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«Θα έπρεπε να ντρέπεται 
η ηγεσία », λέει ο υπουργός
Εξωτερικών της κυβέρνησης
Τσίπρα για τον αποκλεισμό του 
από κομματική εκδήλωση -
«Ποτέ δεν τον αποκλείσαμε», 
απαντά η Κουμουνδούρου



Τ
ο φυσάει και δεν κρυώνει ο Ερντογάν με το
χουνέρι που του επεφύλαξε η Αθήνα τόσο
με το θέμα της Αλεξανδρούπολης όσο και
με τα Rafale αλλά και τις φρεγάτες

Belh@rra με τις οποίες εξοπλίζονται οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις.

Είναι η πρώτη φορά που οι ενέργειες της ελληνι-
κής κυβέρνησης και οι στρατηγικές συμφωνίες που
έχει κλείσει προξενούν τέτοιο πανικό στον «σουλ-
τάνο», που τον οδήγησε να ακυρώσει την παρουσία
του στη Σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιματική κρίση
(COP26) στη Γλασκόβη.

Επίσης είναι η πρώτη φορά που με τόσο ξεκάθα-
ρο τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκφράζει την
ενόχλησή του για την παρουσία των ΗΠΑ στην Αλε-
ξανδρούπολη και την προμήθεια οπλικών συστη-

μάτων της Ελλάδας από τη Γαλλία. Ο Τούρκος πρό-
εδρος έφθασε στο σημείο να προβεί σε μια πρωτο-
φανή εξομολόγηση, καθώς δήλωσε ότι παραπονέ-
θηκε σαν μικρό μαθητούδι για τα συγκεκριμένα θέ-
ματα τόσο στον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και στον
πρόεδρο της Γαλλίας, λέγοντάς τους ότι η εγκατά-
σταση στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη,
κοντά στα τουρκικά σύνορα «αναστατώνει σοβαρά
εμάς και τον λαό μας». Ο εκνευρισμός του ήταν τό-
σο σφοδρός που έφτασε στο σημείο να διαμαρτυ-
ρηθεί στον Μακρόν για την πώληση των Rafale λέ-
γοντάς του ότι οι Έλληνες «σε ξεγελάνε. Ξέρω πως
αυτοί δεν έχουν χρήματα, μόνο στη Δύση χρωστούν
400 δισ. ευρώ».  

Πλέον γίνεται φανερό πως η Άγκυρα αναγκάζεται να
εγκαταλείψει οριστικά την προσπάθεια προμήθειας

των F-35 και εστιάζει την προσοχή της στον εκσυγχρο-
νισμό των F-16 και την πιθανή προμήθεια νέων F-16.

Στην πραγματικότητα ο Ερντογάν εκνευρίζεται,
γιατί βλέπει ότι επαναλειτουργεί ο περιβόητος
«διάδρομος 9» που συνδέει την Αλεξανδρούπολη
με τον Ελσίνκι, μήκους 2.800 χιλιομέτρων, και που
θα περνά μόνον από νατοϊκό έδαφος, εκτός βεβαί-
ως της Τουρκίας. Αυτό που γνωρίζει ο Τούρκος
πρόεδρος είναι ότι η Αλεξανδρούπολη, η οποία με-
τατρέπεται (με τη νέα ελληνοαμερικανική αμυντική
συμφωνία) σε «Σούδα Νο2», θα αποτελεί στο άμεσο
μέλλον ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί της χώ-
ρας μας σε ό,τι θα έχει στο μέλλον συμφωνηθεί
στην περιοχή. Και το γεγονός αυτό αποτελεί μια
σπουδαία νίκη των Αθηνών στη γεωστρατηγική
σκακιέρα.
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Μ
ήνυμα σταθερής κυβέρνη-
σης με ανακλαστικά διαχεί-
ρισης κρίσεων αλλά και πα-
ραγωγή ουσιαστικού έργου

έστειλε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο
Mega, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνη-
ση θα εξαντλήσει την τετραετία και μένον-
τας πιστός στις απόψεις του για την αποτε-
λεσματικότητα των σταθερών μονοκομ-
ματικών κυβερνήσεων, τουλάχιστον στην
παρούσα συγκυρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ
της ενισχυμένης αναλογικής, εξηγώντας
ότι επιτρέπει τη δυνατότητα σχηματισμού
κυβέρνησης, γεγονός που δεν δημιουργεί
πολιτική αστάθεια, ενώ αναφερόμενος
στις προσεχείς εκλογές που θα διεξαχ-
θούν με την απλή αναλογική επανέλαβε
ότι η ΝΔ θα διεκδικήσει αυτοδυναμία και,
αν δεν επιτευχθεί αυτό, τότε εκτίμησε ότι
η χώρα θα πάει σε δεύτερη κάλπη. Έθεσε,
μάλιστα, και το εκλογικό δίλημμα, κάνο-
ντας λόγο για σταθερότητα και ανάπτυξη
που εκφράζει η κυβέρνησή του ή για ανα-
σφάλεια και περιπέτειες που θα έφερνε
μια άλλη πολιτική επιλογή, θυμίζοντας ότι
τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης του
Αλέξη Τσίπρα έδειξαν στους πολίτες τα
αποτελέσματα.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αρνητι-
κός στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συ-
νεργασιών, ενώ για την πιθανότητα συγ-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο
για «στρατηγική ήττας», καθώς, όπως εί-
πε, το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα «δεν θα
συγκινούσε το εκλογικό σώμα», ενώ δεν
εκτιμά ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Κατώτατος μισθός
Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έδω-

σε εντολή στα υπουργεία Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης για την επιστροφή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
αγροτικό πετρέλαιο για τους αγρότες που
είναι σε συνεργατικά σχήματα και για νέ-
ους αγρότες. Δήλωσε επίσης ότι θα έχου-
με μια πρώτη αύξηση του κατώτατου μι-
σθού 2% από την 1/1/2022 και πως είναι
αποφασισμένος για μια δεύτερη αύξησή
του εντός του 2022, αφού ληφθούν υπόψη
τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας
και οι αντοχές των επιχειρήσεων. Σημεί-

ωσε ότι δεν θα ήθελε να ανακοπεί η πο-
ρεία πτώσης της ανεργίας και υπογράμμι-
σε ότι η πιο σημαντική παρέμβαση είναι
να πιάσει δουλειά κάποιος άνεργος.

«Η πανδημία δεν έχει ξεφύγει»
Για ακόμη μία φορά ο πρωθυπουργός

εμφανίστηκε κατηγορηματικός αναφορι-
κά με το ενδεχόμενο να επιβληθεί εκ νέ-
ου lockdown. «Δεν θεωρώ ότι η πανδημία
έχει ξεφύγει. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι
και στη χώρα μας με ένα τέταρτο κύμα, το
οποίο αφορά κυρίως τους ανεμβολία-
στους», επισήμανε, ενώ αναφερόμενος
στην πρόταση Φίλη να μην ισχύει το πι-
στοποιητικό εμβολιασμού μετά την παρέ-
λευση έξι μηνών, ο πρωθυπουργός επι-
σήμανε : «Είναι καταρχάς θετικό το γεγο-
νός ότι με κάποια στελέχη της αντιπολί-
τευσης μπορούμε να κάνουμε σοβαρή
συζήτηση».

«Σύγκρουση με την Εκκλησία»
Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της αντι-

πολίτευσης για την είσοδο ανεμβολία-
στων χωρίς τεστ στις εκκλησίες, ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης θύμισε τις τεταμένες
σχέσεις στο παρελθόν με τον κλήρο, όταν
έκλεισαν οι εκκλησίες και δεν κάναμε Πά-
σχα το 2020. Σήκωσε, δε, το γάντι στον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
« Ίσως ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αισθαν-
θεί την ανάγκη να μπει σε μια εκκλησία να
ανάψει ένα κερί», εξηγώντας, ωστόσο, ότι
είναι δύσκολο να υπάρξει έλεγχος στις ει-
σόδους των τόπων θρησκευτικής λατρεί-
ας. «Αν υπήρχε τρόπος αυτό να εφαρμο-
στεί, θα ήμουν πρώτος να το συζητήσω»,
υπογράμμισε.

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα εμ-

βολιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε
πως αυτή έχει εξαντλήσει αυτήν τη στιγμή
τα όριά της. «Από ένα σημείο και πέρα,
χτυπάμε σε ένα τείχος αντίδρασης από
τους ανεμβολίαστους», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος υποστήριξε πως
πιο αυστηρά μέτρα θα έφερναν τα αντίθε-
τα αποτελέσματα. Αντ’ αυτού, πρότεινε
«να επιχειρήσουμε να πείσουμε τουλάχι-
στον τους μισούς να εμβολιαστούν».

Ερωτηθείς για τη λειτουργία της αστυ-
νομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε
πως μερικές φορές νομίζει ότι έχουμε
πρόβλημα νοοτροπίας και αναρωτήθηκε
αν είμαστε με τον νοικοκυραίο ή με τον
διαρρήκτη, εξηγώντας ότι η αστυνομία εί-
ναι η προέκταση του κράτους και η μόνη
επιφορτισμένη με την άσκηση της νόμι-
μης βίας. «Το να θεωρούμε ότι αυτή η κυ-
βέρνηση είναι του αυταρχισμού και του
νόμου και της τάξης, επειδή η αστυνομία
κάνει τη δουλειά της, είναι μια άποψη
απελπιστικά μειοψηφική. Δουλειά μας εί-
ναι η αστυνομία που έχουμε να γίνει κα-
λύτερη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απο-
δίδει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση
των αστυνομικών. 
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στη συνέντευξή του στο Mega 
μίλησε για την ανάγκη σταθερής 
μονοκομματικής κυβέρνησης 
και έθεσε εκλογικά διλήμματα

Εξάντληση 4ετίας και αυτοδυναμία
Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Μ
ε φόντο τη νέα έξαρση της
πανδημίας, ο πρωθυπουρ-
γός από το βήμα της Επι-
τροπής Κοινωνικών Υπο-

θέσεων της Βουλής απηύθυνε διπλή έκ-
κληση προς τους πολίτες και τις πολιτικές
δυνάμεις να ακούν τις συμβουλές και τις
οδηγίες των επιστημόνων στην εθνική
μάχη κατά της πανδημίας, αποκλείοντας
κατηγορηματικά ένα νέο lockdown.

«Θα ζητήσω, λοιπόν, και πάλι από
όσους ακόμα το σκέφτονται, να εμβολια-
στούν αύριο κιόλας για να πάψουμε να
θρηνούμε απώλειες, τις οποίες θα μπο-
ρούσαμε να έχουμε προλάβει, αν είχαμε
ακόμη υψηλότερα επίπεδα εμβολια-
σμού», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, επιμένοντας ιδιαίτερα στην ανάγκη
εμβολιασμού και με την 3η δόση, με το
άνοιγμα της πλατφόρμας την Παρασκευή
για τους 18 άνω. «Το τείχος ανοσίας εμ-
φανίζει ρωγμές μετά το εξάμηνο», είπε ο
πρωθυπουργός, απευθύνοντας ιδιαίτερη
έκκληση προς τις ηλικιακές ομάδες άνω
των 60.  «Το εμβόλιο είναι η απόλυτη πρό-
ληψη, το μεγαλύτερο δώρο της επιστήμης
και εκείνη η επιστημονική ανακάλυψη
που παγκόσμια έσωσε τις περισσότερες
ζωές και αύξησε σημαντικά το προσδόκι-
μο ζωής σε όλο τον κόσμο, καθ’ όλη τη
διάρκεια του 20ού αιώνα», επεσήμανε ο
πρωθυπουργός.

Με κατηγορηματικό τρόπο ο Κ. Μητσο-
τάκης απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο
lockdown λόγω αύξησης των κρουσμά-
των, επισημαίνοντας σε συνομιλία του με
δημοσιογράφους ότι η Ελλάδα δεν είναι η
μόνη χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με
τέταρτο κύμα και ότι το σημαντικό είναι να
μη βλέπουμε μόνο τον απόλυτο αριθμό
των κρουσμάτων. «Τα κρούσματα είναι

αυξημένα και υπάρχει αυξητική τάση,
αυτό δεν αμφισβητείται, όμως ταυτόχρο-
να είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη
στα τεστ. Άρα, αυτό το οποίο μας απασχο-
λεί περισσότερο είναι η θετικότητα και λι-
γότερο ο απόλυτος αριθμός των κρου-
σμάτων», είπε χαρακτηριστικά.

Πίεση στο ΕΣΥ
Αναφερόμενος στο ζήτημα της πίεσης

στο ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι
ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι ευκα-
ταφρόνητη, ωστόσο δεν έχει καμία σχέση
με τον περασμένο Νοέμβριο. «Είμαστε
πολύ πιο έτοιμοι αυτήν τη φορά. Αλλά
αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή από
τη στιγμή που υπάρχει το εμβόλιο να μην
πάμε σε lockdown».

Στον απόηχο των μέτρων που ανακοι-
νώθηκαν για τους ανεμβολίαστους, ο Κ.
Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η υγειονομι-
κή κρίση έχει μετατραπεί σε πανδημία
που αφορά πρωτίστως τους ανεμβολία-
στους. Ξεκαθάρισε δε ότι τα μέτρα βασί-
ζονται σε τρεις συγκεκριμένες αρχές.
«Πρώτον, από τη στιγμή που έχουμε στη

διάθεσή μας το εμβόλιο, η οικονομία και
η κοινωνία δεν πρόκειται να κλείσουν.
Δεύτερον, οι εμβολιασμένοι συμπολίτες
μας δεν θα χάσουν τα δικαιώματα τα
οποία απέκτησαν ακολουθώντας τις οδη-
γίες των επιστημόνων και της Πολιτείας»,
περιέγραψε ο πρωθυπουργός, «και τρί-
τον, όσοι δεν θωρακίζονται ακόμα με το
εμβόλιο, θα πρέπει να ελέγχονται περισ-
σότερο, με περισσότερα τεστ, ώστε να
προστατεύονται οι ίδιοι και οι γύρω
τους», σημείωσε. Σε δημοσιογραφική
ερώτηση δε αν τα τεστ θα ισχύσουν και
για τους εμβολιασμένους, ο Κ. Μητσοτά-
κης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι της παρού-
σης, καθώς οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν
με μεγαλύτερη δυσκολία, τονίζοντας ότι
«το πώς θα επεκτείνουμε το τεστ ενδεχο-
μένως και σε εμβολιασμένους θα το υπο-
δείξουν οι ειδικοί, αλλά δεν είναι αυτό η
κρίσιμη παράμετρος αυτή τη στιγμή στη
φάση που βρισκόμαστε».

Σε μήνυμά του προς την πολιτική ηγε-
σία, ο Κ. Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση
σε όλα τα κόμματα να ακούν με προσοχή
τις συμβουλές της επιστήμης. «Να μην

κομματικοποιούμε άσκοπα μια μεγάλη
εθνική μάχη η οποία πρέπει να κερδηθεί.
Να μη δίνουμε τη δυνατότητα να διαρρα-
γεί το εθνικό μέτωπο της κοινής λογικής
και της επιστημονικής ακρίβειας», είπε ο
πρωθυπουργός.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο πρω-
θυπουργός έκανε ειδική μνεία στη Φώφη
Γεννηματά, καθώς η ημερίδα για τα χρό-
νια νοσήματα και τον προσυμπτωματικό
έλεγχο γίνεται στη σκιά της απώλειας της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ, ενώ έκανε ειδική
αναφορά στο πρόγραμμα προληπτικών
εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού
που πήρε το όνομα της Φώφης. Το πρό-
γραμμα θα αφορά γυναίκες από 50 έως
69 ετών που θα ειδοποιούνται ηλεκτρονι-
κά για το ραντεβού τους.

Κίνητρα Πλεύρη με ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστράτευσης γιατρών
Στενεύουν τα περιθώρια άρνησης των ιδιωτών γιατρών

να συνδράμουν το ΕΣΥ μετά και το αυστηρό μήνυμα που
απηύθυνε ο υπουργός Υγείας από το βήμα της Βουλής, πα-
ρουσιάζοντας την τροπολογία για την παροχή κινήτρων σε
ιδιώτες γιατρούς και τις εφημερίες. «Αν δεν έρθουν, θα
πάμε σε υποχρεωτικές διαδικασίες», είπε χαρακτηριστικά
ο Θ. Πλεύρης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμε-
νο επίταξης στην περίπτωση που ενταθεί η πίεση στις δη-
μόσιες δομές. Διευκρίνισε δε ότι η δυνατότητα που τους
δίνεται να κάνουν εφημερίες πάνω από το πλαφόν λαμβά-

νοντας 250 ευρώ ανά εφημερία αποτελεί επαρκές κίνητρο.
Ξεκάθαρος ήταν ο Θ. Πλεύρης απέναντι στην κριτική του

ΣΥΡΙΖΑ για την εξαίρεση των εκκλησιών από τα περιορι-
στικά μέτρα. Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η απόφαση
αφορά όλους τους λατρευτικούς χώρους και όχι μόνο τις
εκκλησίες, στις οποίες ούτως ή άλλως ισχύουν η υποχρε-
ωτικότητα της μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων, ενώ
οι εργαζόμενοι στους ναούς υποβάλλονται σε rapid test
δύο φορές την εβδομάδα. «Το να πηγαίνει κάποιος σε λα-
τρευτικό χώρο δεν είναι το ίδιο σαν να πηγαίνει σε ταβέρνα

ή να αγοράσει παπούτσια», σχολίασε ο υπουργός.
Στη λογική της ενδυνάμωσης των ελευθεριών των εμβο-

λιασμένων ο Θ. Πλεύρης επεσήμανε ότι οι ανεμβολίαστοι
δεν μπορεί να έχουν τις ίδιες ελευθερίες με τους εμβολια-
σμένους και υπεραμυνόμενος των μέτρων που ανακοινώ-
θηκαν, τα χαρακτήρισε προστατευτικού και όχι τιμωρητι-
κού χαρακτήρα. Μιλώντας δε για τις αντοχές των δημό-
σιων νοσοκομείων, το μήνυμα του υπουργού Υγείας είναι
ότι το ΕΣΥ δεν μπορεί να γίνει μονοθεματικό μίας και μονα-
δικής νόσου και ότι έχει συγκεκριμένες δυνατότητες.

Έκκληση Μητσοτάκη προς 
τους πολίτες και τις πολιτικές
δυνάμεις να ακούν 
τις οδηγίες των επιστημόνων

«Δεν υπάρχει θέμα lockdown»



Η εφαρμογή Covid Free GR Wallet
είναι ένα «ψηφιακό πορτοφόλι» για
όλα τα πιστοποιητικά σχετικά με την
Covid-19, ενώ το Covid Free GR είναι
απαραίτητο για την είσοδό μας σε 
καταστήματα, τράπεζες και Δημόσιο
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Χειμώνας με δύο applications

Δ
ύο ξεχωριστά applications,
δύο εφαρμογές, θα συνο-
δεύουν τη ζωή επαγγελματιών
και πολιτών καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του χειμώνα πλέον, μετά το «μπλό-
κο» που αποφάσισε η κυβέρνηση και το
οποίο θα διατηρήσει σε ισχύ για όσο
απαιτείται.

Η πρώτη πλατφόρμα είναι ήδη γνωστή
εδώ και μήνες και χρησιμοποιείται από
τους επαγγελματίες της εστίασης και της
διασκέδασης, ήτοι το application Covid
Free GR. Πρόκειται για την εφαρμογή
που χρησιμοποιείται για το σκανάρισμα
των πιστοποιητικών, ενώ οι πελάτες
οφείλουν να επιδεικνύουν ταυτότητα,
διαβατήριο ή δίπλωμα προκειμένου να
πιστοποιούν την ταυτοπροσωπία. Πλέον,
η εν λόγω εφαρμογή θα χρησιμοποιείται
ευρύτερα και θα πρέπει να την κατεβά-
σουν για να ελέγχουν ποιος μπαίνει στα
μαγαζιά οι επιχειρηματίες του λιανεμπο-
ρίου, οι ιδιοκτήτες κομμωτηρίων, οι τρά-
πεζες και, βεβαίως, οι δημόσιες επιχει-
ρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία, κα-
θώς οι μη εμβολιασμένοι θα πρέπει να

προσκομίζουν rapid test 48 ωρών, προ-
κειμένου να μπορέσουν να μπουν ή να
καθίσουν σε εξωτερικό χώρο εστίασης.

Η δεύτερη εφαρμογή που ήταν ζητού-
μενο εδώ και καιρό και υλοποιήθηκε
από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης χθες είναι το «ψηφιακό πορτοφό-
λι» για όλα τα πιστοποιητικά, ήτοι το Co-
vid Free GR Wallet, το οποίο μπορούν να
κατεβάζουν όλοι οι χρήστες iOS και an-
droid κινητών. Πρόκειται για ένα ψηφια-
κό εργαλείο ευρέως γνωστό, καθώς οι

χρήστες σε ανάλογες εφαρμογές απο-
θηκεύουν πληθώρα εγγράφων, όπως τις
κάρτες επιβίβασης για ταξίδια ή εισιτή-
ρια θεαμάτων.

Μέσω της νέας εφαρμογής απλοποιεί-
ται σημαντικά η αποθήκευση σε ένα ση-
μείο και, συνεπώς, η επίδειξη των ψη-
φιακών πιστοποιητικών (εμβολιασμού,
νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου) με
στόχο τη διευκόλυνση των σχετικών
ελέγχων. Η διαδικασία προκειμένου να
αποθηκευτούν τα πιστοποιητικά στην

εφαρμογή διαρκεί ελάχιστα λεπτά: Ο πο-
λίτης μπορεί να σκανάρει το QR code που
διαθέτει το εκάστοτε πιστοποιητικό ή να
το μεταφορτώσει ως αρχείο pdf. Στο
αμέσως επόμενο βήμα εμφανίζεται η
επιλογή «Αποθήκευση στο wallet». Οι
πολίτες, μάλιστα, θα μπορούν να φέρουν
στο ψηφιακό τους «πορτοφόλι» τα πιστο-
ποιητικά όλης της οικογένειας, τα οποία
στη συνέχεια θα επιβεβαιώνονται μέσω
της ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των
καταστημάτων. 

Όπως είναι φυσικό, οι νέες εφαρμογές και το νέο τοπίο
έφεραν χθες και νέες συσκέψεις για τη συστηματοποίηση
των ελέγχων από το Σαββατοκύριακο, καθώς πλέον το πε-
δίο ελέγχου διευρύνεται σημαντικά με αρκετές επιπλέον
δραστηριότητες. Χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου
υπουργοί και επικεφαλής ελεγκτικών μηχανισμών είχαν
συνάντηση συντονισμού, με δεδομένο ότι από το Σάββατο
οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι πιο εντατικοί. Συμμετέχων
στη σύσκεψη, μάλιστα, προειδοποιεί μέσω της «Political»
ότι «θα κλείσουν μαγαζιά», προς παραδειγματισμό, μιας
και στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει πως όπου δεν πί-
πτει λόγος πίπτει ράβδος. Και αυτό παρά τη δυσαρέσκεια
των καταστηματαρχών.
Μάλιστα, κατά πληροφορίες, οι τομείς προτεραιότητας που
επισημάνθηκαν στη σύσκεψη είναι η νυχτερινή διασκέδα-
ση, οι εξωτερικοί χώροι εστίασης και τα μαγαζιά του λια-

νεμπορίου, ενώ τις επόμενες μέρες θα έρθει και η πλατ-
φόρμα, η λεγόμενη «μαύρη λίστα», στην οποία θα αναρ-
τώνται τα καταστήματα που έχουν υποπέσει σε σοβαρές
παραβάσεις και έχουν δεχθεί αυστηρή «καμπάνα», σε μια
προσπάθεια «παραδειγματισμού» άλλων επιχειρηματιών
αλλά και ενημέρωσης των πολιτών. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέ-
ρης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προ-
στασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο
αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης
και ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος
Μπίνης.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Εντατικοί έλεγχοι με λουκέτο σε μαγαζιά
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«Μια ωραία ατμόσφαιρα» είναι στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει Συνεδρί-
ου και την ώρα που η Κουμουνδούρου προσπαθεί να βγάλει
προς τα έξω εικόνα εξωστρέφειας. Δυο «άσπονδοι» σύντροφοι
από το παρελθόν, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος
του ΠΡΑΤΤΩ Νίκος Κοτζιάς και ο γραμματέας του κόμματος Δη-
μήτρης Τζανακόπουλος, διασταύρωσαν τα ξίφη τους με αφορμή
κομματική εκδήλωση! Συγκεκριμένα, ο κ. Κοτζιάς κατήγγειλε
μέσω Facebook την ακύρωση εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ Ηλιούπο-
λης για την εξωτερική πολιτική, με παρέμβαση Τζανακόπουλου.
«Τέλη Οκτώβρη, η Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Ηλιούπολης με παρακά-
λεσε να είμαι ομιλητής στη 1/12/21 σε εκδήλωσή της για την
εξωτερική πολιτική, την οποία και αποδέχτηκα. Σήμερα η ίδια
οργάνωση μου ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκε η εκδήλωση ύστερα
από ρητή εντολή του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Τζανακόπουλου,
που μας “απαγόρευσε κάθε εκδήλωση με Κοτζιά, τον οποίον

ούτε θέλει να βλέπει, ούτε να ακούει”. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα
έπρεπε να ντρέπεται για μια τέτοια συμπεριφορά», σημειώνει ο
πρώην υπουργός στην ανάρτησή του. Κατά τον πρώην υπουργό
Εξωτερικών είναι η δεύτερη φορά που ο γραμματέας βάζει «τρι-
κλοποδιά» στη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με την κίνηση ΠΡΑΤΤΩ,
καθώς είχε προηγηθεί το «ναυάγιο» σε κοινό συνδυασμό για τις
εκλογές του δικηγορικού συλλόγου.  «Η Αριστερά έχει γνωρίσει
στην ιστορία της πολλούς τέτοιους αρνητές της συνεργασίας και
των κοινών δράσεων. Πάντα της έκαναν κακό με τη συμπεριφο-
ρά και τις επιλογές τους», κλείνει την επίθεσή του προς τον
γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κοτζιάς. 

Κρατάει χρόνια η κόντρα
Από την πλευρά της Κουμουνδούρου δίνεται μια διαφορετική

εκδοχή. Παρά τη σύσταση για διοργάνωση εκδηλώσεων που να

αφορούν θέματα της επικαιρότητας, όπως η πανδημία και η
ακρίβεια, μέλη της ΟΜ Ηλιούπολης πήραν την πρωτοβουλία να
καλέσουν τον κ. Κοτζιά σε μια εκδήλωση που δεν είχε συμφω-
νηθεί και δεν είχε προγραμματιστεί. «Ουδέποτε ο γραμματέας
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέκλεισε τον Νίκο Κοτζιά από πιθανή μελλον-
τική εκδήλωση της ΟΜ Ηλιούπολης, η οποία και δεν έχει κοινο-
ποιηθεί στη Νομαρχιακή Ανατολικής Αθήνας επίσημα γραπτώς,
ούτε έχει αναγγελθεί. Καλό θα ήταν ο Νίκος Κοτζιάς να ελέγχει
καλύτερα τις πληροφορίες καλοθελητών πριν προβεί σε καταγ-
γελίες», είναι η ανάρτηση της συντονίστριας Κατερίνας Λουκά-
κη. Κοτζιάς και Τζανακόπουλος είχαν αντιπαρατεθεί επανει-
λημμένα στα χρόνια της κοινής κυβερνητικής θητείας τους, με
αποκορύφωμα το διώξιμο του αδερφού του νυν γραμματέα του
κόμματος από το Επιστημονικό Συμβούλιο του υπουργείου
Εξωτερικών.

«Σκοτώνονται» Κοτζιάς - Τζανακόπουλος στον ΣΥΡΙΖΑ

Η πανδημία 
στο επίκεντρο 
των υποψηφίων 
του ΚΙΝΑΛ
Την πρότασή του για υποχρεωτικό εμ-
βολιασμό των δημόσιων λειτουργών
που έρχονται σε επαφή με πολίτες,
επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
Open επισήμανε ότι «η κυβέρνηση
ενώ βλέπει πως το επικοινωνιακό
σχέδιο του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος δεν αποδίδει, την ίδια στιγμή
δεν βλέπει τι κάνουν οι Πορτογάλοι
με τις τοπικές καμπάνιες ενημέρω-
σης βάσει των ποσοστών και των ειδι-
κών προβλημάτων, ώστε να ξεμπλο-
κάρουν τον φόβο των πολιτών απέ-
ναντι στα εμβόλια. Αυτά δεν γίνονται
στην Ελλάδα». Ως προς το ζήτημα των
συνεργασιών, χαρακτήρισε την οποι-
αδήποτε συζήτηση αδιανόητη και πε-
ριφρονητική απέναντι στον ελληνικό
λαό, υπογραμμίζοντας: «Η ατζέντα
μου δεν είναι το “αντί”, είναι ο αυτο-
προσδιορισμός της παράταξης. Όχι ο
ετεροκαθορισμός της από τη Νέα Δη-
μοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ».
Με σκληρή γλώσσα σχολίασε ο Παύ-
λος Χρηστίδης τους κυβερνητικούς
χειρισμούς στην πανδημία: «Με
ήξεις αφήξεις, τις αυτοαναιρέσεις
και τις εξαιρέσεις η κυβέρνηση της
ΝΔ είναι ολοφάνερο πως διαχειρίζε-
ται τα μέτρα για την πανδημία ως μια
πολιτική πλαστελίνη που την προσαρ-
μόζει ανάλογα με το πολιτικό κόστος
και το εκλογικό της κοινό».
Γιώργος Παπανδρέου, Παύλος Γερου-
λάνος και Χάρης Καστανίδης προ-
ετοιμάζουν περιοδείες και στοχευ-
μένες δημόσιες παρεμβάσεις.

Τ
ο όραμά του για το «ΠΑΣΟΚ
του 21ου αιώνα» ξεδίπλωσε
χθες ο υποψήφιος για την
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας

Λοβέρδος, παραχωρώντας συνέντευξη
Τύπου εφ’ όλης της ύλης. 

Έκανε λόγο για ένα κόμμα ανοιχτό,
απαλλαγμένο από εξαρτήσεις και προ-
σαρμοσμένο στις ψηφιακές απαιτήσεις
των καιρών. «Όραμά μου για το ΠΑΣΟΚ
του 21ου αιώνα είναι να διαμορφώσου-
με όλοι μαζί το πιο δημοκρατικό πολιτι-
κό κίνημα σε όλη την Ευρώπη. Λέμε όχι
στις αποφάσεις κλειστών συσκέψεων
στο γραφείο του εκάστοτε προέδρου.
Βγάζουμε από την πρίζα τους κομματι-
κούς μηχανισμούς, που ελέγχουν τα
πάντα και διώχνουν τους πολίτες για να
κρατήσουν τις σκουριασμένες τους κα-
ρέκλες. Κόβουμε μαχαίρι τις εξαρτή-
σεις από κάθε μορφής συμφέροντα. Λέ-
με ναι σε ένα κόμμα συλλογικό, ανοικτό,
συμμετοχικό, κινηματικό. Ένα ανοικτό
και ψηφιακό κόμμα άμεσης Δημοκρα-

τίας στη λήψη αποφάσεων για ένα καλύ-
τερο αύριο», είπε χαρακτηριστικά δί-
νοντας το στίγμα των προθέσεών του.
Επέμεινε ότι είναι εφικτή η μετονομασία
του ΚΙΝΑΛ σε ΠΑΣΟΚ όσο και η επι-
στροφή με τα ιστορικά σύμβολα. 

Θεωρεί ότι για τα χρέη του κόμματος
υπάρχει νομικός διάδρομος που επιτρέ-
πει τη ρύθμισή τους, ενώ σε μια απο-
στροφή του λόγου του επισήμανε με
νόημα: «Δεν είμαι αυτός που τα δημι-
ούργησε». Σε υψηλούς τόνους διέψευ-
σε τα σενάρια που τον θέλουν να οδηγεί
το κόμμα προς τα «δεξιά». Δείχνοντας
ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ως την πηγή
αυτών των συκοφαντιών, όπως είπε,

συμπληρώνοντας ότι είναι φανερό ότι
«δεν με θέλει» για την ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ.

Απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πο-
λίτες να συμμετέχουν στην εκλογική
διαδικασία, ενώ από το προσκλητήριο
επιστροφής παλαιών στελεχών απέ-
κλεισε στελέχη που πήραν αξιώματα με
τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο από το 2015 και
μετά.

Δεν έλειψαν όμως και τα συντροφικά
μαχαιρώματα. Αφού υπογράμμισε ότι ο
ίδιος στην πολιτική του πορεία έχει βιο-
γραφικό ενότητας, είπε με νόημα ότι άλ-
λοι «βάφτισαν το κόμμα μας Κίνημα Αλ-
λαγής και οι κουμπάροι αυτοί έφυγαν…».
Στο ίδιο ύφος και οι απαντήσεις περί
«προοδευτικής διακυβέρνησης», κάνο-
ντας λόγο για ύποπτα σενάρια. Σε κάθε
περίπτωση εμφανίστηκε σίγουρος ότι, αν
εκλεγεί, θα καταφέρει να υπερδιπλασιά-
σει τα ποσοστά του κόμματος με στόχο να
κατακτήσει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην
αξιωματική αντιπολίτευση.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Το ΠΑΣΟΚ 
του 21ου αιώνα
οραματίζεται 
ο Λοβέρδος 



Σ
ε νησί - πρότυπο ενεργειακής με-
τάβασης μετατρέπεται η Χάλκη,
καθώς γίνεται το πρώτο GR-eco
island της χώρας μας, ανοίγοντας

έτσι τον δρόμο για τη δημιουργία του ομώ-
νυμου δικτύου ελληνικών νησιών. Τα GR-e-
co islands αποτελούν στρατηγική πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης στη μάχη για την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, που
στόχο έχει τη μετατροπή ελληνικών νησιών
σε διεθνή πρότυπα πράσινης και βιώσιμης
ανάπτυξης και εστίες καινοτομίας. Έρχεται,
μάλιστα, σε συνέχεια των φιλόδοξων κλιμα-
τικών δεσμεύσεων, όπως αυτές διατυπώθη-
καν πρόσφατα από τον πρωθυπουργό στην
COP26 της Γλασκόβης, με αιχμή του δόρα-
τος την απολιγνιτοποίηση της χώρας και τη
μετάβαση σε μια κοινωνία μηδενικών εκ-
πομπών ρύπων μέχρι το 2050.

Η μετατροπή της Χάλκης σε πράσινο νησί
αποτελεί καρπό του μνημονίου συνεργα-
σίας που υπογράφηκε το καλοκαίρι από τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στα Σκρέκα με την πρεσβεία της Γαλλίας
στην Ελλάδα, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, τον Δήμο Χάλκης, τη ΔΕΗ, τον Όμιλο
Συγγελίδη/Citroen, την AKUO ENERGY
GREECE, την OMEXOM/Vinci Energies, τη
Vodafone Ελλάδας και την ALD Automotive. 

Με την ολοκλήρωση του έργου και την
έναρξη λειτουργίας, η ετήσια εκτιμώμενη
εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος του δήμου και των κατοίκων θα ανέλθει
σε 180.000-250.000 ευρώ. Το σύνολο των
δράσεων αναμένεται να επιτύχει επιπλέον
εξοικονόμηση εκπομπών περίπου 1.800 τό-
νων CO2 στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας
έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αύριο, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί στο
νησί και η σχετική εκδήλωση, παρουσία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του
κ. Σκρέκα, της γενικής γραμματέως Ενέρ-
γειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάν-
δρας Σδούκου, του πρέσβη της Γαλλίας στην
Ελλάδα Πατρίκ Μεζονάβ και άλλων επίση-
μων προσκεκλημένων, όπου θα κηρυχτεί
και επίσημα η έναρξη της νέας εποχής για
το νησί, με την παραλαβή των επιμέρους έρ-
γων και δράσεων.

Τα έργα
Οι πρώτες δράσεις στο νησί της Χάλκης

περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός φω-
τοβολταϊκού συστήματος ισχύος 1MWp, το
οποίο θα παράγει πράσινη ενέργεια ικανή
να καλύψει την ενεργειακή ζήτηση των κα-
τοίκων του νησιού, μέσω Virtual Net Meter-
ing. Θα πραγματοποιηθεί επίσης δωρεά έξι
αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα
ενισχύσουν τον στόλο της Αστυνομίας και
του Λιμενικού, αλλά και του δήμου, με την

παράλληλη τοποθέτηση τεσσάρων φορτι-
στών ηλεκτρικών οχημάτων στο λιμάνι του
νησιού. 

Ταυτόχρονα, θα αναβαθμιστεί ο δημόσιος
φωτισμός με «έξυπνα» συστήματα διαχείρι-
σης, ενώ θα αναπτυχθούν καινοτόμες τηλε-
πικοινωνιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές
εφαρμογές για την υποστήριξη της ηλε-
κτρονικής μάθησης, με την ανάπτυξη υπο-
δομής 5G και ευρυζωνικών δικτύων. Το συ-
νολικό ποσό της δωρεάς ανέρχεται σε 1,2
εκατ. ευρώ. 

Τα οφέλη 
Στο πλαίσιο των δράσεων ιδρύεται ενερ-

γειακή κοινότητα από τον Δήμο Χάλκης με
τον διακριτικό τίτλο «ChalkiON», στην οποία
θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κάτοι-
κοι του νησιού, καθώς πρόκειται για την
πρώτη περίπτωση τέτοιου έργου στην Ελλά-
δα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
τον φωτοβολταϊκό σταθμό αναμένεται να
μειώσει δραστικά ή ακόμα και να μηδενίσει

τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των λογαρια-
σμών ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλω-
τών της Χάλκης. 

Έτσι, όλοι οι κάτοικοι θα προστατευτούν
από τις τρέχουσες διακυμάνσεις των τιμών
ηλεκτρικής ενέργειας και δεν θα επηρεά-
ζονται από οποιαδήποτε αστάθεια των τιμών
στο μέλλον. 

Περαιτέρω, οι κάτοικοι θα αποκτήσουν
πρόσβαση στο δίκτυο 5G, διευκολύνοντας
την καθημερινότητά τους στον τομέα των
ψηφιακών υπηρεσιών. 

Όπως έγινε γνωστό, η ΔΕΗ κάλυψε το κό-
στος των υλικών που απαιτούνται για την
κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μεταφορά
υλικών, ηλεκτρικών οχημάτων και φορτι-
στών στο λιμάνι της Χάλκης. Citroën και
ALD Automotive προσφέρουν τα ηλεκτρικά
οχήματα. Akuo Energy και Omexom/Vinci
Energies ήταν υπεύθυνες για την αδειοδό-
τηση, την ανάπτυξη και την κατασκευή του
φωτοβολταϊκού πάρκου. Παράλληλα, οι δύο

αυτές εταιρείες έχουν αναλάβει τον «έξυ-
πνο» δημόσιο και αρχιτεκτονικό φωτισμό
στο δημαρχείο της πόλης και τον πύργο με
το παλιό ρολόι του Δήμου Χάλκης.

Τέλος, μεγάλο μέρος των τουριστικών θα-
λάσσιων μετακινήσεων, ιδιαίτερα κατά τη
θερινή περίοδο, θα εκτελείται από ηλεκτρι-
κό σκάφος, χορηγία της εταιρείας Παπα-
στράτος, στο πλαίσιο των προσπαθειών της
εταιρείας για την προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης, ενώ στην πραγματοποίηση της
αυριανής εκδήλωσης συμβάλλει επίσης η
Aegean Airlines. 

Μετατρέπεται σε νησί - πρότυπο
ενεργειακής μετάβασης, 
ανοίγοντας τον δρόμο για 
τη δημιουργία του ομώνυμου
δικτύου ελληνικών νησιών
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Η Χάλκη γίνεται το πρώτο
GR-eco island της Ελλάδας



ΟΟ ΣΥΡΙΖΑ και 
το συμβούλιο
πολιτικών αρχηγών 
Πάλι τα ίδια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο τομεάρχης Υγεί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, στην έκτα-
κτη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του
κόμματος που συγκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας,
πρότεινε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ζητή-
σει να συγκληθεί το συμβούλιο των πολιτι-
κών αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας για τις δραματικές εξελίξεις στο μέ-
τωπο της πανδημίας. Το ίδιο έκαναν και πέρ-
σι, και ζητούσαν μάλιστα να βάλουν υπουργό
Υγείας κοινής αποδοχής, δηλαδή τη Λινού
που είναι φίλη του Αλέξη.

Περί πλειστηριασμών

Με βάση τον προγραμματισμό της επόμενης
χρονιάς, καθώς το δίμηνο μέχρι το τέλος του
έτους είναι χαμένο εξαιτίας της αποχής των δι-
κηγόρων από τους πλειστηριασμούς της πρώ-
της κατοικίας, οι εταιρείες διαχείρισης και
δευτερευόντως οι τράπεζες θα βγάλουν στον
αέρα 40.000 ακίνητα. Από τα εν λόγω ακίνητα,
8.000-10.000 θα αφορούν πρώτες κατοικίες
ευάλωτων νοικοκυριών, δηλαδή δανειοληπτών
με εισόδημα στο όριο της φτώχειας και με αξία
ακινήτου χαμηλότερη από τις 150.000 ευρώ.
Μετά τον Γενάρη, δηλαδή, θα ζήσουμε δραμα-
τικές καταστάσεις μαζί με την πανδημία…

Η τουρκική προπαγάνδα
πάει… σύννεφο
Χυδαίο δημοσίευμα της βρετανικής «Tele-
graph» κατηγορεί για «εθνική κάθαρση»
τους Έλληνες επαναστάτες του 1821, που
αποτίναξαν τον οθωμανικό ζυγό. Σε ένα άρ-
θρο ραμμένο και κομμένο σύμφωνα με τα φα-
σόν της τουρκικής προπαγάνδας, ο αρθρο-
γράφος επιχειρεί να πείσει τους αναγνώστες
τους ότι οι Έλληνες επαναστάτες διέπραξαν
εγκλήματα πολέμου, όπως αυτά που συνέβη-
σαν στα Βαλκάνια. Στο άρθρο εξαπολύεται
λυσσώδης επίθεση κατά των επαναστατών
του 1821, με τον αρθρογράφο να φτάνει μέ-
χρις σημείου να παρομοιάσει τους κλέφτες
που ζούσαν στα βουνά με τους… σύγχρονους
Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

Οι καλύτεροι 
υπουργοί της ΝΔ

Παρακολου-
θούσα με προ-
σοχή την τελευ-
ταία δημοσκό-
πηση της GPO
και περισσότε-
ρο τις κριτικές
για τους υπουρ-
γούς της κυβέρ-
νησης. Διακρί-
νω ότι σαρώνει
σε θετικές γνώ-
μες ο Νίκος
Δένδιας και
ακολουθούν ο
Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης, ο Νί-
κος Παναγιωτό-
πουλος και ο Τά-
κης Θεοδωρι-
κάκος. Τυχαίο;
Δεν νομίζω.
Επίσης, τις πιο αρνητικές γνώμες τις συγκεν-
τρώνουν η Νίκη Κεραμέως και η Λίνα Μενδώ-
νη. Όλα στην πολιτική τελικά έχουν το νόημά
τους…

Η Μενδώνη και 
οι βουλευτίνες 
του Αφγανιστάν 

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λί-
να Μενδώνη υποδέχθηκε γυναίκες βουλευτές,
δικαστικούς και μέλη γυναικείων οργανώσεων
από το Αφγανιστάν, οι οποίες αναγκάστηκαν να
φύγουν από τη χώρα τους έπειτα από την επι-
βολή του νέου καθεστώτος. Όλες κατείχαν ση-
μαντικές θέσεις στο πολιτικό και διοικητικό
σύστημα της χώρας τους και υποχρεώθηκαν να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, προκειμένου
να αποφύγουν τις ενδεχόμενες διώξεις από το
καθεστώς των Ταλιμπάν, το οποίο δεν επιτρέπει
την παρουσία γυναικών σε θέσεις άσκησης
εξουσίας.
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Το συγκινητικό
μήνυμα του Τσούνη
για τη Φώφη

Μ
ε ένα συγκινητικό μήνυμα, ο σύζυγος της
Φώφης Γεννηματά ευχαριστεί όλους όσοι
συμπαραστάθηκαν στην οικογένειά τους

για την απώλεια. «Θα ζει πάντα στο μυαλό, στην
ψυχή και στις καρδιές μας», σημειώνει ο Ανδρέας
Τσούνης, δίνοντας υπόσχεση πως «θα κάνουμε το
παν για να μην ξεχαστεί η Φώφη Γεννηματά που
αγαπήσαμε και μας αγάπησε».  Η ανάρτησή του:
«Είστε χιλιάδες αυτοί που σταθήκατε στο πλευρό
μας. Που απαλύνατε τον πόνο μας για τον χαμό της
Φώφης. Με την παρουσία σας, τα μηνύματά σας,
τα ζεστά σας λόγια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι
λίγο. Εμείς, η οικογένειά της, αισθανόμαστε μεγά-
λη ευγνωμοσύνη και υποσχόμαστε ότι θα κάνου-
με το παν για να μην ξεχαστεί η Φώφη Γεννηματά
που αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Η Φώφη, η σύ-
ζυγος, η μητέρα που μόνο αγάπη και στοργή είχε
για μας. Η Φώφη Γεννηματά που μπήκε στην πολι-
τική και έφυγε από την πολιτική με ανθρωπιά και
χαμόγελο. Που νοιαζόταν για όλους. Που πίστευε
σε μια πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο. Γι’ αυτό ο
χαμός της συγκίνησε τόσο όλη την Ελλάδα. Γι’ αυ-
τό θα ζει πάντα στο μυαλό, στην ψυχή και στις καρ-
διές μας».
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Επίσκεψη-έκπληξη 
από Μητσοτάκη 
Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε χθες τους κοι-
νοβουλευτικούς συντάκτες, καθώς ο Κ. Μητσοτά-
κης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής
Κ. Τασούλα, τον γενικό γραμματέα Γ. Μυλωνάκη και
τον ειδικό γραμματέα Β. Μπαγιώκο επισκέφθηκε
τα γραφεία των δημοσιογράφων μετά το πέρας της
ομιλίας του πρωθυπουργού στην Επιτροπή Κοινω-
νικών Υποθέσεων. Οι ερωτήσεις των δημοσιογρά-
φων αφορούσαν φυσικά την πανδημία, με τον πρω-
θυπουργό να εμφανίζεται άνετος και χαλαρός,
απαντώντας σε όλες τις απορίες. Ήταν η πρώτη φο-
ρά που ο Κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους κοι-
νοβουλευτικούς συντάκτες από όταν ανέλαβε τη
διακυβέρνηση της χώρας. Προηγήθηκαν μια στάση
του πρωθυπουργού για έναν σύντομο καφέ στο εν-
τευκτήριο της Βουλής αλλά και ξενάγηση στην έκ-
θεση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανά-
σταση, με τον Κ. Τασούλα να αποκαλύπτει στους
δημοσιογράφους ότι ο πρωθυπουργός έχει άποψη
και επί της χωροθέτησης των νέων πινάκων που
φιλοξενεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
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Τα χαιρετίσματα Ερντογάν 
στον Μηταράκη

Μ
ε τον υπουργό Εσωτερικών
της Τουρκίας, Σουλεϊμάν
Σοϊλού, συναντήθηκε στην

Άγκυρα ο υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Κατά
το επίσημο δείπνο, τους διέκοψε ένα
τηλεφώνημα. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού
σηκώθηκε από το τραπέζι για να
απαντήσει και απουσίασε για 15 λε-
πτά, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται σε
επίσημες εκδηλώσεις. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ1, στην άλλη άκρη της
γραμμής ήταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο προφανώς
και ο Σοϊλού ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα υπουργό Μετα-
νάστευσης και Ασύλου. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας επέστρεψε στο
τραπέζι χαμογελαστός και είπε στον Νότη Μηταράκη ότι έχει χαιρετίσματα από τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση που είχε προηγηθεί του δείπνου, έγινε σε
πολύ καλό κλίμα, όπως είπε ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Ύστε-
ρα από μία έντονη διετία στο Μεταναστευτικό, όπου η Ελλάδα απέδειξε την ικανό-
τητά της να ανακτήσει τον έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης, καθώς τα νέα δεδο-
μένα στο Αφγανιστάν καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την περιφερειακή συνεργα-
σία, συναντήθηκα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας. Σε θετικό κλίμα, με
κοινή αντίληψη για τους κινδύνους της μεταναστευτικής κρίσης».

Κυκλοφορεί εντόνως ότι ο Πα-
τριάρχης Βαρθολομαίος ετοιμάζει
τη διαδοχή του. Εξάλλου, μιλώντας
στις ΗΠΑ, ο Βαρθολομαίος άνοιξε
για πρώτη φορά το θέμα της διαδο-
χής του, όταν σε μια αποστροφή του
λόγου του υπογράμμισε ότι «παρα-
κάλεσε τον Θεό για το μέλλον του
Πατριαρχείου, για τη διαδοχή του».

LOCK

Θα αγοράζουμε
παπούτσια από 
το e-katanalotis
Όχι από τις βιτρίνες, αλλά από το ίντερ-
νετ. Δεν το λέω εγώ, ο Άδωνις το λέει.
Τα εμπορικά καταστήματα στο σύνολό
τους θα αναρτούν -στο μέλλον- τις τι-
μές των προϊόντων τους στην ψηφιακή
εφαρμογή e-katanalotis του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Αυτό
σημαίνει ότι μετά τα σουπερμάρκετ, τις
λαϊκές και τα βενζινάδικα, θα πάρουν -
σταδιακά- σειρά και τα υπόλοιπα, με το
ενδιαφέρον να εστιάζεται στα εμπορι-
κά καταστήματα και δη αυτά ένδυσης-
υπόδησης, που καλύπτουν και μεγάλο
μέρος του συνολικού τζίρου. «Στο τέ-
λος όλα τα καταστήματα θα αναρτούν
τις τιμές τους στο e-katanalotis και θα
ξέρει ο κόσμος πού θα βρει το φτηνό-
τερο προϊόν στη γειτονιά του. Και ας
επιλέξει μόνος του αν θέλει να πάει να
το πάρει ή όχι. Να είναι δική του επιλο-
γή. Η τεχνολογία σήμερα μας δίνει αυ-
τή τη δυνατότητα και αυτή τη δυνατότη-
τα θα την αξιοποιήσουμε», προανήγ-
γειλε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός
Άδωνις Γεωργιάδης, διατυπώνοντας
την άποψη ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο «θα
μεγαλώνει ο ανταγωνισμός και έτσι θα
πέφτουν και οι τιμές».

Το tweet 
του Καμμένου 
για τα νέα μέτρα 
Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα μέτρα
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να μπει
«φρένο» στην πανδημία. Τα μέτρα σχολία-
σε και ο Πάνος Καμμένος, φέρνοντας ένα
συγκεκριμένο παράδειγμα και κάνοντας
λόγο για παραλογισμό. «Πας σε κηδεία,
μπαίνεις στην εκκλησία, δίπλα σου ο άλλος
χωρίς τεστ, λόγω απαίτησης της ιεραρχίας.
Για τον καφέ της παρηγοριάς όμως, ο καφε-
τζής, αν μπει μέσα κάποιος χωρίς τεστ,
πληρώνει 15.000 ευρώ πρόστιμο. Παραλο-
γισμός…», έγραψε ο Πάνος Καμμένος
στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwit-

Μπακογιάννης με Μπιλ Γκέιτς 
και Μπλούμπεργκ

Δύο πολύ σημαντικά τετ α τετ, με τον Μπιλ Γκέιτς και τον Μάικ Μπλούμπεργκ στο πε-
ριθώριο της διάσκεψης για το κλίμα στη Γλασκόβη, είχε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώ-
στας Μπακογιάννης. Μάλιστα οι δυο άνδρες εξέφρασαν την επιθυμία τους να επισκε-
φτούν την Αθήνα και υπήρξε ανάλογη πρόσκληση από τον κ. Μπακογιάννη, που έκανε
και τη σχετική ανάρτηση στα social media. «Καλημέρα από τη Γλασκόβη. Ευκαιρία για
ενδιαφέρουσες συζητήσεις όπως με τον Bill Gates για τη δυναμική της τεχνολογίας
στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης και τον Mike Bloomberg για τον πολύπλευρο ρό-
λο των σύγχρονων πόλεων. Ενδιαφέρθηκαν πολύ για την Αθήνα και τους προσκάλεσα
να μας επισκεφθούν», έγραψε στη δημοσίευσή του ο κ. Μπακογιάννης.
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Τι να προσέξετε στη δημιουργία φακέλου για εταιρική
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης! 

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 
Μια ουσιαστική λύση σε μείζονα προβλήματα

Α
ν σκέφτεστε να αδράξετε την ευκαιρία χρη-
ματοδότησης της εταιρείας σας από το πρό-
γραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάνετε μια

πολύ σωστή σκέψη, καθώς είναι μια ευκαιρία ρευ-
στότητας που δεν πρέπει να χάσετε, ύστερα μάλιστα
από την επιχειρηματική και οικονομική κρίση που
δημιούργησε η πανδημία. Τα δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις
εταιρειών -κάθε μεγέθους- σε συγκεκριμένα πεδία
δραστηριότητας, σε συνδυασμό τόσο με δανειακά
κεφάλαια τραπεζικών ιδρυμάτων όσο και με ιδιωτι-
κή συμμετοχή, ενώ στοχεύουν στην ανακούφιση των
ευρωπαϊκών οικονομιών. 

Όμως, το εν λόγω πρόγραμμα έχει προϋποθέσεις
και κρυμμένα σημεία που, αν δεν τα προσέξετε, μπο-
ρεί να σας κοστίσουν την έγκριση και για αυτό είναι
χρήσιμο να ενημερωθείτε πλήρως και εγκαίρως! Και
καθώς επίσης είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε
κάθε διαθέσιμο ευρώ, κάθε πόρο από τα ευρωπαϊκά
και εθνικά σχέδια ανάκαμψης, ας δούμε παρακάτω
τι πρέπει να προσέξετε κατά τη δημιουργία του εται-
ρικού φακέλου υποψηφιότητάς σας:

1. Τη συμβατότητα του σχεδίου σας με τις 5 επεν-
δυτικές κατηγορίες που το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης

έχει ορίσει και οι οποίες είναι: επενδύσεις για μια
πράσινη μετάβαση, επενδύσεις ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, επενδύσεις για την καινοτομία και την
έρευνα, επενδύσεις εξωστρέφειας, που είναι ουσια-
στικά οι συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρω-
ματικών οικονομικών κλάδων για εξαγωγές, και, τέ-
λος, επενδύσεις με στόχο τις συγχωνεύσεις και εξα-
γορές, επενδύσεις δηλαδή που καταλήγουν στην αύ-
ξηση του μεγέθους των μικρών επιχειρήσεων. 

2. Την ακριβή αποτύπωση στο υποβληθέν σχέδιό
σας του ποσοστού του προϋπολογισμού που θα δια-
θέσετε για α. δαπάνες πράσινης μετάβασης και β.
δαπάνες για ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως άλλω-
στε ορίζει το σχετικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού (2021).

3. Τη συμβατότητα του παρεχόμενου επιτοκίου ως
προς τυχούσες κρατικές ενισχύσεις, σε περίπτωση
όπου το ζητούμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ εί-
ναι χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς και σύμ-
φωνα πάντα με τον κανονισμό De Minimis
1407/2013, αλλά και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονι-
σμό 651/2014.

4. Την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης
(Do No Significant Harm Principle - DNSH), με την

οποία πρέπει να είναι συμβατά το σχέδιο που υποβά-
λετε.

5. Το γεγονός ότι ο φάκελός σας θα εξεταστεί και
αξιολογηθεί υποχρεωτικά από πιστοποιημένους
ανεξάρτητους ελεγκτές, ως προς τις συγκεκριμένες
απαιτήσεις που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). 

6. Την άκρως κρίσιμη προϋπόθεση της βιώσιμης
υποβληθείσας επένδυσης. Η προϋπόθεση αυτή έχει
να κάνει με το γεγονός ότι το πλεονέκτημα του πολύ
χαμηλού επιτοκίου των δανείων της ΕΕ, συνδέεται
ευθέως με τον όρο να είναι διαπιστωμένα βιώσιμες
οι επενδύσεις.

7. Το ίδιο και ως προς την πιθανή κερδοφορία της
επένδυσης, δηλαδή: πρέπει να αξιολογηθεί και να
αποδεικνύεται κερδοφόρα, ακριβώς για τον λόγο
που προαναφέρθηκε. Να διασφαλιστεί ότι η όλη
χρηματοδότηση βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά
κριτήρια. 

8. Την αξιολόγηση των δύο παραπάνω θα έχουν οι
τράπεζες, αυτόνομα, με ανεξαρτησία και με βάση τις
εσωτερικές τους διαδικασίες, πολιτικές και χρηματο-
πιστωτικές πρακτικές, χωρίς παρέμβαση από την Ει-
δική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τ
ο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»
απέκτησε υπόσταση! Πρόκειται για πρό-
γραμμα που αφορά τη φύλαξη βρεφών ηλι-

κίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει
την οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων γονέ-
ων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα
των μητέρων για τη φύλαξη των παιδιών τους από
πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες.
Ξεκινά πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2022 σε δή-
μους της χώρας, για να εφαρμοστεί σταδιακά σε
όλη την Επικράτεια.

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι μια εμβλη-
ματική δράση της Γενικής Γραμματείας Δημογρα-
φικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια ου-
σιαστική λύση σε ζητήματα που συνδέονται μετα-
ξύ τους και δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις στις
γυναίκες, και στην ελληνική κοινωνία συνολικά. 

Η επιδίωξη της επαγγελματικής καταξίωσης
συμπίπτει χρονικά στις ζωές των γυναικών με τη
δημιουργία οικογένειας. Η απόκτηση παιδιών,
όμως, για τις γυναίκες σημαίνει πως θα αναγκα-
στούν να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τα επαγγελμα-
τικά τους όνειρα. Είναι εκείνες που -εξαιτίας των
έμφυλων στερεοτύπων- αναλαμβάνουν σχεδόν

εξολοκλήρου τη φροντίδα του σπιτιού και της οι-
κογένειας. Οι συνθήκες αυτές λειτουργούν απο-
τρεπτικά στην απόκτηση παιδιών, κάτι που φυσικά
επηρεάζει και το δημογραφικό πρόβλημα που μα-
στίζει την Ελλάδα. Οι επιδοματικές πολιτικές με

στόχο τη δημιουργία οικογένειας δεν επαρκούν
για να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το ζήτημα. Η
στήριξη των εργαζόμενων γυναικών είναι αυτή
που θα κάνει τη διαφορά.

Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων πιστεύουμε ότι η ισότητα των φύλων και η
αντιμετώπιση του δημογραφικού περνούν μέσα
από την εργασία. Επιδιώκουμε την ενδυνάμωση
των γυναικών στον τομέα αυτό και μάλιστα ο τρί-
τος άξονας προτεραιότητας του νέου Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-
2025 είναι αφιερωμένος στον συγκεκριμένο στό-
χο, στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας. Εκεί εντάσσονται και οι «Νταντά-
δες της Γειτονιάς», μαζί με μια σειρά από άλλες
δράσεις για τη μείωση του χάσματος των ανισοτή-
των στον τομέα της εργασίας όσον αφορά την απα-
σχόληση και τον επαγγελματικό διαχωρισμό, τις
αμοιβές και τις διακρίσεις λόγω της μητρότητας.

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι μέρος μιας
συντονισμένης προσπάθειας αντιμετώπισης της
ανισότητας των φύλων, η οποία καθορίζει την κα-
θημερινότητα των γυναικών, αλλά και του Δημο-
γραφικού, που προδιαγράφει το μέλλον της πατρί-
δας μας. 

του
Δημήτρη 
Δημητρίου

Ceo & Founder
εταιρείας 
CPA / Auditor 
(Cpa, Aia, Aca)

της
Γιάννας 

Χορμόβα

Γενική Γραμματέας
Δημογραφικής 

και Οικογενειακής
Πολιτικής 

και Ισότητας
των Φύλων
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Ο Ελληνοαμερικανός
γερουσιαστής των 
Δημοκρατικών 
Λεωνίδας Ραπτάκης 
μιλάει στην «Political»
για την πρωτοβουλία
που ανέλαβαν το 
Κογκρέσο και η Βουλή
των Αντιπροσώπων

Α
ποφασισμένοι να βά-
λουν «φρένο» στην
πώληση νέων F-16
Block 70 στην Τουρ-

κία δηλώνουν οι γερουσιαστές
του Κογκρέσου και τα μέλη της
Βουλής των Αντιπροσώπων που
ξεκίνησαν την πρωτοβουλία
«Όχι μαχητικά για την Τουρκία»,
η οποία έχει λάβει πλέον σημαν-
τικές διαστάσεις τόσο εντός όσο
και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιστολή τους προς τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν
και τον υπουργό Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν μετρά ήδη δε-
κάδες υπογραφές, ενώ έχει δια-
κομματικό χαρακτήρα αφού τη
στηρίζουν τα μέλη τόσο των Δη-
μοκρατικών όσο και των Ρε-
πουμπλικάνων.

Ο Ελληνοαμερικανός γερου-
σιαστής του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος Λεωνίδας Ραπτάκης μίλη-
σε αποκλειστικά στην «Political»
για την πρωτοβουλία που ανέλα-

βαν το Κογκρέσο και η Βουλή
των Αντιπροσώπων, ώστε, μετά
τα F-35, η Τουρκία να αποκλει-
στεί και από τα νέα F-16.

«Το Κογκρέσο αυτήν τη στιγμή
έχει ιστορικό αρνήσεων στην
Τουρκία, εξαιτίας της συμπερι-
φοράς της, για κάθε οπλικό σύ-
στημα. Το είδατε με το πάγωμα
και την αποπομπή της Τουρκίας
από το πρόγραμμα F-35, και πι-
στεύω ότι σε επίπεδο Κογκρέ-
σου, σε επίπεδο εκλεγμένων νο-
μοθετών, όπως είδατε τις προ-
ηγούμενες εβδομάδες, η ενότη-
τα στο να μπλοκάρουμε τα F-16
είναι τεράστια. Και πολύ αμφι-
βάλλω αν θα συγκεντρωθεί ση-
μαντικός αριθμός ψήφων, αν πο-

τέ έρθει για έγκριση στο Κογ-
κρέσο», τόνισε ο Ελληνοαμερι-
κανός γερουσιαστής του Δημο-
κρατικού Κόμματος Λεωνίδας
Ραπτάκης στην «Political».

Στην ερώτηση αν υπάρχει πι-
θανότητα να υποχωρήσει το
Κογκρέσο στις πιέσεις της Άγ-
κυρας, ο κ. Ραπτάκης ήταν σα-
φής. «Υπάρχει ένας μακρύς δρό-
μος μπροστά μας, αλλά μιλώντας
από την πλευρά μου, ως μέλος
των Ελληνοαμερικανών εκλεγ-
μένων νομοθετών, εκλεγόμαστε
σε 20 πολιτείες, αυτές οι πολιτεί-
ες έχουν 40 μέλη στη Γερουσία,
δηλαδή περίπου 180 μέλη στο
Κογκρέσο. Οπότε, κατά τη γνώμη
μου, είναι μια χαμένη μάχη μέχρι

η Τουρκία να συμπεριφερθεί και
πάλι σωστά».

Το Κογκρέσο γνωρίζει για τις
επιθετικές ενέργειες της Τουρ-
κίας, επισημαίνει στην «Politi-
cal» ο κ. Ραπτάκης. «Η συμπερι-
φορά της Τουρκίας στη Μεσό-
γειο και το Αιγαίο είναι απαρά-
δεκτη. Υπερπτήσεις, το θέμα του
Μεταναστευτικού, είχαμε πάλι
ένα πλοίο με τετρακόσιους πρό-
σφυγες το οποίο ήρθε από την
Τουρκία. Κανείς δεν ήξερε ότι
αυτό το πλοίο έρχεται από την
Τουρκία; Φαίνεται πως είναι πο-
λύ δύσκολο να μπεις στην Τουρ-
κία αλλά εύκολο να φύγεις. Οι
απειλές στην Κύπρο, ειδικά στην
ΑΟΖ, το τουρκολιβυκό “μνημό-

νιο” και πάει λέγοντας… Μέχρι η
τουρκική κυβέρνηση να πάψει
να συμπεριφέρεται έτσι, και ο
ίδιος ο κ. Ερντογάν, τίποτα δεν θα
αλλάξει εδώ στις ΗΠΑ».

Στο ενδεχόμενο, μάλιστα, η
Άγκυρα να στραφεί και πάλι στη
ρωσική αγορά μαχητικών, ο γε-
ρουσιαστής ήταν κάθετος. «Αν
θέλει να απειλεί ότι θα αγοράσει
το ρωσικό Sukhoi 57 ή άλλο μα-
χητικό, τότε το Κογκρέσο θα του
αρνηθεί κάθε ανταλλακτικό, κά-
θε σύστημα αναβάθμισης για τα
F-16, και έτσι τα αεροσκάφη που
έχει η αεροπορία της Τουρκίας
σύντομα θα είναι παρωχημένα».

«Θα μπλοκάρουμε
και την αναβάθμιση

των τουρκικών F-16»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αυστηρό μήνυμα Δένδια
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας, ο οποίος δέχτηκε στην Αθήνα τον Σλοβένο ομό-
λογό του Άντζε Λογκάρ, φρόντισε να υπενθυμίσει ότι
στην περιοχή των Βαλκανίων δρουν δυνάμεις «οι
οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
απομακρύνουν τα Δυτικά Βαλκάνια από την Ευρώ-
πη». Ο κ. Δένδιας, «φωτογραφίζοντας» την Τουρκία,
τόνισε ότι οι δυνάμεις αυτές προσφέρουν «δήθεν
αναπτυξιακή βοήθεια, δήθεν ανταλλάγματα και
στρατιωτική συνεργασία» ενώ παρεμβαίνουν ακόμα
και στον εκπαιδευτικό τομέα «μέσω φορέων οι οποί-
οι ευαγγελίζονται περισσότερο τη Μουσουλμανική
Αδελφότητα και λιγότερο ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
πλαίσιο εκπαίδευσης».
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και για την
Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Σλοβενία αποτελεί
ένα από τα νέα μέλη της πρωτοβουλίας MED9. «Συ-
ζητήσαμε ενδελεχώς για τις εξελίξεις στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, την τουρκική συμπεριφορά, τη διατή-
ρηση της έντασης, την έξαρση της ρητορικής απέ-
ναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο», είπε ο Νίκος Δέν-
διας, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα δεν έχει τιμω-
ρητική διάθεση αλλά οι χώρες που θέλουν να ενταχ-
θούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να έχουν καλές σχέ-
σεις με την Ευρώπη, θα πρέπει να σέβονται το Διε-
θνές Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.



Π
αρουσία από την Ανατολική
Μεσόγειο και την Κεντρική Ευ-
ρώπη μέχρι τις ακτές του Ατ-
λαντικού Ωκεανού έχουν οι ελ-

ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που είναι
πλέον περιζήτητες για ασκήσεις και συ-
νεκπαιδεύσεις με τους κορυφαίους στρα-
τούς του κόσμου.

Στα επιτελεία επικρατεί πυρετός προ-
ετοιμασιών, καθώς η μία πρόσκληση δια-
δέχεται την άλλη. Διακλαδικές ασκήσεις,
διμερείς και πολυεθνικές συνεργασίες,
αποστολές και δραστηριότητες του ΟΗΕ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κά-
νουν επίδειξη σημαίας, συμμετέχοντας σε
κάθε μεγάλη στρατιωτική άσκηση στον
Περσικό Κόλπο, τη Μέση Ανατολή, τη Με-
σόγειο, τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Δυ-
τική Ευρώπη.

Τους τελευταίους μήνες μαχητικά αε-
ροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας
έχουν μετασταθμεύσει στη Σαουδική
Αραβία για την επιχείρηση Falcon Eye 2,
στο Ισραήλ για μια από τις μεγαλύτερες
αεροπορικές ασκήσεις του κόσμου, τη
Blue Flag, όπου τα ελληνικά F-16 σε συ-
νεργασία με τα ισραηλινά F-35 σημεί-
ωσαν ρεκόρ σε «kills», στην Αίγυπτο για
την πολυεθνική Bright Star 21, ενώ έφτα-
σαν μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό και τα
Κανάρια Νησιά, όπου συμμετείχαν στην
άσκηση Ocean Sky 21. Τα ελληνικά «φτε-
ρά» αποδεικνύουν ότι μπορούν να βρί-

σκονται παντού και να αριστεύουν σε κάθε
είδους σενάριο αεροπορικού πολέμου.

Είτε πρόκειται για χαμηλές πτήσεις
στην Κύπρο και, μάλιστα, κάτω από τη
μύτη της τουρκικής αεράμυνας είτε για
«αστυνόμευση» του εναέριου χώρου
των Βαλκανίων ή για κοινές ασκήσεις με
τα αμερικανικά F-15 στη Μαύρη Θάλασ-
σα και το Ανατολικό Αιγαίο, η Πολεμική
Αεροπορία δηλώνει βροντερό «παρών»
και στέλνει ηχηρό μήνυμα αποτροπής

προς κάθε αποδέκτη. Στην πρώτη γραμ-
μή βρίσκεται και το Πολεμικό Ναυτικό,
που διατηρεί, σχεδόν σε μόνιμη βάση,
περίπου 1.500 στελέχη στις θάλασσες.
Από την επιχείρηση Unifil στον Λίβανο
μέχρι την ευρωπαϊκή Irini για τη διαφύ-
λαξη του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη
αλλά και τα πλοία που βρίσκονται καθη-
μερινά στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο εξυπηρετώντας εθνικούς σκο-
πούς, το Πολεμικό Ναυτικό προβάλλει
την ισχύ του και τον επαγγελματισμό του
σε κάθε συνθήκη. 

Ήδη στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
ετοιμάζονται για τη διακλαδική άσκηση
Μέδουσα 21, η οποία θα λάβει χώρα στα
τέλη Νοεμβρίου σε περιοχές νοτίως της

Κρήτης, με τη συμμετοχή δυνάμεων από
την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα.
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Πυρετός στα επιτελεία, καθώς 
η μία πρόσκληση διαδέχεται την
άλλη για διακλαδικές ασκήσεις,
διμερείς και πολυεθνικές 
συνεργασίες, αποστολές 
και δραστηριότητες του ΟΗΕ,
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Ελληνικός 
Στρατός 

σε όλα τα μήκη 
του πλανήτη 

Την ίδια ώρα οι κορυφαίοι Έλληνες κομάντο βρί-
σκονται στη Ρουμανία, όπου για δύο εβδομάδες
θα συμμετέχουν στην άσκηση Junction Strike
21, δίπλα στην αφρόκρεμα των Ειδικών Επι-
χειρήσεων όλου του κόσμου. Βρετανοί SAS
και Τμήματα Ειδικού Πολέμου από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την
Πολωνία και την Πορτογαλία, μαζί με τα στελέχη
της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσε-
ων του ΓΕΕΘΑ, θα λάβουν μέρος σε υψηλής δυσκο-
λίας αντικείμενα εντός κατοικημένων περιοχών, που αφορούν
σε εκπαίδευση ελεύθερων σκοπευτών, παρακολουθήσεις, εντο-
πισμό και απελευθέρωση ομήρων και VIP προσώπων, ενώ θα

πρέπει να διαχειριστούν καταστάσεις υβριδικού και
ηλεκτρονικού πολέμου. Η Junction Strike είναι μόνο η

συνέχεια του μπαράζ ασκήσεων τις οποίες συμμετέ-
χει ή οργανώνει η ΔΕΠ, όπως η πρόσφατη Orion 21.
Στον αντίποδα, η παρουσία τουρκικών δυνάμεων σε
διεθνείς δραστηριότητες είναι σχεδόν ανύπαρκτη,

αφού κανείς δεν δείχνει διάθεση να προσκαλέσει
στελέχη μιας χώρας που έχει χαρακτηριστεί «κρά-

τος-ταραξίας». Ακόμη και στις εθνικές ασκήσεις που
διοργανώνει η Τουρκία, οι μόνοι που εμφανίζονται είναι οι

Πακιστανοί και οι Αζέροι, ενώ πρόκειται για δραστηριότητες πε-
ριορισμένες ως προς την έκταση, τη διάρκεια και τον αριθμό των
δυνάμεων που συμμετέχουν.

Με τους κορυφαίους κομάντο του κόσμου 
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Α
γωνία για το λιανεμπόριο εν μέσω
έναρξης των εκπτώσεων, αλλά και
φόβους για κάθετη πτώση του τζί-
ρου στην εστίαση εκφράζουν οι

επαγγελματίες του κλάδου και οι θεσμικοί
παράγοντες της αγοράς.

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση, οι ανεμβολίαστοι θα χρειάζεται
να δείχνουν μοριακό ή rapid test για να μετα-
βούν σε δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά κέν-
τρα, καταστήματα, κομμωτήρια, τράπεζες και
χώρους διασκέδασης, οπότε αυτομάτως
επέρχονται σημαντικές ανατροπές στην αγο-
ρά, οι οποίες θα επηρεάσουν καταλυτικά τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Με ανακοινώσεις τους οι εμπορικοί σύλλο-
γοι επισημαίνουν ότι τα περιοριστικά μέτρα
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκειμένου
να αναχαιτιστεί το κύμα των κρουσμάτων, θα
πλήξουν σε μεγάλο βαθμό τις μικρές επιχει-
ρήσεις, καθώς ο τζίρος τους θα μειωθεί κατα-
κόρυφα. Το βασικό επιχείρημα των επαγγελ-
ματιών εδράζεται στην πρόβλεψη ότι η επίδει-
ξη του rapid test από τους ανεμβολίαστους για
την είσοδο στα καταστήματα αποτελεί απο-
τρεπτικό μέτρο για την αύξηση της πελατείας,
γεγονός που επιδράσει καταλυτικά στους τζί-
ρους των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι επαγ-
γελματίες υποστηρίζουν ότι το εκρηκτικό κο-
κτέιλ πληθωριστικών πιέσεων και μείωσης
των πωλήσεων θα φέρει σε αδιέξοδο χιλιάδες
επιχειρήσεις και πολλές από αυτές θα αναγ-
καστούν να βάλουν λουκέτο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας, Γιώργο Καρανίκα, τα μέτρα δημιουρ-
γούν μια «μαύρη εικόνα για τις μικρές επιχει-
ρήσεις», καθώς θα προκληθούν νέες απώλει-
ες στον τζίρο όλων, ανεξαιρέτως των μικρομε-
σαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με
τον κ. Καρανίκα, το λιανεμπόριο μπαίνει και
πάλι σε αχαρτογράφητα ύδατα και μάλιστα εν
μέσω εορταστικής περιόδου, όπου όλοι περί-
μεναν ανάκαμψη του τζίρου και της ψυχολο-
γίας.  Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπον-

δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων
Ελλάδος, αλλά και της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγ-
γελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Γιώργος Καββαθάς, σε
δηλώσεις του ανέφερε ότι χιλιάδες επιχειρή-
σεις της εστίασης θα δουν τον τζίρο τους να
πέφτει κατακόρυφα, «καθώς κανένας πελά-
της δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει 10
ευρώ για rapid test ή 20-60 ευρώ για το μο-
ριακό τεστ, προκειμένου να πάει να πιει έναν
καφέ». Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, επισημαίνει ότι
το οικονομικό περιβάλλον θα επιδεινωθεί και
μάλιστα σε μια περίοδο όπου επανέρχεται
σταδιακά η αισιοδοξία στην αγορά. 

Οι παράγοντες του εμπορικού κόσμου εκ-
φράζουν ιδιαίτερο προβληματισμό ενόψει της
Black Friday, καθώς τα μέτρα θα επιδράσουν

αρνητικά στην ψυχολογία των καταναλωτών.
Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του εμπορικού
κόσμου επισημαίνουν ότι θα είναι εξαιρετικά
δύσκολο να υπάρξει έλεγχος των πελατών
στις εισόδους, καθώς θα πρέπει να προσλη-
φθούν επιπλέον άτομα, κάτι που στην παρού-
σα φάση κρίνεται ως απαγορευτικό για τις με-
σαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σημειωθεί
ότι οι ανατροπές στην αγορά λόγω των περιο-
ριστικών μέτρων για τους ανεμβολίαστους, θα
φέρουν και πάλι στο προσκήνιο τις ηλεκτρονι-
κές πωλήσεις, οι οποίες είχαν γνωρίσει… πιέ-
νες κατά τη διάρκεια του σκληρού lockdown
του 2020, αλλά και των πρώτων μηνών του
τρέχοντος έτους. Πάντως, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Political», αν υπάρξει ύφεση
στον αριθμό των κρουσμάτων και των δεικτών
της πανδημίας, τότε θα δοθεί το πράσινο φως
από τους ειδικούς επιστήμονες προκειμένου
να χαλαρώσουν τα περιοριστικά μέτρα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ανησυχία στους επαγγελματίες
του λιανεμπορίου εν μέσω
έναρξης των εκπτώσεων - 
Φόβοι για κάθετη πτώση 
του τζίρου στην εστίαση - 
Τι λένε θεσμικοί παράγοντες

Αγωνία στην αγορά για τα μέτρα



Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα ημερήσια κρούσματα κο-
ρονοϊού στη χώρα μας, ενώ την ίδια ώρα τα νοσοκομεία εξακο-
λουθούν να πιέζονται ασφυκτικά.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.150, εκ των
οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 49, ενώ από
την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.109
θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 431, εκ των οποίων 363 (84,22%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 68 (15,78%) είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 343.

Στη δίνη του τέταρτου κύματος βρίσκονται για τα καλά Αττική,

Θεσσαλονίκη και Λάρισα, ωστόσο πολλές είναι οι περιοχές που
προκαλούν ανησυχία. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 6.150 νέων
κρουσμάτων, στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίζονται 1.267
νέες μολύνσεις, στη Θεσσαλονίκη 999 και στη Λάρισα 427.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την
εβδομάδα 25-31 Οκτωβρίου, οι εισαγωγές νέων ασθενών με
Covid-19 ήταν 1.940, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης
ήταν 1.197. Το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι
6.682, αποτελώντας το 25% (-7,41% από την προηγούμενη εβδο-
μάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων. Το ποσοστό θετικότητας
ήταν στο 1,96% σε σύνολο 1.352.124 εργαστηριακών ελέγχων
(RT-PCR/Rapid-Ag) και 0,43% σε σύνολο 1.741.297 αυτοδιαγνω-
στικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων το ποσοστό θετικότη-
τας ήταν 0,92%.

Π
ιστοποιητικά εμβολιασμού

με προέλευση Βουλγαρίας

έναντι… 300 ευρώ φαίνεται

πως διατίθενται στην «αγο-

ρά» της Βόρειας Ελλάδας - και όχι μόνο.

Η γειτονική χώρα είναι πρωταθλήτρια

σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αρνητών

της πανδημίας, ενώ η φάμπρικα με πλα-

στά πιστοποιητικά που έχει δημιουργη-

θεί εκεί, επεκτείνεται και στην Ελλάδα. 
Ο «επιχειρησιακός βραχίονας» του

παράνομου κυκλώματος στη χώρα μας
επιβεβαίωσε στην κάμερα της ΕΡΤ αυτό
που υπήρχε ως φήμη: Έναντι 300 ευρώ
μπορεί να αποκτήσει κάποιος πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού από τη Βουλγαρία,
άνευ… εμβολίου, με ενδιαφερόμενους,
σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να προέρχον-
ται κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Στη
Βουλγαρία πυκνώνουν καθημερινά οι
καταγγελίες για οικογενειακούς για-
τρούς που εκδίδουν πιστοποιητικά εμ-
βολιασμού, με τα στοιχεία του κάθε πο-
λίτη, χωρίς όμως να έχει δεχθεί τη δόση
του εμβολίου.

Στη Βουλγαρία, το σύστημα εμβολια-
σμού γίνεται από οικογενειακούς για-
τρούς (σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον,
αφού ο γιατρός είναι πρόσωπο με πρό-
σωπο με τον ασθενή, ενώ στα εμβολια-
στικά κέντρα εμπλέκονται πάντα 6-7
άτομα στη διαδικασία) και αυτό φαίνεται
να έχει δώσει την ευχέρεια σε επιτήδει-
ους να εμπορεύονται πιστοποιητικά

άνευ εμβολιασμού, κάτι που έχει γίνει
γνωστό και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία «μεσάζον-
τα», με μόλις 300 ευρώ και μια ολιγόω-
ρη επίσκεψη στη Σόφια, μπορεί κάποι-
ος να προμηθευτεί Ευρωπαϊκό Πιστο-
ποιητικό Εμβολιασμού. Πάντως, οι αρ-
μόδιοι από ελληνικής πλευράς τονίζουν
πως έχουν μπει στο μικροσκόπιο οι εμ-
βολιασμοί Ελλήνων (μόνιμων κάτοικων
της χώρας μας) που εμφανίζονται να
έχουν γίνει στο εξωτερικό και δη σε
Βουλγαρία και Ρουμανία. Στο πλαίσιο
της πρόσφατης τροπολογίας του
υπουργείου Υγείας, υπάρχει σχετική
πρόβλεψη για σοβαρές ποινικές και οι-
κονομικές κυρώσεις απέναντι σε παρά-

νομες πράξεις που σχετίζονται με τα
τεστ και τα εμβόλια. Στο μεταξύ, στη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχουν γίνει
εκτενή ρεπορτάζ για το πόσο εύκολα
μπορεί κάποιος στις γειτονικές μας χώ-
ρες να προμηθευτεί ένα τέτοιο πλαστό
έγγραφο. Οι καταγγελίες είναι πολλές,
και προέρχονται, κυρίως, από μαρτυρίες
γιατρών που καταθέτουν πως ασθενείς
παραδέχονται ότι διαθέτουν πιστοποι-
ητικό χωρίς να έχουν εμβολιαστεί.

ΕΕπιχειρήσεις: 
Αλλαγές στις δηλώσεις
για τα rapid tests 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής
της υπεύθυνης δήλωσης από τις επι-
χειρήσεις για τα rapid tests, αλλά και
μικρές ανατροπές, περιλαμβάνονται
σε απόφαση του υπουργείου Εργασίας.
Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τη
Δευτέρα 8/11 στις 24.00, η προθεσμία
περί υποχρέωσης υποβολής των ανεμ-
βολίαστων σε rapid tests για το χρονι-
κό διάστημα 18-31 Οκτωβρίου. Στη
στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διε-
νέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόση-
σης» προστίθενται οι εξαιρέσεις για
όσους δεν παρέχουν εργασία με φυσι-
κή παρουσία, για όσους έχουν υποβλη-
θεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύ-
πτει την εβδομάδα αναφοράς και για
όσους κατέχουν πιστοποιητικό νόση-
σης εν ισχύι, σύμφωνα με την αναγρα-
φόμενη ημερομηνία λήξης του πιστο-
ποιητικού. Επιπλέον, δίνεται η δυνατό-
τητα εξαίρεσης εργαζομένων που
έχουν απολυθεί ή έχουν παραιτηθεί,
όπως και η δυνατότητα διαγραφής και
μη συμπερίληψής τους στην υποβολή
της υπεύθυνης δήλωσης από τις επι-
χειρήσεις. Για όσους έχουν ενταχθεί
στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», λαμβάνεται υπ’
όψιν ο πραγματικός εβδομαδιαίος χρό-
νος εργασίας, ενώ για επιχειρήσεις-
εργοδότες εργαζομένων για τους οποί-
ους δεν υφίσταται υποχρέωση υποβο-
λής του εντύπου Ε4 στην «ΕΡΓΑΝΗ»
(οικοδόμοι σε ιδιωτικά έργα, εργάτες
γης, αλιεργάτες), δεν υπάρχει υποχρέ-
ωση υποβολής της υπεύθυνης δήλω-
σης.

Αρκεί μια ολιγόωρη επίσκεψη
στη Βουλγαρία - Στο μικροσκόπιο
των Αρχών οι καταγγελίες 

Γεμίζει η Βόρεια Ελλάδα
με «μαϊμού» πιστοποιητικά 
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Στα ύψη παραμένει η διασπορά του κορονοϊού - Εκτόξευση κρουσμάτων στα παιδιά 



O
πως συμβαίνει με τους περισσότε-
ρους εφήβους, έτσι και ο Ανδρέας
Ναλμπάντης είχε αδυναμία στα βιντε-
οπαιχνίδια. Όμως, για εκείνον στάθη-

κε αφορμή να ασχοληθεί με την Πληροφορική
και, εν συνεχεία, να κατακτήσει την πρώτη θέση
στον πανελλήνιο διαγωνισμό της Microsoft Of-
fice Specialist. Αυτό είναι και το εισιτήριό του
για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, την ερχόμε-
νη εβδομάδα, στον παγκόσμιο διαγωνισμό της
Microsoft Office Specialist, που θα πραγματο-
ποιηθεί διαδικτυακά. «Είμαι πολύ χαρούμενος
για αυτήν τη διάκριση και πολύ ενθουσιασμένος
που θα διεκδικήσω μια διάκριση και στην παγ-
κόσμια φάση. Αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή
μου. Είχα λάβει μέρος και το 2019 και είχα κατα-
λάβει την τέταρτη θέση. Η προετοιμασία για τον
φετινό διαγωνισμό ήταν σχετικά δύσκολη, κυ-
ρίως επειδή δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Για την
ακρίβεια, είχαμε δύο εβδομάδες για να προ-
ετοιμαστούμε για την προκριματική φάση»,
εξηγεί στην «Political» ο Ανδρέας Ναλμπάντης.
Περιγράφει πόσο ωραίο και ιδιαίτερο συναί-
σθημα είναι το να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε
έναν παγκόσμιο διαγωνισμό, αναφέροντας με
ενθουσιασμό ότι «θα βάλω τα δυνατά μου ώστε
να εκπροσωπήσω την Ελλάδα όσο καλύτερα
μπορώ».

Ο φετινός παγκόσμιος διαγωνισμός Mi-
crosoft Office Specialist θα χωρίζεται σε δύο
τμήματα: το πρώτο είναι μία σύντομη εξέταση
με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και το δεύ-
τερο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός project
με βάση ένα θέμα που δίνεται στους διαγωνιζό-
μενους την ώρα της εξέτασης. «Είναι ένας εντε-
λώς διαφορετικός τρόπος εξέτασης σε σχέση
με τις προηγούμενες χρονιές, οπότε δεν ξέρου-
με τι να περιμένουμε», σημειώνει ο Ανδρέας, ο

οποίος είναι τριτοετής φοιτητής Πληροφορικής
στο ΑΠΘ, και συνεχίζει: «Η ενασχόληση με τον
υπολογιστή μπήκε στη ζωή μου από αρκετά μι-
κρή ηλικία μέσω των βιντεοπαιχνιδιών. Σιγά σι-
γά συνειδητοποίησα ότι μπορώ να κάνω και άλ-
λα πράγματα που μου φαίνονταν πολύ ενδιαφέ-
ροντα. Κάπως έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με
την Πληροφορική και κατέληξα να σπουδάζω
το αντικείμενο αυτό και εννοείται ότι δεν το με-
τάνιωσα».

Όπως λέει ο ίδιος, μέσω της καθημερινής του
ενασχόλησης με τον υπολογιστή βρήκε ενδια-
φέρον σε τομείς όπως ο προγραμματισμός, οι
εφαρμογές του Microsoft Office και άλλα. «Τα
έβρισκα αρκετά ενδιαφέροντα, για αυτό και
επέλεξα να πάω σε μία Σχολή Πληροφορικής,
όταν ήμουν στο λύκειο, για να μάθω περισσότε-

ρα και αργότερα επέλεξα την Πληροφορική ως
αντικείμενο σπουδών μου», σημειώνει. Όσον
αφορά τα μελλοντικά του σχέδια, λέει πως «δεν
το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα γιατί μου προκαλεί άγ-
χος. Αυτήν τη στιγμή απλώς προσπαθώ να μα-
ζέψω όσες περισσότερες γνώσεις και εμπει-
ρίες γίνεται, που θα με βοηθήσουν στο να έχω
μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτός ο
διαγωνισμός είναι σίγουρα μία πολύ καλή ευ-
καιρία, για αυτό και θα την εκμεταλλευτώ όσο
καλύτερα μπορώ».

Τέλος, σχολιάζει και το γεγονός ότι, σύμφω-
να με τα επίσημα ευρωπαϊκά στατιστικά, η Ελ-
λάδα είναι ουραγός στις ψηφιακές δεξιότητες.
«Θεωρώ ότι την περίοδο της πανδημίας βελτιω-
θήκαμε αρκετά, αλλά βελτιώθηκαν και οι υπό-
λοιποι. Θα πρέπει να γίνεται ουσιαστική δουλειά

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση στον τομέα αυτό, δεν αρκεί να λέμε
απλώς ότι έχουμε από την α’ δημοτικού το μά-
θημα της Πληροφορικής, θα πρέπει κάποια
στιγμή να δούμε και τι έχουν μάθει τα παιδιά του
δημοτικού και του γυμνασίου», καταλήγει ο Αν-
δρέας Ναλμπάντης.

Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Στον παγκόσμιο διαγωνισμό 
της Microsoft Office Specialist
ο τριτοετής φοιτητής 
Πληροφορικής στο ΑΠΘ 
Ανδρέας Ναλμπάντης

Πρωταθλητής στην Πληροφορική

Αύξηση παρουσίασαν το περασμένο έτος οι δαπάνες
Έρευνας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Πε-
ριεχομένου (ΕΚΤ), στη χώρα μας. Παρότι το 2020 η
πανδημία βρισκόταν σε έξαρση με σημαντικές επιπτώ-
σεις στην οικονομία, οι δαπάνες που πραγματοποιήθη-
καν στην Ελλάδα για την Έρευνα και την Ανάπτυξη
ανήλθαν σε 2.473.450 ευρώ, αυξημένες κατά 135.800
ευρώ σε σχέση με το 2019, καταγράφοντας ποσοστό
αύξησης 5,8%. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις ξό-
δεψαν το 2020 περίπου 1.147.520 ευρώ για τη Έρευνα
και την Ανάπτυξη, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5% σε
σχέση με το 2019, ενώ συνεχίζουν και το 2021 να έχουν
τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον τομέα αυτόν.

Ο τομέας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματο-
ποίησε δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ύψους
774.390 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,1% σε

σχέση με το 2019, ενώ το κράτος ξόδεψε 537.210 ευ-
ρώ, ποσοστό αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση με το περα-
σμένο έτος. Τέλος, ο τομέας των ιδιωτικών Μη Κερδο-
σκοπικών Ιδρυμάτων καταγράφει τη μικρότερη συνει-
σφορά (14.330 ευρώ), μειωμένη σε σχέση με το 2019.
Ως εκ τούτου, το κράτος αποτελεί τη σημαντικότερη
πηγή χρηματοδότησης τόσο μέσω του τακτικού προ-
ϋπολογισμού όσο και μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και
των υπόλοιπων κρατικών πηγών (Περιφέρειες, εθνικό
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
κ.λπ.). Ενδεικτικά, οι δαπάνες για την Έρευνα και την
Ανάπτυξη, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, ση-
μείωσαν αύξηση κατά 2,2% συγκριτικά με την προ-
ηγούμενη χρονιά.

Αυξήθηκαν οι δαπάνες για  Έρευνα και Ανάπτυξη
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Από τη Μαρία Δήμα 

Τ
ην εγρήγορση των εισαγγελικών αρ-
χών της χώρας για την άμεση αντι-
μετώπιση των «θλιβερών» φαινομέ-
νων της ενδοοικογενειακής βίας και

των γυναικοκτονιών ζητεί με εγκύκλιό του,
την οποία απέστειλε στους συναδέρφους του,
ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης
Πλιώτας.

Ειδικότερα, ο ανώτατος εισαγγελικός λει-
τουργός, ορμώμενος από την ανησυχητική
αύξηση στη χώρα μας των εγκλημάτων ενδο-
οικογενειακής βίας και βίας σε βάρος των
γυναικών, ζητεί από τους αρμόδιους εισαγγε-
λείς της χώρας να βρίσκονται σε ετοιμότητα,
ώστε να παρεμβαίνουν άμεσα προκειμένου
να προστατευτούν οι γυναίκες και τα «ευάλω-
τα πρόσωπα» της οικογένειας (ανήλικοι
κ.λπ.) και οι δράστες να οδηγούνται στο αυτό-
φωρο, εφόσον διαπράττουν πλημμεληματι-
κού χαρακτήρα αδικήματα.

Ακόμη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
αναφερόμενος στην εγκύκλιό του στις «γυ-
ναικοκτονίες», κάνει λόγο για «ποικίλες, και-
νοφανείς και ποιοτικά μεταλλαγμένες μορ-
φές εμφάνισής τους, κυρίως, σε βάρος των
γυναικών». Πιο συγκεκριμένα, απευθυνόμε-
νος στους συναδέλφους του, ο Βασίλης
Πλιώτας υπογραμμίζει ότι «η θλιβερή πραγ-
ματικότητα που βιώνουμε αξιώνει επιτακτι-

κά, στα πλαίσια της λειτουργικής σας αρμο-
διότητας και αποστολής για την τήρηση της
νομιμότητας και την προστασία των πολιτών,
και τη δική σας, υπερβάλλουσα εγρήγορση,
σημαντική παρέμβαση και συμβολή».
Ακουμπά τη συχνότητα του φαινομένου των
γυναικοκτονιών και αναφέρεται στις ευρείες
συζητήσεις για τυχόν τυποποίηση του εγκλή-
ματος της «γυναικοκτονίας» ως διακριτής αν-
θρωποκτονίας ή διακεκριμένης της παραλ-
λαγής, θεώρηση που έχει ήδη καθιερωθεί
νομοθετικά σε πολλές χώρες και ιδίως σε αυ-
τές που εμφανίζουν ιδιαίτερη ένταση του
φαινομένου και έξαρση γενικώς της εγκλη-
ματικότητας.

Πρόληψη
Επίσης, υπενθυμίζει την Ευρωπαϊκή «Σύμ-

βαση της Κωνσταντινούπολης» για την πρό-
ληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας (κυρώθηκε με τον νόμο 4531/2018), τον
νόμο 3500/2006 για την αντιμετώπιση της εν-
δοοικογενειακής βίας αλλά και τις σχετικές
διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, στη συ-
νέχεια επιστρατεύει όλους τους εισαγγελι-
κούς λειτουργούς της χώρας και τους παραγ-
γέλλει να επιλαμβάνονται άμεσα, να επιδει-
κνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή και
να ενθαρρύνουν τα θύματα (παθόντα πρόσω-
πα) της οικογενειακής βίας να καταφεύγουν

στις εισαγγελικές αρχές, τις αστυνομικές αρ-
χές και στις δομές των αρμόδιων κοινωνικών
υπηρεσιών, προκειμένου να καταγγέλλουν
τις βίαιες σε βάρος τους συμπεριφορές. Πα-
ράλληλα, ζητεί από τους συναδέλφους του να
παρεμβαίνουν για απομείωση της έντασης
και αποφυγή της κλιμάκωσής της, αλλά και
για να αποφευχθούν τα χειρότερα. 

Μάλιστα, σημειώνει ότι επιβάλλεται όταν
εμφανίζονται τα θύματα ενδοοικογενειακής
βίας, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι
γυναίκες, «να προσεγγίζονται με διακριτικό-
τητα και σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους, να
υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται στην
καταγγελία βίαιης σε βάρος τους συμπεριφο-
ράς».

Ακόμη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ενθαρρύνει τους συναδέλφους του εισαγγε-
λείς, εκτός της συνδρομής των αστυνομικών
αρχών, να καθιστούν τις δομές των κοινωνι-

κών υπηρεσιών κοινωνούς του προβλήματος
και να καλούνται αυτές να παρέχουν -με τις
εξειδικευμένες υπηρεσίες τους- τις κατά πε-
ρίπτωση επιβαλλόμενες και προβλεπόμενες
δικές τους μέριμνες και φροντίδες.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην παραγ-
γελία του ο Βασίλης Πλιώτας επισημαίνει ότι
όταν συντρέχουν αξιόποινα περιστατικά, να
ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία για τα
πλημμελήματα και να προσδιορίζονται κατά
προτεραιότητα οι συναφείς ποινικές υποθέ-
σεις στο ακροατήριο για εκδίκαση.

Πρόταση για αναίρεση της αποφυλάκισης του πυρηνάρχη της Χρυσής Αυγής 
Την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Πενταμε-

λούς Εφετείου Αναστολών, με βάση την οποία αποφυλακί-
στηκε κατά πλειοψηφία ο πρώην πυρηνάρχης της Χρυσής
Αυγής στη Νίκαια Γιώργος Πατέλης, ζητεί ο αντεισαγγελέ-
ας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Μωυσίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Πατέλης εξέτιε ποινή κάθειρξης 10
ετών και 2 μηνών για συμμετοχή στην υπόθεση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και για συμμετοχή
στη δολοφονία του 34χρονου μουσικού Παύλου Φύσσα. Η
υπόθεση αποφυλάκισής του οδηγήθηκε στον Άρειο Πάγο
κατόπιν παρέμβασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Βασιλείου Πλιώτα, ο οποίος ζήτησε να διαβιβαστεί το σκε-
πτικό της απόφασης προκειμένου να μελετηθεί και να κρι-

θεί αν χωρεί η άσκηση αναίρεσης. Έτσι, ο αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου Χαρ. Μωυσίδης, αφού μελέτησε το σκε-
πτικό της απόφασης, ζήτησε την αναίρεσή της, η οποία θα
κριθεί από το αρμόδιο Ποινικό Τμήμα.

Σε περίπτωση που και οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί
συνταχθούν με την εισαγγελική θέση, τότε η υπόθεση θα
επιστρέψει πίσω στο Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας, που
με διαφορετική σύνθεση θα κρίνει από μηδενική βάση το
αίτημα αποφυλάκισης του κατηγορούμενου. Οι δικαστές
του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών της Αθήνας απο-
φάνθηκαν κατά πλειοψηφία την αποφυλάκιση του Γιώργου
Πατέλη με την επιβολή περιοριστικών όρων λόγω των προ-
βλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί του.

Με εγκύκλιο ζητεί
την εγρήγορση 
των εισαγγελικών αρχών 
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Παρέμβαση του
Αρείου Πάγου για 
τις γυναικοκτονίες 



Eλεύθερος ο οδηγός
που παρέσυρε 
την ποδηλάτισσα 

Επιπλέον έρευνα για τη συγκέντρωση
όλων των στοιχείων που θα οδηγήσουν
στην εξακρίβωση όλων των συνθηκών του
μοιραίου δυστυχήματος, που οδήγησε στον
θάνατο της 42χρονης ποδηλάτισσας και
μαραθωνοδρόμου Δήμητρας Ιορδανίδου,
ζήτησε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Διέ-
ταξε στην Τροχαία να συνεχιστεί η προκα-
ταρκτική εξέταση και να βρεθούν όλα τα
κρίσιμα στοιχεία. 

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών Άγγελος Βάσσιος, ενώπιον του οποίου
οδηγήθηκε ο 53χρονος οδηγός του φορτη-
γού, ζήτησε από την Τροχαία να συμπληρώ-
σει τη δικογραφία για τον οδηγό φορτηγού
με τα αποτελέσματα της αιμοληψίας, με την
οποία εξετάζεται αν κατανάλωσε αλκοόλ ή
άλλες ουσίες, την πραγματογνωμοσύνη
από το σημείο του δυστυχήματος με ορισμό
πραγματογνώμονα και όχι μόνον από αξιω-
ματικούς της Τροχαίας και την εξέταση κα-
μερών από την οποία ενδεχομένως να φα-
νεί η παράλληλη πορεία των δύο οχημάτων.
Ο εισαγγελέας άφησε τον κατηγορούμενο
ελεύθερο για να εξεταστεί ενώπιον των δι-
καστικών αρχών εκ νέου μετά τη συμπλή-
ρωση της δικογραφίας.

Πάντως, προανακριτικά ο 53χρονος φέ-
ρεται να υποστήριξε ότι όταν έστριψε το
φορτηγό του στην οδό Αγίου Δημητρίου,
δεν αντιλήφθηκε την άτυχη ποδηλάτισσα,
που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με το
όχημά του στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη,
με συνέπεια να την παρασύρει και το ποδή-
λατο μαζί με τη γυναίκα να βρεθεί κάτω από
τις ρόδες του μεγάλου οχήματος. Σύμφωνα
με τους μάρτυρες, η 42χρονη δεν ανταπο-
κρίθηκε στα καλέσματα των περιοίκων που
συγκεντρώθηκαν και χρειάστηκε η επέμ-
βαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλω-
βιστεί από το φορτηγό. Παρότι διακομίστη-
κε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπόρε-
σαν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Το νέο δυστύχημα άνοιξε πάλι τη συζή-
τηση για την κυκλοφορία των ποδηλάτων
στη Θεσσαλονίκη, όπου οι συνθήκες είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αναβάτες,
καθώς δεν υπάρχουν υποδομές κυκλοφο-
ρίας τους στους κεντρικούς δρόμους. 

Ι
σχυρό πλήγμα στο καρτέλ της κοκαΐνης
κατάφερε η Δίωξη Ναρκωτικών, εξαρ-
θρώνοντας ένα από τα πιο ισχυρά κυκλώ-
ματα, το οποίο είχε την ευχέρεια να συναλ-

λάσσεται, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, απευ-
θείας με τη Λατινική Αμερική. Δεν είναι τυχαίο
ότι κατασχέθηκαν σχεδόν 12 κιλά καθαρής κο-
καΐνης, η αξία της οποίας προσεγγίζει το 1
εκατ. ευρώ.

Ένα μεγάλο οπωροπωλείο στην ευρύτερη
περιοχή του Πειραιά αποτελούσε την έδρα του
κυκλώματος και ταυτόχρονα τον χώρο αποθή-
κευσης -ανάμεσα σε φρούτα και λαχανικά-
των ναρκωτικών. Εγκέφαλος, σύμφωνα με την
ΕΛΑΣ, είναι ένας 65χρονος Έλληνας, στο σπίτι
του οποίου στο Παλαιό Φάληρο βρέθηκαν πε-
ρίπου 210.000 ευρώ σε μετρητά, ο οποίος ήταν
υπεύθυνος για την ανεύρεση, τη μεταφορά
στη χώρα μας και τη διακίνηση της κοκαΐνης
στους «ντίλερ». Αίσθηση προκάλεσε στους
αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών το γε-
γονός ότι ήταν τελείως «αχαρτογράφητος»,
καθώς ουδέποτε στο παρελθόν το όνομά του
είχε εμπλακεί (ούτε και ως πληροφορία) σε
κάποια υπόθεση πέραν από μια παλιά «ιστο-
ρία» όπου είχε συλληφθεί με τον νόμο περί
παιγνίων.

Κομβικό ρόλο είχε και ο 49χρονος ιδιοκτή-
της του οπωροπωλείου, καθώς ήταν υπεύθυ-
νος για την αποθήκευση και φύλαξη των ναρ-
κωτικών, ενώ ένας 63χρονος ήταν ο «ταμίας»
του κυκλώματος που συγκέντρωνε τα χρήμα-
τα για τις αγοραπωλησίες. Μαζί τους συνελή-
φθησαν ακόμη τρία άτομα (20, 37 και μια
38χρονη Βουλγάρα), οι οποίοι είχαν τον ρόλο
του διακινητή των ναρκωτικών προς τους «ντί-
λερ». Από την Ασφάλεια Αττικής κάνουν λόγο
για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς έχουν
πληροφορίες ότι η «καθαρή» κοκαΐνη έφτανε
στα κοσμικά σαλόνια της Αθήνας αλλά και σε
νυχτερινά κέντρα. Μάλιστα, η ποιότητά της
ήταν τόσο καλή που η τιμή ανά γραμμάριο

έφτανε τα 80 ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
έρευνες έγιναν και σε σπίτια στο Χαλάνδρι,
ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 280.530 ευρώ σε
μετρητά, κοκαΐνη συνολικού βάρους 11 κιλών
και 715 γραμμαρίων, ενώ στο μικροσκόπιο
βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και οι ιδιόχει-
ρες σημειώσεις με κωδικοποιημένα ονόματα
και πωλήσεις ναρκωτικών. Μία ακόμη λεπτο-
μέρεια είναι ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε
μισθωμένα «επιχειρησιακά» οχήματα, ενώ
ακόμη οι Αρχές δεν έχουν σαφή εικόνα για το
πότε ξεκίνησε η δράση του συγκεκριμένου
κυκλώματος.

Την υπεράσπιση του 49χρονου ιδιοκτήτη
του οπωροπωλείου ανέλαβε ο ποινικολόγος
Σάκης Κεχαγιόγλου, ο οποίος δήλωσε: «Ανέ-
λαβα την υπεράσπιση, μαζί με τον συνεργάτη
μου Μανώλη Βαμβουνάκη, του ενός εκ των
συλληφθέντων και κατηγορουμένων, στον
επαγγελματικό χώρο του οποίου κατεσχέθη η
ποσότητα των 12 κιλών κοκαΐνης. Ο εντολέας
μου δεν αποδέχεται τη σχετική κατηγορία και
στην πρώτη επαφή μαζί του ανέφερε ότι η
ναρκωτική ουσία ευρίσκετο στον προαύλιο
χώρο της επιχείρησής του, στον οποίον έχουν
πρόσβαση και κυκλοφορούν καθημερινά δε-
κάδες άτομα». 

ΘΘετικός στον κορονοϊό
ο Κώστας 
Αχ. Καραμανλής  
Αναπάντεχη εξέλιξη είχε η συνεδρία-
ση της Ολομέλειας της Βουλής, όπου
συζητείτο το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Μεταφορών για την έκδοση δι-
πλώματος οδήγησης από τα 17. Λίγο
μετά τις 5 το απόγευμα ο προεδρεύων
της Ολομέλειας Απόστολος Αβδελάς
ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση θα πρέ-
πει να διακοπεί, καθώς ο Κώστας Κα-
ραμανλής βρέθηκε θετικός στον κο-
ρονοϊό.
Ο υπουργός αισθάνθηκε αδιαθεσία
λίγη ώρα μετά την πρωτολογία του στη
Βουλή και έσπευσε να κάνει rapid
test, το οποίο και βγήκε θετικό. Αμέ-
σως μετά υποβλήθηκε σε μοριακό
τεστ, για να επιβεβαιωθεί ότι είναι θε-
τικό κρούσμα. Στη Βουλή σήμανε συ-
ναγερμός, καθώς κατά τη χθεσινή μέ-
ρα υπήρχε πυκνό νομοθετικό έργο, με
συνέπεια να παρευρίσκονται πολλοί
υπάλληλοι και βουλευτές. Οι εργα-
σίες της Ολομέλειας διακόπηκαν,
ωστόσο από το Προεδρείο της Βουλής
επεσήμαναν ότι η συζήτηση και ψή-
φιση του νομοσχεδίου του υπουργεί-
ου Μεταφορών θα συνεχιστεί σήμερα
κανονικά και διά του υφυπουργού Μι-
χάλη Παπαδόπουλου.

Ένα από τα πιο ισχυρά 
κυκλώματα ναρκωτικών
εξάρθρωσε η Δίωξη 
Ναρκωτικών 
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Ρεπορτάζ: 
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Το... μανάβικο
έκρυβε «χρυσή»
κοκαΐνη για VIP



Αλεξανδρούπολη

Ο δήμος αξιοποιεί 
τα εβραϊκά νεκροταφεία

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα και τον ταμία του Κεν-
τρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ), Βίκτωρα
Ελιέζερ και Δανιήλ
Μπεναρδούτ, είχε
την περασμένη Δευ-
τέρα ο δήμαρχος
Αλεξανδρούπολης
Γιάννης Ζαμπούκης.
Κύριο θέμα της συ-
νάντησης ήταν η
ανάδειξη και αξιο-
ποίηση του χώρου
των εβραϊκών κοι-
μητηρίων στην Αλε-
ξανδρούπολη. Πρόκειται για μια έκταση στην ανατολική πλευ-
ρά της πόλης με 47 τουλάχιστον τάφους, οι οποίοι αποκαλύ-
φθηκαν πολύ πρόσφατα μετά τις εργασίες καθαρισμού και
εξωραϊσμού που έγιναν. Κοινός στόχος, η αξιοποίηση των
εβραϊκών νεκροταφείων, που αποτελούν κομμάτι της τοπικής
ιστορίας, και η διοργάνωση εκδήλωσης προκειμένου να ανα-
δειχθεί η ιστορία των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης.

Λίμνη Πλαστήρα

Έκτακτη χρηματοδότηση 800.000 ευρώ
Νέα χρηματοδότηση, 800.000 ευρώ, εγκρίθηκε από το

υπουργείο Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης στις υποδο-
μές από τις καταστροφές του «Ιανού» στον Δήμο Λίμνης Πλα-
στήρα. Τα έργα αφορούν υποδομές ύδρευσης και αποκατάστα-
ση δημοτικής οδοποιίας που καταστράφηκαν από τον «Ιανό».
«Μεθοδικά και σταθερά εργαζόμαστε για την αποκατάσταση
των ζημιών που έγιναν από τον “Ιανό”. Απομένουν αρκετά να γί-
νουν. Υλοποιούμε έργα με προτεραιότητα για την ασφάλεια των
οικισμών, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της Λίμνης
Πλαστήρα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την οριστική απο-
κατάσταση των ζημιών, αλλά και την ανάπτυξη της Λίμνης Πλα-
στήρα», δήλωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος.

Ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, το συμπόσιο του Διεθνούς Συμ-

βουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM) με τη συμμετοχή αντιπροσω-
πειών από 140 κράτη. Προηγήθηκε πανηγυρικό Διοικητικό Συμβούλιο
του CISM, υπό τον πρόεδρο του ΔΣ του CISM Hervé Piccirillo και ακο-
λούθησαν χαιρετισμοί από τον διευθυντή του ΑΣΑΕΔ και τον αντιπερι-
φερειάρχη Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ολυμπιακών Θεμάτων. Ο δή-
μαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, κήρυξε την έναρ-
ξη των εργασιών του συνεδρίου τονίζοντας: «Το ολυμπιακό ιδεώδες,
από τον ιερό αυτό τόπο, από την αρχαιότητα έως σήμερα διδάσκει το μέ-
τρο, την έννοια των ορίων. Ο κόσμος μας σήμερα περνά μια πολύ δύσκο-
λη φάση. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον είναι αναγκαία όσο ποτέ η ευ-
ρεία μετάδοση στους ανθρώπους όλου του κόσμου των ευγενών αξιών
του Ολυμπισμού, του ευ αγωνίζεσθαι, της ειρήνης και της άμιλλας,
αξίες που πηγάζουν από την Ολυμπία».

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομέ-
νων του δήμου Βασίλειος Μπαρμπετάκης
κατήγγειλε τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Λύρο
για χειροδικία και εξύβριση στο γραφείο του.
Ο δήμαρχος φέρεται να ζήτησε από τον συν-
δικαλιστή να αλλάξει στάση στο θέμα του ΧΥ-
ΤΑ. Στην άρνηση του συνδικαλιστή, ο δήμαρ-
χος φέρεται να αντέδρασε βίαια και σε έξαλ-
λη κατάσταση να απώθησε και να εξύβρισε
τον κ. Μπαρμπετάκη και να τον χτύπησε με
γροθιές στο στήθος. Ο κ. Μπαρμπετάκης
υποστηρίζει πως αντέδρασε ψύχραιμα και
δεν ανταπέδωσε, ενώ δηλώνει πως θα κατα-
θέσει μήνυση σε βάρος του δημάρχου Με-
σολογγίου για εξύβριση και χειροδικία. Στο
Μεσολόγγι μετέβη ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ
για συμπαράσταση στον πρόεδρο του τοπι-
κού συλλόγου εργαζομένων. Η δημοτική αρ-
χή υποστηρίζει ότι υπήρξε «έντονη αντιπα-
ράθεση, αλλά καμιά χειροδικία. Το ήθος και
το ύφος του δημάρχου είναι γνωστά και πα-
ραμένει ευγενής ακόμη και όταν προκαλεί-
ται ή κάποιοι τορπιλίζουν τα συμφέροντα του
δήμου και των δημοτών του».

! Μεσολόγγι

Καταγγέλλεται 
ο δήμαρχος ότι 
χτύπησε τον πρόεδρο
των εργαζομένων

Ξεκινά σήμερα το διεθνές συμπόσιο CISM

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα

Φοιτητικό επίδομα 250 ευρώ
και δράση «σπουδά…ΖΩ!»

Το πρόγραμμα «σπουδά…ΖΩ!», μέσω της δομής «Γέ-
φυρα», υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η χρη-
ματοδότηση προέρχεται
από Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης και προβλέπει
εφάπαξ παροχή διατακτι-
κών σίτισης αξίας 250 ευ-
ρώ σε προπτυχιακούς
πρωτοετείς φοιτητές-φοι-
τήτριες του ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών με οικογενειακό ει-
σόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και σε
απροστάτευτα τέκνα. «Στόχος μας είναι να μειώσουμε το
οικονομικό βάρος το οποίο σηκώνουν οι οικογένειές
τους. Ευχή και πραγματική μας επιδίωξη είναι να στηρί-
ξουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους, προκειμένου να
σπουδάσουν και τελικά να αποκατασταθούν επαγγελμα-
τικά», δήλωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φά-
νης Σπανός.

Κερατσίνι - Δραπετσώνα

Στο νοσοκομείο με ελαφρύ 
έμφραγμα ο δήμαρχος

Με ελαφρύ έμφραγμα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Νίκαιας ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρή-
στος Βρεττάκος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής
αρχής, ύστερα από μια αδιαθεσία, ο δήμαρχος μεταφέρθη-
κε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη ελαφρύ
έμφραγμα. Η βλάβη στην αρτηρία αντιμετωπίστηκε με επι-
τυχία και άμεσα από τους θεράποντες γιατρούς. Τις επόμε-
νες μέρες θα παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά είναι καλά
στην υγεία του και σύντομα αναμένεται να επιστρέψει υγιής
και δυνατός στα καθήκοντά του. «Ευχαριστούμε τη διοίκη-
ση, τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου που
από την πρώτη στιγμή έδειξαν αμέριστο ενδιαφέρον. Επί-
σης, ευχαριστούμε όλες και όλους για τα μηνύματα αγάπης
και συμπαράστασης», σημειώνει η δημοτική αρχή.
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Ν
έος κύκλος κινητοποιήσεων ξεκινά
και στην Ανατολική Αττική για τη
διαχείριση των απορριμμάτων, ακο-

λουθώντας αυτές που καλά κρατούν εδώ και
καιρό σε Δυτική Αττική και Πειραιά. 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Μαραθώνα τί-
θεται επικεφαλής στις κινητοποιήσεις των
κοινοτήτων και των συλλόγων για την απο-
μάκρυνση των παρανόμως απορριφθέν-
των απορριμμάτων στον χώρο του ΧΥΤΑ
και στην προγραμματισμένη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021
στις 10.00 έξω από τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ.
Σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους
του «Δικτύου Πολιτών και Φορέων από
τον Βαρνάβα ως τον Βουτζά», ο δήμαρχος
Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας συζήτησε

θέματα προγραμματισμού και διοργάνω-
σης των κινητοποιήσεων, ενώ συμφώνησε
και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν,
ώστε να συνδράμει περαιτέρω ο δήμος με
δικές του δυνάμεις στην περιφρούρηση
του χώρου του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
Όπως έγινε γνωστό, για τη συγκέντρωση
της 9ης Νοεμβρίου διατίθενται δωρεάν
πούλμαν για τη μεταφορά των κατοίκων
από όλες τις τοπικές κοινότητες του δήμου
στο σημείο. Τέλος, ο δήμαρχος Μαραθώνα
ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Δι-
κτύου για την επιστολή προς την Περιφέ-
ρεια Αττικής με την οποία ζητά την απομά-
κρυνση των παρανόμως απορριφθέντων
απορριμμάτων στον χώρο του ΧΥΤΑ εντός
του επόμενου δεκαημέρου.

Στόχοι και διεκδικήσεις 
Τα οικονομικά των δήμων, η αξιολόγηση των έργων που

έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το
πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, καθώς επίσης και το ανε-
πίλυτο ακόμη θέμα με τις αγωγές του Δημοσίου κατά ιδιο-
κτητών ακινήτων, που πλήττει εκατοντάδες Βριλησσιώτες,
ήταν τα βασικά θέματα στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος
Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης με τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Ο δήμαρχος Βριλησ-
σίων τόνισε τα προβλήματα και τις αυξημένες απαιτήσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία
στην τοπική κοινωνία των Βριλησσίων, ενώ από την πλευρά του ο κ. Πέτσας επιβεβαίωσε τη
στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών προς τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής Βριλησ-
σίων. Όπως επισήμανε ο κ. Μανιατογιάννης: «Διεκδικούμε με γνώμονα το συμφέρον της
πόλης των Βριλησσίων και των πολιτών. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στην επίτευξη των στό-
χων μας και επιδιώκουμε κάθε συνεργασία που συγκλίνει προς αυτή την κατεύθυνση».

Παρέμβαση για 
τα ηχοπετάσματα

Ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Αν-
δρέας Ευθυμίου με νέα επιστολή του
προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο του ΟΣΕ Σπυρίδωνα Πατέ-
ρα και τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστο Βίνη
ζητά την άμεση απομάκρυνση των με-
ταλλικών ηχοπετασμάτων από τις
γραμμές του προαστιακού στον Ταύ-
ρο. Στην επιστολή του ο κ. Ευθυμίου
απαιτεί τις άμεσες ενέργειες για την
απομάκρυνση των ακαλαίσθητων
μεταλλικών ηχοπετασμάτων, τα
οποία τοποθετήθηκαν αυθαίρετα από
προηγούμενες διοικήσεις της ΕΡΓΟ-
ΣΕ, ενώ σταμάτησε η περαιτέρω το-
ποθέτησή τους μετά την αντίθεσή της
δημοτικής αρχής και την ομόφωνη
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
τον Μάρτιο του 2018. Επίσης, ο δή-
μαρχος προτείνει την εξέταση τοπο-
θέτησης σε όλο το μήκος της σιδηρο-
δρομικής γραμμής στον Ταύρο άλ-
λων, καλαίσθητων και διάφανων
ηχοπετασμάτων, συμβατών με το οι-
κιστικό περιβάλλον.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, ο
επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης προσπάθη-
σε να δημιουργήσει πρό-
βλημα στη δημοτική αρχή
προκαλώντας ψηφοφορία
για να μπλοκάρει έργο, αλλά
τελικά προκάλεσε πρόβλη-
μα στην παράταξή του; Βλέ-
πετε, δεν τον ακολούθησαν
όλοι οι σύμβουλοι της πα-
ράταξής του στην ψηφοφο-
ρία για τη ματαίωση του έρ-
γου και έτσι αναγκάστηκε
να προχωρήσει σε… δια-
γραφές.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο
Στελεχών Δήμων 
Μετά το συνέδριο των δημάρχων
(ΚΕΔΕ) στη Θεσσαλονίκη έρχεται
τώρα και το Πανελλήνιο Συνέδριο
Ανώτατων Στελεχών που υπηρε-
τούν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, το οποίο οργανώνει ο
Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνερ-
γασία της ΚΕΔΕ. Το συνέδριο με
τίτλο «Οργάνωση, στελέχωση και
λειτουργία των Πρωτοβάθμιων
ΟΤΑ» θα διεξαχθεί κατά το τριήμε-
ρο 7-9 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονί-
κη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, που
έχει τεθεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ,
θα συζητηθούν θέματα που αφο-
ρούν την καταστατική φυσιογνω-
μία των ανώτατων στελεχών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και
τη συμβολή τους στη διαμόρφωση
δημοτικών πολιτικών και στην επί-
λυση καθημερινών προβλημάτων
που αναφύονται κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.

Κινητοποιήσεις κατά 
του ΧΥΤΑ Γραμματικού 

Ανάπτυξη αθλητικών
υποδομών

Τα ζητήματα που αφορούν την
ανάπτυξη αθλητικών υποδομών
και δράσεων στο Μαρούσι ήταν η
αφορμή για την επίσκεψη του δη-
μάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου
Αμπατζόγλου στη Γενική Γραμμα-
τεία Αθλητισμού προκειμένου να
συναντήσει τον υφυπουργό Πολι-
τισμού και Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη. Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκαν ζητήματα που αφο-
ρούν την ανάπτυξη αθλητικών
υποδομών και δράσεων στο Μα-
ρούσι. Ιδιαιτέρως έγινε αναφορά
στη χρηματοδότηση κατασκευής
νέων αθλητικών χώρων αλλά και
στον εκσυγχρονισμό και μετα-
σχηματισμό υφιστάμενων, προ-
κειμένου να φιλοξενούν περισ-
σότερες δραστηριότητες και ανε-
ξάρτητα με τις κλιματικές συνθή-
κες. Ο κ. Αμπατζόγλου μετά τη συ-
νάντηση εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του και τη διατυπωμένη βού-
ληση της πολιτικής ηγεσίας του
υφυπουργείου Αθλητισμού σχε-
τικά με την επιτακτική ανάγκη για
αθλητική αναβάθμιση της πόλης
του Αμαρουσίου.
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Ακυρώθηκε η επίσκεψη 
της Δόμνας  

Αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή η επίσκεψη
της υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, στη Θεσσαλονίκη.
Η υφυπουργός μαζί με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο
Ζέρβα επρόκειτο να επισκεφτούν την Τούμπα και
να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση για το
«Πάρκο ΑμεΑ για όλους», μια υπογραφή που θα
μπει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Την αθώωση του 36χρονου γιου
γνωστού επιχειρηματία της Θεσ-
σαλονίκης για τη δολοφονία του
25χρονου μπάτλερ, που βρέθηκε
νεκρός στις 17 Φεβρουαρίου 2013
στην πισίνα της οικογένειας στο
Πανόραμα, πρότεινε ο εισαγγελέ-
ας της έδρας του Πενταμελούς
Στρατοδικείου, όπου δικάζεται η
υπόθεση, καθώς την περίοδο του εγκλήματος ο κατηγο-
ρούμενος υπηρετούσε τη θητεία του.  Στην πρότασή του ο
στρατιωτικός εισαγγελέας απέκλεισε όλα τα ενδεχόμενα
που μπορεί να ήταν πιθανά για τη διάπραξη του εγκλήμα-
τος, αποκλείοντας τη ληστεία, όπως και την αντεκδίκηση
από άλλα πρόσωπα που σχετίζονταν παλιότερα με το θύ-
μα. Αναφορικά με την εμπλοκή του 36χρονου κατηγο-

ρούμενου ανέφερε ότι «αυτή θεω-
ρώ την πιθανότερη εκδοχή. Όμως
έχω αμφιβολίες για το κίνητρο»,
σημείωσε και πρότεινε την αθώω-
ση του κατηγορούμενου.  Νωρίτε-
ρα στην απολογία του ο 36χρονος
αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με
το έγκλημα και εξέφρασε μάλιστα
τη θλίψη του για την απώλεια του

άτυχου 25χρονου. Επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε μαζί
του δύο φορές μέσα στη βίλα όπου ο 25χρονος εργαζό-
ταν, όμως υποστήριξε ότι έφυγε το απόγευμα και επέ-
στρεψε αργά τη νύχτα χωρίς να αντιληφθεί οτιδήποτε,
όπως δεν αντιλήφθηκε όταν έφυγε το επόμενο πρωί για
τη στρατιωτική του μονάδα. Η δίκη συνεχίστηκε με αγο-
ρεύσεις συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης. 

Τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια της Φώ-
φης Γεννηματά εξέφρασε ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης. Προερχό-
μενος από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λεκάκης στάθηκε
στη μαχήτρια Φώφη Γεννηματά που έγινε το παράδειγμα

προς όλους να παλεύουν κόντρα σε όλες τις δυσκολίες,
ενώ ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους της Θεσ-
σαλονίκης να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη
της. Την προσωπικότητα της Φώφης εξήραν και άλλοι
δημοτικοί σύμβουλοι. 

Στη μνήμη της Φώφης 

«Πυρετός» στο ΚΙΝΑΛ 
Σε αναβρασμό βρίσκεται το ΚΙΝΑΛ με αφορμή

τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 5 και 12 Δε-
κεμβρίου για την ανάδειξη του νέου προέδρου
του κόμματος. Στη Β’ Θεσσαλονίκης θα στηθούν
22 κάλπες με τους υποψήφιους να έχουν ήδη δη-
λώσει τους αντιπροσώπους τους. Εμείς μάθαμε
μερικά από τα ονόματα… Για τον Γιώργο Παπαν-
δρέου θα είναι ο Βασίλης Ζωίδης, για τον Νίκο
Ανδρουλάκη ο Παντελής Κουκουλεκίδης, για τον
Ανδρέα Λοβέρδο ο Σπύρος Σταματάκης, για τον
Παύλο Γερουλάνο ο Ιωάννης Κιουμουρτζής, για
τον Χάρη Καστανίδη ο Κώστας Πατσιαλάς και για
τον Παύλο Χρηστίδη η Βάσια Μαδέση.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χωρίς τον Κ. Καραμανλή 
το Thessaloniki Summit
«Παρέλαση» νυν αλλά και πρώην υπουργών
και υφυπουργών θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη αύριο και μεθαύριο, με αφορμή
τη διεξαγωγή του 6ου Thessaloniki Summit.
Ωστόσο, θα απουσιάσει ο υφυπουργός Μετα-
φορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής
μετά την ανακοίνωσή του ότι βρέθηκε θετικός
στην Covid-19. Μεταξύ αυτών που θα δούμε
είναι οι Άδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζη-
δάκης, Σταύρος Καλαφάτης, Βασίλης Κικί-
λιας, Γιώργος Κουμουτσάκος, Σπήλιος Λιβα-
νός, Στέλιος Πέτσας, Κυριάκος Πιερρακάκης,
Θεόδωρος Σκυλακάκης, Χρήστος Σταϊκούρας,
Χρήστος Στυλιανίδης, Χρήστος Δήμας, Δημή-
τρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος,
Αλέξης Χαρίτσης, Μαριλίζα Ξενογιαννακο-
πούλου, Γιώργος Σταθάκης κ.ά.

Συνάντηση Καλαφάτη -
Γιατρομανωλάκη  

Συνάντηση με τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, αρμόδιο για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νι-
κόλα Γιατρομανωλάκη είχε ο υφυπουργός Εσωτερι-
κών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης,
Σταύρος Καλαφάτης. Οι δύο υφυπουργοί συζήτησαν
για τη διάσταση του σύγχρονου πολιτισμού ως μοχλού
ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και ενίσχυσης της
εθνικής οικονομίας αλλά και εξωστρέφειας. Στο πλαί-
σιο αυτό, αναφέρθηκαν στην ουσιαστική στήριξη που
μπορεί και πρέπει να παρασχεθεί στον σύγχρονο πολι-
τισμό και τους ανθρώπους του, προκειμένου να εκπλη-
ρώσει τον ρόλο του ως μοχλού ανάπτυξης, μέσω -με-
ταξύ άλλων- του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Υπόθεση μπάτλερ: Την αθώωση 
του 36χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας 

Κόκκινα 
τριαντάφυλλα 

Από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο
στο έδρανο όπου καθόταν η Μαρία
Αγαθαγγελίδου, η οποία έφυγε πρό-
σφατα από τη ζωή ύστερα από
σκληρή μάχη με τον καρκίνο, άφη-
σαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Πέτρος
Λεκάκης και η επικεφαλής της δη-
μοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη
Μαζί» Κατερίνα Νοτοπούλου. Οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι τήρησαν ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη της.

Παρεμβατική 
και θαρραλέα  
Νωρίτερα,
από το βή-
μα του δη-
μοτικού
συμβουλί-
ου τόσο ο
κ. Ζέρβας
όσο ο κ.
Λεκάκης,
η κυρία
Νοτοπού-
λου και
άλλοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι μίλησαν με
θερμά λόγια για την πορεία και
το ήθος της Μαρίας Αγαθαγγε-
λίδου, η οποία πάλεψε με αξιο-
πρέπεια και θάρρος την αρρώ-
στια της και μέχρι το τέλος
ήταν παρούσα στα δημοτικά
έδρανα για να παρεμβαίνει σε
θέματα που αφορούσαν τη
Θεσσαλονίκη.

Υπέρ της 
υποχρεωτικότητας 

Υπέρ της υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών σε δημόσιους υπαλ-
λήλους και εργαζομένους στην
εστίαση είναι ο Δημήτρης Βαρτζό-
πουλος. Μιλώντας στον ραδιοσταθ-
μό North τόνισε ότι «ο μόνος τρό-
πος πλέον για αύξηση του ποσο-
στού εμβολιασμών είναι η υποχρε-
ωτικότητα σε μεγάλες ομάδες. Για
παράδειγμα, στην εστίαση. Δεν τί-
θεται θέμα αντισυνταγματικότη-
τας», τόνισε, ενώ επισήμανε την
ανάγκη εφαρμογής αυστηρότερων
μέτρων με τοπικά lockdowns.



Α
ντιδράσεις έχουν προκληθεί τις τε-
λευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης στην Τουρκία από τη φη-
μολογία για επιδείνωση της υγείας

του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
με ορισμένους χρήστες να κάνουν λόγο ακόμη
και για θάνατό του! Η είδηση φυσικά δεν επιβε-
βαιώνεται, την ώρα μάλιστα που έχει γίνει γνω-
στό και το πρόγραμμά του για το υπόλοιπο της
μέρας. Μιας μέρας η οποία είναι σημαντική για
τον ίδιο και το κόμμα του, αφού συμπληρώνον-
ται 19 χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Υeni Akit»,
αναφερόμενη στο θέμα, ρίχνει την ευθύνη για τη
φημολογία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
στην αντιπολίτευση και τα τρολ της, όπως χαρα-
κτηριστικά λέει. «Τα αριστερόστροφα τρολ, που
εκτόξευαν το μίσος τους για τον Ερντογάν στις
αναρτήσεις με το hashtag #dead, αποκάλυψαν
πώς έχασαν εντελώς τα ανθρώπινα συναισθή-
ματά τους», γράφει χαρακτηριστικά η εφημερί-
δα.

Η εφημερίδα καταλογίζει ψυχολογικά προ-
βλήματα σε όσους αναπαράγουν τη φημολογία
αυτή, χαρακτηριζόντάς τους αχρείους. «Δεν εί-
ναι γνωστό αν οι Αρχές θα λάβουν μέτρα για αυ-

τούς τους λογαριασμούς που διαδίδουν το ψέμα
ότι ο πρόεδρος της χώρας είναι νεκρός και όχι
μόνο», τονίζει.

Σάλο προκαλεί στην Τουρκία η ανάρτηση στα
κοινωνικά δίκτυα του βουλευτή του αντιπολι-
τευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP)
Αγκούτ Ερντογντού ότι ο Τούρκος πρόεδρος Τα-
γίπ Ερντογάν υπέστη προχθές βράδυ εγκεφαλι-
κό επεισόδιο και νοσηλεύεται στην εντατική. Ο
ισχυρισμός Ερντογντού δεν επιβεβαιώνεται από
καμία επίσημη κυβερνητική πηγή, ενώ φιλοκυ-
βερνητικά ΜΜΕ τού καταλογίζουν «σκανδαλώ-
δεις δηλώσεις» με στόχο τον Τούρκο πρόεδρο.

Την ίδια ώρα, πάντως, στη γειτονική χώρα μα-
ζικά είναι τα μηνύματα που δημοσιεύουν στο
Twitter για τα 19 χρόνια από την ανάληψη της
εξουσίας από τον Ερντογάν. Ο επίσημος εκπρό-
σωπος του Τούρκου προέδρου Ιμπραήμ Καλίν
με ανάρτησή του του ευχήθηκε «χρόνια πολλά».
Οι παραπάνω φήμες, πάντως, ενισχύθηκαν και
από το βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες
ώρες και δείχνει έναν αρκετά καταβεβλημένο
Ερντογάν να περπατά με δυσκολία. Ο πρόεδρος
της Τουρκίας φαίνεται να σέρνει τα βήματά του
με δυσκολία αποχωρώντας από τελετή στο Προ-
εδρικό Μέγαρο της Άγκυρας.

Καμπούλ: Ανώτερο στέλεχος των
Ταλιμπάν στα θύματα της επίθεσης 

Ο ηγέτης των στρατιωτικών δυνάμεων των Ταλιμπάν στην Καμπούλ Χα-
μντούλα Μοχλίς είναι ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης που διαπράχθηκε
προχθές από την τζιχαντιστική
οργάνωση Ισλαμικό Κράτος
εναντίον του στρατιωτικού νο-
σοκομείου της αφγανικής πρω-
τεύουσας, όπως ανέφεραν οι
Αρχές. Ο διοικητής Μοχλίς ήταν
μέλος του δικτύου Χακάνι, το
οποίο οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν
τρομοκρατική οργάνωση, και
των ειδικών δυνάμεων των Τα-
λιμπάν, που αποκαλούνται «Μπάντρι 313». Είναι το πλέον υψηλόβαθμο
στέλεχος του σουνιτικού φονταμενταλιστικού κινήματος που έχασε τη
ζωή του, αφού οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν στις
15 Αυγούστου. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι
από 50 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στο νοσοκομείο «Σαρν-
τάρ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν» έπειτα από δύο σφοδρές εκρήξεις στο ση-
μείο αυτό, στο κέντρο της Καμπούλ, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένας πρώην αστυνομικός
αναλαμβάνει την πιο σημαντι-
κή δημοτική αρχή στις ΗΠΑ:
Πρόκειται για τον Έρικ Άν-
ταμς, που εκλέγεται  ως ο
110ος δήμαρχος της αμερικα-
νικής μητρόπολης της Νέας
Υόρκης. Ο 61χρονος Ανταμς,
Δημοκρατικός και πρώην δή-
μαρχος της περιοχής του
Μπρούκλιν, επικράτησε στις
προχθεσινές δημοτικές εκλο-
γές στην πόλη των οκτώ εκα-
τομμυρίων έναντι του Ρε-
πουμπλικανού αντιπάλου του
Κέρτις Σλίουα. Η νίκη αυτή αποτελεί αποκορύφω-
μα της καριέρας του Άνταμς, ο οποίος προέρχεται
από μια φτωχή οικογένεια και μεγάλωσε στο

Μπρούκλιν και το Κουίνς. Σε
ηλικία 15 ετών χτυπήθηκε
από αστυνομικούς όταν συ-
νελήφθη για παραβίαση
ιδιωτικής περιουσίας. Αυτό
ενίσχυσε την αποφασιστικό-
τητά του να ενταχθεί στην
αστυνομία, κάτι που έπραξε
στα μέσα της δεκαετίας του
1980. Έπειτα από 22 χρόνια
υπηρεσίας πήρε σύνταξη. Το
2003 έθεσε υποψηφιότητα
και εξελέγη στη Γερουσία
της Νέας Υόρκης και δέκα
χρόνια αργότερα εξελέγη

πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Μπρού-
κλιν, μια θέση που αποτέλεσε εφαλτήριο για την
εκλογή του στη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Σάλος στην Τουρκία
με τις φήμες για την
υγεία του Ερντογάν

Αφροαμερικανός και πρώην αστυνομικός 
ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
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«Hürriyet» για ελληνοαμερικανική

συμφωνία: «Τι ετοιμάζεις, γείτονα;»
Δημοσίευμα με τον τίτλο «Γείτονα, τι ετοιμάζεις;» φιλοξενού-

σε χθες η τουρκική εφημερίδα «Hürriyet», την οποία συνο-

δεύει με μια φωτογραφία ελληνοαμερικανικών ασκήσεων. Ο

τίτλος της εφημερίδας είναι «εμπνευσμένος» από τις ερωτή-

σεις που έθεσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνάντηση που είχε

με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν. «Η Ελλάδα επι-

ταχύνει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άρματα μάχης της Ελλάδας

και των ΗΠΑ ξεκίνησαν ασκήσεις βολής στην Ξάνθη, όπου εί-

ναι πυκνή η παρουσία της τουρκικής μειονότητας. Αυτό τον μή-

να θα γίνει και η μεταφορά 1.000 αρμάτων και 120 ελικοπτέ-

ρων στην Αλεξανδρούπολη», αναφέρει το δημοσίευμα. Σύμ-

φωνα, δηλαδή, με την Τουρκία, στην Αλεξανδρούπολη δεν

πρέπει να δημιουργηθεί αμερικανική βάση και να μη γίνονται

ασκήσεις σε περιοχές όπου ζει τουρκική μειονότητα. 



«Κ
λειδώνει» δεύτερη αύ-
ξηση του κατώτατου μι-
σθού εντός του 2022,
εκτός του 2% που θα

ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβει-
ας που πλήττει τα νοικοκυριά. Το σενά-
ριο της νέας αναπροσαρμογής των κα-
τώτατων αποδοχών επιβεβαιώνεται τό-
σο από το υπουργείο Εργασίας όσο και
από το υπουργείο Οικονομικών.

«Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης δη-
μιουργούν προϋποθέσεις για να “φύγει η
οικονομία μπροστά” και αυτό θα έχει αν-
τανάκλαση και στους μισθούς των εργα-
ζομένων. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι
να δοθεί κοινωνικό μέρισμα, το οποίο θα
αντανακλάται και στον κατώτατο μισθό»,
σημείωσε πριν από λίγες ημέρες ο υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Το ποσοστό της νέας αύξησης θα εξαρ-
τηθεί από τους ρυθμούς που θα «τρέξει» η
οικονομία, με τους ξένους οίκους πάντως
να αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις
τους για την πορεία του ΑΕΠ. 

Επομένως, μέσα στο πρώτο τρίμηνο
αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση
με τους κοινωνικούς εταίρους, την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, τα επιστημονικά ινστι-
τούτα και στη συνέχεια θα παραδοθεί το
πόρισμα στον υπουργό Εργασίας, ο οποί-
ος στα μέσα Ιουλίου 2022 θα εισηγηθεί
στο υπουργικό συμβούλιο τον νέο κατώ-
τατο μισθό.

Σύμφωνα με τα σενάρια για περαιτέρω

αύξηση το 2022, αν η οικονομία αναπτυχ-
θεί κατά 5,9%, ο μισθός θα μπορούσε να
αυξηθεί κατά 5% στα 696 ευρώ. Η ημερο-
μηνία εφαρμογής του νέου μισθού τοπο-
θετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Τι θα ισχύσει από 01/01/2022
Από 1η Ιανουαρίου 2022 θα ισχύσει η

αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%,
ώστε να φτάσει από τα 650 ευρώ που είναι
σήμερα, στα 663 ευρώ τον μήνα. Από
01/01/2022 ο κατώτατος μισθός διαμορ-
φώνεται στα 663 ευρώ τον μήνα, ενώ με
τις τριετίες φθάνει έως και 198,9 ευρώ

υψηλότερα. Το κατώτατο ημερομίσθιο
από 01/01/2022 διαμορφώνεται σε 29,62
ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός για τον εργα-
ζόμενο του ιδιωτικού τομέα με 0 έως 3
χρόνια προϋπηρεσία διαμορφώνεται στα
663 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα
729,30.
• Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 3
έως 6 χρόνια διαμορφώνεται σε 729,3 ευ-
ρώ και με το επίδομα γάμου στα 795,60.
• Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 6
έως 9 χρόνια διαμορφώνεται σε 795,6 ευ-
ρώ και με το επίδομα γάμου στα 861,60.

• Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία άνω
των 9 ετών διαμορφώνεται στα 861,9 ευρώ
και με το επίδομα γάμου στα 928,20.
• Επίσης η αύξηση του κατώτατου μισθού
θα συμπαρασύρει τα επιδόματα του
ΟΑΕΔ, με σημαντικότερο το επίδομα
ανεργίας που θα αυξηθεί κατά 9 ευρώ.

Κλείδωσε και δεύτερη αύξηση το 2022

Στο πρώτο τρίμηνο 
η διαβούλευση - «Κλειδί» 
η πορεία της οικονομίας
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ΔΕΗ: Συνωστισμός επενδυτών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Η υπερκάλυψη με προσφορές 3,2 δισ. ευρώ της αύξη-

σης κεφαλαίου της ΔΕΗ από την πρώτη κιόλας μέρα και
μάλιστα στα 9 ευρώ, καταδεικνύει πως ο στόχος επετεύχ-
θη. Πλέον η διοίκηση θα πρέπει να επιλέξει σε ποια 10
ισχυρά funds θα δώσει τα μεγαλύτερα πακέτα.

Το γεγονός ότι η αύξηση κεφαλαίου θα συγκέντρωνε
μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, ήταν αναμενόμενο.
Αυτό που προκάλεσε έκπληξη ήταν ότι υπερκαλύφθηκε
από τα πρώτα λεπτά το σύνολο των 1,35 δισ. ευρώ, με απο-
τέλεσμα να παρατηρηθεί συνωστισμός επενδυτών, οι

οποίοι προσέφεραν πάνω από τέσσερις φορές τα κεφά-
λαια που ζητούσε η ΔΕΗ. Το βιβλίο θα μείνει ανοιχτό μέ-
χρι αύριο, κάτι που σημαίνει ότι τα 3,2 δισ. ευρώ είναι εφι-
κτό να γίνουν 3,5 δισ. ευρώ.

Η υψηλή ζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την
Πέμπτη το απόγευμα που θα παραμείνει ανοιχτό το βιβλίο
προσφορών, οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πηγών
με άμεση γνώση της συναλλαγής, προβλέπεται να φτά-
σουν ή και να ξεπεράσουν τα 4 δισ. Εκτός από το CVC που
έχει κλείσει συμφωνία για αγορά μετοχών ύψους 350

εκατ. ευρώ (10%), ποσό της τάξεως των 70-90 εκατ. ευρώ
φέρεται να έχει «κλειδώσει» η EBRD και με ένα ποσό της
τάξεως των 100 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχει στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου το Υπερταμείο για να διατηρήσει το
ποσοστό 34,12% και δικαιώματα καταστατικής μειοψη-
φίας στη διοίκηση της εταιρείας. 

Προσφορές για πακέτα μετοχών αξίας 50 έως και 150
εκατ. έχουν καταθέσει μεγάλοι ξένοι θεσμικοί, όπως οι
Fidelity, ΒlackRock, Hellinikon, Oak Hill, Schroders,
Apollo, BlueCrest, Pictet κ.ά.

Κ Α Τ Ω Τ Α Τ Ο Σ  Μ Ι Σ Θ Ο Σ
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Λογιστές και δικηγόροι 
στη μάχη της έκδοσης 
συντάξεων

Από την ερχόμενη Τετάρτη 10 Νοεμβρίου
θα ριχτούν στη μάχη για την έκδοση των εκ-
κρεμών συντάξεων οι λογιστές και οι δικη-
γόροι, οι οποίοι χθες ολοκλήρωσαν τη δοκι-
μασία των… εξετάσεων, προκειμένου να πι-
στοποιηθούν και να αναλάβουν… δράση. Η
πιστοποίηση θα γίνει από τον ΕΦΚΑ, αλλά
σύμφωνα με πληροφορίες θα αναλάβουν τις
πιο απλές περιπτώσεις εκκρεμών συντάξε-
ων. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική από-
φαση, η αμοιβή των πιστοποιημένων λογι-
στών και δικηγόρων για την έκδοση βεβαί-
ωσης χρόνου ασφάλισης θα είναι 40 ευρώ
ανά υπόθεση όταν αφορά έναν πρώην φορέα
κοινωνικής ασφάλισης και 80 ευρώ, όταν
αφορά περισσότερους του ενός. Επιπλέον,
για την έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης
οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολού-
μενου ή ελεύθερου επαγγελματία που αφο-
ρά την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφει-
λόμενων εισφορών, θα πληρώνονται με 30
ευρώ, ενώ το ίδιο ποσό θα δίνεται και για την
έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενων ποσών.
Τέλος, για τη σύνταξη σχεδίου απόφασης
προσωρινής ή οριστικής σύνταξης ή την έκ-
δοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, η
αμοιβή θα είναι 60 ευρώ, ενώ εάν η βεβαί-
ωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθη-
κε σε περισσότερα πρώην ταμεία, θα ανέρ-
χεται σε 80 ευρώ.

e-ΕΦΚΑ: Διορθωμένα
τα ειδοποιητήρια 
για τα «μπλοκάκια»

Διορθωμένα είναι τα εκκαθαριστικά που
ανέβασε ο ΕΦΚΑ στους λογαριασμούς των
μισθωτών που αμείβονται με «μπλοκάκι»,
μετά τη διαπίστωση λαθών στα πρώτα ειδο-
ποιητήρια του καλοκαιριού, τα οποία οδη-
γούσαν στην υποχρέωση υψηλότερων ει-
σφορών. Σε έγγραφο του ΕΦΚΑ αναφέρεται
ότι τα ποσά που αναγράφονται στους λογα-
ριασμούς των υπόχρεων είναι και τα οριστι-
κά, κατόπιν των σχετικών διορθώσεων. Ο
ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι στην περίπτωση που
η αρχική εκκαθάριση ήταν χρεωστική και ο
ασφαλισμένος έπρεπε να πληρώσει το χρέ-
ος του σε 6 δόσεις, τότε για το πιστωτικό πο-
σό που προκύπτει, μηδενίζεται το αρχικό
χρέος και επιστρέφεται το επιπλέον, ύστε-
ρα από συμψηφισμό με τυχόν υπάρχουσες
οφειλές.

E
ξοδο της Ελλάδας στις αγορές
έξι φορές μέσα στο 2022, για
την άντληση… λιγότερων χρη-
μάτων, προβλέπει η Citigroup.

Σε σχετικό report, ο αμερικανικός οίκος
εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν θα ζητήσει παρα-
πάνω από 10 δισ. ευρώ την επόμενη χρο-
νιά μέσω κρατικών ομολόγων, έναντι 16
δισ. ευρώ που έχει αντλήσει μέχρι στιγμής
φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
που έχει διαμορφώσει η πανδημία. Βέ-
βαια, η Citigroup διευκρινίζει ότι η έξοδος
του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές θα
γίνει, εάν και εφόσον υπάρξουν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες. Σημειώνεται ότι για
πρώτη φορά η Ελλάδα θα βγει το 2022 με
μία έκδοση «πράσινου» ομολόγου.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η
πρώτη έκδοση αναμένεται τον Ιανουάριο
με 10ετές ομόλογο προκειμένου το Ελλη-
νικό Δημόσιο να αντλήσει ποσό 3,5 δισ.
ευρώ, ενώ η επόμενη έξοδος θα γίνει τον
Μάρτιο, για την άντληση 1,5 δισ. ευρώ, μέ-
σω έκδοσης 5ετούς ομολόγου. Επιπλέον,
επισημαίνει ότι το τέλος του προγράμμα-
τος αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας θα βρει την Ελλάδα
με 6 δισ. ευρώ αντληθέντα κεφάλαια από
τις αγορές, ενώ αναμένεται και επανά-
νοιγμα του 30ετούς τίτλου, για την άντλη-
ση 1 δισ. ευρώ. 

Η Citigroup αναφέρει στο report ότι για
το υπόλοιπο του 2022 ο Οργανισμός Δια-

χείρισης Δημοσίου Χρέους θα πραγματο-
ποιήσει δύο επιπλέον εξόδους και πιο
συγκεκριμένα θα εκδώσει 10ετές ομόλο-
γο για επιπλέον 2 δισ. ευρώ, ενώ θα υπάρ-
ξει και έκδοση 15ετούς ή 20ετούς ομολό-
γου για την άντληση 2 δισ. ευρώ. 

Ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει ότι οι
εκδόσεις ομολόγων από τις χώρες της Ευ-
ρωζώνης αναμένεται να φτάσουν τα 1,182
τρισ. ευρώ κατά την επόμενη χρονιά και
θα είναι μειωμένες κατά 18 δισ. ευρώ σε
σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2021 και 36
δισ. ευρώ χαμηλότερα από τα επίπεδα του
2020. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία
στις επισημάνσεις της Citigroup είναι ότι ο
μεγαλύτερος όγκος των εκδόσεων, περί-
που 380 δισ. ευρώ, αναμένεται να γίνει
έως το τέλος Μαρτίου. Επιπλέον, από τις
εκδόσεις των «πράσινων» ομολόγων την
επόμενη χρονιά θα αντληθούν κεφάλαια
ύψους 73 δισ. ευρώ, φτάνοντας στο 6% του
συνολικού όγκου, τη στιγμή που οι εκδό-
σεις ευρωπαϊκού χρέους για τη χρηματο-
δότηση του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένε-
ται να αυξηθούν σημαντικά στα 200 δισ.
ευρώ το 2022, εκ των οποίων περίπου 20

δισ. ευρώ θα στραφούν στα άλλα προ-
γράμματα στήριξης. Όπως εκτιμά η Citi-
group, το 30% της χρηματοδότησης του
προγράμματος ομολόγων θα προορίζεται
για «πράσινα» έργα, ενώ η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα μπορούσε να εκδώσει έως και
55 δισ. ευρώ «πράσινων» ομολόγων το
2022.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομά-
δες υπάρχει αύξηση των επιτοκίων των
κρατικών ομολόγων, λόγω της αβεβαιότη-
τας που δημιουργούν η ενεργειακή κρίση
και ο πληθωρισμός. Είναι ενδεικτικό ότι το
ελληνικό τριετές ομόλογο από αρνητικό
επιτόκιο πριν από δέκα μέρες, χθες έκλει-
σε στο 0,12%, το 5ετές έχει αναρριχηθεί
στο 0,60%, το επταετές στο 0,64%, το 10ετές
και το 15ετές κινούνται πέριξ του 1,35%, το
20ετές στο 1,45% και το 30ετές «φλερτά-
ρει» με το 2%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σύμφωνα με τον 
αμερικανικό οίκο, η πρώτη
έκδοση αναμένεται τον 
Ιανουάριο - Η χώρα για
πρώτη φορά θα βγει τη νέα
χρονιά και με μία έκδοση
«πράσινου» ομολόγου

Citi: Στις αγορές για 
10 δισ. η Ελλάδα το ’22 



Τ
ο πρόγραμμα εκσυγχρονι-
σμού της συνεχίζει η βιομη-
χανία ΕΔΕΣΜΑ, προσβλέπον-
τας στην ταχεία ανάπτυξή της.

Την περασμένη χρονιά πραγματοποι-
ήθηκαν προσθήκες σε κτιριακό, μηχα-
νολογικό και λοιπό εξοπλισμό συνολι-
κού ύψους 824,5 χιλ. ευρώ. Οι πραγμα-
τοποιηθείσες επενδύσεις θα προσδώ-
σουν την ικανότητα στην εταιρεία να εν-
τατικοποιήσει την παραγωγική διαδι-
κασία με περιορισμό του κόστους πα-
ραγωγής. 

Την ίδια στιγμή, το πράσινο φως στην
υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της
Romka Group IKE στον Αναπτυξιακό
Νόμο ενέκρινε με απόφασή του ο προ-
ϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου
Ανάπτυξης. Η επένδυση αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας παραγωγής προ-
φίλ και επεξεργασίας λαμαρίνας με ψυ-
χρή έλαση, δυναμικότητας 6.000.000
κιλών/έτος και είναι συνολικού επιλέξι-

μου και ενισχυόμενου κόστους
5.579.250 ευρώ.

Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάχθηκε
και το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρη-
σης «Πηγές Κωστηλάτας Ανώνυμος
Εταιρεία» με δ.τ. «Eurowaterland». Η

επένδυση αφορά την επέκταση δυναμι-
κότητας υφιστάμενης μονάδας εμφιά-
λωσης νερού στη ΔΕ Θεοδωριανών του
Δήμου Κεντρικών Τζουρμέκων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Άρτας και είναι
συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμε-
νου κόστους 5.442.051,30 ευρώ.

Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάχθηκε
και το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρη-
σης «Advent Technologies» με απόφα-
ση του αντιπεριφερειάρχη Επιχειρημα-
τικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
Δυτικής Ελλάδας. Η επένδυση αναφέ-
ρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
(κυψέλες καυσίμου) στο Επιστημονικό
Πάρκο Πατρών, στον Δήμο Πατρέων, και
είναι συνολικού επιλέξιμου και ενι-
σχυόμενου κόστους 2.317.061,65 ευρώ.

Τέλος, στην ίδρυση νέας μονάδας με-
ταλλικών κατασκευών, συνολικού επι-
λέξιμου και ενισχυόμενου κόστους
1.216.426 ευρώ, προχωρά η εταιρεία
Λάζαρης Δημήτρης ΑΒΕ. 

Μυτιληναίος: Απόκτηση 1.750 ιδίων 
μετοχών έναντι 15,35 ευρώ ανά μετοχή

Η Μυτιληναίος ΑΕ ανακοίνωσε ότι, κατ’ εφαρμο-
γή της από 27/03/2020 απόφασης της Έκτακτης Γε-
νικής Συνέλευσης των μετόχων της, στις  2/11/2021
απέκτησε 1.750 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη
τιμή κτήσης 15,3571 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής
αξίας 26.875,00 ευρώ. Οι αποκτήσεις αυτές πραγ-
ματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUI-
TIES ΑΕΠΕΥ. Μετά και την προαναφερόμενη από-
κτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 7.538.483
ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,2757% του συνόλου των
μετοχών της εταιρείας.

Isomat: Δωρεά πυροσβεστικών 
κρανών τελευταίας τεχνολογίας
Η Isomat ανακοίνωσε ότι, ως μία κοινωνικά
υπεύθυνη εταιρεία, δεν θα μπορούσε να μείνει
αμέτοχη και να μην υποστηρίξει τον δύσκολο
αγώνα του Πυροσβεστικού Σώματος για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και των συνανθρώπων
μας. Αμέσως μετά το ξέσπασμα των πυρκαγιών
στην Αττική, η εταιρεία ήρθε σε επικοινωνία με το
Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο επικοινώνησε την
ανάγκη για ενίσχυση σε ειδικό εξοπλισμό, και
συγκεκριμένα σε κράνη. Έτσι η Isomat προχώ-
ρησε σε δωρεά πυροσβεστικών κρανών τελευ-
ταίας τεχνολογίας, ειδικά για δασοπυρόσβεση-
διάσωση. Πρόκειται για ειδικά κράνη δασοπυρό-
σβεσης που έρχονται από εξιδεικευμένους οί-
κους του εξωτερικού, και δεδομένων των καθυ-
στερήσεων σε παραδόσεις που έχει δημιουργή-
σει η πανδημία, τα κράνη ενώ παραγγέλθηκαν
αρχές Αυγούστου έφτασαν στα μέσα Οκτωβρίου,
οπότε και παραδόθηκαν στο Αρχηγείο Πυροσβε-
στικού Σώματος στην Αθήνα από τον εμπορικό δι-
ευθυντή του ομίλου Isomat Αλέξανδρο Πετρίδη.

Mermeren Kombinat: 
Αύξηση στις πωλήσεις και τα κέρδη 

Αύξηση των οικονομικών της μεγεθών ανακοίνω-
σε η Mermeren Kombinat AD Prilep για την περίοδο
01/01/2021-30/09/2021. Ειδικότερα, η εταιρεία ανα-
κοίνωσε ότι οι πωλήσεις για την τρέχουσα περίοδο
ανήλθαν σε 21.983.640 ευρώ από 15.847.629 ευρώ
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το λειτουργικό
κέρδος διαμορφώθηκε σε 12.289.117 ευρώ από
7.865.419 ευρώ την ίδια περίοδο του 2020, ενώ το κα-
θαρό κέρδος ανήλθε σε 11.128.890 ευρώ σε σύγκριση
με 7.475.946 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.
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Υπεγράφη από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη η από-
φαση χρηματοδότησης της εταιρείας Sunlight με το ποσό των 49,9 εκατ. ευρώ, μέ-
σω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για την πραγματοποίηση ερευνητι-
κού προγράμματος, αλλά και για την ανάπτυξη βιομηχανικής παραγωγής μπατα-
ριών λιθίου. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των
μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας», που αποτελεί μέ-
ρος του Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) συνολικού
κόστους 105,26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 49,9 εκατ. ευρώ θα αποτελέσουν
κρατική ενίσχυση. Το έργο της Sunlight αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτο-
μία, καθώς και την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα συσσωρευτών λιθίου.
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, ενώ ως ημερομηνία
έναρξης της επένδυσης θεωρείται η 26η Ιανουαρίου του 2021.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευ-
ση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης και δυναμικότητας αεριοποίησης
στην εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου Ρεβυθούσας για
το 2022. Οι δημοπρασίες ξεκίνησαν στις 22 Οκτωβρίου και προσέλκυ-
σαν το ενδιαφέρον των χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου, δεδομένου ότι για πρώτη φορά διατέθηκαν προς δέσμευση
ομάδες χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ, παρέχοντας
στους συμμετέχοντες στη διαδικασία τη δυνατότητα να δεσμεύσουν
μέσω υποβολής μίας μόνο προσφοράς (την οποία είχαν τη δυνατότητα
να αναπροσαρμόζουν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας) πέντε χρο-
νοπαράθυρα εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ ύψους μιας TWh έκαστο ή
οκτώ ύψους πεντακοσίων GWh έκαστο.

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπρασιών

Υπεγράφη η χρηματοδότηση της Sunlight με 49,9 εκατ. μέσω ΠΔΕ

Νέες μεγάλες επενδύσεις στα σκαριά 
από πέντε βιομηχανίες



Στρατηγική συνεργασία 
Βιοϊατρικής - Ιατρικού Αθηνών

Ο
Όμιλος Βιοϊατρικής και ο Όμιλος Ιατρικού Αθη-
νών, δυο ελληνικοί όμιλοι, πρωταγωνιστές των
κλάδων τους, προχωρήσαν στην υπογραφή

μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την πα-
ροχή στον Έλληνα πολίτη καινοτόμων, ολοκληρωμένων,
ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών υγείας,
σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
περίθαλψης. Οι δύο πλευρές συνέστησαν Κοινή Ομάδα
Εργασίας, για τον προσδιορισμό των σημείων συνεργα-
σίας μεταξύ των δύο ομίλων στο πλαίσιο της υφιστάμε-
νης δραστηριοποίησής τους, αλλά και της ανάπτυξης νέ-
ων κοινών υπηρεσιών. Στους βασικούς κανόνες στρατη-
γικής συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία
ενός δικτύου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περί-
θαλψης απευθυνόμενο σε μεγάλους πληθυσμούς και η
σύμπραξη των δύο ομίλων με σκοπό την από κοινού συ-
νέργεια προς ασφαλιστικές εταιρείες για δημιουργία νέ-
ων προγραμμάτων ασφάλισης υγείας, που θα συνδυά-
ζουν ευρύτερο δίκτυο και πιο ελκυστικά προϊόντα για
τον καταναλωτή.

Groupama: Στην Cognity 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Groupama Ασφαλιστική συνεργάζεται με την Co-
gnity για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών
εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων και μάρκετινγκ για
όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους. Η Cognity υλοποί-
ησε τη λύση Salesforce Insurance Contact Center στην
Groupama Ασφαλιστική, παρέχοντας ολοκληρωμένη
εικόνα του πελάτη (Customer 360) και βελτιστοποιών-
τας τις λειτουργίες του Contact Center και των υπόλοι-
πων τμημάτων της Groupama που έρχονται σε επαφή με
πελάτες, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση. Η Cognity
επιλέχθηκε για το έργο αυτό από την Groupama Ασφα-
λιστική μέσω μιας διαδικασίας RFP.

Pet City: Συμφωνία απόκτησής
της από την BC Partners

Σε συμφωνία για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου
της Pet City, της ελληνικής εταιρείας λιανικής πώλησης
με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία τροφών κατοι-
κίδιων ζώων και αξεσουάρ, ήρθε η BC Partners, στην
πρώτη επένδυση της BC Partners GR Investment LP,
ενός fund ειδικού σκοπού που επιδιώκει να επενδύσει
και να υποστηρίξει υψηλής ανάπτυξης μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση, η Pet City ιδρύθηκε το 1988 και έχει αναπτυχθεί
ως οικογενειακή επιχείρηση, καταφέρνοντας να γίνει ο
ηγέτης της αγοράς στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας περί-
που 3 εκατ. πελάτες. Η οικογένεια θα διατηρήσει μει-
οψηφικό μερίδιο στην εταιρεία, η οποία, τα τελευταία
χρόνια, έχει επιτύχει διψήφια αύξηση πωλήσεων λόγω
του μεγάλου δικτύου της με σχεδόν 80 καταστήματα, και
της ισχυρής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της.

Wind: Μια δεύτερη ευκαιρία στη συσκευή
Η Wind θέλοντας να ενθαρρύνει την κυκλική οικονο-

μία μέσα από τη συνεργασία με την TCCM και τη δράση
«Give Me A Second Chance», δίνει δώρο με κάθε νέα
σύνδεση Wind One μια ανακυκλωμένη και ανακατα-
σκευασμένη συσκευή iPhone 8 64GB. Τα προγράμματα
συνδυάζουν προνόμια στην εξυπηρέτηση, τη διασκέδα-
ση αλλά και την επικοινωνία, αναφέρει η εταιρεία. Τόσο
το Wind One 10GB όσο και το Unlimited, μεταξύ άλλων,
προσφέρουν δωρεάν ασύλληπτες ταχύτητες Fiber έως
100 Mbps. Πλέον, με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμμα-
τα Wind One 10GB & Unlimited, οι συνδρομητές θα παίρ-
νουν δώρο μια ανακατασκευασμένη/ανακυκλωμένη συ-
σκευή iPhone 8 64GB. Η δράση «Give Me A Second Ch-
ance» αφορά την ανακατασκευή και διάθεση συσκευών
iPhone και είναι σε πλήρη συνέπεια με τη στρατηγική
βιώσιμης ανάπτυξης της WIND «25 στόχοι για το 2025»
και τον στόχο να συμβάλει στην κυκλική οικονομία.
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Motor Oil: Προσωρινό 
μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος μεικτού ποσού
0,20 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερί-
σματος χρήσης 2021 αποφάσισε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ κατά τη συνεδρία-
σή του της 1ης Νοεμβρίου 2021. Κατά την ίδια συνε-
δρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τις ημερομη-
νίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και
έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρή-
σης 2021, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: Αποκοπή
δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021:
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 (δηλαδή πριν από τη 19η
Νοεμβρίου 2021 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λή-
ξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί
του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP στον οποίο συμπερι-
λαμβάνεται η εταιρεία). Δικαιούχοι προσωρινού μερί-
σματος χρήσης 2021: Οι μέτοχοι της εταιρείας που εί-
ναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της Τρίτης 9 Νο-
εμβρίου 2021 (record date). Έναρξη πληρωμής προ-
σωρινού μερίσματος χρήσης 2021: Δευτέρα 15 Νοεμ-
βρίου 2021.

Σε 200 προσλήψεις 
προχωρά η Grant Thornton

Σε μία ακόμα σημαντική επένδυση προχωράει το
2021 η Grant Thornton, παραμένοντας πιστή στο όρα-
μά της για συνεχή ανάπτυξη, εξέλιξη των υπηρεσιών
της και σταθερή διατήρηση της ποιότητάς της. Με την
τρέχουσα χρονική περίοδο να θεωρείται κομβική για
το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η εταιρεία
πραγματοποιεί σταθερά και αποφασιστικά βήματα για
την οικοδόμηση ενός ισχυρού και αισιόδοξου μέλλον-
τος για τη χώρα. Διατηρώντας στραμμένο το βλέμμα
στο αύριο, η εταιρεία ανακοινώνει τη δημιουργία 200
νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες αφορούν τα τμήματα
Ελεγκτικών Υπηρεσιών (Assurance), Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών (Advisory), Φορολογικών Υπηρεσιών (Tax)
και Υπηρεσιών Outsourcing. Παράλληλα, προχωράει
και σε διεύρυνση των τμημάτων Financial Services,
Strategy & Investments, Energy, Transactional Advi-
sory Services και Environmental, Social, Governance,
Risk & Compliance, τα οποία εξειδικεύονται σε τομείς
υψίστης σημασίας για τον μετασχηματισμό της ελληνι-
κής οικονομίας.

Αύξηση τζίρου 146% για
τη Seanergy Maritime Holdings

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ:
SHIP) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα
για το τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο του 2021. Κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών της εταιρεί-
ας ανήλθε σε 50 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 146%,
έναντι 20,4 εκατ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου
το 2020. Το καθαρό κέρδος της εταιρείας ανήλθε σε
20,1 εκατ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2021,
έναντι 3,6 εκατ. δολαρίων του αντίστοιχου τριμήνου
του 2020, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξε-
ως του 459%. Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)
ανήλθαν σε 32,2 εκατ. δολάρια έναντι 7,8 εκατ. δολα-
ρίων το τρίτο τρίμηνο του 2020, αύξηση κατά 312%.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο λυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν τα ευρωπαϊ-
κά τους όνειρα απόψε, στο Europa League
και το Conference League αντίστοιχα, κόν-

τρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και την Κοπεγ-
χάγη. Με νίκες κάνουν σημαντικό βήμα πρόκρισης
στους «16» των διοργανώσεων και ταυτόχρονα δί-
νουν ελπίδα ότι η Ελλάδα θα ξεφύγει από τη… μι-
ζέρια της καταβαράθρωσης στην ειδική βαθμολο-
γία της UEFA, που μας στοίχισε μία ομάδα λιγότερη
στα ευρωπαϊκά κύπελλα. 

Ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα του 3-1 από την Άιν-
τραχτ στη Γερμανία την περασμένη αγωνιστική,
εξυπηρετείται μόνο με νίκη κόντρα στους Γερμα-
νούς (19.45, Cosmote TV). Στόχος είναι η επαναφο-
ρά στην κορυφή της βαθμολογίας, που δίνει απευ-
θείας το εισιτήριο για τους «16». Αν οι «ερυθρό-
λευκοι» τερματίσουν στη 2η θέση, θα αναγκαστούν
να δώσουν αγώνες μπαράζ με κάποιον τρίτο της
βαθμολογίας του Champions League. Ο Πέδρο

Μαρτίνς δεν θα έχει στο χορτάρι τον τιμωρημένο
Σισέ και δεν αναμένεται να κάνει θεαματικές αλλα-
γές. Κάτω από τα γκολπόστ ο Βατσλίκ, δεξιά ο Λαλά,
αριστερά ο Ρέαμπτσιουκ και κεντρικά μπακ ο Πα-
πασταθόπουλος με τον Μπα. Στα χαφ,
Εμβιλά, Μαντί Καμαρά και Μπουχα-
λάκης. Στην επίθεση, Ελ Αραμπί, Μα-
σούρας και Αγκιμπού Καμαρά. Στο
άλλο ματς του ομίλου, Αντβέρπ - Φε-
νέρ. Μετά το παιχνίδι αυτό, ο Ολυμ-
πιακός έχει να παίξει εντός με τη Φε-
νέρ και εκτός με την Αντβέρπ. 

Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα (22.00) θα
πρέπει να υπερασπιστεί τη νίκη του
2-1 επί της Κοπεγχάγης στην πρω-
τεύουσα της Δανίας την περασμένη
αγωνιστική. Η νίκη του εκεί προήλθε
και από την καλή εμφάνιση, αλλά συ-
νετέλεσε το γεγονός της αποβολής

παίκτη της Κοπεγχάγης στα πρώτα λεπτά. Στόχος
του «δικεφάλου του Βορρά», η παραμονή και τελι-
κά η κατάκτηση της πρώτης θέσης που οδηγεί
απευθείας στους «16». Αν τερματίσει δεύτερος, θα

αναγκαστεί κι αυτός να δώσει αγώνες
μπαράζ με κάποιον από τους τρίτους
της βαθμολογίας των ομίλων του Eu-
ropa League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου
θα στερηθεί τις υπηρεσίες του κεντρι-
κού μπακ, διεθνούς Ισλανδού Ίνγκα-
σον. Κάτω από τα δοκάρια ο Πασχαλά-
κης, δεξιά ο Ροντρίγκο, αριστερά ο Βι-
εϊρίνια. Σβαμπ, Αγκούστο, Ελ Καντουρί
στα χαφ και μπροστά, Ζίφκοβιτς, Μπί-
σεσβαρ και Σφιντέρσκι. Στα δυο ενα-
πομείναντα ματς, ο ΠΑΟΚ θα πάει στην
Μπρατισλάβα για να αντιμετωπίσει τη
Σλόβαν και θα υποδεχτεί τη Λίνκολν
του Γιβραλτάρ στην Τούμπα.

Στη μάχη της Ευρώπης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(3αγ.)

Europa League  
Άιντραχτ .....................7
Ολυμπιακός................ 6
Φενέρμπαχτσε ...........2
Αντβέρπ ......................1

Conference League
ΠΑΟΚ .........................7
Κοπεγχάγη .................6
Σλόβαν Μπρ. ..............6
Λίνκολν ......................0
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Μ
ετά το περιστατικό στο
παιχνίδι Δανία - Ισλανδία
στο πρόσφατο Euro 2020,

όπου ο Δανός παίκτης Έρικσεν
υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα και ευτυχώς με τη
χρήση του απινιδωτή σώθηκε, η
«Political» ανέδειξε το πολύ μεγά-
λο θέμα της έλλειψης του συγκε-
κριμένου ιατρικού εργαλείου από
τα γήπεδα. Πράγματι, πολλές τοπι-
κές ποδοσφαιρικές ενώσεις της
χώρας το αγόρασαν, δεν είναι και
ακριβό, κοστίζει μέχρι 1.000 ευρώ
ο πιο ακριβός. Στο ματς, ωστόσο,
του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
ανάμεσα στην Καλαμωτή και τον
Ατρόμητο Αγίου Γεωργίου στη Χίο,
ο απινιδωτής, όταν χρειάστηκε,

ήταν… κλειδωμένος στα γραφεία
της κοινότητας! Έπρεπε να είναι
στο αστυνομικό τμήμα. Όταν πα-
ράγοντας της φιλοξενούμενης
ομάδας κατέρρευσε, αναγκάστη-
καν να σπάσουν την πόρτα της κοι-

νότητας για να τον πάρουν και να
σώσουν τελικά τη ζωή του άτυχου
άνδρα. Ευτυχώς που στο γήπεδο
ήταν και ο πρόεδρος του Ατρομή-
του που είναι γιατρός. Γιατρός του
αγώνα υπήρχε; 

Ο απινιδωτής ήταν… κλειδωμένος Υπάνθρωποι στα Τέμπη…
Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο που στήθηκε

στα Τέμπη για να θυμίζει το τραγικό δυστύχημα
του 1999, που στοίχισε τη ζωή σε έξι οπαδούς του
ΠΑΟΚ, που επέστρεφαν με λεωφορείο από την
Αθήνα. Το ένα βράδυ έκαψαν τα κασκόλ και το
επόμενο πριόνισαν τα κοντάρια. Θλιβερό θέαμα
από ακόμα πιο θλιβερούς ανθρώπους. 

Μια ομάδα μόνος του

Με δυο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο η Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ απέδρασε με τον βαθμό της
ισοπαλίας από το Μπέργκαμο κόντρα στην Ατα-
λάντα. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έπιασε πέναλτι
του Λεβαντόφσκι, αλλά ο Πολωνός σημείωσε
χατ τρικ στη νίκη 5-2 της Μπάγερν επί της Μπεν-
φίκα. Τα άλλα αποτελέσματα: Βιγιαρεάλ - Γι-
ουνγκ Μπόις 2-0, Γιουβέντους - Ζενίτ 4-2, Ντι-
ναμό Κιέβου - Μπαρτσελόνα 0-1, Σεβίλλη - Λιλ
1-2, Βόλφσμπουργκ - Σάλτσμπουργκ 2-1, Μάλμε
- Τσέλσι 1-2.

«Τον έστειλα στον διάολο…»
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στις καθυστε-

ρήσεις, έδωσε την ισοπαλία 2-2 στη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ κόντρα στην Αταλάντα και στο τέλος
αγκαλιάστηκε με τον προπονητή της ιταλικής
ομάδας Τζιανπιέρο Γκασπερίνι. Τι του είπε ο Ιτα-
λός εκείνη τη στιγμή; Το αποκάλυψε γελώντας:

«Τι του είπα; Να πάει στον διάολο. Στα δέκα
σουτ που κάνει, τα εννιά καταλήγουν

στην εστία». 

Σε δημοπρασία 
αντικείμενα 

του Μαραντόνα 
Σε δημοπρασία με δικαστική απόφαση

βγαίνει το σπίτι που είχε αγοράσει για τους
γονείς του στο Μπουένος Άιρες ο αδικοχαμένος
Ντιέγκο Μαραντόνα. Ακόμα, οι δυο πολυτελέστα-
τες BMW, αλλά και μία επιστολή του ηγέτη της Κού-
βας Φιντέλ Κάστρο, που τον προέτρεπε να συνεχί-
σει την αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά. Η δημο-
πρασία θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου.

«Κανένα πέναλτι στον Μάνταλο»
Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ, στην
καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φάσεων των
αγώνων της Super League 1, αποφάνθηκε ότι στο
παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, 2-1 στο ΟΑΚΑ, δεν
έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ του αρχηγού
της Ένωσης Πέτρου Μάνταλου. Για τα δύο πέναλτι
που καταλογίστηκαν υπέρ του ΠΑΟΚ κόντρα στον
Απόλλωνα στην Τούμπα, ο Κλάτενμπεργκ τόνισε ότι
ορθώς δόθηκαν.

Ασυγκράτητος 
ο Γιάννης

Ύστερα από τρεις σερί ήττες, οι πρωταθλητές ΝΒΑ Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν
117-89 τους Πίστονς στο Ντιτρόιτ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κλέβει την
παράσταση, αγγίζοντας το τριπλ νταμπλ, με 28 πόντους, 9 ασίστ, 8 ριμπάουντ. 
Πολύ καλός και ο Θανάσης με 9 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ 
σε 23 λεπτά. Ο νεαρός Καλαϊτζάκης έπαιξε 7:54 και είχε 1 κόψιμο και 1 κλέψιμο. 



Π
έπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του
διάσημου showman Γιώργου Μαρίνου. Ο
πολυτάλαντος καλλιτέχνης έχει εξαφανι-
στεί τα τελευταία χρόνια από προσώπου

Γης χωρίς κανείς να γνωρίζει ακόμη και αν βρίσκε-
ται στη ζωή! Άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον
δεν έπαψαν να τον αναζητούν, με τις προσπάθειες
εντοπισμού να καταλήγουν στο κενό, λες και ξαφνι-
κά έγινε αόρατος…

Οι πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις της καλής
του φίλης Κατιάνας Μπαλανίκα, η οποία δήλωσε
άγνοια για την τύχη του, προκάλεσαν νέα ερωτήμα-
τα. «Δεν έχω επαφές, ούτε εγώ ούτε κανένας μας.
Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι κοντά σε μια οικογέ-
νεια που είναι φίλοι και τον αγαπάνε και δεν έχουμε
επαφή. Υποθέτουμε ότι είναι καλά. Προφανώς είναι
επιλογή του», αποκάλυψε, προσθέτοντας: «Κατάλα-
βα ότι δεν θέλει (σ.σ.: την επικοινωνία) γιατί αν ήθε-
λε… Εγώ, ξέρεις, όταν κάποιος δεν θέλει, υποχω-
ρώ. Δεν επιμένω. Σέβομαι τις επιλογές των ανθρώ-
πων».

Τα ίχνη του 82χρονου σήμερα Γιώργου Μαρίνου
χάθηκαν πριν από επτά χρόνια. Τον Φεβρουάριο του
2014 νοσηλεύτηκε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο
«Υγεία» έπειτα από έμφραγμα που υπέστη, με την
Άννα Φόνσου να βρίσκεται στο πλευρό του νυχθη-
μερόν. Όταν πήρε εξιτήριο από την κλινική, οι φω-
τογράφοι που καραδοκούσαν για ένα «κλικ» τον
απαθανάτισαν αδυνατισμένο, ταλαιπωρημένο με
λευκά γένια και μαύρη μπαντάνα στο κεφάλι. Η
σπουδαία κυρία του θεάτρου τον φιλοξένησε στο
«Σπίτι του Ηθοποιού». Όταν έφυγε όμως, εξαφανί-
σθηκαν τα ίχνη του.

Η Άννα Φόνσου, στα χρόνια που ακολούθησαν,
δεν έκρυψε ποτέ την ανησυχία της για την τύχη του
αξεπέραστου και πρωτοπόρου καλλιτέχνη. Δεν ήταν
φίλοι μέχρι που συναντήθηκαν στο νοσοκομείο, αλ-
λά ανησυχούσε. «Νόμιζα ότι θα ξαναβγεί στο επάγ-
γελμα. Είχε κάνει την εγχείρηση, είχε πάρει τα πάνω
του και μου έλεγε ότι θέλει να παίξει στο Εθνικό. Για
αυτό έμεινα έκπληκτη που χάθηκε», ανέφερε τότε η
ηθοποιός.

Η επιθυμία της να μάθει τα νέα του «φρέναρε»
ξαφνικά όταν ήρθε αντιμέτωπη, όπως ισχυρίζεται η
ηθοποιός, με έναν άντρα που συστήνεται ως φύλα-
κας-άγγελος του Γιώργου Μαρίνου και έχει αναλά-
βει τη φροντίδα του. «Αυτός ο άνθρωπος, όποτε
ανακατεύομαι εγώ, με παίρνει τηλέφωνο και μου
λέει ότι θα μου κόψει τα πόδια. Δεν έχω σταματήσει
επειδή με απειλεί, αλλά όσο και να ψάξω τον Γιώρ-
γο, δεν τον βρίσκω. Τον περιποιείται απ’ ό,τι έχω μά-
θει, αλλά δεν θέλει να μας πει πού είναι και πώς εί-
ναι. Μπορεί να μη θέλει και ο Γιώργος να είναι με
κόσμο», αποκάλυψε σε δηλώσεις της. 
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• Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπι-
σμπίκης: Ρομαντικό ταξιδάκι για δύο
στη Ρώμη!

• Η Ζήνα Κουτσελίνη καλε-
σμένη απόψε στο «Ανοιχτά»
της Αννίτας Πάνια. Θα ανα-
φερθεί στο παρασκήνιο της
απομάκρυνσής της από τον
Alpha λόγω Κωνσταντίνας
Σπυροπούλου!

• Φρουρούμενος νοσηλεύεται στο
Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ο Τάσος
Ξιαρχό μετά το θρίλερ της εξαφάνι-
σής του. «Δεν το έσκασα για να γλι-
τώσω», ανέφερε σε δηλώσεις του.

• Τίτλοι τέλους στο ειδύλλιο
της Σοφίας Χαρμαντά με τον
Τζεράρντ Μπάτλερ.

• Επιστροφή της Αννίτας Ναθαναήλ
στην πασαρέλα μαζί με την κόρη της
Τερέζα Χάμπερτ στην «Εβδομάδα
μόδας».

• H σύζυγος του Αντώνη Ρέ-
μου Yβόννη Μπόσνιακ έγινε
εθελόντρια αιμοδότης.

• Η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυ-
ψε πως έχει δεχτεί bullying για τα κι-
λά της.

• Ο Alex Sid, o δημιουργός
των τραγουδιών της σειράς
«Άγριες μέλισσες», θα εμ-
φανιστεί σε μουσική σκηνή
με την Αναστασία Μουτσά-
τσου και τον Δημήτρη Γκο-
τσόπουλο.

• Ο Τάσος Ιορδανίδης έκανε... θεα-
τρικό έργο τον έγγαμο βίο με τη σύ-
ζυγό του Θάλεια Ματίκα!

• Ο Γιώργος Θεοφάνους επί-
σημα στο Open! Ο κορυφαίος
συνθέτης και στιχουργός θα
παρουσιάζει δική του εβδο-
μαδιαία μουσική εκπομπή!
(φωτο)

• Παρασκευή 12 Νοεμβρίου η πρε-
μιέρα της μουσικής εκπομπής «Βι-
νύλιο» με τον Αντώνη Κανάκη.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα Η «εξαφάνιση» του

Γιώργου Μαρίνου



Καταπέλτης για τον Ξιαρχό Μπίρες με τον Μπισμπίκη

Ο τηλεοπτικός «Ντόντος» της σειράς «Κο-
μάντα και Δράκοι» απέκτησε νέο φίλο: τον
συμπρωταγωνιστή του Βασίλη Μπισμπίκη! Ο
26χρονος ΑμεΑ Λευτέρης Κοκογιαννάκης
που έχει κατακτήσει το τηλεοπτικό κοινό με το
υποκριτικό του ταλέντο, θαυμάζει απεριόρι-
στα τον σύντροφο της Δέσποινας Βανδή, με
τον οποίο κάνουν στενή παρέα. Σε ένα μεση-
μεριανό μπρέικ, ο viral Κρητικός φωτογρα-
φήθηκε με τον γοητευτικό πρωταγωνιστή να
πίνουν μπίρα σε ταβέρνα, αποκαλύπτοντας με
ενθουσιασμό: «Αυτές οι γνωριμίες είναι οι
καλύτερες. Γεια σου, μπαρή μου!».

Σπαρακτικό αντίο

Με συγκινητικά λόγια αγάπης η Άννα Φόνσου
αποχαιρέτησε τον πρώην σύζυγό της Τάκη
Μπουγά που έφυγε από τη ζωή την περασμένη
Δευτέρα. «Είσαι ό,τι καλύτερο και σπάνιο συ-
νάντησα στη ζωή μου. Ήταν 18/05/1985 όταν
παντρευτήκαμε. Δεν έχει σημασία αν χωρίσαμε,
δεν πάψαμε ποτέ να αγαπιόμαστε. Σου ζητώ συγ-
γνώμη αν κάποτε σε στενοχώρησα. Σ’ αγαπώ»,
έγραψε στο Instagram η σπουδαία κυρία του θε-
άτρου, αποκαλύπτοντας πως τους τελευταίους
δύο μήνες ο γνωστός συνθέτης νοσηλευόταν σε
ιδιωτική κλινική.

Τα δύσκολα με την υγεία της
Σοφίας Βόσσου πέρασαν. Οι
χειρουργικές επεμβάσεις, οι
νοσηλείες, τα εφιαλτικά δημο-
σιεύματα που ήθελαν τη ζωή
της να κινδυνεύει, όλα ανήκουν
πλέον στο παρελθόν και η δη-
μοφιλής τραγουδίστρια επέ-
στρεψε στη σκηνή. Στην πρό-
σφατη πρεμιέρα της, η Λένα
Αλκαίου έδωσε το «παρών»
και αποκάλυψε στο Instagram:
«Είχα πάει να ακούσω την αγα-
πημένη Σοφία Βόσσου! Το χά-
ρηκα πολύ».

Μαζεύει ελιές
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης βρίσκεται
στο κτήμα του στη Μάνη για λιομάζωμα!
Ο γνωστός ηθοποιός στον ελεύθερο
χρόνο του απολαμβάνει τον ρόλο του
αγρότη και δεν κρύβει τη χαρά του με
όσα του προσφέρει απλόχερα η φύση.
«Χθες μάζεψα τις πρώτες ώριμες ελιές,
για να φτιάξω θρούμπες που μου αρέ-
σουν!» αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής
της σειράς «Συμπέθεροι από τα Τίρα-
να», δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο.

Με κέφι και μπρίο

Γ
ροθιά στο στομάχι το συγκλονιστικό ποστ του Κώστα
Δρακούλα με αποδέκτη τον Τάσο Ξιαρχό. Ο δημοφιλής
ράπερ, γνωστός ως «Θηρίο», σχολίασε τις ντροπιαστικές

body shaming αναρτήσεις του χορογράφου, κάνοντας μια ανα-
φορά στο δικό του παρελθόν, τότε που ήταν υπέρβαρος. «Κάνεις
εσύ κριτική και μάλιστα παράνομη δημοσιοποίηση ενός κοριτσι-
ού, επειδή είναι παχουλή; Ήμουν 240 κιλά ΧΟΝΤΡΟΣ και τα κα-
τάφερα, αλλά η παχυσαρκία άφησε στο σώμα μου ανεπανόρθω-
τες αισθητικές βλάβες. Ξέρεις γιατί άρεσα στις γυναίκες και τότε
αλλά και τώρα που το δέρμα μου έχει κρεμάσει σαν κουρτίνα;
Γιατί νιώθω ωραίος και γ…ς κι αυτό βλέπουν οι γύρω μας και όχι
την εικόνα! Δεν θα σε βρίσω, γιατί εγώ που είμαι και πραγματικά
επώνυμος, προσπαθώ να είμαι άνθρωπος. Σε λυπάμαι», έγραψε
ο μουσικός, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του από το πριν και το
μετά.

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Μάχη με τον κορονοϊό
Οικογενειακώς νοσούν από τον κορονοϊό η Μαρία Κορινθίου, ο Γιάν-
νης Αϊβάζης και η κόρη τους. Η 13χρονη Ισμήνη διαγνώσθηκε προχ-
θές θετική στην Covid-19, μπαίνοντας σε καραντίνα 14 ημερών, μαζί
με τη διάσημη μαμά της. Η κατάσταση της υγείας του Γιάννη Αϊβάζη
βελτιώνεται σταδιακά, μετά την επταήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο
«Σωτηρία», λόγω αναπνευστικών επιπλοκών που του προκάλεσε η
νόσος.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
ι μεγαλύτερες αρθρώσεις του σώ-
ματός μας είναι τα γόνατα και τα
ισχία. Υποστηρίζουν όλο το σωματι-
κό βάρος και λειτουργούν σε στενό

συντονισμό, έτσι ώστε να μπορούμε να βαδί-
ζουμε, να τρέχουμε, να αθλούμαστε και να ση-
κώνουμε βάρος. Με την πάροδο του χρόνου,
πολλοί αρχίζουν να αισθάνονται πόνο λόγω της
οστεοαρθρίτιδας, μιας διαδικασίας φθοράς των
αρθρώσεων από την καταπόνησή τους. Με πόνο
στο γόνατο ή στο ισχίο, οι ασθενείς ξεκινούν να
κάνουν φυσικοθεραπεία, να παίρνουν φάρμα-
κα, να κάνουν ήπιες παρεμβάσεις, αρθροσκό-
πηση και ενέσεις για ανακούφιση από τον πόνο.
Για μερικούς, τα προβλήματα στο γόνατο και στο
ισχίο γίνονται τόσο δύσκολα που η αντικατάστα-
σή τους προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για
επιστροφή στην κανονικότητα χωρίς πόνο.

«Η αρθροπλαστική γόνατος είναι μια αποδε-
δειγμένα αποτελεσματική χειρουργική επέμ-
βαση για την ανακούφιση του πόνου και την
αποκατάσταση της λειτουργίας της άρθρωσης.
Ωστόσο, η ποιότητα και η πληρότητα των αποτε-
λεσμάτων στην οποία επιτυγχάνονται αυτοί οι
στόχοι είναι μεταβλητές. Ένας από τους σημαν-
τικότερους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι
τα άτομα είναι ανατομικά διαφορετικά», επιση-
μαίνει ο ορθοπεδικός χειρουργός Ευάγγελος
Γάκης και εξηγεί πως «η αντικατάσταση του
ισχίου είναι μια πολύ λιγότερο επώδυνη επέμ-

βαση. Οι ασθενείς χρησιμοποιούν πατερίτσες
για λίγο και στη συνέχεια αισθάνονται τα ισχία
τους φυσιολογικά. Στο γόνατο όμως, με όποια
τεχνική, με τον καλύτερο χειρουργό, με την κα-
λύτερη τοποθέτηση, χρειάζονται έξι μήνες έως
ένας χρόνος για ανάρρωση από την ολική χει-
ρουργική επέμβαση και ακόμη και τότε, η αί-
σθηση του γονάτου δεν είναι φυσιολογική. Το
ισχίο είναι πιο απλή άρθρωση ενώ το γόνατο
πρέπει να εξισορροπήσει φορτία πιο μακριά

από το κέντρο βάρους αλλά και να κάνει πιο πο-
λύπλοκες κινήσεις. Μια ολική αντικατάσταση
γόνατος αφαιρεί περισσότερο ιστό αλλά και
οστό. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι περισσότε-
ρος στην αρθροπλαστική του γόνατος, αφού τα
μαλακά μόρια επηρεάζονται από τη χειρουργι-
κή επέμβαση περισσότερο από ό,τι τα μαλακά
μόρια γύρω από το ισχίο. Πολλές φορές συστή-
νουμε στους νέους να υποβληθούν σε μερική
αρθροπλαστική στο γόνατο. Αναρρώνουν γρή-
γορα και νιώθουν φυσιολογικά. Στις αρθροπλα-
στικές που αλλάζουμε το μισό γόνατο πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί και να χειρουργούμε με
απόλυτες ενδείξεις και όχι σχετικές, ειδάλλως
θα αποτύχει».

Το άμεσο περπάτημα μετά την αρθροπλαστι-
κή είναι απόδειξη της καλά αλλαγμένης άρθρω-
σης. «Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορού-
με να επέμβουμε δραστικά στη διαδικασία
επούλωσης που είναι χαραγμένη βαθιά στο αν-
θρώπινο DNA και διέπεται από τους κανόνες
της φύσης. Για το ισχίο οι έξι μήνες είναι αρκε-
τοί. Για το γόνατο στους έξι μήνες φεύγει το
60%-70% των συμπτωμάτων», λέει ο κ. Γάκης. 
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Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Πώς αντιμετωπίζονται 
τα προβλήματα στις μεγαλύτερες 
αρθρώσεις του σώματος

Τρισδιάστατα εμφυτεύματα  
«Τελευταία, με τα τρισδιάστατα εμφυτεύματα
περισσότερο στο γόνατο και λιγότερο στο
ισχίο μπορεί να επιτευχθεί πλήρης αντιγρα-
φή της άρθρωσης από ανατομικής και εμβιο-
μηχανικής άποψης με αποτέλεσμα πολύ κα-
λύτερο από ό,τι προσφέρουν οι συμβατικές
τεχνικές, οι τρισδιάστατοι οδηγοί ή τα υπο-
βοηθούμενα ρομποτικά συστήματα. Αυτές οι
τεχνικές χρησιμοποιούν συμβατικά μοσχεύ-
ματα, στα οποία προσαρμόζεται η άρθρωση
στο μόσχευμα, κατά προσέγγιση τις περισσό-
τερες φορές. Στα τρισδιάστατα μοσχεύματα
προσαρμόζεται το ένα και μοναδικό κατα-
σκευασμένο μόσχευμα στα μέτρα του οστού
της άρθρωσης», καταλήγει ο κ. Γάκης.

Αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου

Ευάγγελος Γάκης, 
ορθοπεδικός χειρουργός 
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Σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του
Σκορπιού, όπου λίγο πριν αλλάξει η μέρα
στις 23.14 ώρα Αθήνας θα έρθει σε σύνοδο

με τον Ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά το νέο της
ταξίδι με διάρκεια περίπου 28 μέρες, έως ότου
δούμε και πάλι τη Σελήνη να κάνει σύνοδο με τον
Ήλιο. Η Νέα Σελήνη, ανάλογα σε ποιο ζώδιο
βρίσκεται και ποιες πλανητικές όψεις δέχεται,
φέρνει κάποια γεγονότα που καθορίζουν συνήθως
νέα ξεκινήματα. Η Νέα Σελήνη, αυτήν τη φορά σε
όψη αντίθεσης με τον πλανήτη του απρόοπτου
Ουρανού, ενεργοποιεί για ακόμη μία φορά τα
ζώδια του Σταθερού Σταυρού, κάτι που κάνει πιο
έντονα τα γεγονότα που θα συμβούν. Ιδίως εσείς
που ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο (Ταύροι,
Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι) θα έχετε αλλαγές
και γεγονότα που θα έρθουν με τον πιο απρόσμενο
τρόπο. Πιο αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν οικονομικά
ζητήματα που σίγουρα θα σας απασχολήσουν
και θα μπείτε στη διαδικασία να βάλετε σειρά σε
αυτό τον τομέα. Επίσης, οι ανασφάλειες της
προσωπικής σας ζωής θα σας παροτρύνουν να
απομακρυνθείτε από πρόσωπα που δεν σας
προσφέρουν γαλήνη και εμπιστοσύνη.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Νέα Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
κάνει το ενδιαφέρον σας πιο έντονο για τον σύν-
τροφό σας ή, αν είστε αδέσμευτοι, για την εξέλιξη
της προσωπικής σας ζωής. Αυτή την περίοδο κα-
λό είναι να μη ρισκάρετε και να μην πάρετε ση-
μαντικές αποφάσεις, οι οποίες δεν θα έχουν
διάρκεια. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί
τον τομέα της εργασίας σας και σας δίνεται η ευ-
καιρία να αναδειχθείτε μέσα από μία νέα επαγγελ-
ματική προοπτική. Η φροντίδα της υγείας σας είναι
ένα από τα θέματα που θα σας απασχολήσουν έντο-
να. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, κυρίως του δεύτερου
δεκαημέρου, η Νέα Σελήνη, αν και έχει έντονους
αρνητικούς κραδασμούς, εσείς είστε από τα ζώ-
δια που θα ευνοηθούν και μάλιστα με ξαφνικές
ευκαιρίες. Βέβαια, έχω ξαναπεί ότι, όταν συμβαί-
νει μια δύσκολη πλανητική όψη ή κάτι που θα τα-
ράξει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, κανείς δεν
μένει αμέτοχος, γιατί ένας δικός μας τομέας βάλ-
λεται και θα επηρεαστεί από τη γενικότερη εικό-
να που υπάρχει. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Νέα Σελήνη για εσάς πραγματοποιείται στο τέ-
ταρτο ηλιακό σας σπίτι, όπου σας ωθεί να ασχο-
ληθείτε με το σπίτι και την οικογένειά σας. Ίσως
να έχετε μια μετακίνηση από τόπο σε τόπο λόγω
εργασίας ή άλλων συνθηκών. Για τους γεννημέ-
νους από 31 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου χρειάζε-
ται αρκετή προσοχή σε βασικούς τομείς της
ζωής σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους οι επαφές σας με τους
άλλους θα είναι πιο έντονες και σίγουρα δεν θα
νιώσετε μοναξιά. Θα υπάρξουν νέα δεδομένα και οι
υποθέσεις που σας απασχολούν ίσως να αφορούν
μια μετακίνησή σας, που θα σας βοηθήσει να βρείτε
λύσεις σε νομικά ή άλλα θέματα που θα έχουν την
επικύρωση συμβολαίων κ.ά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς στον τομέα των οικονομι-
κών σας θα πραγματοποιηθεί η Νέα Σελήνη και
θα σας φέρει αρκετές αναστατώσεις πάνω σε
αυτό το θέμα. Για το επόμενο δεκαπενθήμερο
θα πρέπει να βρίσκεστε σε μια ετοιμότητα για
κάθε νέο δεδομένο που θα παρουσιαστεί και
αφορά τα εισοδήματά σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς η Νέα Σελήνη στο
δικό σας ζώδιο μπορεί να φέρει αρκετές εξε-
λίξεις σε προσωπικό επίπεδο. Οι σχέσεις που
σας πιέζουν και σας δημιουργούν εκνευρισμό
θα φύγουν από τη ζωή σας με έναν επεισοδια-
κό τρόπο. Ίσως, μάλιστα, γνωρίσετε κάποιο
πρόσωπο που θα αλλάξει τα μέχρι τώρα δε-
δομένα στη ζωή σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι. Ήρθε η στιγμή να ασχοληθείτε με
τον εσωτερικό σας εαυτό, να βρείτε πράγματα που
θα ευεργετήσουν την ψυχολογία σας και να μάθετε
τις αλήθειες που κάποιοι σας έκρυβαν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Νέα Σελήνη είναι για εσάς μια εικόνα των φι-
λικών και συναισθηματικών σας σχέσεων αυτή
την περίοδο. Ίσως μάλιστα να αναθεωρήσετε
κάποιες απόψεις σας για κάποιο πρόσωπο ή να
καταλάβετε ότι οι προθέσεις του δεν είναι αυτές
που πιστεύατε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους η Νέα Σελήνη, στο ζε-
νίθ του ωροσκοπίου σας, δημιουργεί νέες συν-
θήκες στην καριέρα σας αλλά και στην κοινω-
νική σας εικόνα. Εσείς που έχετε γεννηθεί από
27 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου θα ζήσετε
έντονα συγκινησιακές στιγμές. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Νέα Σελήνη είναι θετική προς το δικό σας ζώ-
διο και ενδεχομένως να σας παρουσιαστούν με
πολύ παράξενο τρόπο ευκαιρίες που θα πρέπει
να τις εκτιμήσετε αμέσως και να μην τις αφήσετε
να φύγουν. Ίσως μάλιστα μια επιθυμία σας γίνει
και με έναν πολύ καθοριστικό τρόπο, που θα έχει
διάρκεια και υπόσταση.
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Όροι Χρήσης Συμμετοχής
Το political.gr (στο εξής αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργα-

νώνει προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με έπαθλο το iPhone 13
128GB & το Samsung Galaxy Z Flip 3. O Διαγωνισμός αφορά τους
χρήστες των κοινωνικών δικτύων Facebook, Instagram & Twitter και
θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές.

1. Διάρκεια Διαγωνισμού
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 02/11/2021 και ώρα 8

π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30/11/2021 και ώρα 9 μ.μ. Ως έπα-
θλο ορίζεται το iPhone 13 128GB & το Samsung Galaxy Z Flip 3. Σε πε-
ρίπτωση που η παραπάνω αναφερόμενη διάρκεια του Διαγωνισμού
τροποποιηθεί, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή
με σχετική δημοσίευση στο Facebook, Instagram & Twitter. O Διορ-
γανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευ-
χέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και με
άλλα πρόσφορα μέσα, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρο-
νικού μηνύματος.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρό-

σωπα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι χρήστες
του διαδικτύου και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυ-
νατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίσταται μόνον κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του, ως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό σημ.1. Από-
πειρα συμμετοχής μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυ-
πόστατη. Για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο συμμετέ-
χων θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που περιγρά-
φονται στο post που θα δημοσιευτεί στους επίσημους λογαριασμούς
του political.gr στο Facebook, Instagram & Twitter κατά το χρονικό
διάστημα που ορίζεται ως Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ερ-
γαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς
τους έως και 2ου βαθμού.

3. Ευθύνη Συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευ-

θύνη για την πλήρη, αληθή και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των
στοιχείων τους. Ελλιπής ή εσφαλμένη ή αναληθής συμπλήρωση των
στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να
ακυρώσει τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώ-
σει κάποιος συμμετέχων, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, εφό-
σον δηλωθεί, δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσω-
πο, αλλά μόνο στον ίδιο τον δηλούντα.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες οφείλουν να μην
προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή
προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της εταιρείας ή τα χρη-
στά ήθη ή αντίκεινται σε διάταξη νόμου και, ιδίως, να μην προσβάλ-
λουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποι-

ουδήποτε τρίτου, καθώς και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

4. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν στον Διοργανωτή

τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών
τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
γνωστοποιούν οι ίδιοι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην καταχώριση των προσωπικών
τους στοιχείων, ήτοι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονο-
ματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας ,σε βάση δεδομένων που
τηρεί ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής αποθηκεύει και χρησιμοποιεί
τα δεδομένα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξατομικευμέ-
νη συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στην κλήρωση για το
έπαθλο του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας στο
πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Περαιτέρω, ο νικητής του διαγωνισμού, συγκατατίθεται ρητώς σε
επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από πλευράς του Διοργα-
νωτή που αφορά στην ανάρτηση στον ιστότοπο political.gr, καθώς και
στα social media του political.gr, φωτογραφιών του, ονοματεπώνυ-
μου και, ενδεχομένως, δηλώσεών του, για διαφημιστικούς σκοπούς,
αλλά και για λόγους διαφάνειας.

Η επεξεργασία είναι σύννομη ως απαραίτητη για την εκτέλεση του
Διαγωνισμού, για τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας με
τις έννομες υποχρεώσεις του, καθώς και για τους σκοπούς των έννο-
μων συμφερόντων που επιδιώκει. Σε περίπτωση που συμμετέχων
στον Διαγωνισμό χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημε-
ρωτικών και newsletter του political.gr, νόμιμη βάση της σχετικής
επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή του αυτή.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται απο-
κλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για
άλλους, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, εκτός εάν η διαβίβαση εί-
ναι απαραίτητη για συμμόρφωση με απαίτηση του νόμου. Η επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστι-
κά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά το πέρας 6 μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού
και τη διάθεση του Δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από αυτούς στο πλαί-
σιο του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται/διαγράφονται, εκτός και αν
προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την κείμενη νομοθεσία ή η τήρησή
τους είναι απαραίτητη για άλλους λόγους. Εφόσον ο συμμετέχων επι-
λέξει να λαμβάνει ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
Διοργανωτή (λ.χ. newsletters), τα στοιχεία επικοινωνίας του διατη-
ρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊ-
κής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νο-
μοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.
4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επι-

κοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέ-
γουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακα-
λούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

5. Διακριτική ευχέρεια Διοργανωτή
Ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, να

ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμ-
μετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που τα
στοιχεία τα οποία καταχώρισαν είναι ελλιπή, εσφαλμένα ή αναληθή,
καθώς και σε περίπτωση που δρουν με τρόπο που αντιβαίνει σε όρους
της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της
εταιρείας ή τα χρηστά ήθη ή με τρόπο που αντιβαίνει σε διάταξη νό-
μου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς
τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση του, να ανακαλέσει,
παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα
προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται
στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις αναφερόμε-
νες στο παρόν διατυπώσεις.

6. Ανάδειξη νικητή
Η ανάδειξη του νικητή και του αναπληρωματικού θα πραγματο-

ποιηθεί μέσω του online εργαλείου https://www.random.org στις
01/12/2021 και ώρα 11 π.μ.

Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στους λογαριασμούς του politi-
cal.gr στο Facebook, Instagram & Twitter μετά την ολοκλήρωση της
κλήρωσης και την επιβεβαίωσή του.

Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυ-
τήν θα επιχειρείται από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συ-
νεργάτες του Διοργανωτή επικοινωνία με τον νικήτη, με σκοπό την
ενημέρωσή του για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επι-
κοινωνία, θα ζητείται από τον νικητή η επιβεβαίωση του ονοματεπώ-
νυμου και του e-mail του προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξακρί-
βωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η
επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής
αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την πίστωση του επάθλου που του
αντιστοιχεί, τότε ο υπάλληλος ή ο εντεταλμένος συνεργάτης του διορ-
γανωτή που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επι-
κοινωνήσει με τον αναπληρωματικό επιλαχόντα.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδο-
ση του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέω-
ση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει
ευθύνης ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση
έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι το έπαθλο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο
του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.

Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια
με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του Διορ-
γανωτή ή/και συνεργατών του.

Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε κα-
μία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος ούτε δίδεται η αξία
του σε χρήμα ή άλλως.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, μπορεί να
απολέσει την ιδιότητά του και να ακυρωθεί η συμμετοχή του, σε περί-
πτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους πα-
ρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

7. Λοιποί Όροι
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται

ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλε-
ται, καθοιονδήποτε τρόπο, από την συμμετοχή τους στην εν λόγω
προωθητική ενέργεια του Διοργανωτή, στην οποία θα μετέχουν πα-
ραχωρώντας ελεύθερα τα προαναφερθέντα προσωπικά τους δεδο-
μένα. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Διοργα-
νωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (inter-
net) καθόλη τη διάρκειά του, καθώς και για την διαφημιστική εκμε-
τάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης
ενημέρωσης ή καταβολής ανταλλάγματος ή/και αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να
συνεχιστεί η επικοινωνία του με τον Διοργανωτή στο πλαίσιο του Δια-
γωνισμού ή/ και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέ-
ρω σκοπούς ή επιθυμεί να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του
αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τον
Διοργανωτή, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατά-
θεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίρρη-
σή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού επικοινωνώντας μέ-
σω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@political.gr

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη απο-
δοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον Δια-
γωνισμό, καθώς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου και της Πολιτι-
κής Απορρήτου και συνεπάγεται παραίτηση του συμμετέχοντα από
κάθε τυχόν αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνι-

σμό, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την πα-
ρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, κατά
τόπον αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθη-
νών.

9. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή διευθέτηση σε σχέση με

τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνι-
σμό, τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου και την Πολιτική Απορρήτου,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου info@political.gr
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