κερατσίνι
Σε πλήρη εξέλιξη -τόσο με ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού όσο
και με μαρτυρικές καταθέσεις- βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις
συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος σε εργοστάσιο επί της λεωφόρου
Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, με θύμα
ένα 8χρονο κοριτσάκι που βρήκε
φριχτό θάνατο όταν εγκλωβίστηκε σε
αυτόματη μεταλλική πόρτα.
Την ίδια ώρα, η οικογένεια της
ανήλικης (πρόκειται για Ρομά που
κατοικούν σε κοντινή απόσταση) εκφράζει την οδύνη και την οργή της
για το περιστατικό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ζητάμε δικαιοσύνη, να μάθουμε την αλήθεια, τι έγινε
με την Όλγα. Ο υπεύθυνος λέει ότι
μπήκε μέσα το παιδί, ότι δεν την είδαν, ότι την πέρασαν για τσουβάλι
που είχε πέσει. Και τσουβάλι να ήταν,
δεν θα πήγαιναν να το σηκώσουν;».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο παππούς της άτυχης 8χρονης, τονίζει ότι
«θέλω να βρεθεί ο ένοχος. Αν όχι σε
μία εβδομάδα, σε έναν μήνα, σε έναν
χρόνο, εγώ θα βάλω φωτιά στο εργοστάσιο».
Για δεκάδες ερωτήματα κάνει λόγο
ο δικηγόρος Ιωάννης Μπαρκαγιάννης, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής για την οικογένεια, υποστηρίζοντας ότι «δεν γίνεται
ολόκληρη εταιρεία να μην έχει κάποιο φωτοκύτταρο που να βλέπει ότι
υπάρχει εμπόδιο μπροστά στην πόρτα και να σταματάει. Ακόμα, ο χώρος
στον οποίο ήταν ο φύλακας, ήταν μόλις τρία μέτρα από το σημείο. Υπήρχε
άνθρωπος εκεί. Υπάρχει ειδικός χώρος για τη φρούρηση της εισόδου 24
ώρες το 24ωρο. Έχω ακούσει ότι το
πέρασαν το παιδί για σακούλα». Τέλος, φως στα ακριβή αίτια θανάτου
αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική
έκθεση μετά τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 8χρονης.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τζιτζικώστας

«Στηρίζουμε το έργο
των Ενόπλων Δυνάμεων»
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα εορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη
και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της οικείας περιφέρειας η Ημέρα
των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην κεντρική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης παρέστησαν ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου και ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε: «Σήμερα,
ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους
άγρυπνους φρουρούς της πατρίδας μας, τους άνδρες και τις γυναίκες του
Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού. Εμείς, ως Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το σημαντικό έργο αυτών των
ανθρώπων, οι οποίοι με τη δουλειά τους διασφαλίζουν την ακεραιότητα
της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά σε όλους».

Ιόνια Νησιά

Άμεση πρόσληψη 11 8μηνιτών
για «απρόβλεπτες και
επείγουσες ανάγκες»
Έντεκα υπαλλήλους προσλαμβάνει άμεσα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για κάλυψη
«απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών», λόγω πανδημίας. Η πρόσληψη γίνεται για
οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, με
δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό από 18 έως 65 ετών. Προτεραιότητα, πάντως, έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν
μακροχρόνια ανεργία (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε
στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν
σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων,
πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Άργος-Μυκήνες

Ο δήμος μεταβλήθηκε
σε δικαστήριο
Την τήρηση του ωραρίου ζητούσαν με σχετικό τους
εξώδικο οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας και
αντ’ αυτού, η δημοτική αρχή τούς επιβάλλει πειθαρχικές ποινές και κυρώσεις. Σε έναν από τους διαμαρτυρηθέντες εργαζόμενους επιβάλλεται η ποινή της στέρησης των αποδοχών για δύο τρίμηνα και σε συνάδελφό του η στέρηση αποδοχών για ένα τρίμηνο και αλλαγή βάρδιας. Πάντως οι εργαζόμενοι επιμένουν να ζητούν ακριβή τήρηση του ωραρίου τους και επιπλέον την
ακύρωση των «ποινών».

!

ΣτΕ

Αντισυνταγματική
η διάταξη του 2019 για
ορισμό αντιδημάρχων
στα νησιά

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας
έκρινε αντισυνταγματική την περ. στ’ της παρ.2
του αρ.5 του ν.4623/2019, περί ορισμού αντιδημάρχου, παραπέμποντας προς οριστική κρίση
στην Ολομέλεια. Υπενθυμίζεται ότι το 2019 ίσχυε:
«Στη Δημοτική Κοινότητα που εκτείνεται στην
εδαφική περιφέρεια ενός νησιού ο δήμαρχος
ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο ο οποίος έχει
εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η
νησιωτική Δημοτική Κοινότητα». Το 2019, η νέα
κυβέρνηση αναθεώρησε την ως άνω διάταξη,
ώστε ο σύμβουλος να είναι αναγκαστικά από την
παράταξη της πλειοψηφίας, ορίζοντας ότι: «Ο δήμαρχος ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας». Το ΣτΕ κρίνει ότι «με την επέμβαση
αυτή, μεταβάλλεται εκ των υστέρων το πλαίσιο
άσκησης του κατοχυρούμενου στο άρθρο 5 του
Συντάγματος δικαιώματος του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι και νοθεύεται η εκφρασθείσα θέληση
των εκλογέων των νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων», και παραπέμπει το θέμα στην Ολομέλεια.

Δίστομο και Χεβρώνα
αδελφοποιήθηκαν
Στο «Μουσείο
Θυμάτων Ναζισμού» υπογράφτηκε η αδελφοποίηση των Δήμων ΔιστόμουΑράχωβας-Αντίκυρας και AlKhalil της Χεβρώνας της Παλαιστίνης. Ο δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Ιωάννης Σταθάς και ο
πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Μαρουάν
Τουμπασί τόνισαν ότι οι λόγοι που υπαγόρευσαν την
αδελφοποίηση είναι «η κοινή ιστορία των δύο πόλεων, μια ιστορία σφαγών, αίματος και άσκησης βίας
κατά του άμαχου πληθυσμού στη διάρκεια στρατιωτικής κατοχής, καθώς και οι κοινοί αγώνες προς την
επίτευξη της ελευθερίας και της ειρήνης».

Ποιος «παλαιοΠΑΣΟΚος» εμπλέκεται με τα Αυτοδιοικητικά του ΣΥΡΙΖΑΠΣ; Είδαν, έπαθαν και τελικά έμαθαν
στην Κουμουνδούρου, μετά το
«στραπάτσο» που υπέστησαν στις
εκλογές του 2019, ύστερα από πέντε περίπου
χρόνια στην κυβέρνηση… Παρά τις άγκυρες
που είχαν ρίξει προς το πάλαι ποτέ κραταιό
ΠΑΣΟΚ, δεν είχαν προσεταιριστεί ούτε έναν
από τους κατά γενική ομολογία έμπειρους
«πράσινους» αυτοδιοικητικούς. Μετά την αρνητική εμπειρία, ο έμπειρος Χρήστος Σπίρτζης ανέλαβε να πλησιάσει τους «πράσινους»
αυτοδιοικητικούς σε όλη την Ελλάδα και να
«συμπτύξει τις σχετικές συμμαχίες», ενόψει
των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2023.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΕΔΕ
Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος
της Αττικής κατάφερε να προκαλέσει μεγάλη αναταραχή
στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ μόνο με
μια πρόσληψή του; Βλέπετε, ο
εν λόγω δήμαρχος, που έχει και
διακεκριμένη θεσμική θέση
στην Αυτοδιοίκηση της Αθήνας,
προσέλαβε ως συνεργάτη του
στα θέματα επικοινωνίας δημοσιογράφο γνωστό για τα ΣΥΡΙΖΑίικα αισθήματά του, προκαλώντας ακόμη και επίσημες αντιδράσεις από τον κομματικό
μηχανισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης…

Να αυξηθεί η χρηματοδότηση
για αθλητικά προγράμματα

Στην «Ελιά
του Πεισίστρατου»

Τ

Την Επιτροπή Περιβάλλοντος της
Βουλής δέχθηκε ο δήμαρχος Αγίων
Αναργύρων-Καματερού Σταύρος
Τσίρμπας στην πλατεία της Ελιάς
του Πεισίστρατου. Ο δήμαρχος
πραγματοποίησε ξενάγηση στον
χώρο, τονίζοντας τα ιδιαίτερα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία, και
κατόπιν ενημέρωσε την επιτροπή
σχετικά με τις δράσεις του δήμου
για την ανάδειξη του αρχαιότερου
ελαιόδενδρου παγκοσμίως. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η «Ελιά του Πεισίστρατου», που ανήκει στον Αρχαίο
Ελαιώνα των Αθηνών και δυστυχώς
είναι το μόνο ελαιόδεντρο που έχει
διασωθεί, έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης και παρουσιάζει ιδιαίτερη βοτανική, αισθητική και ιστορική σημασία, καθώς είναι εκατό χρόνια μεγαλύτερη από
την Ακρόπολη και η αρχαιότερη ακμαία ελιά παγκοσμίως. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η πρόεδρος
της επιτροπής δρ Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, οι βουλευτές
Γεώργιος Κώτσος, Γεώργιος Αρβανιτίδης και Κρίτων Αρσένης.

ις παρατηρήσεις που αφορούν το
υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις
τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας και ειδικότερα για τα προγράμματα
«Άθληση για Όλους» διατύπωσε η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ. Η
επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα «Άθληση για όλους» είναι από τους πιο
πετυχημένους θεσμούς που υλοποιούνται
με κεντρική ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με
τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς και τονίζει ότι «με
τις ρυθμίσεις τού υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ουσιαστικά καταργούνται τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία προσφέρουν
υγεία και ευεξία σε χιλιάδες συμπολίτες
μας, που δεν έχουν την ευχέρεια να κατα-

φύγουν σε γυμναστήρια για να αθληθούν.
Αποκλείονται από την άθληση όλες οι ομάδες με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, αφού δεν μπορούν να καταφύγουν
απαραίτητα σε γυμναστήρια και ιδιωτικούς
συλλόγους και απουσιάζει πλήρως η Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Για τον λόγο αυτό ζητά την τροποποίηση
των προτεινόμενων διατάξεων με στόχο
την ενίσχυση του ρόλου των δήμων στην
εφαρμογή των προγραμμάτων «Άθλησης
για όλους» με κεντρικό πυλώνα τις στοχευμένες δράσεις που ήδη υλοποιούνται με
επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, τη συνέχιση
και την αύξηση της χρηματοδότησης των
προγραμμάτων και την εφαρμογή τους με
συστηματική επιστημονική καθοδήγηση, η
οποία κατοχυρώνεται αποκλειστικά από
πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής.

Τεχνογνωσία για την οδική ασφάλεια
Το θέμα της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στην Αττική με την αξιοποίηση τεχνογνωσίας και προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο ήταν το αντικείμενο
της συνάντησης που είχε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης με τον Michael
Woodford, πρόεδρο και CEO του ιδρύματος
Safer Roads Foundation (SRF) του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κ. Woodford παρουσίασε
στον περιφερειάρχη Αττικής παρεμβάσεις που έχουν γίνει ανά τον κόσμο, ενώ εξέφρασε
την ικανοποίησή του καθώς ο κ. Πατούλης της Αττικής δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στο
ζήτημα της οδικής ασφάλειας.
Ο περιφερειάρχης παρουσίασε το ολοκληρωμένο έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα για
την οδική ασφάλεια και τις σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Λογαριασμός
για τα αδέσποτα
Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός για
δωρεές πολιτών με σκοπό
την περαιτέρω
ενίσχυση του
Προγράμματος Ευαισθητοποίησης του
δήμου «Ζούμε
Μαζί», ανοίχτηκε από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, κατόπιν πολλών
αιτημάτων για προσφορά δωρεών. Οι
δωρεές θα μεταφέρονται σε ειδικό
κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού και θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την περίθαλψη των
αδέσποτων. Παράλληλα ο Δήμος
Παπάγου-Χολαργού υλοποιεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τα
αδέσποτα ζώα. Κατά το έτος 2021, το
πρόγραμμα προϋπολογισμού
58.000,00 ευρώ περίπου περιλαμβάνει συμβάσεις με μια κτηνιατρική
κλινική και δύο κτηνιάτρους, φιλοξενία ζώων σε πανσιόν, προμήθεια
τροφών και προμήθεια εξοπλισμού.

Παιδικές επισκέψεις
στο δάσος
Τα παιδιά των παιδικών σταθμών του
Δήμου Βύρωνα ξεκίνησαν τις επισκέψεις τους στο αισθητικό δάσος του
Υμηττού, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό εργαστήρι «Σχολείο μου η
φύση» της Παρέας του Δάσους. Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση
των ψυχοκινητικών, κοινωνικοσυναισθηματικών, αισθητηριακών, αντιληπτικών και δημιουργικών ικανοτήτων
των παιδιών, καθώς και η έμπνευση
και ενθάρρυνση των παιδαγωγών να
εντάξουν την καθημερινή επαφή με
τη φύση στην εκπαιδευτική προσέγγιση. Ο στόχος επιτυγχάνεται με τακτικές μηνιαίες επισκέψεις κάθε ομάδας, σε επιλεγμένα σημεία του αισθητικού δάσους Υμηττού, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρέχοντας ερεθίσματα για γνωριμία,
εξερεύνηση και ανακάλυψη του φυσικού κόσμου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ο Δήμος Βύρωνα.
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Στη φυλακή η συμμορία των 18χρονων

Σ

τις φυλακές
οδηγήθηκαν μετά την απολογία
τους στον ανακριτή
Θεσσαλονίκης οι δύο
18χρονοι που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για σειρά ληστειών
σε καταστήματα ψιλικών που λειτουργούν
όλο το 24ωρο. Οι νεαροί συνελήφθησαν το
βράδυ της 17ης Νοέμβρη, αφού προηγουμένως διέπραξαν δύο ληστείες τέτοιων καταστημάτων με απειλή μαχαιριού.
Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης προέκυψε η εμπλοκή τους σε ακόμη έντεκα ληστείες και τρεις απόπειρες από τον περασμένο Σεπτέμβριο

με λεία 5.000 ευρώ.
Κατηγορούνται ότι
απειλούσαν υπαλλήλους με σπασμένο
μπουκάλι, κατσαβίδι,
μαχαίρι μέχρι και πιστόλι. Σε ένα κατάστημα μάλιστα στη Νεάπολη κατηγορούνται
ότι εισέβαλαν τρεις
φορές μέσα σε μiα
εβδομάδα.
Στις απολογίες τους
ομολόγησαν μέρος
των ληστειών για τις
οποίες κατηγορούνται. Ο ένας μάλιστα προσκόμισε βεβαιώσεις ότι έχει αποζημιώσει τα θύματά του. Εισαγγελέας και ανακριτής με σύμφωνη γνώμη τούς έκριναν
προσωρινά κρατούμενους. Ερευνάται η εμπλοκή τους
και σε άλλα περιστατικά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γεύμα με
τον Άντι Γκαρσία
Με τον Άντι Γκαρσία γευμάτισε
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας σε πολύ γνωστό εστιατόριο
της Θεσσαλονίκης. Με αφορμή
την παρουσία του σταρ του Χόλιγουντ στην πόλη για τα γυρίσματα
της ταινίας «Αναλώσιμοι 4», οι δύο
άνδρες απόλαυσαν γευστικά πιάτα και συζήτησαν τόσο για το πώς
εξελίσσονται τα γυρίσματα όσο
και για την παραμονή των πρωταγωνιστών στη Θεσσαλονίκη.

Έτρεξε στη μνήμη
της Δ. Ιορδανίδου
Τη μνήμη της μαραθωνοδρόμου
Δήμητρας Ιορδανίδου, η οποία
σκοτώθηκε όταν το ποδήλατο με
το οποίο πήγαινε στη δουλειά
της παρασύρθηκε από φορτηγό,
τίμησε με τη συμμετοχή του
στον Διεθνή Νυχτερινό
Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης ο
Σταύρος Καλαφάτης. Ο
υφυπουργός Εσωτερικών
(Μακεδονίας - Θράκης) έτρεξε
στον δρόμο υγείας και
δυναμικού βαδίσματος 5.000 μ.

Έφεδρος αξιωματικός
Πυροβολικού
ο Καράογλου!
Μια φωτογραφία που είναι έφεδρος
αξιωματικός του Πυροβολικού πόσταρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Θεόδωρος Καράογλου με
αφορμή την εορτή των Εισοδίων της
Θεοτόκου, κατά την οποία γιορτάζεται
η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης έγραψε χαρακτηριστικά:
«Να υπηρετείς την πατρίδα σου είναι
τιμή! Μόνο υπερηφάνεια για τους
ακούραστους φρουρούς της εθνικής
μας ασφάλειας»!

Ο Σάββας Αναστασιάδης επισκέφτηκε τη ΔΗΜΤΟ Θερμαϊκού
Το δικό του πέρασμα από τη ΔΗΜΤΟ Θερμαϊκού έκανε
και ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης Σάββας
Αναστασιάδης. Μάλιστα, όπως μάθαμε, πέρα από τα θέ-

ματα της επικαιρότητας συζητήθηκαν οι τρόποι στήριξης του κυβερνητικού έργου αλλά κυρίως η στήριξη των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χαμός με την... τέντα
στην παραλιακή
Χαμό προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη η εγκατάσταση μιας τεράστιας τέντας στον Κήπο των Εποχών στη Νέα Παραλία. Η ανάρτηση του αρχιτέκτονα και προέδρου των Φίλων Νέας Παραλίας
Πρόδρομου Νικηφορίδη, για την τοποθέτηση
μιας τέντας 500 τ.μ. σε χώρο πρασίνου, ήταν η αρχή για να αρχίσει δημοσιογραφικά μια αναζήτηση
για το... ποιος την τοποθέτησε και από ποιον πήρε
την άδεια!

Ευχαρίστησε
τους εργαζόμενους
στην καθαριότητα
Το δικό του «ευχαριστώ» προς τους εργαζόμενους της καθαριότητας είπε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας με
ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» και του νυχτερινού
ημιμαραθωνίου. «Ένα μεγάλο μπράβο και ένα
ευχαριστώ στους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης, που αμέσως μετά τον Μαραθώνιο
καθάρισαν γρήγορα την πόλη και την παρέδωσαν ξανά σε εμάς όπως πρέπει να είναι», σημείωσε ο κ. Ζέρβας.

Ο Ζέρβας ζήτησε να
αποσυρθεί το... κιόσκι
Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, με επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΑΔ
Στέφανο Βλαστό, εξέφρασε την αγανάκτησή του
για την εγκατάσταση της τέντας εν πλήρη άγνοια
του δήμου αλλά και για τη λειτουργία του λούνα
παρκ. Υπογράμμισε, δε, πως η δημοτική αρχή θα
πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει την
παραμονή της και να μην επιτρέψει την ανάπτυξη
οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας
στον συγκεκριμένο χώρο πρασίνου, ενώ κάλεσε
την ΕΤΑΔ να αναθεωρήσει τη στάση της.
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Πληροφορίες από ΗΠΑ για ρωσικά σχέδια εισβολής στην Ουκρανία
Η Δύση ανησυχεί για το ενδεχόμενο ρωσικής εισβολής στην Ανατολική Ουκρανία, σε μια επανάληψη του
σκηνικού της προσάρτησης της Κριμαίας. Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων χαρτών που δείχνουν
συσσώρευση ρωσικών στρατευμάτων και προετοιμασία για γρήγορη και μεγάλης κλίμακας επιχείρηση
στην Ουκρανία από πολλές τοποθεσίες, εφόσον ο
Βλαντίμιρ Πούτιν αποφασίσει εισβολή, μοιράστηκαν οι
ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ,

σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Κατά τις διπλωματικές πηγές που επικαλείται το
πρακτορείο, ο Πούτιν θα μπορούσε να «ζυγίσει» μια εισβολή στις αρχές της επόμενης χρονιάς, καθώς τα
στρατεύματά του συγκεντρώνονται ξανά κοντά στα σύνορα. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα σενάριο κατά το οποίο στρατεύματα θα περνούσαν στην Ουκρανία από την Κριμαία, από τα ρωσικά σύνορα, καθώς
και μέσω της Λευκορωσίας, με περίπου 100.000 στρα-

τιώτες - σε μια επιχείρηση εν μέσω παγετού.
Δύο πηγές υποστήριξαν ότι η Μόσχα έχει καλέσει
δεκάδες χιλιάδες εφέδρους σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση. Εξήγησαν ότι ο ρόλος των εφέδρων σε οποιαδήποτε σύγκρουση θα ήταν να εξασφαλίσουν εδάφη
σε μεταγενέστερη φάση, αφού τα στρατεύματα «ανοίξουν τον δρόμο». Την περασμένη εβδομάδα ο Ρώσος
πρόεδρος αρνήθηκε οποιαδήποτε πρόθεση εισβολής
στην Ουκρανία.

Νέο παραλήρημα από Τουρκία:
«Σε 5 ώρες θα είμαστε Αθήνα»

Σ

ε ένα εθνικιστικό παραλήρημα κατά της Ελλάδας, ο Μετίν
Κιουλούκ, μέλος της κεντρικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι «σε 5 ώρες
θα είμαστε στην Αθήνα».
«Σε 5 ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Σε 5 ώρες θα είμαστε στην
Αθήνα. Οτιδήποτε κι αν κάνουν, μην
ξεχνάτε, δεν υπάρχει πια η παλιά
Τουρκία», δήλωσε προκλητικά ο
Κιουλούκ, πρώην βουλευτής του ΑΚP
και φίλος του Ερντογάν, μιλώντας σε
εκδήλωση στο Τσόρουμ με τίτλο «Η
θέση της Τουρκίας στη Νέα Τάξη
Πραγμάτων».
Το πρώτο, ειρωνικό σχόλιο για τις
πολεμοχαρείς δηλώσεις ήρθε από τον
καταζητούμενο Τούρκο αρχιμαφιόζο
Σεντάτ Πεκέρ. «Προφανώς η Ελλάδα
θα είναι το νέο αφήγημα για να εξάψετε τα συναισθήματα των αφελών ανθρώπων μας», ανέφερε σε ανάρτησή
του στα κοινωνικά δίκτυα ο αυτοεξόριστος στα Εμιράτα Τούρκος καταζητούμενος. Ο 50χρονος πρώην αρχηγός της τουρκικής μαφίας καταγγέλλει συχνά Τούρκους πολιτικούς για
εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και σκάνδαλα μέσα από ένα δικό
του κανάλι στο YouTube.
Την ίδια ώρα και η Μόσχα «αδειάζει» τους Τούρκους εθνικιστές για
τον μεγαλοϊδεατισμό τους. «Το κέντρο
του τουρανικού κόσμου, δηλαδή των
συγγενών προς τους Τούρκους λαών,
δεν βρίσκεται στην Τουρκία αλλά στο
έδαφος της Ρωσίας», υπενθύμισε με
νόημα ο εκπρόσωπος Τύπου του
Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στον χάρτη του τουρανικού

κόσμου, που χάρισε προ ημερών στον
Ερντογάν ο ηγέτης του Εθνικιστικού
Κινήματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Στον χάρτη περιλαμβάνονται εκτός
από την Τουρκία οι πρώην σοβιετικές
Δημοκρατίες Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν,
Κιργιστάν και Τατζικιστάν με κόκκινο
χρώμα και μέρος των Βαλκανίων, τμήμα του Ιράν, περιφέρειες της Ρωσίας,
μέρος της Σιβηρίας, η Δυτική Μογγολία και η περιοχή των Ουιγούρων στην
Κίνα με πορτοκαλί και κίτρινο χρώμα.
Οι εμπνευστές του χάρτη δεν διευκρινίζουν το νόημα των διαχωρισμών,
ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν και άλλοι αξιωματούχοι απέφυγαν να σχολιάσουν
πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τη δημιουργία και τους συμβολισμούς του

χάρτη. Ρώσοι σχολιαστές εκτιμούν ότι
οι εγχώριοι εθνικιστές εκθέτουν τον
Ερντογάν με παρόμοια ευρήματα,
όπως ο χάρτης, αναγκάζοντάς τον «είτε να σιωπά, γεγονός με διφορούμενη
ερμηνεία, που επικρίνεται στους εθνικιστικούς κύκλους της Τουρκίας, είτε
να δικαιολογείται» έναντι χωρών όπως
η Ρωσία και η Κίνα, με τις οποίες δεν
επιθυμεί να συγκρουστεί.

Πολεμικές απειλές από στέλεχος
του κόμματος του Ερντογάν
- Η Μόσχα «αδειάζει»
τους Τούρκους εθνικιστές
για τον μεγαλοϊδεατισμό τους

«Ματωμένη»
παρέλαση με 5 νεκρούς
στο Ουισκόνσιν

Σε τραγωδία εξελίχθηκε χριστουγεννιάτικη παρέλαση που έγινε την περασμένη
Κυριακή στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Πέντε
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν, όταν ένα
όχημα τύπου SUV έπεσε πάνω σε πλήθος
σε παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη παρέλαση στην πόλη Γουόκεσα, ρίχνοντας
στο έδαφος δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους νέους και μια ομάδα ηλικιωμένων, τις «Γιαγιάδες που Χορεύουν».
Ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ το όχημα που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στα χέρια των
Αρχών. Βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο δείχνει ένα κόκκινο όχημα τύπου
SUV να πέφτει με ταχύτητα πάνω στην
παρέλαση και να παρασύρει περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους. Σε άλλο
βίντεο αστυνομικός εικονίζεται να πυροβολεί εναντίον του αυτοκινήτου προτού
αυτό πέσει πάνω στις μπάρες που είχαν
στηθεί για την παρέλαση.

Παραιτείται
σήμερα ο Ζάεφ

Παραιτείται σήμερα από την ηγεσία του
κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος (SDSM) ο πρωθυπουργός της
Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή νέου
προέδρου, ο οποίος θα τον διαδεχθεί και
στην πρωθυπουργία της χώρας. Επικρατέστερος διάδοχος θεωρείται ο νυν αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το αλβανικό αντιπολιτευόμενο κόμμα Συμμαχία
για τους Αλβανούς - Εναλλακτική, προκειμένου να ενταχθεί στον κυβερνητικό
συνασπισμό, δίνοντας πλειοψηφία στη
νέα κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

P
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ροχή» οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το
επίδομα θέρμανσης, αφού
μέσα στις πρώτες επτά
ημέρες λειτουργίας της έχουν υποβληθεί
πάνω από 300.000.
Γράφει
η Αμαλία
Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης
είναι και τα νοικοκυριά που διαμένουν σε
πολυκατοικίες εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στην
περίπτωση των πολυκατοικιών οι διαχειριστές είναι αυτοί που με τις ενέργειές
τους θα «ξεκλειδώσουν» το επίδομα για
τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή των διαμερισμάτων.
Στο myΘέρμανση οι διαχειριστές των
πολυκατοικιών επιλέγουν την εφαρμογή
Διαχείριση Χιλιοστών Πολυκατοικίας. Με
την εφαρμογή αυτή, ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα διαμερίσματα της
πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς
και τη συμμετοχή καθενός από αυτά στις
δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά.
Την εφαρμογή δεν δύναται να χρησιμοποιήσουν οι ένοικοι μονοκατοικιών που
έχουν ατομικό καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης ή από ενοίκους ολιγοκατοικιών,
όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης.

Τα βήματα
Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των
πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης
πολυκατοικιών δηλώνουν στην εφαρμογή
τα ακόλουθα στοιχεία:
• Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του
διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας
διαχείρισης της πολυκατοικίας.

X
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Όλα τα μυστικά για
τις πολυκατοικίες

• Τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον
υπάρχει.
• Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί
στην πολυκατοικία.
• Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.
• Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα
τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.
Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω
στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση
της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τη 15η
Δεκεμβρίου 2021.
Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική

εικόνα της (ανοιχτά - κλειστά - όσα ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και το
άθροισμα των χιλιοστών θα πρέπει να είναι 1.000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται όταν θα
έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου.

ΑΦΜ πολυκατοικίας
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους
διαχειριστές πολυκατοικιών στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης
και θα πρέπει τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος να
ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχουν εισαχθεί στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ
για την πολυκατοικία και τα παραστατικά
αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να οριστεί ο

ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός
ΑΦΜ». Στη συνέχεια, ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί.

Χωρίς διαχειριστή
Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα πρέπει να συμφωνηθεί με
όλους τους ενοίκους ποιος θα αναλάβει
ρόλο διαχειριστή, ώστε να δημιουργήσει
το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα στην εφαρμογή του επιδόματος
θέρμανσης.

Σε ρόλο-κλειδί ο διαχειριστής Εκτός πλατφόρμας
οι ένοικοι με ατομικό καυστήρα

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την εβδομάδα έως 29 Νοεμβρίου
Tην πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου περιλαμβάνει ο προγραμματισμός των
καταβολών e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 22-29
Νοεμβρίου.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου των μισθωτών, ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
• Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου των μισθωτών, ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

• Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών,
δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου
θα ολοκληρωθεί στις 29 Νοεμβρίου, καθώς θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗΔΕΗ 1,65%.
Θα καταβληθούν επίσης 18,8 εκατ. ευρώ σε 560 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, 25.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 30 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.
Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 13 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπών
επιδομάτων.
• 25 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα
απασχόλησης.
• 500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.
• 500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
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Άλμα τουρισμού και
εισπράξεων στο 9μηνο
Κοντά στα 12 εκατομμύρια τουρίστες
επισκέφτηκαν τη χώρα μας στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκτίναξη
του τουριστικού πλεονάσματος στα
8,758 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, κατά το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα οι τουρίστες ανήλθαν
σε 11,6 εκατομμύρια, ενώ οι εισπράξεις
αυξήθηκαν κατά 139,3%, διαμορφώνοντας το τουριστικό πλεόνασμα στα 8,033
δισ. ευρώ (3,001 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2020). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην
άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής
κίνησης κατά 89%, καθώς και της μέσης
δαπάνης ανά ταξίδι κατά 25,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν
κατά 45,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου
αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,6% στο
σύνολο των καθαρών εισπράξεων από
υπηρεσίες. Οι περισσότεροι τουρίστες
προήλθαν από τη Γερμανία και ακολούθησαν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί. Η ταξιδιωτική κίνηση τόσο από
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο
και από τις εκτός αυτής ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2020.

Πρόστιμα για παράνομο
εμπόριο και μη τήρηση
των μέτρων
«Καμπάνες» δεκάδων χιλιάδων ευρώ
έριξαν οι ελεγκτικές αρχές την εβδομάδα που πέρασε για παράνομο εμπόριο και προϊόντα-μαϊμού, ενώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος έπεσε πρόστιμο
13.700 ευρώ και 15νθήμερο λουκέτο
λόγω μη τήρησης των μέτρων κατά του
κορονοϊού. Πιο συγκεκριμένα, από
τους ελέγχους της Διυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων αποκαλύφθηκε ότι το κατάστημα δεν είχε αναρτήσει τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων,
είχε περισσότερους πελάτες εντός,
ενώ δεν γινόταν χρήση των μασκών
προστασίας. Εξάλλου, κατά το χρονικό
διάστημα από 12 έως 21/11 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 175 έλεγχοι και
βεβαιώθηκαν 67 παραβάσεις που
αφορούσαν το παράνομο εμπόριο.
Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού
ύψους 46.900 ευρώ για παράνομο εμπόριο, «μαϊμού» προϊόντα και για τη μη

Ο κορονοϊός ζημίωσε
μία στις δύο επιχειρήσεις

Π

ανδημία... ζημιών χτύπησε πέρυσι τις επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού, καθώς μία στις δύο
επηρεάστηκε καταλυτικά από
το lockdown παρά τα μέτρα στήριξης που
εφαρμόστηκαν. Σύμφωνα με έρευνα του
Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, μεταξύ των αλλαγών που σημειώθηκαν σε κλαδικό επίπεδο στην ελληνική οικονομία, με φόντο την πανδημία, ιδιαίτερης σημασίας είναι η διχοτόμηση που
επήλθε μεταξύ εκείνων των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή, αρχής γενομένης τον Μάρτιο του 2020, και
όσων δεν έκλεισαν καθόλου, επειδή οι
συναλλαγές τους δεν προϋπέθεταν κοινωνική επαφή ή, έστω, εγγύτητα (γεωργία, μεταποίηση, κατασκευές κ.ά.). Τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη των
επιχειρήσεων μετρίασαν τον αρνητικό
αντίκτυπο της πανδημίας, ωστόσο δεν
ήταν αρκετά για να αποκαταστήσουν τη
ρευστότητα του συνόλου των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία, από τις
1.419.855 επιχειρήσεις, αυτές που είναι
πιο κοντά στην πραγματικότητα της πανδημίας είναι 870.494. Από αυτές οι
210.217 -ή 14,8% του συνόλου- τέθηκαν
σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο του
2020. Τον περσινό Νοέμβριο τέθηκαν σε

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

αναστολή λειτουργίας 188.985 επιχειρήσεις ή 13,3% του συνόλου (ΕΛΣΤΑΤ, 2021),
αλλά ακόμη και μεταξύ των τομέων και
των επιχειρήσεων όπου επιβλήθηκε
αναγκαστικό κλείσιμο τα βάρη δεν κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα. Σε 188.985 επιχειρήσεις που έκλεισαν τον Νοέμβριο
του 2020, ο τομέας με την υψηλότερη
συμμετοχή αποδείχθηκε το χονδρικό και
λιανικό εμπόριο. Επιπλέον, εξετάζοντας
τη δημογραφία των επιχειρήσεων, οι νέες
ενάρξεις κατά το β’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 26.370, παρουσιάζοντας
αύξηση 71% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του
2020. Η εικόνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν η εξής:
1. Μεγάλοι χαμένοι ήταν οι κλάδοι καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, τα
καταλύματα και η εστίαση. Στους κερδισμένους: καταστήματα ειδών διατροφής,
κατασκευές και βιομηχανία.
2. Από τις νέες επιχειρήσεις οι τρεις
στις τέσσερις είναι ατομικές με μικρούς
τζίρους.
3. Η πλειονότητα των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων κατέγραψε σοβα-

ρή μείωση του τζίρου κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2020 οι 8 στις 10 είχαν μέση μείωση 46,9%, ενώ στο β’ εξάμηνο οι 7 στις
10. Φέτος πάνω από το 50% των επιχειρήσεων είδε μείωση του τζίρου κατά μέσο
όρο 41,4%.
4. Πέρυσι οι επιχειρήσεις με ζημίες
ήταν το 47,8% του συνόλου έναντι 27,6% το
2019. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν
κέρδη αντιστοιχούσαν στο 27,3% του συνόλου έναντι 55,2% το 2019.
5. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν σημαντικά οι μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Τα ποσοστά των επιχειρήσεων με μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα ήταν 14,8% τον Ιούνιο του 2020, αυξήθηκαν στο 24,7% τον φετινό Φεβρουάριο και μειώθηκαν στο 21,4% τον περασμένο Ιούλιο.

Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ: Μεγάλοι
χαμένοι ήταν οι κλάδοι
καυσίμων και λιπαντικών
αυτοκινήτων, τα καταλύματα
και η εστίαση - Αύξηση 71%
στην ίδρυση νέων εταιρειών
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Στον αστερισμό της μεταβλητότητας το Χρηματιστήριο

E

βδομάδα προσεκτικής ανόδου
και ενίσχυσης των ενεργών
επενδυτών ήταν η προηγούμενη, με τους εγχώριους αναλυτές να
εκτιμούν πως αυτό θα συνεχιστεί και τις
επόμενες μέρες, με αφορμή κυρίως το
rebalancing. Με τις ανησυχίες για την
εξέλιξη της πανδημίας να εντείνονται
λόγω του lockdown στην Αυστρία και
σε γερμανικά κρατίδια αλλά και με την
ενεργειακή ακρίβεια να επιμένει, η με-

ταβλητότητα θα είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά και των εβδομάδων που
ακολουθούν προς το «κλείσιμο βιβλίων» των διαχειριστών επενδυτικών
χαρτοφυλακίων προς τις εορτές των
Χριστουγέννων. Παράλληλα, η «σιωπή»
από την πλευρά της Moody’s, που προτίμησε να μη δώσει την ετυμηγορία της
για την ελληνική οικονομία, περιπλέκει
την κατάσταση στο ΧΑ. Επιλεκτικές κινήσεις δεν αποκλείονται στον απόηχο

της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες. Η προσοχή στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση κυρίως στους ομίλους ΟΠΑΠ,
Motor Oil και Fourlis, ενώ την ίδια μέρα
ανακοινώνει και η EpsiloNet. Την Τετάρτη είναι η σειρά της Aegean πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης και
της Quest μετά τη λήξη και ακολουθούν
η Eurobank την Πέμπτη και η Εθνική
την Παρασκευή.

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία: Νέες συνεργασίες στο Ντουμπάι
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία συμμετείχε στη 17η διοργάνωση του Dubai Air Show, που πραγματοποιήθηκε από 14 έως
18 Νοεμβρίου 2021 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα στελέχη της ΕΑΒ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
για τα εν εξελίξει προγράμματα και να προωθήσουν νέες συνεργασίες. Μέσα από μια σειρά προγραμματισμένων επαφών εξετάστηκε η πιθανότητα συνεργασίας με τις εταιρείες AMMROC,
GAL και Transworld των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την
GDC Middle East και την εταιρεία MEPC της Σαουδικής Αραβίας.
Επίσης, με τη MENA Aerospace του Μπαχρέιν, την εταιρεία Gulf
Tech του Κουβέιτ, την αμερικανική All Clear, την ισραηλινή NirOr και τη βρετανική Blue Sky. Ιδιαίτερης σημασίας για τη διείσδυση στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί η συνάντηση
με τον φορέα των αμυντικών βιομηχανιών της χώρας (SAMI).

Έκδοση ομολογιακού ύψους 7 εκατ. ευρώ από τη Flexopack
Η Flexopack ανακοίνωσε ότι τη 17η Νοεμβρίου 2021 υπεγράφη Σύμβαση
Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως
ισχύουν, ποσού 7.000.000 ευρώ, με κάλυψη αυτού από την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος ΑΕ. Πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το ως άνω δάνειο ως ακολούθως: (α) ποσό 3.646.000 ευρώ για την
αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου και (β) ποσό
3.354.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού αυτής.

Όμιλος Αλουμύλ: Αυξημένα
κατά 103,8% τα ΕΒΙΤDA
Ο κύκλος εργασιών
του Ομίλου Αλουμύλ
κατά το γ’ τρίμηνο του
2021 κατέγραψε αύξηση 25,3% και διαμορφώθηκε στα 79,6
εκατ. ευρώ έναντι 63,5
εκατ. ευρώ συγκριτικά
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε αύξηση 26,1% και διαμορφώθηκε στα
220,1 εκατ. ευρώ έναντι 174,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Τα
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν
στα 15,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 86,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου
παρουσίασαν αύξηση 103,8% και διαμορφώθηκαν στα 34,8 εκατ. ευρώ έναντι 17,1 εκατ. ευρώ
συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Από Άβαξ
η χαμηλότερη προσφορά
Η εταιρεία Άβαξ κατέθεσε τη χαμηλότερη προσφορά στον διαγωνισμό ΔΕΗ Ανανεώσιμες για
το έργο της ανάπτυξης φωτοβολταϊκού σταθμού
ισχύος 64,983MW στη θέση Άγιος Χριστόφορος
του Δήμου Εορδαίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο σχετικός διαγωνισμός είχε δημοσιευτεί από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες στις αρχές
Αυγούστου και αφορούσε στη μελέτη, τα έργα
πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του
φωτοβολταϊκού σταθμού. Στον διαγωνισμό
εκτός της Άβαξ, η οποία και κατέθεσε τη χαμηλότερη προσφορά, συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες, Dongfang, ΜΕΤΚΑ, Ιντρακάτ.

Ο Βενέτης και η dark kitchen
Στην αγορά των διαδικτυακών πωλήσεων φαγητού εισέρχεται ο Βενέτης, που ετοιμάζεται να
δημιουργήσει την πρώτη οργανωμένη dark kitchen στην Ελλάδα. Η νέα δραστηριότητα αποτελεί διεθνή τάση, γνωστή ως dark kitchen ή ghost
kitchen. Αφορά ένα επιχειρηματικό μοντέλο παραγωγής γευμάτων διαφορετικών ειδών και εμπορικών σημάτων από μία κουζίνα, έναν χώρο
που λειτουργεί αποκλειστικά για την προετοιμασία προς διανομή, όπως περίπου λειτουργούν τα
dark stores για τα super market, και διανέμει
προϊόντα μέσα από πλατφόρμες παράδοσης φαγητού. Ο Βενέτης είναι ο πρώτος μεγάλος παίκτης της αγοράς που σχεδιάζει να αξιοποιήσει
αυτήν τη διεθνή τάση που ανέδειξε στην Ελλάδα
η πανδημία. Θα ξεκινήσει με Jackson’s Burger
και Pizza Mia ως τα πρώτα δύο σήματα που θα
παράγει η dark kitchen.
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Νιτσιάκος: Με θετικό πρόσημο
η ανάπτυξη το 2021

Πειραιώς: Επιπλέον 350-400
εκατ. ευρώ στα κεφάλαια
από δράσεις του capital plan
Cenergy: Στα 35 εκατ. ευρώ
τα κέρδη στο γ’ τρίμηνο

Κ

ατά 350 με 400 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς λόγω
της ολοκλήρωσης των εναπομεινασών δράσεων
του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης (capital plan), το
οποίο συνόδευσε το σχέδιο επιθετικής εξυγίανσης του
ισολογισμού της. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας,
κεφάλαια περίπου 400 εκατ. ευρώ αναμένεται να ενσωματωθούν έως την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης
(α’ τρίμηνο του 2022) από δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την
αξία των μετόχων. Πρόκειται για την ανάθεση σε τρίτο τής
διαχείρισης μη χρηματοοικονομικών συμμετοχών της
Πειραιώς, κίνηση από την οποία θα μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό, ενισχύοντας τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά το ισόποσο περίπου 180 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική εκτίμηση της τράπεζας έκανε
λόγο για όφελος περίπου 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το
project Mayfair, η δομή του οποίου φέρεται να έχει λάβει
το «καλώς έχειν» του επόπτη και αναμένεται η ολοκλήρωσή του έως το τέλος του έτους.

Premia: Υποβολή αίτησης για την
αδειοδότηση της εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ

Η Premia Properties ανακοίνωσε ότι το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του, που
πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση ως
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), στο πλαίσιο των νόμων 2778/1999 και
4209/2013 και των εκτελεστικών αποφάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, το
διοικητικό συμβούλιο παρείχε σε μέλη του και στελέχη της εταιρείας εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες
ενέργειες για την υποβολή της αίτησης. Η εν λόγω
απόφαση εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της
εταιρείας που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη
δραστηριοποίησή της στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει
το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε η Cenergy Holdings SA τόσο στο γ’ τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο. Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών. Ειδικότερα το EBITDA για το γ’ τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 34,4 εκατ. ευρώ, 5 εκατ. ευρώ
υψηλότερα από το προηγούμενο τρίμηνο, με τη διαφορά
να οφείλεται στον τομέα των σωλήνων χάλυβα. Το αντίστοιχο ποσό για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 82
εκατ. ευρώ, 14% υψηλότερο σε ετήσια βάση. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ
στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ξεπερνώντας τα 800 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2020, 500 εκατ. ευρώ). Ισχυρές ήταν
οι πωλήσεις που έφτασαν τα 766 εκατ. ευρώ, 21% υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ήταν ίσα με 35,2 εκατ.
ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020.

Enterprise Greece: Εδραιώνονται
τα ελληνικά προϊόντα στην Κύπρο
Οι προοπτικές για
την περαιτέρω ενίσχυση και αξιοποίηση των εμπορικών
σχέσεων μεταξύ της
Ελλάδας και της
Κύπρου παρουσιάστηκαν στο webinar «Doing Business in Cyprus - Covid19 Challenges and Opportunities», το οποίο διοργάνωσε
την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου η Enterprise Greece (Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου) σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λευκωσία. Τα ελληνικά προϊόντα απολαμβάνουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην κυπριακή αγορά και παρουσιάζουν συγκεκριμένα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, γεγονός που ευνοεί την
είσοδο και την εδραίωσή τους στην Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν συνεχή αυξητική τάση, με την εμπορική σχέση μεταξύ των
δύο χωρών να αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική σε περιόδους κρίσης.

Oι κίνδυνοι από το ασταθές και προβληματικό
οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό -όχι ουσιαστικό- ο πιστωτικός και
ο κίνδυνος ρευστότητας θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα και η ανάπτυξη της Νιτσιάκος κατά τη φετινή χρονιά θα είναι με θετικό πρόσημο. Αυτό επισημαίνει στις ετήσιες χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις η διοίκηση της πτηνοτροφικής βιομηχανίας. Σε επίπεδο μεγεθών, παρότι η Νιτσιάκος κατάφερε να συγκρατήσει τον τζίρο της πέρυσι στα επίπεδα του 2019 (-1,12%, στα 354 εκατ. ευρώ), εντούτοις η κερδοφορία της υπέστη σημαντικό πλήγμα. Ειδικότερα, το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε περίπου 28 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,54% από το 2019, ενώ πτώση άνω του 40% κατέγραψαν τόσο τα προ φόρων (-42,22%, στα 3,35
εκατ. ευρώ) όσο και τα μετά από φόρους κέρδη (44,38%, 2,35 εκατ. ευρώ).

Ευρώπη Ασφαλιστική: Άνοδος
κερδών 41,5% το 9μηνο
Μεγάλη αύξηση παραγωγής καταγράφει η Ευρώπη Ασφαλιστική στον Κλάδο Περιουσίας και
συγκεκριμένα τα ασφάλιστρα του εννεάμηνου
του 2021 ανήλθαν σε 4,29 εκατ. ευρώ έναντι 3,27
εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους (αύξηση 31,02%), στους Λοιπούς Κλάδους σε 2,83 εκατ. ευρώ έναντι 2,28
εκατ. ευρώ (αύξηση 23,54%), στον κλάδο Μεταφορών 538 χιλ. ευρώ έναντι 471 χιλ. ευρώ (αύξηση 14,30%) και στον κλάδο Αστικής Ευθύνης
Αυτοκινήτων 1,20 εκατ. ευρώ έναντι 1,26 εκατ.
ευρώ (μείωση 4,37%). Τα κέρδη προ φόρων του
εννεάμηνου του 2021 ανήλθαν σε 1,71 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 41,52% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ALMI Foods: Συμφωνία διανομής
με ιαπωνικό όμιλο λιανεμπορίου
Η ALMI Foods, η αμιγώς ελληνική εταιρεία που
συγκαταλέγεται στις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής και διανομής
τροφίμων, συνεχίζει την επέκτασή της στο εξωτερικό με κεντρικό προσανατολισμό την ενδυνάμωσή της στις αγορές της Ασίας. Η ALMI Foods, με
βάση παραγωγής την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ολοκλήρωσε τη συμφωνία της με μεγάλο ιαπωνικό
όμιλο λιανεμπορίου για την επέκταση της διανομής των προϊόντων της στην Ιαπωνία, στοχεύοντας
στην περαιτέρω ενδυνάμωσή της στην αγορά, με
αιχμή του δόρατος την επιτραπέζια ελιά. Η ΑΛΜΗ
ενισχύει έτσι τη δυναμική παρουσία της στη χώρα,
όπου βρίσκεται από το 2017. Παράλληλα, συνεχίζει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της
στη Νότια Κορέα, στην αγορά της οποίας εισήλθε
το 2015, καταγράφοντας μια σημαντική αύξηση
πωλήσεων κατά 90%, το τελευταίο έτος, σχεδόν
διπλασιάζοντας τον τζίρο της στην αγορά.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Να ζει κανείς ή να μη ζει»
για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Το Copa Africa κρίνει τον τίτλο
Κ

ρίθηκε ο τίτλος Νοέμβρη μήνα, μετά τη νίκη
3-2 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
και την ανέλπιστη ήττα 2-0 του ΠΑΟΚ από
τον Ατρόμητο στο Περιστέρι; Η απάντηση είναι
«όχι», για δυο λόγους. Ο ένας είναι ότι, αν και ο
Ολυμπιακός έχει αποσπαστεί έξι βαθμούς από την
ΑΕΚ και επτά από τον ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα έχει
δρόμο, καθώς θα γίνουν και φέτος play offs. Ο άλλος
λόγος είναι πως ο Ολυμπιακός έχει ένα αξεπέραστο
εμπόδιο με τον ερχομό του νέου χρόνου, καθώς
οκτώ Αφρικανοί παίκτες του κομβικής σημασίας θα
εγκαταλείψουν το Ρέντη και θα πάρουν μέρος με τις
εθνικές τους ομάδες στο Copa Africa, το οποίο αρχίζει στις 9 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 6 Φεβρουαρίου με τον τελικό. Αυτοί είναι: Μαντί Καμαρά,
Αγκιμπού Καμαρά, Γκάρι Ροντρίγκεζ, Ονιεκούρου,

Μπα, Σισέ, Κουντέ και Ελ Αραμπί. Παιχνίδια καθοριστικής σημασίας, όπως αυτά με τον ΠΑΟΚ στην
Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, θα τα
παίξει χωρίς αυτούς ή μερικούς εξ αυτών. Και τέτοιου είδους προβλήματα έχουν μόνο μία γιατρειά: μεταγραφές.
Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι να μη βυθιστεί στην εσωστρέφεια, που είναι
«δευτέρα φύσις» για την Ένωση χρόνια τώρα και
σαν σαράκι της κατατρώει τις σάρκες. Το επόμενο
παιχνίδι είναι με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα, πρώην
ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη και σε φουλ φόρμα
μετά το 5-0 επί του Άρη μέσα στο «Βικελίδης». Στα
δυο τελευταία ματς, ο ΠΑΣ έχει σκοράρει οκτώ
φορές, έχει και αυτός γερμανοαναθρεμμένο προπονητή, τον Ηρακλή Μεταξά, πρώην βοηθό του

Σκίμπε στην εθνική ομάδα. Άρα, εκπαιδεύτηκαν
στην ίδια σχολή σκέψης με τον Γιαννίκη. Όσον
αφορά τον ΠΑΟΚ, η μεταμόρφωση από «Ντόκτορ
Τζέκιλ» σε «Μίστεφ Χάιντ» οφείλεται στη γενική
παραδοχή ότι ο μέσος όρος ηλικίας υπερβαίνει τα
30 χρόνια προς ελάττωση της έντασης που μπορεί
να βγάλει στο γήπεδο η ομάδα του Λουτσέσκου.
Έχει και αυτός, όπως και ο Ολυμπιακός, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την προσεχή Πέμπτη, καθώς
παίζει στην Μπρατισλάβα με τη Σλόβαν για το Conference League, όπως και ο Ολυμπιακός με τη
Φενέρ στο Καραϊσκάκη για το Europa League, και
μετά, φιλοξενεί τον Βόλο. Την προσεχή Κυριακή ο
ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα σε ματς
«να ζει κανείς ή να μη ζει». Σε τέτοια ματς συνήθως, καρέκλες που τρίζουν στο τέλος σπάνε…
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Στο χειρουργείο ο Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνει στο χειρουργείο! Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το
Sky Sport Italia, ο Έλληνας σούπερ σταρ
του τένις θα κάνει πιθανότατα επέμβαση
στον αγκώνα και πυροδότησε «βόμβα» στο
παγκόσμιο τένις, αφού θεωρείται top class
αθλητής που θα λείψει άγνωστο για πόσο
χρονικό διάστημα. Το εν λόγω δημοσιογραφικό πρακτορείο δίνει και λεπτομέρειες,
που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για μια απλή
φήμη ή πληροφορία. Ο Τσιτσιπάς, σύμφωνα
με το δημοσίευμα, επισκέφτηκε τον γιατρό
του Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, Σέρβου
Νόλε Τζόκοβιτς, ο οποίος επίσης είχε πρόβλημα στο ίδιο σημείο του αγκώνα πριν από
λίγα χρόνια. Ο Τζόκοβιτς έγινε απολύτως
καλά και συνέχισε να νικά και έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα Grand Slam από κάθε άλλον. Όπως είναι γνωστό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το τουρνουά του Τορίνο και όπως ανέφερε στις δηλώσεις του, είναι ένα θέμα που τον απασχολεί από το 2014.

SPORTS
Με μπουκάλια
τραυμάτισαν τον Παγιέ!

Ένα, ακόμη, επεισόδιο αμαύρωσε την εικόνα
του γαλλικού ποδοσφαίρου. Μετά τις διακοπές
λόγω εισβολής οπαδών, αυτή τη φορά δεν άρχισε ποτέ το παιχνίδι Λιόν - Μαρσέιγ, καθότι οι
οπαδοί της γηπεδούχου πέταξαν μπουκάλια
γεμάτα νερό, που τραυμάτισαν στο κεφάλι τον
διεθνή άσο της φιλοξενούμενης Ντμίτρι Παγιέ.
Θεωρείται βέβαιος ο μηδενισμός της Λιόν,
«ντρέπομαι να γυρίσω στην Αγγλία», τα λόγια
του Τιερί Ανρί, «τοτέμ» της Άρσεναλ.

Ιλαροτραγωδία…
Κωμικοτραγικά πράγματα. Ο υπεύθυνος του
Κυπέλλου στην ΕΠΟ, Νίκας, μπέρδεψε τις κατακτήσεις των τροπαίων με τις παρουσίες σε
τελικούς των ομάδων. Είπε ότι σε 79 διοργανώσεις, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
έχουν στο σύνολο… 89 τρόπαια! Κι
ακόμα ότι ο Πανιώνιος έχει έξι,
αντί για δύο, ο Ηρακλής πέντε αντί
για ένα και ο Ατρόμητος δύο ενώ
δεν έχει κανένα!

Αποκάλυψησοκ για
Μαραντόνα

Κρίσιμη η κατάσταση
του Μανιγκό

Συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον Ντιέγκο Μαραντόνα από τον γιατρό και δημοσιογράφο
Νέλσον Κάστρο. Σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Χιμνάσια προσπάθησαν να κλέψουν
την καρδιά του νεκρού Ντιέγκο Μαραντόνα, όταν αυτή αφαιρέθηκε για να ερευνηθούν
τα αίτια του θανάτου του! Την τελευταία στιγμή η αστυνομία απέτρεψε αυτή την απεχθή
πράξη. Ο Κάστρο λέει ακόμα ότι ο Μαραντόνα έκανε τα πάντα για να… πεθάνει.

Ρεκόρ ο Γιάννης!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους 32 πόντους του και
τα 20 ριμπάουντ του στο 117-108 κόντρα στους Μάτζικ πέτυχε ένα μοναδικό ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος στην
ιστορία του ΝΒΑ, από την περίοδο 1951-52 όπου
υπάρχει καταγραφή των αγωνιστικών λεπτών, που
κατάφερε να έχει 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 5
ασίστ σε 30 λεπτά, πιο γρήγορα από κάθε άλλον εδώ
και 70 χρόνια!

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας
ο 23χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας
της ΑΕΛ Κόρεϊ Μανιγκό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε συμπλοκή τα ξημερώματα της
21ης Νοεμβρίου, έξω από κλαμπ στη Λευκωσία. Η κυπριακή αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα 46 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως απόπειρα φόνου κ.λπ.

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

28
• Απασφάλισε η Ματθίλδη Μαγγίρα:
« Έχω δεχτεί κι εγώ σεξουαλική παρενόχληση, αλλά η κοινωνία δεν έκανε τίποτα».
• Γάμος πολλών καρατίων: Ο
εφοπλιστής Κρίτων Λεντούδης παντρεύτηκε με πολιτικό
γάμο την Τερέζα Μιχαλοπούλου και το wedding party
άφησε εποχή!
• Θετικοί στον κορονοϊό η Κατερίνα
Καραβάτου και τα δύο της παιδιά.
Απουσίαζε το Σαββατοκύριακο από
την εκπομπή.
• Η Πηγή Δεβετζή και ο Θάνος Πετρέλης είναι το ζευγάρι
που αποχώρησε από το
«J2US».

POLITICAL GOSSIP

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Ρούχα της Τοπαλούδη
στην έκθεση «She’s gone»

Κ

ραυγή σιωπής δολοφονημένων γυναικών
στην έκθεση «She’s gone» που φιλοξενείται στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης». Το παγκόσμιο πρότζεκτ παρουσιάζει αυθεντικά ρούχα των θυμάτων που βρήκαν φριχτό
θάνατο στα χέρια συζύγων και συντρόφων, με αποκορύφωμα ένα μαύρο παντελόνι, μια μαύρη μπλούζα,
ένα λευκό πουκάμισο κι ένα μενταγιόν της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη.
Οι γονείς της φοιτήτριας, Γιάννης και Κούλα Τοπαλούδη, σε μια γενναία και ευγενή ύστατη πράξη μνήμης, παραχώρησαν ενδύματα της κόρης τους με σκοπό να αφυπνίσουν συνειδήσεις.
«Βλέπω το ρούχο και συγκινούμαι ξανά. Ήμασταν
θετικοί να στείλουμε ρούχα του παιδιού μας, αλλά
μας ήταν τόσο δύσκολο να το βάλουμε αυτό το ρούχο
στο δέμα και να το στείλουμε, γιατί ήταν σαν να διώχναμε μέσα από την ψυχή μας ένα κομμάτι του εαυτού μας. Η Ελένη μας ζωντανεύει μέσα από κάθε αντικείμενο. Αυτή ήταν η δυσκολία μας. Ο σκοπός της
έκθεσης αυτής για εμάς είναι ιερός. Πιστεύω ότι ο
θεατής θα συγκινηθεί και θα ταχθεί αλληλέγγυος
στον αγώνα για να προστατεύσουμε τις γυναίκες, τα
παιδιά, τους συνανθρώπους μας», ανέφερε ο Γιάννης
Τοπαλούδης στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.
Και συνέχισε: «Η Ελένη ήθελε να ταξιδέψει, αλλά δεν
είχε τη δυνατότητα να κάνει ταξίδια, γιατί κάποια τέρατα την έστειλαν σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Ας

ταξιδέψει η ψυχή της σε όλο τον κόσμο. Τα ρούχα αυτά είναι και της Ελένης, και της Καρολάιν, της Ζωής,
της Δώρας, της Γαρυφαλλιάς και όλων των άλλων κοριτσιών».
Η συγκλονιστική έκθεση που τελεί υπό την αιγίδα
της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου θα ανοίξει τις πύλες της στο ελληνικό κοινό την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Τα «ρούχα-φαντάσματα» είναι σιωπηλές μαρτυρίες
από ζωές γυναικών γεμάτες νόημα, ελπίδες και όνειρα, που αφαιρέθηκαν απότομα και βίαια. Κρατούν
μέσα τους ιστορίες απουσίας, θλίψης και ορφάνιας.
Ένα πράσινο μπλουζάκι, ένα παλτό από ψεύτικη γούνα, ένα μακρύ κεντημένο φόρεμα, ένα τζιν παντελόνι,
ένα τυχερό φούτερ, φορεμένο πριν από κάθε διαγώνισμα, ένα τοπ και ένα σακάκι, αγορασμένα ειδικά για
γάμο. Σε καθένα από αυτά, υπάρχει μια μικρή ετικέτα
με το όνομα του θύματος, την ημερομηνία, τον τρόπο
και το όργανο της δολοφονίας, καθώς και την ποινή
του δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει, αφού ορισμένες
περιπτώσεις δεν έχουν ακόμα διαλευκανθεί.
Στόχος της δράσης είναι το τέλος του ταξιδιού του
«She’s gone» να πραγματοποιηθεί στο κτίριο του
ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη με μια καθολική εκδοχή της εγκατάστασης, καλώντας όλο τον κόσμο να ενωθεί με
αλληλεγγύη για άμεση δράση.

• Κόντρα μεγατόνων στον ΑΝΤ1 ανάμεσα στη Ζέτα Μακρυπούλια και τον
Γιώργο Λιάγκα μετά την άρνησή της
να εμφανισθεί στο «Πρωινό».
• Φωτιά πήρε το Twitter το
βράδυ της Κυριακής με τα
«μαργαριτάρια» της Φαίης
Σκορδά στο «Ρουκ Ζουκ»,
οδηγώντας την ομάδα της σε
ήττα!
• Σάλο προκάλεσε η δήλωση του Αντώνη Ρέμου για τον Πέτρο Φιλιππίδη:
«Είναι καταπληκτικό παιδί».
• Μετανιωμένη η Ιωάννα Τούνη για το επεισόδιο στο αεροδρόμιο με την υπέρβαρη βαλίτσα. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη.
• Η Μαριτίνα, η κόρη της Μιμής Ντενίση, είναι η παραγωγός της ταινίας
«Σμύρνη μου αγαπημένη». Έχει
σπουδάσει Οικονομικά, ανέφερε η
διάσημη μαμά της.
• O Λάκης Γαβαλάς με δική
του εκπομπή στο Open.
• Βιασμό από γνωστό σκηνοθέτη και
ηθοποιό κατήγγειλε η Κατερίνα Μαυρίδη, σεναριογράφος της σειράς
«Χαιρέτα μου τον πλάτανο».
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Ο Γιάννης
με αμπαζούρ

GOSSIP
Τρεις ανάσες

Αναρρώνει σιγά σιγά ο τετράποδος φίλος της Σμαράγδας
Καρύδη. Το διάσημο λαμπραντόρ που διαθέτει δική του σελίδα στο Ιnstagram υποβλήθηκε
σε στείρωση, με την πρωταγωνίστρια να αποκαλύπτει: «Ο τύπος πίσω μου με το αμπαζούρ
όλα τα λεφτά ως συνήθως! Δεν
έχει κάτι, μην ανησυχείτε,
απλώς στειρώθηκε. Δεν κατάλαβε τίποτα. Ούτε ο χαρακτήρας
του άλλαξε. Είναι το ίδιο σαχλός όπως πάντα!».
Συγκλόνισαν οι αποκαλύψεις του Γιάννη Παπαμιχαήλ για τις τελευταίες στιγμές της Αλίκης Βουγιουκλάκη λίγα λεπτά πριν φύγει από
τη ζωή. Σε μια από τις πολύ σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις του, ο μοναχογιός της αξεπέραστης πρωταγωνίστριας περιέγραψε στην
εκπομπή «Idols»: «Μπορεί να έχουν περάσει
25 χρόνια, αλλά το θυμάμαι σαν χθες. Έκανε
τρεις ανάσες κι έφυγε. Πραγματικά δεν ήθελα
να το ζήσω. Το μόνο που έκανα μετά, ήταν να
της κλείσω τα μάτια».

Μ

παμπάς για τρίτη φορά θα γίνει ο 70χρονος Νίκος
Καρβέλας. Η 31χρονη σύντροφός του Έλενα Φερεντίνου διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της και
όπως αναφέρουν πληροφορίες, περιμένει αγοράκι. Έπειτα από
δυο χρόνια σχέσης, ο εκκεντρικός δημιουργός και η τραγουδίστρια θα γίνουν γονείς, με τη μέλλουσα μαμά να πετάει στα σύννεφα από χαρά. Η ερμηνεύτρια που φέτος συμμετείχε στα «Πρέσπεια» στην αφιερωματική συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη,
έγινε ζευγάρι με τον πρώην σύζυγο της Άννας Βίσση, αμέσως
μετά το διαζύγιό του με την Αννίτα Πάνια. Ο Νίκος Καρβέλας και
η παρουσιάστρια του late night show «Ανοιχτά» στο Open έχουν
αποκτήσει ένα αγοράκι, τον 13χρονο σήμερα Ανδρέα, ενώ με την
απόλυτη σταρ μια κόρη, τη Σοφία, από την οποία έγινε παππούς
δύο υπέροχων αγοριών.

Έφυγε ή έμεινε;
Οικογενειακό promo
Η νέα σειρά κοσμημάτων της Δούκισσας
Νομικού «Stronger Together Collection» είναι αφιερωμένη στη μητέρα της
Ούρσουλα. Μαμά και κόρη πόζαραν μαζί
στη διαφημιστική καμπάνια, με την
όμορφη παρουσιάστρια να ανακοινώνει:
«Την αφιερώνω στη μητέρα μου που μου
έμαθε τη δύναμη του “μαζί”! Η ηρωίδα
μου με δίδαξε να προσφέρω αγάπη σε
όποιον την έχει ανάγκη. Μαζί είμαστε
καλύτεροι, είμαστε πιο δυνατοί!».

Η γυμνή καλόγρια
Σάλο προκαλεί η νέα γαλλόφωνη κινηματογραφική ταινία «Μπενεντέτα» του αιρετικού σκηνοθέτη Πολ Βερχόφεν («Βασικό ένστικτο») με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη Ελληνίδα ηθοποιό Δάφνη
Πατακιά. Ο Ολλανδός δημιουργός μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την
αληθινή ιστορία της πιο βλάσφημης ομοφυλοφιλικής σχέσης ανάμεσα σε δύο καλόγριες σε μοναστήρι της Ιταλίας, με την 29χρονη
ηθοποιό σε αποκαλυπτικές ερωτικές σκηνές με τη συνάδελφό της
Βιρζινί Εφιρά.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης τρόλαρε τη «Φάρμα».
Μετά τη φημολογούμενη οικειοθελή αποχώρησή του από το ριάλιτι, ο ηθοποιός προκάλεσε
ερωτήματα με τις αινιγματικές δηλώσεις του
στις κάμερες: «Στη “Φάρμα” είμαι! Η “Φάρμα”
παίζεται αλλιώς φέτος. Έχουν μπει καινούργια
δεδομένα. (...) Δεν μπορώ να σας πω αν θα με
δείτε, υπάρχουν και ρήτρες. Είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι. Θα το δείτε και θα με δικαιώσετε.
Η “Φάρμα” δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι
αυτό που συμβαίνει και τώρα».
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Ο εφιάλτης της ουρολοίμωξης!

E

να φαινομενικά απλό πρόβλημα που
λύνεται όπως η ουρολοίμωξη, δυστυχώς μπορεί να αποβεί μοιραίο και να
εξελιχθεί σε κάτι απειλητικό όπως η
σήψη. «Η ουρολοίμωξη κατά κανόνα δεν εξελίσσεται σε σήψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι
ένα απλό ή “αθώο” πρόβλημα. Αντιθέτως, αν δεν
αντιμετωπιστεί εγκαίρως και σωστά, μπορεί να
προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.
Από τις επιπλοκές αυτές, η σήψη είναι η πιο
απειλητική. Η σήψη από ουρολοίμωξη, ή ουροσήψη όπως είναι ο επιστημονικός όρος, συνήθως παρατηρείται στους ηλικιωμένους και σε πάσχοντες
από ορισμένα υποκείμενα προβλήματα υγείας»,
λέει ο χειρουργός-ουρολόγος δρ Ηρακλής Πούλιας, τ. πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας.
Η ουροσήψη αναπτύσσεται όταν εισέλθουν στο
αίμα τα βακτήρια που ευθύνονται για την ουρολοίμωξη. Η ανάπτυξή της δεν είναι ασυνήθιστη. Υπολογίζεται ότι, στην Ευρώπη, το 5% των περιστατικών σήψης που καταγράφονται κάθε χρόνο οφείλονται σε λοιμώξεις του ουροποιητικού. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 170.000 Ευρωπαίοι παθαίνουν ουροσήψη κάθε χρόνο, δεδομένου ότι τα περιστατικά σήψης κάθε αιτιολογίας υπολογίζονται
ετησίως σε σχεδόν 3,4 εκατομμύρια στην Ευρώπη.
Οι ουρολοιμώξεις είναι πολύ συχνές. Έξι στις
δέκα γυναίκες και το 15% των ανδρών (ή 150 εκα-

τομμύρια άνθρωποι ετησίως σε όλο τον κόσμο)
παρουσιάζουν ουρολοίμωξη κάποια στιγμή στη
ζωή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη προκαλείται από το κολοβακτηρίδιο (e.coli),

Ομάδες υψηλού κινδύνου
«Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι
ασθενείς (κυρίως οι ηλικιωμένοι) που πάσχουν από ορισμένα υποκείμενα νοσήματα
για τα οποία κάνουν ατελή ή και καμία θεραπεία. Μπορεί να πάσχουν από αρρύθμιστο
σακχαρώδη διαβήτη, να έχουν πρόβλημα στον
προστάτη για το οποίο καθυστερούν να ζητήσουν ιατρική συμβουλή, ή να έχουν λίθο (πέτρα) στο ουροποιητικό. Ο λίθος μπορεί, π.χ., να
προκαλέσει απόφραξη στον ουρητήρα και να
οδηγήσει στη σήψη. Την ίδια έκβαση μπορεί
να έχει μια οξεία προστατίτιδα που δεν αντιμετωπίζεται αμέσως ή μια επίσχεση ούρων λόγω
διόγκωσης (υπερπλασίας) του προστάτη που
δεν αντιλαμβάνεται εγκαίρως ο ασθενής. Αυξημένο κίνδυνο για ουροσήψη διατρέχουν
επίσης οι ασθενείς με ανοσοκαταστολή, όπως
είναι όσοι ακολουθούν μακροχρόνια θεραπεία με κορτιζονούχα φάρμακα, οι ασθενείς
με καρκίνο υπό θεραπεία, οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς κ.λπ.», τονίζει ο δρ. Πούλιας.

που υπάρχει στο έντερο όλων των ανθρώπων. Στα
τυπικά συμπτώματά της συμπεριλαμβάνονται συχνουρία, επιτακτική ούρηση, αίσθημα βάρους ή
πόνος χαμηλά στην κοιλιά, αίσθημα καύσου (κάψιμο) κατά την ούρηση, αλλά όχι πυρετός. «Ο
ασθενής με συχνουρία και καύσο που εμφανίζει
υψηλό πυρετό (πάνω από 38°C) είναι πιθανό να
έχει ουρολοίμωξη που έχει επιπλακεί σε πυελονεφρίτιδα. Αυτό είναι ακόμα πιθανότερο αν έχει επίσης ρίγος, κακουχία και πόνο στη νεφρική χώρα,
δηλαδή στη μέση και λίγο ψηλότερα, στη μία ή και
στις δύο πλευρές του σώματος.
Ειδικά οι άνδρες μπορεί να νιώθουν επίσης πόνο
στον προστάτη ή τους όρχεις. Η πυελονεφρίτιδα
αναπτύσσεται όταν το βακτήριο που προκαλεί την
ουρολοίμωξη εξαπλωθεί προς τα πάνω, στον ένα ή
και τους δύο νεφρούς. Είναι μια σοβαρή, επώδυνη
κατάσταση που χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος για ακόμα σοβαρότερα προβλήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ουροσήψη. Αυτή παρατηρείται στο 1-2%
των περιστατικών οξείας πυελονεφρίτιδας», αναφέρει ο κ. Πούλιας.

Γιατί μπορεί να αποβεί μοιραία
και να εξελιχθεί σε κάτι
απειλητικό όπως η σήψη
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Μια πολύ θετική μέρα για εσάς τους Κριούς, κυρίως για όσους έχετε γεννηθεί το
δεύτερο δεκαήμερο, όπου η οικογένεια θα
γίνει η κινητήριος δύναμή σας. Κάποια οικονομικά θέματα που αφορούν και άλλο
πρόσωπο θα έχουν πολύ καλή έκβαση.

(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, οι μέρες αυτές είναι
έντονες και μάλιστα θα βρεθείτε πολύ κοντά
σε καταστάσεις που θα ξεκαθαρίσετε τις συναισθηματικές σας υποθέσεις. Ο Άρης συνεχίζει την πορεία του στο απέναντι από το δικό
σας ζώδιο (Σκορπιό), θέση που συνεχίζει να
κάνει έντονες τις αντιπαραθέσεις σας με τους
άλλους.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, η Σελήνη βρίσκεται
στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι, που θεωρείται
μια θέση καλή για τα οικονομικά θέματα, ιδίως
για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου. Επίσης μια
επαγγελματική υπόθεση θα εξελιχθεί πάρα πολύ καλά.

Καρκίνος

Η

Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του
Καρκίνου, μια θέση που, όπως έχουμε πει,
μετριάζει τις αρνητικές επιρροές, για τον λόγο
ότι βρίσκεται στο ζώδιο που είναι η θέση της. Τα θετικά
της στοιχεία είναι πιο έντονα και έτσι θα έχουμε μια
θωράκιση των συναισθημάτων μας και εκείνων των
πραγμάτων που θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας για την
ψυχική μας ισορροπία. Η Σελήνη θα δημιουργήσει κατά
τη διάρκεια της ημέρας όψη τριγώνου με τον Άρη και
τον Ποσειδώνα, σε ζώδια του νερού. Μια σύντομη θετική
θέση, που θα ενεργοποιηθεί και στις 30/11, με την
παρουσία των δύο πλανητών, χωρίς τη Σελήνη, αλλά με
τη βοήθεια της Αφροδίτης. Μέρες θετικής ενέργειας,
καλής έκβασης των πραγμάτων, ήρεμης σκέψης και
έντονης διαίσθησης. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…

(22/6-22/7)
Η μέρα αυτή θα τονώσει την αυτοπεποίθηση
των Καρκίνων του δεύτερου δεκαημέρου,
βάζοντας τα άσχημα για λίγο στην άκρη. Είναι
μια ευκαιρία να ρυθμίσετε την προσωπική
σας ζωή, αλλά και κάποιες υποθέσεις με τα
παιδιά σας.

Λέων

(23/9-23/10)
Ήρθε η στιγμή να ασχοληθείτε πιο σοβαρά
με τα οικονομικά σας, τα επαγγελματικά
σας, αλλά και να φροντίσετε την υγεία σας.
Κάτι δεν κάνετε σωστά και τώρα ήρθε η
στιγμή να το εντοπίσετε, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν.

(24/10-21/11)
Για εσάς κυρίως του δεύτερου δεκαημέρου οι καταστάσεις είναι υπερβολικά πιεστικές, όμως αλλάζουν και τη ζωή σας,
προς μια κατεύθυνση που καλό είναι να
αφεθείτε στην υπέρτατη γνώση. Σήμερα
κάποια ανάγκη σας θα καλυφθεί και θα γίνει πραγματικότητα η επιθυμία σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Έως τις 21/12 (χειμερινό ηλιοστάσιο) ο
Ήλιος θα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και θα
φωτίζει τα όνειρά σας, κάνοντας επιτέλους
τα συναισθήματά σας πιο έντονα, αλλά και πιο
όμορφα.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Μια καλή μέρα, με τη Σελήνη απέναντι από
το δικό σας ζώδιο να γεννά την ανάγκη για
προσωπική και συναισθηματική ολοκλήρωση. Τα καλά νέα είναι ότι, έως το τέλος
του Νοεμβρίου, οι εξελίξεις θα τρέξουν αρκετά καλά.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η μέρα αυτή έχει καλή
έκβαση, αλλά δεν λειτουργεί ανάλογα με τη
δική σας ψυχοσύνθεση. Θέματα που αφορούν την οικογένειά σας και την εξέλιξη κάποιας επαγγελματικής σας δραστηριότητας
θα πέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έως το τέλος του Νοεμβρίου.

(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους θα υπάρξουν πολύ καλά νέα στα επαγγελματικά σας, αλλά
με μια παραπάνω φροντίδα από την πλευρά
σας. Ήρθε η στιγμή να γίνετε πιο δραστήριοι
σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά εσάς,
αλλά και την πορεία μιας επαγγελματικής
πρότασης που σας έχει γίνει.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους θα υπάρξουν καλές
προοπτικές με τον ευρύτερο κοινωνικό σας κύκλο, συγγενικά πρόσωπα και πρόσωπα που
αφορούν τον σύντροφό σας. Είναι μια καλή μέρα για να φροντίσετε τους άλλους.

(19/2-20/3)
Σε εσάς τους Ιχθύς, οι ευαίσθητες χορδές σας
θα γεμίσουν τη σκέψη σας και θα επηρεάσουν
τις αποφάσεις που θα πάρετε. Μέχρι το τέλος
του μήνα, μια πολύ καλή ευκαιρία θα παρουσιαστεί και ίσως να έχει σχέση με το εξωτερικό.

P
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Εμβόλιο χαράς, επειγόντως!
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Το πόσο διψάμε
όλοι για λίγες
στιγμές
ξεγνοιασιάς και
ανάτασης
φαίνεται από
την ταχύτητα να
στολίσουμε τα
σπίτια μας όσο
νωρίτερα γίνεται.
Για να αλλάξει
η διάθεση. Να
χαρεί η ψυχούλα
μας. Να γελάσει
το χειλάκι μας

ο «φάντασμα» του lockdown παρεισφρέει για δεύτερη χρονιά στα χριστουγεννιάτικα παραμύθια μικρών
και μεγάλων. Απρόσκλητο, φοβιστικό
και καθόλου μα καθόλου μαγικό.
Πέρυσι τέτοια εποχή, οι ψυχές μας είχαν ήδη
μαυρίσει από το αναπάντεχο κακό που βρήκε
την ανθρωπότητα και την προοπτική των γιορτινών ημερών μέσα στην κλεισούρα και την
απουσία αγαπημένων μας ανθρώπων. Ήταν
βαρύ και βαθύ το σκοτάδι της νύχτας με τις μύριες όσες απαγορεύσεις στην εποχή του δεύτερου lockdown.
Έναν ολόκληρο χρόνο αργότερα, στην εποχή
του τέταρτου κύματος της πανδημίας, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα προστάτευσαν εαυτούς και αλλήλους μέσω των εμβολίων, αλλά το
βάρος στην ψυχή έχει θρονιαστεί και δεν κάνει
βήμα πιο πέρα. Τρέφεται από το θανατικό γύρω
τριγύρω, από τις κραυγές αγωνίας και κούρασης των γιατρών, από τον τρόμο των εμπόρων
μην έλθουν κι άλλα «λουκέτα». Από αυτή την
παραλυτική αγωνία μιας νέας, βίαιης ανατροπής της ζωής, της καθημερινότητας, των στιγμών χαράς.
Είτε επιβεβαιωθούν τα χειρότερα και αναγκαστεί η χώρα να πράξει ό,τι και άλλες ευρωπαϊκές, να επανέλθει δηλαδή σε lockdown, είτε
όχι -που είναι και το μέγιστο στοίχημα της κυβέρνησης- τις μέρες που έρχονται, η χώρα διψάει για μια ένεση χαράς. Να μπολιαστεί με αισιοδοξία και δύναμη. Να ξαποστάσει από τις
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πίκρες και τις αγωνίες. Να γεμίσει «τις μπαταρίες» για να αντέξει έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα, που εκτός από την πανδημία, κουβαλάει
στις πλάτες του τις αβάστακτες για τους πολλούς ανατιμήσεις βασικών καταναλωτικών
αγαθών.
Έχουμε όλοι μας, πιστεύω, μεγάλη ανάγκη να
αισθανθούμε τις γιορτές των Χριστουγέννων
και όσα αυτά νοηματοδοτούν: Την αγάπη, τη
γενναιοδωρία, την ευχαρίστηση να προσφέρεις
κάτι χωρίς αντάλλαγμα, τη ζεστασιά, τη μεθυστική μυρωδιά του μελομακάρονου, την άχνη
του κουραμπιέ στον ουρανίσκο, την κατάνυξη
της Γέννησης. Και τα λαμπιόνια.
Όλη η Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα οι κάτοικοι της
μεγαλούπολης είναι πολύ ταλαιπωρημένοι.
Όλοι μας είμαστε ταλαιπωρημένοι. Από τη συνεχή αναμέτρηση με τον κορονοϊό, τις απώλειες αγαπημένων μας, τα δύσκολα οικονομικά,
την απίστευτη ταλαιπωρία στις μετακινήσεις.
Το πόσο διψάμε όλοι για λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς και ανάτασης φαίνεται από την ταχύτητα να στολίσουμε τα σπίτια μας όσο νωρίτερα
γίνεται.
Για να αλλάξει η διάθεση. Να χαρεί η ψυχούλα μας. Να γελάσει το χειλάκι μας.
Ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και οι τοπικές Αρχές σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην
Κέρκυρα, στο Ηράκλειο, στους μεγάλους και
τους μικρότερους δήμους. Ας ξοδέψουν οι δήμαρχοι για τους δημότες τους όσα περισσότερα
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αντέχουν τα οικονομικά των δήμων τους τα φετινά Χριστούγεννα. Ας πλημμυρίσουν όλοι οι
δήμοι φώτα. Πολλά φώτα. Τόσα που δεν θα
βρει σπιθαμή γης για να κρυφτεί το σκοτάδι. Να
μετατραπούν οι πόλεις σε ένα τεράστιο, γιορτινό, χαρούμενο, πολύχρωμο καρουζέλ. Να
πλημμυρίσουν οι δρόμοι μουσικές και γιορτινούς αγγέλους.
Και να ξανασκεφτεί, ίσως, και το υπουργείο
Μεταφορών το θέμα του δακτυλίου, τουλάχιστον για τις γιορτινές μέρες. Είναι αυταπόδεικτο ότι σε κανονικές συνθήκες πρόκειται για
ένα απολύτως αναγκαίο μέτρο, το οποίο συνεισφέρει σε έναν βαθμό στην αποσυμφόρηση
των δρόμων του κέντρου. Αλλά, αν βάλει κανείς
στη ζυγαριά τα υπέρ και τα κατά, τη δυσκολία
όλων των ανθρώπων που δεν διαθέτουν άδεια
κυκλοφορίας εντός δακτυλίου και θέλουν έστω
να περάσουν τα πιτσιρίκια τους να δουν από
μακριά το χριστουγεννιάτικο δέντρο, πού θα
γείρει άραγε;
Οι ευθύνες της Πολιτείας είναι πολύ βαριές
από την ώρα που ξέσπασε η υγειονομική κρίση. Με λάθη, με παραλείψεις, μαθαίνοντας,
πάντως, το παλεύει. Δυνατά και με πείσμα. Έρχονται Χριστούγεννα. Τα δεύτερα σε καθεστώς
φόβου και μαζικής κατάθλιψης. Ας «ξορκίσουμε» το κακό με φως. Άπλετο, καθαρό φως που
θα ξεμπροστιάσει, έστω για λίγο, το σκοτάδι και
θα μας βοηθήσει να αντέξουμε τα δύσκολα που
είναι μπροστά.
Δεν είναι πολύ αυτό. Είναι;

