
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 NOEMBΡIOY 2021ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 261

«Ποτέ πιο πάνω από
σένα. Ποτέ πιο κάτω. 
Πάντα δίπλα σου»!

EDITORIAL

ΣΕΛ.  2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

H αυθεντία του άσχετου 
και η «πανδημία» 

της οχλοβοής 
ΣΕΛ. 32

Μεγάλος 

διαγωνισμός

για δύο τυχερούς 

αναγνώστες μας Ένα iPhone 13128GB και ένα Samsung Galaxy Z Flip 3
Πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο www.political.gr

H POLITICAL KΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑN ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ!

ΑΥΞΗΣΗ 20%
ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΛΑΣΤA RAPID
ΣΕ EΝΣΤΟΛΟΥΣ
«ΠΕΛAΤΕΣ» 

Η ΟΜΟΡΦΗ ΞΑΝΘΙA ΚΑΙ 
Ο AΤΑΚΤΟΣ ΠΡOΕΔΡΟΣ!

Γράφουν

Η ασφάλεια του πολίτη 
και νέοι Ποινικοί Κώδικες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 

Γιατί οι άνθρωποι 
δεν ακολουθούν τις 
συμβουλές των γιατρών;

ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

Πώς να κερδίσετε 
σε ένα debate 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ.15

ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ. 9

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΦΙΛΙ ΤΗ ΖΩΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΥΠΕΡΘEΑΜΑ ΣΤΑ ΤΡIΚΑΛΑ Ο «ΜYΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»! ΣΕΛ. 26

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΑYΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟ

ΕΝΦΙΑ 2022

ΑΠO ΤΟΝ ΜAΡΤΙΟ
ΚΑΙ ΣΕ 10 ΔOΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ. 16

ΤΑ ΜΕΓAΛΑ ΡΑΝΤΕΒΟY
ΜΕ ΠΟYΤΙΝ ΚΑΙ ΜΠAΪΝΤΕΝ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ 

Οι σφοδρές αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το κόστος
της αναβάθμισης των F-16 Block «παγώνουν» τις διαπραγματεύσεις 
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«Η
πιο συχνή μορφή βίας προέρχεται
από τον σύζυγο ή τον ερωτικό σύν-
τροφο • Οι γυναίκες 15-44 ετών κιν-
δυνεύουν περισσότερο από βιασμό ή

ενδοοικογενειακή βία παρά από καρκίνο, τροχαία
ατυχήματα, πόλεμο ή ελονοσία • 130 εκατομμύρια
γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί ακρωτηριασμό
γεννητικών οργάνων • Το 55%-95% θυμάτων ενδοοι-
κογενειακής βίας δεν καταγγέλλουν το πρόβλημα»
(Πηγή: womensos.gr).

Εσύ… ο άντρας, ο βαρύς, ο ασήκωτος, ο macho,
που δεν γουστάρεις πολλές κουβέντες και ζαλάδες,
όταν διάβασες τα παραπάνω στοιχεία, πώς ένιωσες;
Μήπως σου πέρασε από το μυαλό η εικόνα που την
είχες πιάσει από τα μαλλιά και την έφερνες σβούρα
επειδή είχες πιει «λίγο παραπάνω»; Πώς ένιωσες

όταν την έκανες μαύρη στο ξύλο επειδή απλώς σου
αντιμίλησε; Πώς θα ένιωθες αν στη θέση της βρισκό-
σουν εσύ με τη «μούρη μπλε μαρέ», επειδή δικαιω-
ματικά ως άνδρας macho γουστάρεις το «ξεπόρτι-
σμα» και να πίνεις ένα ποτήρι παραπάνω; Σίγουρα
όχι ευχάριστα… 

Σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΘΙ την περίοδο 2020-
2021, «ένας από τους βασικότερους παράγοντες που
συνδέεται με τη χρήση βίας στις σχέσεις μεταξύ
συντρόφων είναι η γενικά αποδεκτή ιεραρχική κατα-
νομή των έμφυλων ρόλων, ή αλλιώς οι νόρμες που
καθιστούν την κοινωνική θέση των ανδρών ως πλεο-
νεκτικότερη έναντι των γυναικών. Κατά δεύτερο λό-
γο, σημαντική αναδείχθηκε η παράμετρος της κοι-
νωνικά κατασκευασμένης ενοχοποίησης η ́ αυτο-
ενοχοποίησης του θύματος (victim blaming)».

Είναι τραγικό στην εποχή μας να πολλαπλασιάζον-
ται αυτά τα στερεότυπα. Είναι εγκληματικό η γυναίκα
να επιλέγει σήμερα να είναι το θύμα στην ατέρμονη
αναζήτηση της συντροφικότητας. Η ουτοπική ανοχή
στη βία δεν θα φέρει ποτέ ειρήνη στην πορεία της
σχέσης. Το αντίθετο. Αλλά και η σιωπή από το περι-
βάλλον είναι συνενοχή. Μόνο αν ανοίξουν τα στόμα-
τα, μόνο αν οι λογής νταήδες βρεθούν στιγματισμέ-
νοι στη σέντρα, μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι
κάποια μέρα ο ήλιος μπορεί να λάμπει για όλους. Και
αν μη τι άλλο, σε μια σχέση μπορεί να είναι πολύ δύ-
σκολο να κάνουμε πράξη αυτό που έλεγε ο Αμερικα-
νός συνάδελφος Walter Winchell (1897-1972): «Ποτέ
πιο πάνω από σένα. Ποτέ πιο κάτω. Πάντα δίπλα
σου». Τουλάχιστον όμως για το γαμώτο, αξίζει να
προσπαθήσουμε!
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Π
λείστα όσα ραντεβού κορυφής
περιλαμβάνει το καλαντάρι
του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρ-
χής γενομένης από τον Δεκέμ-

βριο και ως τους πρώτους μήνες του 2022.
Και αυτό γιατί ο πρωθυπουργός έχει απο-
φασίσει να συστηματοποιήσει τις διεθνείς
του επαφές, αλλά και να πραγματοποιήσει
και ραντεβού που δεν έκανε λόγω κορο-
νοϊού. 

Ο πρώτος σταθμός του πρωθυπουργού
θα είναι στις 7 Δεκεμβρίου το Τελ Αβίβ,
προκειμένου να συμμετάσχει στην Τριμε-
ρή Συνάντηση Κορυφής Ελλάδας-Κύ-
πρου-Ισραήλ, μαζί με τον Ναφτάλι Μπένετ
και τον Νίκο Αναστασιάδη. Αμέσως μετά,
ο κ. Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στη Ρωσία,
προκειμένου να κάνει ένα ραντεβού
που… εκκρεμεί εδώ και ενάμιση χρόνο,
με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Αρχικά, το ραντεβού είχε προγραμματι-
στεί για τις 8 Δεκεμβρίου στη Μόσχα. Ο
προγραμματισμός, όμως, άλλαξε και ο κ.
Μητσοτάκης θα βρεθεί την ίδια μέρα στο
θέρετρο του Σότσι, όπου ο κ. Πούτιν δια-
τηρεί την περίφημη ντάτσα του και υποδέ-
χεται ηγέτες, τους οποίους είτε εκτιμά είτε
έχει στενή σχέση μαζί τους. 

Η συνάντηση του κ. Πούτιν με τον κ. Μη-
τσοτάκη θα γίνει σε μια ιδιαίτερη περίοδο
ενεργειακής κρίσης, κατά την οποία η Μό-
σχα κρατά γενικά κλειστή τη στρόφιγγα
και δεν ανταποκρίνεται σε κελεύσματα για
αύξηση της παροχής, παρά την αυξημένη
ζήτηση. Την ίδια ώρα, όμως, αναζητεί
ερείσματα στην Ευρώπη και βλέπει με

ανησυχία τη νέα γερμανική κυβέρνηση,
από την προγραμματική συμφωνία της
οποίας απουσίαζε οιαδήποτε αναφορά
στον NordStream 2, ενώ και οι Πράσινοι
είναι γνωστό ότι δεν είναι ιδιαίτερα θερμοί
απέναντι στις πρακτικές της Μόσχας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης
επιμένει στην εξασφάλιση μιας πιο προσι-

τής τιμής, στη βάση της διμερούς συνεν-
νόησης, καθώς τα συμβόλαια τόσο της Ελ-
λάδας όσο και άλλων χωρών παρόμοιου
μεγέθους διαπραγματεύονται σε επίπεδα
εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με την περυ-
σινή χρονιά. Και μπορεί η κυβέρνηση να
έχει ενεργοποιήσει ένα πακέτο σχεδόν
700 εκατ. ευρώ για την ανάσχεση των επι-
πτώσεων από τις αυξήσεις στην ενέργεια,
πρέπει, όμως, να υπάρξει άμεσα αποκλι-
μάκωση του πρωτογενούς κόστους. 

Στις ΗΠΑ
Ο πρωθυπουργός, όμως, θα βρεθεί για

δεύτερη φορά στη θητεία του στον Λευκό
Οίκο για συνάντηση με τον Αμερικανό πρό-
εδρο Τζο Μπάιντεν, τους πρώτους μήνες του
2022, σίγουρα εντός του πρώτου εξαμήνου,
ίσως και εντός του πρώτου τριμήνου. «Πι-
στεύω ότι θα μπορέσω να επισκεφτώ τις
ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο
πρόεδρος Μπάιντεν είναι κάποιος που γνω-
ρίζει πολύ καλά την περιοχή μας και βρίσκε-
ται πολύ κοντά στην ελληνοαμερικανική
κοινότητα», δήλωσε σε χθεσινή του συνέν-
τευξη στη «Washington Post» ο κ. Μητσοτά-
κης, ο οποίος είχε σχετική συζήτηση και με
την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στο
περιθώριο της Διάσκεψης για τη Λιβύη στο
Παρίσι, προ περίπου δύο εβδομάδων.

Περιοδεία σε Κοζάνη, Γιάννενα 
Στις περιοδείες επιστρέφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από σήμερα το

πρωί θα είναι καθ’ οδόν, επικεφαλής μεγάλου κυβερνητικού κλιμακίου, για την Κο-
ζάνη. Ο νομός είναι, άλλωστε, η βασική εστία του project της ενεργειακής μετάβα-
σης και της απολιγνιτοποίησης. 

Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη, θα
έχει την ευκαιρία για μια εκτενή συζήτηση με τους φορείς της πόλης και της περι-
φέρειας. Μαζί του θα είναι ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπα-
θανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, η γενική γραμμα-
τέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου, ο υφυπουργός Υποδο-
μών Γιώργος Καραγιάννης, ο πρόεδρος του Ταμείου Ανάκαμψης Νίκος Μαντζού-
φας, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης κ.ά. 

Αφορμή για την επίσκεψη αυτή που ήταν στα σκαριά εδώ και καιρό ήταν το προ-
συνέδριο της ΝΔ, ενόψει του συνεδρίου της 3ης Δεκεμβρίου, το οποίο θα γίνει, αύ-
ριο, Σάββατο στα Γιάννενα. Σήμερα το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντη-
ση με τον δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ, τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο
Καχριμάνη, αλλά θα επισκεφθεί και την τοπική ΝΟΔΕ, σε μια προσπάθεια να «ζε-
στάνει» τον κομματικό μηχανισμό, ενόψει του συνεδρίου που θα γίνει μόνο με την
παρουσία εμβολιασμένων. 

Παράλληλα, στον σχεδιασμό του Μαξίμου είναι και επίσκεψη του πρωθυπουργού
στην Ιστιαία της Εύβοιας, στις 10 Δεκεμβρίου, για την πρώτη διαβούλευση του σχε-
δίου ανοικοδόμησης της περιοχής που εκπονεί η επιτροπή Μπένου.

Από το Σότσι με τον Πούτιν ως
την Ουάσιγκτον με τον Μπάιντεν

Τα ραντεβού
κορυφής του
Μητσοτάκη!

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Κ
οινό δρόμο και στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας φαίνεται
να ακολουθούν Ελλάδα και
Γαλλία, καθώς τόσο εμείς όσο

και το Παρίσι αποκλείουν το ενδεχόμενο
επιβολής lockdown και θεωρούν ότι η
απάντηση στην ανάσχεση της πανδημίας
είναι ο μαζικός εμβολιασμός των πολιτών
τόσο με την πρώτη όσο και με την ανα-
μνηστική δόση.

Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε για ακόμη
μια φορά ότι lockdown δεν υπάρχει στον
ορίζοντα, με τον κυβερνητικό εκπρόσω-
πο να ξεδιπλώνει τους άλλους τρεις άξο-
νες πάνω στους οποίους κινείται με στό-
χο να μείνουν ανοιχτές κοινωνία, οικο-
νομία και εκπαίδευση, αλλά και κυρίως
να περιοριστούν οι απώλειες σε ανθρώ-
πινες ζωές.

Με την αναμνηστική δόση να αποτελεί
προαπαιτούμενο ελευθερίας κινήσεων
για τους πολίτες άνω των 60 ετών, με την
ενίσχυση του ΕΣΥ με κάθε τρόπο και με
τα μονοκλωνικά να μπαίνουν στο παιχνί-
δι, αλλά και με τους ελέγχους για την
εφαρμογή των μέτρων να μην ατονούν
αλλά να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθ-
μούς θα «πολεμήσει» η κυβέρνηση τη
διασπορά του ιού.

Με την αξιωματική αντιπολίτευση να
επιμένει να ανεβάζει τους τόνους στο θέ-
μα των χειρισμών της πανδημίας, το πολι-
τικό θερμόμετρο παίρνει φωτιά, καθώς ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε το

γάντι και απάντησε στους σκληρούς χα-
ρακτηρισμούς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάν-
νης Οικονόμου, αφού ξεκαθάρισε για
ακόμη μια φορά ότι ούτε lockdown θα γί-
νει ούτε το ΕΣΥ θα καταρρεύσει, επιτέθη-
κε στον κ. Τσίπρα λέγοντας ότι «μοιάζει
να εύχεται το lockdown χωρίς να το ειση-
γείται». Άλλωστε, ο κ. Τσίπρας πολλές

φορές στην πολιτική του διαδρομή έχει
κάνει χρήση της περίφημης ρήσης του
Μάο: «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κα-
τάσταση». Έτσι, κάλεσε τον κ. Τσίπρα να
απαντήσει αν εισηγείται lockdown, αν
έχει να προτείνει λύσεις, ενώ τον κατηγό-
ρησε ότι λέει ψέματα και απάντησε με
στοιχεία για την κατάσταση στο ΕΣΥ.

Εύφορο έδαφος συνάντησε άλλη μια πρόταση του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη προς τους Ευρωπαίους εταίρους

μας. Με την Ελλάδα να έχει ήδη θέσει τους επτά μήνες

ως όριο ώστε να προχωρήσουν στην τρίτη δόση οι πολί-

τες άνω των 60 ετών, αλλιώς το πιστοποιητικό εμβολια-

σμού δεν θα είναι έγκυρο, δείχνει τον δρόμο που θα ακο-

λουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Η επιστολή Μητσοτά-

κη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποτελεί τον «οδικό

χάρτη» και για τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΕ.

Αυτό φάνηκε από τις συστάσεις που επίσημα ανακοί-

νωσε η Κομισιόν προς τις χώρες-μέλη για το ευρωπαϊκό

ψηφιακό πιστοποιητικό. Πρότεινε να έχει ισχύ για 9 μή-

νες μετά τον πλήρη εμβολιασμό σε ό,τι αφορά τις μετακι-

νήσεις εντός της ΕΕ. Στην ουσία, οι τρεις μήνες μετά την

παρέλευση του εξαμήνου δίνονται γιατί σε κάθε χώρα

είναι διαφορετικές οι εκστρατείες εμβολιασμού. Μάλι-

στα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη χώρα μας πρώτοι

ανοίξαμε την τρίτη δόση και είμαστε από τις πρώτες χώ-

ρες στην Ευρώπη που καθιστούμε την αναμνηστική δό-

ση ως προϋπόθεση προκειμένου να θεωρούνται πλήρως

εμβολιασμένοι οι συμπολίτες μας από 60 ετών και πάνω.

Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, αναμένεται να «κλει-

δώσουν» σε επίπεδο ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στα

μέσα Δεκεμβρίου και ανάλογα πώς θα έχει εξελιχθεί η

επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ, που μετράει πάνω

από 1,5 εκατομμύριο θύματα από την πανδημία.

Τα τρία «όπλα» της κυβέρνησης 

Μαξίμου: «Lockdown 
δεν θα γίνει, όσο 
και να το εύχεται 
ο ΑλέξηςΤσίπρας»

Η πρόταση Μητσοτάκη για 
το πιστοποιητικό εμβολιασμού



«Δ
υνατά» παίζει ο Αλέξης
Τσίπρας το τελευταίο
χρονικό διάστημα,
έχοντας ξεκάθαρα πε-

ράσει από την άμυνα στην επίθεση κατά
του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον οποίο
χρεώνει τα αποτελέσματα της κακοδια-
χείρισης της πανδημίας. 

Οξύνοντας τον πολιτικό λόγο, με λέξεις
και φράσεις που δεν μας είχε συνηθίσει
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να έχει
ανακτήσει τη διάθεση να αναλάβει τα
ηνία της εξουσίας. Μιλώντας στην τηλεό-
ραση TRT το απόγευμα της Τετάρτης,
έκανε λόγο για εκατόμβη νεκρών εάν δεν
παρθούν μέτρα. «Η χώρα από τον Μάιο
και μετά καταγράφει αρνητικά ρεκόρ, εί-
μαστε στη χειρότερη θέση στη Δυτική
Ευρώπη σε αριθμό θανάτων», ανέφερε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και παρουσία-
σε ένα διάγραμμα που δημοσίευσαν χθες
οι «Financial Times», «που δείχνει ότι η
Ελλάδα σε αριθμό θανάτων και κρου-
σμάτων είναι πολύ πιο πάνω από την Αυ-
στρία και πολύ πιο πάνω από τον μέσο
όρο της ΕΕ».

Μάλιστα, ανέφερε ξανά τον Θάνο
Πλεύρη, χαρακτηρίζοντάς τον ως αντιεμ-
βολιαστή υπουργό Υγείας, κάνοντας ανα-
φορά στις δηλώσεις του «πως δεν είναι
δουλειά της κυβέρνησης να πείσει τους
πολίτες να εμβολιαστούν», καθώς και
του Άδωνι Γεωργιάδη με το χαρακτηρι-
στικό «όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί,
μη σώσει», υποδηλώνοντας πως η Νέα
Δημοκρατία είναι εκείνη που κλείνει το
μάτι στο ακροδεξιό ακροατήριο των αν-
τιεμβολιαστών, με τους υπουργούς της
να αντιμετωπίζουν κυνικά τα δραματικά
αποτελέσματα της πανδημίας. 
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Περαντζάδα
από τον ΓΑΠ
Μοιράζουν θέσεις οι τάσεις
και τα μεγαλοστελέχη
συζητούν και υπόσχονται.
Μάλιστα, τόσο οι παλιοί όσο
και οι καινούργιοι έστειλαν
φίλους να κάνουν μια 
περαντζάδα το βράδυ της 
Τετάρτης από το Θησείο, 
να δουν πόσο κόσμο μάζε-
ψε ο ΓΑΠ. 
«Πολύ θετικό. Εάν είναι ο
αυριανός πρόεδρος, θα
βρούμε κοινό τόπο συνεν-
νόησης», λένε μέλη της
ΚΕΑ, προερχόμενα από το
ΠΑΣΟΚ, τα οποία παραμέ-
νουν κοντά στον Τσίπρα, μό-
νο όσο αξιοποιούνται. Εάν
στο μέλλον παρακαμφθούν
από το παλιό 3%, τον ξέρουν
τον δρόμο της επιστροφής
και δεν ξεχνούν να το υπεν-
θυμίζουν σε κάθε ευκαιρία. 
Μα είναι δυνατόν ο σκληρός
πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ να θέ-
λει συγκυβέρνηση με το ΚΙ-
ΝΑΛ; Φυσικά και το θέλει,
αφού μόνο έτσι το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης θα μπορέσει να εξασφα-
λίσει την εκλογική νίκη,
μιας και τα κόμματα της Αρι-
στεράς (ΚΚΕ και ΜέΡΑ)
έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν
έχουν διάθεση συνεργα-
σίας. Ενδεικτικό μάλιστα της
στροφής των 53 - Ομπρέλας
προς την «πράσινη» γέφυ-
ρα, είναι η συμμετοχή του
Νίκου Μπίστη στο Οργανω-
τικό Γραφείο του κόμματος
(που τον συσχετισμό δύνα-
μης τον έχουν οι 53), εδώ και
τουλάχιστον ενάμιση χρόνο. 

Στηρίζοντας τους ευάλωτους 
Δεν ήταν μόνο λόγω της ημέρας ο λόγος της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα χθες το
πρωί στο ανοιχτό κέντρο διαμονής «A step forward» για ευάλωτες γυναίκες
αιτούσες άσυλο και τα παιδιά τους. Ήταν και ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως Αριστερά,
διεύρυνση, κινηματικά, δικαιώματα και ακτιβιστικές δράσεις έχουν συνάφεια και
θέση στη νέα εποχή του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να δημιουργήσει ο πρόεδρός του.
Και πως ως αυριανός πρωθυπουργός είναι εδώ για να στηρίζει τους ευάλωτους
πολίτες. Μακάρι και τη μεθαύριον να είναι έτσι και να μην αναγκάζονται οι
υπεύθυνοι των δομών να γυρνούν από γραφείο σε γραφείο υπουργών, ζητώντας
οικονομική στήριξη, όπως έγινε σε πολλές περιπτώσεις το 2017.

Ο Τσίπρας ανεβάζει τόνους και 
οι κομματικοί κοιτούν… ΚΙΝΑΛ

Κ. Καραμανλής: «Ποιον ωφελούν οι προσφυγές για το μετρό Θεσσαλονίκης;»
«Ποιον τελικά ωφελούν οι συνεχείς προσφυγές για το

μετρό Θεσσαλονίκης;» κάλεσε τους πολίτες να σκεφτούν ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής από τη Βουλή, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες στον
ΣΥΡΙΖΑ. «Βρισκόμαστε στο σημείο, όπου κάθε διοικητική
πράξη έρχονται και την προσβάλλουν ακόμη και σήμερα
διάφοροι άνθρωποι και διάφορα συμφέροντα. Καλό είναι
να αναρωτηθούμε εάν αυτό δουλεύει τελικά υπέρ του ελ-
ληνικού Δημοσίου», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας: «Με τις

προσφυγές και τις καθυστερήσεις ο ανάδοχος πηγαίνει σε
διαιτησία και εκεί αποζημιώνεται πλουσιοπάροχα».

«Έλεος με την υποκρισία! Έλεος με το ψέμα!» τόνισε σε
έντονο ύφος ο υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ
δόθηκαν ως αποζημίωση στους εργολάβους 200 εκατομ-
μύρια ευρώ. 

Επιπλέον ανέφερε: «Πρέπει να τρέξουμε για να καλύ-
ψουμε όσο γίνεται τον χρόνο που έκλεψαν από τη Θεσσα-
λονίκη οι προσφυγές, με στόχο να καταφέρουμε να ολο-

κληρωθεί το μετρό το 2023». 
Τέλος, επισήμανε ότι το 2019 η πρόοδος του έργου ήταν

στο 40% και σήμερα είναι στο 92%. Σημείωσε, δε, ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ισχυριζόταν ότι θα ήταν έτοιμο το μετρό στην Καλα-
μαριά και είχε κατασκευαστεί το 0% της επιδομής, ενώ σή-
μερα είμαστε στο 75%. «Το ζήτημα δεν ήταν πότε θα γινόταν
το μετρό, αλλά εάν θα γινόταν το μετρό», υπογράμμισε ο
υπουργός, καταγγέλλοντας εκ νέου την απραξία της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης.



Α
ιχμηρά υπονοούμενα για τους
αντιπάλους τους αλλά και
ηχηρό κάλεσμα συμμετοχής
περιλαμβάνουν οι καθημερι-

νές δημόσιες παρεμβάσεις των υποψη-
φίων για την ηγεσία του Κινήματος Αλλα-
γής. Ο στόχος για τον πρώτο γύρο είναι να
κερδίσουν το στοίχημα της συμμετοχής,
προτάσσοντας το γνωστό μότο «καμία
ψήφος χαμένη». Παρά την αυξημένη

αποδοχή που καταγράφουν οι δημοσκο-
πήσεις για το ΚΙΝΑΛ, μεγάλο πονοκέφα-
λο προκαλεί η έξαρση της πανδημίας,
καθώς μπορεί να λειτουργήσει ανασταλ-
τικά στην προσέλευση των πολιτών, ειδι-
κά στις μεγάλες ηλικίες. Τις επόμενες
ημέρες η Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά
καμπάνια με στόχο τη μαζική προσέλευ-
ση ψηφοφόρων στις κάλπες του πρώτου
γύρου. Ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτι-
ση αναμένεται να προκαλέσει η νέα εμ-
φάνιση των γραφείων του κόμματος που
θα εγκαινιαστεί την Κυριακή και είναι
βασισμένη σε μια ιδέα που είχε εγκριθεί
από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά.

Την ώρα, λοιπόν, που η αντίστροφη μέ-
τρηση έχει αρχίσει, οι υποψήφιοι προ-
σπαθούν να αποφύγουν τα ολισθηρά λά-
θη. Ενόψει του ντιμπέιτ της Δευτέρας
ακονίζουν τα ξίφη τους και προετοιμά-
ζονται για τις δύσκολες ερωτήσεις. Σε
κάθε περίπτωση, όμως, προσπαθούν να
μην απογοητεύσουν τους ψηφοφόρους
τους και «ξορκίζουν» σενάρια διάσπα-
σης και προσωπικών ερίδων, που θα
προκαλέσουν δυσφορία στο εκλογικό
σώμα. 

Ο Λοβέρδος
Ενωτικός αλλά με «καρφώματα» προς

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, εμφανί-
στηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στο
Περιστέρι. «Ζητώ μια ευκαιρία ως αγωνι-
στικός πολιτικός. Όχι ως πολιτικός που
κρυβόταν ή θα κρύβεται και δεν θα δίνει
μάχες. Οι άλλοι να ερωτηθούν. Εγώ το έχω
απαντήσει το ερώτημα και το ξαναλέω σή-
μερα εδώ: ό,τι και αν πείτε, ό,τι και αν απο-
φασίσετε, ό,τι και αν διαλέξει το “εμείς”,
εγώ θα είμαι εκεί για να υπακούω στην
πλειοψηφία και στη θέλησή της». 

Ο Ανδρουλάκης
Άνοιγμα στη νέα γενιά που θεωρεί

προνομιακό του πεδίο έκανε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης. «Έχουμε προοπτική μόνο αν
μας εμπιστευτούν ξανά οι νεότερες γε-
νιές», για να προσθέσει στο ίδιο ύφος ότι
στόχος του είναι «να σπάσουμε τις επε-
τηρίδες», και αναρωτήθηκε: «Γιατί οι νέ-
οι άνθρωποι αποστρέφονται την πολιτι-
κή; Διότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι
τα κόμματα είναι πρόβλημα στη ζωή
τους, δεν είναι λύση». 

Ο Χρηστίδης
Ωστόσο στο πεδίο των νέων βρίσκει

ηχηρή αποδοχή ο Παύλος Χρηστίδης, ο
οποίος χθες από τη Θεσσαλονίκη έστειλε
το δικό του μήνυμα: «Αξιακά τα χαρακτη-
ριστικά της εκλογικής διαδικασίας, δεν
αποτελεί μάχη γενεών η εσωκομματική
διαδικασία, οι νέοι άνθρωποι λείπουν
από τη μάχη στην πολιτική, πρέπει να εί-
ναι στην πρώτη γραμμή, συμμετέχουν οι
νέοι από διαφορετικό μετερίζι, ήρθε η
ώρα να ανατρέψουμε την εικόνα που
έχουμε για την πολιτική διεκδίκηση. Η
ανανέωση είναι ζήτημα ιδεών, αξιών,
πράξεων. Και άλλοι μίλησαν για ανανέω-

ση και για νέα γενιά, μα στην ουσία δεν
έκαναν τίποτα».

Ο Παπανδρέου
Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετο-

χή στις εκλογές είναι και για τον Γιώργο
Παπανδρέου το «κλειδί» για την εκλογική
διαδικασία. Από το Θησείο όπου μίλησε σε
ανοιχτή συγκέντρωση επέμεινε στις κα-
ταγγελίες του για πιθανές παρεμβάσεις
από εξωθεσμικά κέντρα. «Τον πρόεδρο
του Κινήματος Αλλαγής θα τον εκλέξουμε
όλοι εμείς. Δεν θα επιτρέψουμε να τον
εκλέξουν παράγοντες άλλων κομμάτων.
Δεν θα επιτρέψουμε να τον εκλέξουν συμ-
φέροντα και κατεστημένα, που χωρίς
ντροπή θέλουν να ελέγχουν τις ζωές μας,
για να ικανοποιούν τα δικά τους συμφέ-
ροντα. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβάλουν
ένα μικρό και ελεγχόμενο κόμμα, συμπλή-
ρωμα και δεκανίκι άλλων. Η Φώφη Γεννη-
ματά πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις για
να κρατήσει το κόμμα και να το μεγαλώσει.
Συνταχθήκαμε μαζί της σε αυτήν την προ-
σπάθεια», είπε χαρακτηριστικά. 

Η προεκλογική μάχη στο ΚΙΝΑΛ κέν-
τρισε το ενδιαφέρον των στοιχηματικών
εταιρειών, με τους μπουκ να επιχειρούν

να πιάσουν τον παλμό, αναδεικνύοντας
φαβορί και αουτσάιντερ. Μέσα σε δύο
μέρες που άνοιξε το στοίχημα είχαμε
ήδη τις πρώτες ανατροπές. Γνωστή στοι-
χηματική εταιρεία προτάσσει ως φαβορί
τον Νίκο Ανδρουλάκη με απόδοση 1,95,
ενώ όταν «άνοιξε» το στοίχημα τον έδινε
με 2. Αυτό σημαίνει πως όποιος στοιχη-
ματίσει σε αυτή την επιλογή σχεδόν θα
διπλασιάσει τα χρήματά του. Ακολουθεί ο
Γιώργος Παπανδρέου, του οποίου η από-
δοση πέφτει στο 2,25 από 3,5. Στην τρίτη
θέση βρίσκεται ο Ανδρέας Λοβέρδος με
απόδοση που ανέρχεται στο 8 από 3,5
που ήταν πριν από μία μέρα. Με απόδοση
που πληρώνει 100 φορές το ποντάρισμα
«παίζουν» την τριπλέτα των Χρηστίδη,
Καστανίδη και Γερουλάνου.

Ανησυχούν στο ΚΙΝΑΛ 
ότι η έξαρση της πανδημίας
μπορεί να λειτουργήσει
ανασταλτικά στην
προσέλευση των πολιτών,
ειδικά στις μεγάλες ηλικίες
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«Στοίχημα» η συμμετοχή στις κάλπες
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Πολύ ΚΙΝΑΛ έχει σήμερα, αδέρφια, γιατί οι «πράσι-

νοι» σμπίροι μου είναι πολύ παραγωγικοί αυτές τις μέ-
ρες. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι τα επιτελεία των μονομάχων
διαφωνούν σε όλα, αλλά συμφωνούν σε ένα πράγμα: ότι
τα στοιχεία που έχει ο καθένας τους (από διαφορετικές
πηγές, παρακαλώ) δείχνουν ΠΟΛΥ αυξημένη συμμετο-
χή στις «κάλτσες» του Γιωργάκη, κάλπες για όλους

εμάς τους υπόλοιπους. Κόσμος και λαός αναμένεται να προσέλθει να ψηφίσει στις
«πράσινες» εκλογές, κάτι που ευνοεί όσους δεν έχουν γερούς μηχανισμούς αλλά
ποντάρουν στην κοινωνία. Ίδωμεν… 

Κόσμος και λαός
Έλαβε διαβεβαιώσεις, όπως πληροφορούμαι, το οι-

κονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από την Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα (λέγε με Κριστίν Λαγκάρντ) για τη
συνέχιση της εξαγοράς ελληνικών ομολόγων, που δίνει
βαθιά ανάσα στην ελληνική οικονομία. Ακόμα και αν
τελειώσει σύντομα το ειδικό πρόγραμμα αγοράς ομο-
λόγων που θέσπισε η ΕΚΤ λόγω κορονοϊού, θα υπάρ-
ξουν άλλα μεταβατικά προγράμματα στήριξης, καθώς τα ελληνικά ομόλογα δεν πε-
ριλαμβάνονται στις αγορές της ΕΚΤ στο πλαίσιο της «κανονικής ποσοτικής χαλάρω-
σης». Ωστόσο, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, η στήριξη θα συνεχιστεί.

Ησύχασαν…

Τ
ο παγκόσμιο πρωτάθλημα της
γκαντεμιάς κερδίζει με το σπαθί
του το «παιντί». Μακάρι να είχα
δέκα σελίδες να τα γράψω όλα.

Τι ηγέτης, τι ματιά γερακίσια που διακρί-
νει όσα έρχονται, πριν αυτά έλθουν… Θέ-
λετε παράδειγμα; Το πρωί ο ΓΑΠ ανεβάζει
τουίτ όπου γράφει: «Συγχαρητήρια στην
Μαγκνταλένα Άντερσον, την πρώτη γυναί-
κα πρωθυπουργό της Σουηδίας. Μια λαμ-
πρή μέρα για την ευρωπαϊκή Σοσιαλδη-
μοκρατία και το γυναικείο κίνημα». 

Τι το ’θελε ο Γιωργάκης; Τι το ’θελε αυ-
τός ο χρυσοφτέρουγος αϊτός το μήνυμα
με τις ευχές και τις «σπουδαίες μέρες»;
Αμέσως μόλις έφτασε η είδηση για το
τουίτ στη Στοκχόλμη, η Άντερσον παραι-
τήθηκε. Έμεινε, δηλαδή, μόλις 7 ή 8 ώρες
πρωθυπουργός. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα,
η γυναίκα ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ επειδή η Βου-

λή την καταψήφισε. Βρε τι σπουδαία μέρα
ήταν αυτή για την ευρωπαϊκή Σοσιαλδη-
μοκρατία και το γυναικείο κίνημα, μπρά-
βο Γιώργο, πες μας και σε ποιους άλλους
θα στείλεις συγχαρητήρια, να τους κλά-
ψουμε από τώρα…

Ενεργειακή δημοκρατία
Επειδή μπορεί να πιστεύετε ότι τα γράφω

έτσι, από το μυαλό μου (πόση φαντασία να
έχει κι ο μέσος πολίτης;), ορίστε και τα τουίτ
του μέγιστου ηγέτη ΓΑΠ. Τι προτείνει ο φω-
τισμένος αρχηγός; Ενεργειακή, λέει, δημο-
κρατία, επειδή μπορούμε να πουλάμε ενέρ-
γεια. Εντάξει, είχα κάτι στομαχικές διατα-
ραχές τελευταία, αλλά όχι και να τα πουλή-
σω, βρε Γιώργο μου… 

Δηλαδή έτσι και το «παιντί» γίνει αρχη-
γός, πόσες δημοκρατίες θα έχουμε; Αυτός
που πουλάει τσίχλες θα έχει την «τσιχλική

δημοκρατία», ο κυρ Νώντας με το γυράδικο
θα έχει την «μπιφτεκική δημοκρατία» για να
μην πω το Ντινάκι με το σούπερ μίνι (αχχχ
Ντινάκι) από το απέναντι κομμωτήριο που
θα έχει τη «δημοκρατία της τρίχας». Καλά,
μιλάμε, μας έχει πάει σε πολύ ψηλά επίπεδα
ο Γιωργάκης…

Έπαθε «Γιωργάκη»
Τα «τρελά» του Γιωργάκη δεν είναι μόνο

ελληνικό φρούτο. Κάτι τέτοια άρχισαν να
λένε και οι βουλευτές του Ερντογάν που
βρίσκονται στην «τρελή πίεση». Ένας μάλι-
στα που τον ρώτησαν πώς σχολιάζει το ότι τα
σουπερμάρκετ έχουν άδεια ράφια, απάντη-
σε: «Δε κάνουμε σωστή χρήση. Αγοράζου-
με δυο κιλά ντομάτες και οι μισές πάνε στα
σκουπίδια. Ας πάρουμε δυο ντομάτες μό-
νο». Και δυο ντοματούλες, μεμέτη μου, μια
χαρά είναι να σ’ τις πετάξουν στο κεφάλι…

Από το «μίλι»
στο «κύμα»

Υπουργέ Υγείας, κύριε Πλεύ-
ρη μου, τι τις θέλετε τις δηλώ-
σεις για «το πιο δύσκολο κύμα»
κορονοϊού που έχουμε περάσει
ως τώρα; Πριν από ένα εξάμηνο
ο πρωθυπουργός μας είπε για
το «τελευταίο μίλι». Αυτό, πια,
δεν είναι μίλι, ο υπερσιβηρικός
μαραθώνιος είναι…

Ο καθένας 
τα δικά του…

Για να δείτε τι γίνεται όχι μόνο
στο ΚΙΝΑΛ, αλλά γενικότερα, αρ-
κεί να ξέρετε αυτό: Στη Βουλή
προχθές, ο Μητσοτάκης απευθυ-
νόμενος στον Τσίπρα τού είπε
«εσείς φέρατε τα μνημόνια». Χα-
μός στην αίθουσα, φώναζαν οι
Ζαίοι, απαντούσαν οι άλλοι, κό-
λαση… Και μέσα σε όλα αυτά, πε-
τάγονται κάποιοι ΚΙΝΑΛίτες και
θυμίζουν, λέει, «μην ξεχνάτε πως
το δεύτερο μνημόνιο ο Χάρης Κα-
στανίδης το είχε χαρακτηρίσει
“μακελειό” και “κοινωνική γενο-
κτονία”». Εντάξει Χάρη, τρεις
ατάκες σου να θυμηθούν ακόμα
και… βγήκες…

Ελληνικούλια…
Το είπε ο τρισμέγιστος Τσίπρας

και γέλασε το χειλάκι μας: «Η
ανικανότητα του κυρίου Μητσο-
τάκη και η κυβερνητική αδράνεια
μας οδηγεί σε εκατόμβη θυμά-
των». Κάπου το άκουσε ο γίγας
της πολιτικής το «εκατόμβη», και
το ξεφούρνισε για να κάνει εντύ-
πωση. Μόνο που «εκατόμβη» ση-
μαίνει εκατό νεκροί, ενώ στην
Ελλάδα έχουμε ήδη ξεπεράσει
τις 18 χιλιάδες… Πάλι μέσα έπε-
σες, μεγάλε…

Νέα «πατάτα» του ΓΑΠ

takentrismata@gmail.com

Είναι αλήθεια;
Αληθεύει ότι κάποια κέντρα σκο-
πεύουν να «επιστρατεύσουν» την υπό-
θεση Novartis με τις φήμες και πιθανές
«εκπλήξεις» για να πλήξουν τον Αν-
δρέα Λοβέρδο; Δέκα μέρες μείνανε, θα
δούμε σύντομα…

Τον νου σας
Το έχω πει και το έχω γράψει: Οικονομία που αναπτύσσεται με τα χάλια που έχει το

ελληνικό χρηματιστήριο δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ή κάτι πολύ άρρωστο υπάρ-

χει στην ελληνική χρηματαγορά ή οι διαχειριστές κεφαλαίων ανά τον κόσμο αμφι-

σβητούν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας μας. Και στις δυο περιπτώσεις

χρειάζεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να έχει τον νου της και να δει πώς

θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι εικόνα χρηματιστηρίου αυτή για μια οι-

κονομία που θέλει να προσελκύσει επενδύσεις…



ΟΟ Λιβανός για τον κορονοϊό
Το δικό του μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού
έστειλε ο Σπήλιος Λιβανός, υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας μέσω webex
στην Ολομέλεια της Βουλής για νομοσχέδιο
αρμοδιότητάς του. «Νόσησα και εγώ δύο
μέρες πριν προχωρήσω στην τρίτη δόση, η
σύζυγος και η μικρή μας κόρη 10 ετών. Είναι
δύσκολος ιός, δεν ξέρω αν είμαστε στην
αρχή ή στην αρχή του τέλους», είπε ο Σπ.
Λιβανός, που προέτρεψε τους συναδέλφους
του «ακόμη και έναν άνθρωπο να μπορέσουν
να πείσουν να εμβολιαστεί να το πράξουν,
γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επιστρέψουμε
στην κανονικότητα».

Μόνο εμβολιασμένοι 
στο συνέδριο της ΝΔ

Αυτό ξεκαθαρίστηκε. Όποιος δεν είναι πλή-
ρως εμβολιασμένος στο συνέδριο της ΝΔ,
από 3 έως 5 Δεκεμβρίου, δεν μπαίνει. Μόνον
όσοι ενδεχομένως προσκομίσουν και πιστο-
ποιητικό νόσησης. Ουδείς άλλος. Όσοι δεν εί-
ναι εμβολιασμένοι θα μπορέσουν να παρακο-
λουθήσουν το συνέδριο ψηφιακά μέσω ειδι-
κής πλατφόρμας. Για την ιστορία, το συνέδριο
έχει προγραμματισθεί να γίνει στο Metropoli-
tan Expo. 

Οι διαψεύσεις πέφτουν
σύννεφο… 

Στην περιβόητη λίστα που παρουσίασε ο υπο-
ψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας
Λοβέρδος, έχουμε δυο τρεις διαψεύσεις ονο-
μάτων που εμφανίζονται… ως φίλοι του Αν-
δρέα. Ένας κύριος που ακούει στο όνομα Γρη-
γόρης Βαλλιάνος, είδε το όνομά του και εξε-
μάνη ο άνθρωπος. Συγκεκριμένα, σε δήλωση
που απέστειλε ο Γρ. Βαλλιάνος στα μέσα ενη-
μέρωσης, αναφέρεται ρητά: «Με μεγάλη έκ-
πληξη είδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
στο διαδίκτυο να εμφανίζεται το όνομά μου σε
μια λίστα υποστηρικτών του κ. Ανδρέα Λοβέρ-
δου για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ. Θέλω να το-
νίσω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε μου ζητή-
θηκε και ποτέ δεν έδωσα σε κανέναν τη συγ-
κατάθεσή μου σε κείμενο υποστήριξης του ως
άνω υποψηφίου. Εξάλλου δεν εργάζομαι ως
καθηγητής του Πανεπιστημίου της Στουτγάρ-
δης, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στη συγκε-
κριμένη λίστα».

Η Λινού και ο ΓΑΠ… 

Κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα βλέποντας
τη γνωστή καθηγήτρια και φίλη του Αλέξη
Τσίπρα, Αθηνά Λινού, να βρίσκεται στη συγ-
κέντρωση που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου
στο Θησείο. Μάλιστα φωτογραφήθηκε με τον
πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Καρ-
χιμάκη και τον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ και
πρώην δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη,
κρατώντας τη σημαία του κόμματος. Εγώ
πάντως δεν απόρησα καθόλου. Η καθηγήτρια
της Ιατρικής, παρά το γεγονός ότι είναι σύμ-
βουλος του Αλέξη Τσίπρα και παρά το γεγο-
νός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την είχε προ-
τείνει για υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής,
δεν προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Λι-
νού προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, υπήρξε
εκλεκτή συνεργάτις του Γιώργου Παπανδρέ-
ου στο παρελθόν και ήταν υποψήφια βου-
λευτής στη Β’ Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ στις
εκλογές του 2009.
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«Γαλάζιες» δράσεις 
για τα ΑμεΑ

Σ
το πλαίσιο των δράσεών της, η υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών υπο-
θέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου συναντήθη-

κε με τη Σταυρούλα Βουτυράκου, πρόεδρο
ΕΚΟ Ειδικής Αγωγής και Διά Βίου Μάθησης
της ΝΔ, η οποία συνοδευόταν από την υπεύθυ-
νη Επικοινωνίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Αναστασία Σαραντίδου.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν
και το πρόγραμμα «Κυψέλη», που αφορά στην
πρώιμη ανίχνευση τυχόν δυσκολιών, διαταρα-
χών ή αναπηριών από την προσχολική ηλικία,
καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής προστα-
σίας για τα άτομα με αναπηρία. Η υφυπουργός
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα και τη θέλησή της για τη συν-
δρομή της για αυτό και όχι μόνο.

Τέλος, έγινε ιδιαίτερη μνεία για την ευαισθη-
τοποίηση και την ενημέρωση για τα άτομα με
αυτισμό και, μάλιστα, η υφυπουργός προσφέρ-
θηκε να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και τις
ημερίδες που προετοιμάζει η ΕΚΟ Ειδικής
Αγωγής και Διά Βίου Μάθησης. Η πρόεδρος
Σταυρούλα Βουτυράκου παρουσιάζεται πολύ
δραστήρια σε όλα τα ευαίσθητα θέματα που
αφορούν την κοινωνία μας και η καινοτόμος
δράση της «φωτίζει» την ενίσχυση της κοινωνι-
κοποίησης ατόμων με αυτισμό και ειδικές δε-
ξιότητες.

Γέννησε μια εκ των
«προεδρικών» γατών… Αν
είχατε κάποιο σχετικό άγχος,
σας ενημερώνω ότι σύμφωνα

με ασφαλείς πληροφορίες μια
από τις γάτες του Προεδρικού

Μεγάρου γέννησε έξι ασπρόμαυρα γατάκια. Όχι
η Καλυψώ, έχει κι άλλες γάτες η Προεδρία της
Δημοκρατίας. Φαντάσου χαρές…
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Διάβασα κάπου ότι ο Λεωνίδας
Γρηγοράκος τρέχει –λένε- τον
προεκλογικό αγώνα του Ανδρέα
Λοβέρδου στην Πελοπόννησο.
Οκέι, ο Λεωνίδας είναι πρώην
υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ,
αδερφικός φίλος του Βενιζέλου
κ.λπ. Δεν μου προκαλεί εντύπωση
που βοηθά τον Ανδρέα. Στην Α’
Αθήνας ξέρετε να μας πείτε ποιος
τρέχει τον αγώνα του Λοβέρδου;
Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς
στα κάρβουνα…

LOCK

Ο «μερακλής»
αντιδήμαρχος 
Θα μπορούσε να είναι και σενάριο
ταινίας. Όμως συνέβη στην Πάτρα,
όπου οι τοπικές εφημερίδες έχουν
βουίξει. Αντιδήμαρχος της πόλης
χτύπησε άγρια μια 50χρονη γυναίκα
με την οποία διατηρούσε
εξωσυζυγική σχέση εδώ και 18
μήνες. Μετά το άγριο περιστατικό η
γυναίκα κατέφυγε στο αστυνομικό
τμήμα καταγγέλλοντας τα όσα
πέρασε. Σε δηλώσεις της στον τοπικό
Τύπο είπε μεταξύ άλλων: «Το θέμα
μου θα αργήσει γιατί ο αξιωματικός
της ΕΛΑΣ που έχει χρεωθεί την
υπόθεση έχει βγει σε άδεια. Ωστόσο
όπως με ενημέρωσαν έχω τρεις
μήνες προθεσμία να υποβάλω
μήνυση. Ο αντιδήμαρχος δεν
επικοινώνησε μαζί μου ούτε για
συγγνώμη». Το καταπληκτικό της
ιστορίας είναι ότι η ερωμένη
παρακολουθούσε τον αντιδήμαρχο,
διότι ο κύριος διατηρούσε και άλλη
σχέση. Αυτό τον εκνεύρισε σφόδρα
και έτσι σήκωσε το χέρι του στην
50χρονη. Μερακλής ο
αντιδήμαρχος… 

Ο Κικίλιας 
και… «Τα μαύρα
μάτια σου»
Στην πρόσφατη επίσκεψή του στην
Τουρκία τον περίμενε μια έκπληξη.
Ο λόγος για τον υπουργό Τουρισμού
Βασίλη Κικίλια, ο οποίος
περιμένοντας στην παραλία της
πόλης να συνδεθεί με τηλεοπτική
εκπομπή για να παραχωρήσει
συνέντευξη σχετικά με το 9ο
Ελληνοτουρκικό Φόρουμ για τον
Τουρισμό, ξαφνικά άκουσε να παίζει
δυνατά το τραγούδι «Τα μαύρα μάτια
σου» του αείμνηστου Μανώλη
Αγγελόπουλου. Το μυστήριο λύθηκε
όταν διαπίστωσε πως λίγο πιο πέρα
ήταν ένας Τούρκος ψαράς με
φορητό μαγνητόφωνο, ο οποίος
άκουγε ελληνική μουσική
ψαρεύοντας! Μόλις ο ψαράς έμαθε
ότι ο άνθρωπος που ήταν μπροστά
στην κάμερα ήταν Έλληνας
υπουργός, συνέχισε το ρεπερτόριο
ρίχνοντας Νίκο Βέρτη…

Ο
ι παλαιοί πολιτικοί συντάκτες θα θυμούνται ενδεχομένως το περίφημο
μπλοκάκι του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός σημείωνε επιμελώς τις δράσεις της κυβέρνησης και τη χρονική

τους ωρίμανση σε ένα μικρό, μαύρο μπλοκάκι. Παρά το γεγονός ότι το κυβερνητι-
κό πρόγραμμα παρακολουθούνταν από αρμόδια πρόσωπα, ο Σημίτης εφάρμοζε
συστηματικά αυτό το προσωπικό του monitoring, που τον διευκόλυνε στις καθη-
μερινές επαφές του με τους υπουργούς, τους οποίους βεβαίως και βαθμολογού-
σε. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Καθότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει στην ατμόσφαιρα
ένα πέπλο ανασχηματισμού. Όπως ξέρετε, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και
φωτιά. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείεται να έχει μαύρο, μικρό μπλο-
κάκι, σίγουρα όμως έχει μαύρο μικρό tablet… Αυτά.

Πλεύρης: Ούτε lockdown ούτε κατάρρευση
Ο Θανάσης Πλεύρης είναι από τους ανθρώπους που ρίχνουν καθημερινό κατοστάρι
για να μείνει όρθιο το ΕΣΥ και μέχρι τώρα φέρνει θετικά αποτελέσματα. Η
απάντηση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη
Τσίπρα δείχνει ότι ο υπουργός έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει και η σιγουριά
που αισθάνεται ο ίδιος είναι καθησυχαστική σε αυτή την κρίσιμη περίοδο: «Εν
μέσω της κορύφωσης της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη ο κ. Τσίπρας
συμπεριφέρεται και πάλι ανεύθυνα και χρησιμοποιεί την πανδημία ως ευκαιρία να
αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη. “Προβλέπει” ως Κασσάνδρα την κατάρρευση
του ΕΣΥ και εύχεται ένα νέο lockdown δίχως να κάνει καμία ουσιαστική πρόταση.
Για μία ακόμη φορά θα διαψευστεί. Το ΕΣΥ, όπως άντεξε, θα αντέξει και η
οικονομία θα μείνει ανοιχτή».

Η όμορφη ξανθιά και ο άτακτος πρόεδρος 
Η ιστορία που θα σας διηγηθούμε είναι πέρα για πέ-

ρα αληθινή και συμβαίνει σε οργανισμό του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το στόρι έχει
ως εξής: Ο πρόεδρος, παντρεμένος δύο ή τρεις φορές,
είναι σφόδρα ερωτευμένος με την ξανθιά συνεργάτιδά
του με τα μεγάλα μπαλκόνια (!!!), η οποία τον ακολου-
θεί σε όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις εντός και
εκτός Αθηνών και χειρίζεται όλα τα οικονομικά (εκα-
τοντάδων χιλιάδων ευρώ) των δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ.

Το θέμα είναι ότι εδώ και έναν χρόνο κρατάει παρατύπως και παρανόμως τον
εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού ως προϊσταμένη, αν και ο νόμος του 2021 ρητά
και ξεκάθαρα απαγορεύει ο εκάστοτε υπάλληλος που είναι στον εσωτερικό έλεγ-
χο να έχει κάποια εμπλοκή σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Πολύ περισσότερο σε θέ-
ση που έχει οικονομική διαχείριση. ΑΛΛΑ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑ! Και
παρόλο που έχουν γίνει συστάσεις και διαμαρτυρίες για την παρανομία, ο πρό-
εδρος απαντά ότι «θα μείνει στη θέση της, γιατί έτσι γουστάρω εγώ»...

Ο ερωτοχτυπημένος πρόεδρος, μη μπορώντας να αποχωριστεί την ξανθιά ερω-
μένη του, φρόντισε να την έχει σε προέκταση του γραφείο του -δηλαδή δίπλα στο
γραφείο- και το πάρτι καλά κρατεί.

Το tablet του Κυριάκου 
και η αξιολόγηση… 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΕΣΕΙΣΘ10

Α
υτό που λέμε σήμερα debate, τηλεμαχία,
γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα και είναι
ένα από τα σπουδαιότερα δώρα στον κό-

σμο, θεμελιώδες για την ίδια τη δημοκρατία.
Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ρητορι-

κής και της ιστορίας προέρχονται από τα debates
μεταξύ του μεγάλου Δημοσθένη και των αντιπά-
λων του, μεταξύ των υπερασπιστών του Κικέρω-
να και του Καίσαρα στη Ρωμαϊκή Γερουσία και
μεταξύ του Κένεντι και του Νίξον με τον ερχομό
της εποχής της τηλεόρασης.

Αυτά για την ιστορία. Σήμερα τα debates μετα-
δίδονται τηλεοπτικά από πολλά κοινοβούλια. Στις
επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και στη
χώρα μας το πρώτο debate μεταξύ των πέντε από
τους έξι υποψηφίους για την εκλογή αρχηγού
στο Κίνημα Αλλαγής.

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας και της δη-
μόσιας αντιπαράθεσης, οι υποψήφιοι καλό είναι
να γνωρίζουν ορισμένες «μικρές» συμβουλές
και tips για να βγουν νικητές σε αυτήν τη δύσκο-
λη προφορική μάχη, με θεατές εκατομμύρια τη-
λεθεατές.

• Οι περισσότεροι πολιτικοί που συμμετέχουν
στα debates, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μεγά-
λες δυνατότητες ρητορικής δεινότητας, τα κατα-
φέρνουν αρκετά καλά λόγω της προηγούμενης
εμπειρίας τους σε τηλεοπτικές συζητήσεις σε πά-
νελ και τηλεοπτικά παράθυρα. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα λιγότερο άγχος και φόβο για το πώς θα τα
πάνε στη συζήτηση. Για αυτό συστήνεται να δείτε
σε επανάληψη κάποιες από τις εκπομπές στις
οποίες πήρατε μέρος, σημειώστε τα λάθη που κά-
νατε και προσπαθήστε να μην τα επαναλάβετε.

• Θα πρέπει οι συμμετέχοντες να μπορούν να
διατυπώσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα μέ-
σα στον σύντομο χρόνο που δίνεται, συμπυκνώ-
νοντας δύσκολα ζητήματα με κατανοητό τρόπο.
Αυτό θα επιτευχθεί έχοντας μελετήσει προκατα-
βολικά κάθε πιθανή ερώτηση, η οποία μπορεί να
τεθεί. Πάνω κάτω, τα θέματα της συζήτησης είναι
γνωστά. Η στρατηγική «μπάλα στην εξέδρα» ως

απάντηση βλάπτει σοβαρά την εικόνα του πολιτι-
κού.

• Ξεκινήστε με μια γενική δήλωση της πολιτι-
κής σας πρότασης, όπως «έχω δεσμευτεί...». Με
αυτό τον τρόπο δείχνετε ότι θέλετε το κοινό να
σκεφτεί για ένα ζήτημα με έναν προκαθορισμένο
τρόπο. Στενεύει τη σκέψη του κοινού και την κα-
τευθύνει προς το επιθυμητό για εσάς αποτέλε-
σμα. Μην κολλάτε στις λεπτομέρειες και χάσετε
το σύνολο.

• Να ακολουθείτε τη στρατηγική σας και να
επαναλαμβάνετε συχνά το αφήγημά σας. Προ-
βάλλετε την εμπειρία και τις δεξιότητές σας, τη
γνώση σας, στα ζωτικά και «ώριμα» προβλήματα
της κοινωνίας, τις λύσεις που προτείνετε. Δεν
πρέπει να σας γίνουν έμμονη ιδέα οι αντίπαλοι
και τα δικά τους αφηγήματα. Μείνετε στην άποψή
σας και μην παίζετε στο «γήπεδο» των άλλων.
Προσπαθήστε, αν είναι εφικτό, να φέρετε τους
αντιπάλους στο δικό σας «γήπεδο». Συζητάτε για
όσα διαφωνείτε και για όσα μοιράζεστε. Μη συ-
ζητάτε σε κοινό έδαφος, σύμφωνα με τον Αρι-
στοτέλη. Με άλλα λόγια, μη συζητάτε για οτιδή-
ποτε ειπωθεί. Στο «γήπεδό» σας πάντα.

• Οι απαντήσεις που δίνετε δεν είναι μίνι ομι-
λίες. Η κάθε σας λέξη «μετράει» και έχει μια
δουλειά να κάνει. Με τις λέξεις «αύριο», «συναί-
νεση», «ενότητα», «συνεργασία», «όλοι μαζί»
δημιουργήστε τις κατάλληλες εντυπώσεις και μι-
λήστε στα βασικά ζητούμενα του κοινού. Πείτε
αυτά που περιμένει να ακούσει το κοινό και όχι
αυτά που εσείς θέλετε να πείτε. Διανθίστε τον λό-
γο σας με χαρακτηριστικές φράσεις που «μέ-
νουν» και μπορούν ακόμη να γίνουν viral, σύμ-
φωνα πάντα με την προσωπικότητά σας. Αφήστε
τις λέξεις να κάνουν τη δουλειά τους. 

• Προσοχή στην κάμερα όταν μιλάτε αλλά και
όταν δεν μιλάτε. Δημιουργήστε επαφή με το τη-
λεοπτικό κοινό, χρησιμοποιώντας όλη την γκά-
μα των εκφράσεων του προσώπου σας, από χα-
μόγελο έως βλοσυρότητα ανάλογα με όσα λέτε,
και αποφύγετε να κάνετε υπερβολικές χειρονο-

μίες. Μικρές οι κινήσεις των χεριών. Όταν η κά-
μερα δείχνει τους άλλους, τότε προσέξτε περισ-
σότερο και το πώς κάθεστε και τι έκφραση παίρ-
νει το πρόσωπό σας με αυτά που ακούτε. Να τη-
ρείτε σοβαρή, ευλαβική στάση, όταν μιλούν οι
άλλοι. Εκτιμάται αρκετά από το τηλεοπτικό κοι-
νό. Το τηλεοπτικό κοινό θα σας κοιτά για να δει
τις αντιδράσεις σας στους άλλους ομιλητές. 

• Το debate είναι ένα τεστ ιδιοσυγκρασίας. Η
πίεση που ασκείται είναι μεγάλη αλλά εσείς θα
πρέπει να παραμείνετε ήρεμος και ατάραχος ό,τι
και να ακούσετε. Το τηλεοπτικό κοινό δεν πρέπει
να σας δει ούτε να θυμώνετε ούτε να ιδρώνετε.
Θέλει τον ηγέτη ψύχραιμο και αποφασιστικό και
στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

• Προσοχή, μην κάνετε καμία απερισκεψία είτε
σε κίνηση είτε σε λόγο. Ούτε αστειότητες ούτε
χαριτωμενιές ούτε κατηγόριες. Αποφύγετε τα
περιττά ρίσκα.

• Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός debate να έχετε
αυτοπεποίθηση, ακόμη και αν έρθουν στιγμές
που νιώσετε απογοήτευση. Μη δείχνετε ότι θα
μπορούσατε να τα πάτε καλύτερα. Αν στείλετε
αρνητικό σήμα και το ακροατήριο αρχίσει να αμ-
φιβάλλει, τότε το παιχνίδι χάθηκε.

• Όταν τελειώσει το debate, τίποτε δεν τελεί-
ωσε. Υπάρχουν δύο debates, αυτό μπροστά στο
ακροατήριο και αυτό μετά με τους δημοσιογρά-
φους και τα ΜΜΕ. Ασχέτως του πώς τα πήγατε
στο πρώτο debate, μπορείτε να κερδίσετε επι-
κρατώντας στο δεύτερο! 

• Με το ντύσιμό σας δώστε έμφαση στην ηγετική
σας προσωπικότητα και όχι στη μόδα. Το debate
δεν είναι η περίσταση όπου για να ξεχωρίσετε θα
πρέπει να ντυθείτε με την τελευταία λέξη της μό-
δας ή με εκκεντρικές στιλιστικές εμφανίσεις.

• Σε όλη τη διάρκεια του debate φροντίστε να
περάσετε την εικόνα ότι είστε ευχάριστος, χαλα-
ρός, πειστικός, διδακτικός και αξιοσημείωτος!
Αρχηγός που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί.

Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Πώς να κερδίσετε σε ένα debate 

του
Θανάση 
Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
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του 
Δημήτρη
Κούβελα 

Βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης

με τη ΝΔ,
δικηγόρος

Π
ριν από λίγες μέρες με πρωτοβουλία της

κυβέρνησης έγινε μια νομοθετική πα-

ρέμβαση-απαίτηση της ίδιας της κοινω-

νίας, καθώς αφορούσε τις επιβεβλημένες τροπο-

ποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποι-

νικής Δικονομίας. Με τις νέες αλλαγές δυναμώ-

νουμε ακόμη περισσότερο το ποινικό μας οπλο-

στάσιο και θέτουμε τις βάσεις ώστε να πετύχουμε

διπλό στόχο: την πρόληψη και καταστολή του εγ-

κλήματος από τη μία, την ορθότερη και ταχύτερη

απονομή δικαιοσύνης από την άλλη. 

Τα νομοθετικά κενά που δημιούργησαν η κατάρ-

γηση και η υποβάθμιση μείζονος ποινικής απαξίας

αδικημάτων από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με αλλαγές που ψήφισαν ενώπιον

άδειων κοινοβουλευτικών εδράνων λίγες μέρες

πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019, αλλά και η

συνεχώς μεταλλασσόμενη εγκληματικότητα απαι-

τούσαν γενναίες παρεμβάσεις, που θα ενισχύσουν

το αίσθημα ασφάλειας και ευνομίας στην κοινωνία

μας. Απέναντι σε αυτή την απαίτηση η αξιωματική

αντιπολίτευση στάθηκε φοβική και για ακόμη μία

φορά κατώτερη των περιστάσεων. Το μόνο που εί-

χε να πει ήταν η γνωστή εκτός τόπου και χρόνου

κριτική περί εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης και

αυστηροποίησης της νομοθεσίας για… επικοινω-

νιακές εντυπώσεις.

Μάλλον έχουν ξεχάσει τα δεκάδες φαινόμενα

έμφυλης βίας και τις άγριες δολοφονίες γυναικών

τα τελευταία χρόνια. Τα αποτρόπαια εγκλήματα σε

βάρος ανηλίκων, που έχουν σοκάρει την κοινή

γνώμη. Τους εμπρησμούς των δασών μας τον πε-

ρασμένο Αύγουστο που κατέστρεψαν τον φυσικό

μας πλούτο. Τις συχνές άδειες επικίνδυνων κρα-

τουμένων που επέτρεψε ο νόμος Παρασκευόπου-

λου. Την αποποινικοποίηση των μολότοφ και τις

πορείες συμπαράστασης στον Κουφοντίνα.

Η αυστηροποίηση της ποινικής αντιμετώπισης

τέτοιων φαινομένων αποτελεί παράλληλα το πρώτο

καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση αλλαγής της

κουλτούρας μας απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες. Το δεύτερο ολοκληρωτικό βήμα πρέπει να

είναι μία σειρά μέτρων σε επιμέρους τομείς της

δημόσιας σφαίρας, που συνδέονται άρρηκτα με

την ευνομία και την ασφάλεια. Από την αναδιάρ-

θρωση της αστυνομίας και των φυλακών μέχρι το

μεγάλο δίχτυ κοινωνικής προστασίας απέναντι στη

γυναίκα και το παιδί.

Μια σύγχρονη Πολιτεία δεν μπορεί να μένει σε

δοξασίες άλλων εποχών. Οφείλει να επαναπροσ-

διορίσει τη στάση της με μέτρο και στόχευση έπει-

τα από εισήγηση των κατάλληλων εκπροσώπων

του νομικού κόσμου.

Με την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων αυ-

στηροποιούμε το πλαίσιο των ποινών για συγκεκριμέ-

να εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας. Μοναδική

πλέον ποινή η ισόβια κάθειρξη για το αδίκημα της αν-

θρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού, του θανατη-

φόρου βιασμού, της θανατηφόρας ληστείας, του βια-

σμού ανηλίκου, με το κατώτατο όριο πραγματικής

έκτισης να αυξάνεται από τα 16 στα 18 έτη.

Επιπλέον, αυστηροποιούνται η υπό όρο απόλυση

των καταδίκων αλλά και οι προϋποθέσεις της άρ-

σης της απόλυσης εγκληματιών, που τελούν κατ’

επανάληψη σοβαρά κακουργήματα όπως παρα-

βίαση του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών, σύ-

σταση εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικές

πράξεις, ληστεία, εκβίαση, εμπορία ανθρώπων,

αρπαγή ανηλίκου. Δίνεται η δυνατότητα για απόλυ-

ση υπό όρο, μόνο αν έχουν εκτιθεί με ευεργετικό

υπολογισμό τα 4/5 της ποινής, από τα 3/5 που

ισχύει σήμερα, ενώ θα απαιτείται πραγματική πα-

ραμονή σε σωφρονιστικό κατάστημα, ίση με τα 3/5

της ποινής, από τα 2/5 που ισχύει σήμερα, κάτι που

σημαίνει μεγαλύτερη πραγματική παραμονή στις

φυλακές.

Εκσυγχρονίζονται και εναρμονίζονται με τις ευ-

ρωπαϊκές συμβάσεις διατάξεις του Ποινικού Κώ-

δικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που

ρυθμίζουν δικαιώματα των ανηλίκων και των γυ-

ναικών, ενώ επιταχύνεται η προδικασία για εγκλή-

ματα σε βάρος τους.

Βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε μια διαρκώς μετα-

βαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Κύριο μέ-

λημά μας είναι η Ελλάδα των κανόνων και της

ασφάλειας των πολιτών και όχι η Ελλάδα, όπου

δρουν ανεξέλεγκτα μπαχαλάκηδες και κακοποιοί.

Κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουν και πάλι η

σιγουριά και η ασφάλεια στις γειτονιές. Έχουμε

και πάλι Ποινικούς Κώδικες που αρμόζουν σε ένα

σύγχρονο κράτος δικαίου. Αλλάζουμε την κοινω-

νία και σε αυτό τον αγώνα έχουμε συμμάχους

όλους τους πολίτες! 

Η ασφάλεια του πολίτη και νέοι Ποινικοί Κώδικες

Συχνά σε μια επίσκεψη στον οικογενειακό μας
γιατρό αναμένουμε να λάβουμε κάποιες συμβου-
λές για τη βελτίωση της υγείας μας. Στον τομέα της
γενικής υγείας οι συμβουλές συχνά είναι να τρώμε
πιο υγιεινά τρόφιμα, να χάσουμε περιττό βάρος
και να ασκηθούμε περισσότερο. 

Πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι συμβουλές;
Αντί να προσέχουμε αυτά που λένε οι γιατροί,

συχνά απευθυνόμαστε στους φίλους και τους γεί-
τονές μας για συμβουλές και υποστήριξη. Η έρευ-
να δείχνει ότι οι άνθρωποι συχνά προτιμούν συμ-
βουλές από έναν φίλο που βιώνει κάτι παρόμοιο.
Γιατί συμβαίνει αυτό;

Μερικές φορές ο γιατρός εκλαμβάνεται ως
αποστασιοποιημένος και δεν γνωρίζει τους παρά-
γοντες του τρόπου ζωής που βιώνει κάθε άτομο.
Αυτό αφήνει το άτομο χωρίς συγκεκριμένη κα-
τεύθυνση ή καθοδήγηση σχετικά με τις δεξιότη-
τες που απαιτούνται για να γίνουν κάποιες αλλα-
γές. Κάθε άτομο έχει τις δικές του μοναδικές προ-

κλήσεις, όπως συναισθηματικές αντιδράσεις,
προηγούμενες συνήθειες, πεποιθήσεις για την
υγεία, δυνατότητες κ.λπ.

Οι γιατροί πιθανότατα περιορίζονται από τον
χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν για να δια-
μορφώσουν ένα χρήσιμο σχέδιο για την πραγμα-
τοποίηση αλλαγών στην υγεία. Μπορεί, επίσης, η
εκπαίδευση του γιατρού να μην περιλαμβάνει
πολλά σχετικά με τη διατροφή ή την άσκηση. Σε
κάθε περίπτωση, μπορούν να δοθούν ορισμένες
γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Δεν είναι πε-
ρίεργο ότι οι ασθενείς μπορούν εύκολα να συντο-
νιστούν όταν οι συμβουλές που δίνονται δεν είναι
ολοκληρωμένες και συγκεκριμένες για τη δική
τους κατάσταση.

Ξεπερνώντας τις συμβουλές
Ένας γιατρός μπορεί να παραπέμψει τους ασθε-

νείς σε άλλους επαγγελματίες για προγράμματα
που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στην
υγεία σε μεγαλύτερο βάθος. Πολλές έρευνες

έχουν αφιερωθεί σε διάφορες προσεγγίσεις που
δείχνουν κάποια επιτυχία, τουλάχιστον βραχυ-
πρόθεσμα. Για παράδειγμα, διατροφολόγοι ή διαι-
τολόγοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοη-
θήσουν στην κατεύθυνση μιας αλλαγής στα δια-
τροφικά πρότυπα. 

Οι γιατροί πρέπει να συνεχίσουν
να δίνουν συμβουλές

Παρόλο που πολλά άτομα μπορεί να μην είναι
έτοιμα να κάνουν τις αλλαγές που συνέστησε ο
γιατρός τους, ορισμένα είναι. Μπορεί να παρακι-
νούνται από έναν πρόσφατο φόβο για την υγεία,
την επίγνωση των πλεονεκτημάτων τους (και των
γύρω τους) ή από την επιθυμία να νιώσουν καλύ-
τερα. Σε αυτή την περίπτωση μια απαλή ώθηση
από τον γιατρό τους μπορεί να είναι ακριβώς αυτό
που χρειάζονται για να ξεκινήσουν. Ακόμη και χω-
ρίς παραπομπή σε άλλον επαγγελματία, ορισμένοι
μπορεί να αρχίσουν να αναζητούν λύσεις από μό-
νοι τους. 

Γιατί οι άνθρωποι δεν ακολουθούν τις συμβουλές των γιατρών;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



Τ
ην ώρα που ο Ερντογάν αναζητά
αγωνιωδώς σανίδα σωτηρίας
στον άλλοτε άσπονδο «εχθρό»
του, τον πρίγκιπα διάδοχο των

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Ελλάδα
επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, ενώ απλώνει γέ-
φυρες φιλίας και συνεργασίας και σε χώ-
ρες της Υποσαχάριας Αφρικής.

Ο Νίκος Δένδιας, μετά την Γκάνα, μετα-
βαίνει στην Γκαμπόν, όπου θα έχει σειρά
επαφών με αξιωματούχους της χώρας.
Κατά την παραμονή του στην Γκάνα, ο
υπουργός Εξωτερικών παρέδωσε 150.000
εμβόλια για την Covid-19 που αποτελούν
μέρος της ελληνικής βοήθειας για την κα-
ταπολέμηση της πανδημίας στις αφρικα-
νικές χώρες και στη συνέχεια επισκέφθη-
κε το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολά-
ου στην Τέμα. Ο Νίκος Δένδιας έτυχε συγ-
κινητικής υποδοχής από παιδιά που έψα-
λαν τον εθνικό ύμνο και χόρεψαν παραδο-
σιακούς ελληνικούς χορούς. Αναφερόμε-
νος στο έργο και τις δωρεές Ελλήνων επι-
χειρηματιών στην Γκάνα, ο κ. Δένδιας τό-

νισε ότι «για όλους εμάς τους Έλληνες, δί-
νουν ένα υπερήφανο παράδειγμα για το
πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συ-
νανθρώπους μας σε μια άλλη ήπειρο, η
οποία στον χάρτη φαίνεται μακριά αλλά
όταν είσαι εδώ, νιώθεις ότι είναι πάρα πο-
λύ κοντά».

H πρώτη φορά
Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας

υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται την
Γκάνα καθώς για δεκαετίες, οι χώρες της
Υποσαχάριας Αφρικής βρίσκονταν κάτω
από το ραντάρ της Αθήνας. Το δόγμα αυτό
έχει πλέον αλλάξει, με τον Νίκο Δένδια να
επισημαίνει στη δημόσια τηλεόραση της
χώρας ότι η Ελλάδα θέλει να έχει ενεργό
ρόλο στο μέλλον της Γκάνας. «Θα θέλαμε
να εργαστούμε από κοινού, να ενισχύουμε
τη φιλία μας, να την προωθήσουμε», ανέ-
φερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Το άνοιγμα της Αθήνας σε Γκάνα και
Γκαμπόν, εκτός από την ενίσχυση της δι-
μερούς συνεργασίας, είναι και σημαντικό
για τα εθνικά συμφέροντα, αφού οι δύο
χώρες θα είναι μη μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών για την περίοδο 2022-2023,
ενώ αμφότερες έχουν υπογράψει τη Σύμ-
βαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Πρόκειται για τη σύμβαση που πεισματι-
κά αρνείται να υιοθετήσει η Άγκυρα, η
οποία επιμένει στην τακτική των προκλή-

σεων και της παραβίασης του Διεθνούς
Δικαίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
Τουρκία αναζητεί τρόπο να αντιδράσει στις
επικείμενες γεωτρήσεις της ExxonMobil
και της Total στα οικόπεδα της κυπριακής
ΑΟΖ, ζήτημα το οποίο βρέθηκε στην κορυ-
φή της ατζέντας του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας που συνεδρίασε χθες υπό τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε ανοι-
χτή γραμμή για τον συντονισμό των ενερ-
γειών τους ενόψει του «θερμού» διαστή-
ματος που αναμένεται στην Ανατολική Με-
σόγειο, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι δεν
θα ανεχτεί καμία παραβίαση των κυριαρ-
χικών της δικαιωμάτων. «Οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις και το Πολεμικό Ναυτικό ανέκαθεν

αποτελούσαν τον εγγυητή της εθνικής κυ-
ριαρχίας για την υποστήριξη των εθνικών
συμφερόντων, καθιστούν τη χώρα ισχυρό
και αξιόπιστο σύμμαχο που διαδραματίζει
ενεργητικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις
αλλά και δύναμη αποτροπής για κάθε επί-
δοξο επιβουλέα ή αντίπαλο», τόνισε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, κατά την τελετή ονοματοδο-
σίας του πλοίου γενικής υποστήριξης «ΑΙ-
ΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού.

«Οι ναυτικές δυνάμεις διαδραματίζουν
αποφασιστικό ρόλο στην υπεράσπιση της
εθνικής μας ακεραιότητας και στην εξα-
σφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων.
Τούτο αποδεικνύεται καθημερινά από τις
πολυάριθμες αποστολές του Στόλου, απο-
τυπώθηκε όμως ανάγλυφα και ευκρινώς
κατά την πρωτοφανή σε διάρκεια κρίση
του 2020, όπου παρά τα καταπονημένα
σκαριά, το Πολεμικό Ναυτικό ανταποκρί-
θηκε απολύτως στις αποστολές και τα έρ-
γα που του ανατέθηκαν», ανέφερε ο αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αν-
τιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Γέφυρες φιλίας και συνεργασίας σε
Γκάνα και Γκαμπόν - Συγκινητική
υποδοχή στον  Έλληνα υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Δένδια 

Στο ραντάρ της Ελλάδας η Αφρική
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Γ
ια τους πρώτους μήνες του 2022
μετατίθεται, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η συζήτηση στην Επι-
τροπή Εξοπλιστικών Προγραμ-

μάτων και Συμβάσεων της Βουλής σχετι-
κά με την αναβάθμιση των 38 F-16 Block
50. Έχοντας χάσει πολύτιμο χρόνο, για ένα
πρόγραμμα που θα μπορούσε να «απογει-
ώσει» τις επιχειρησιακές δυνατότητες της
341 Μοίρας «Βέλος» και της 347 Μοίρας
«Περσέας» και κατ’ επέκταση ολόκληρης
της Πολεμικής Αεροπορίας, η κουβέντα
τόσο στα πολιτικά πηγαδάκια όσο και
στους κόλπους της Επιτροπής Εξοπλιστι-
κών εξακολουθεί να αναλώνεται στο κό-
στος της σύμβασης, με την αντιπολίτευση
να αφήνει αιχμές για υπερβάσεις και την
κυβέρνηση να κρατά το πρόγραμμα, προς
το παρόν τουλάχιστον, στο συρτάρι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα περιμένει στη γωνία
για να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα ως
αντιπολιτευτικό χαρτί, στηριζόμενος σε
«πληροφορίες» ότι το κόστος θα ξεπερνά
τα 700 εκατ. ευρώ. Είναι άξιο απορίας βέ-
βαια πώς η συζήτηση στην Επιτροπή κι-
νείται γύρω από το κόστος, όταν η Αθήνα
δεν έχει στείλει ακόμη επίσημο αίτημα
στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή LoR
για LoA, διαδικασία απαραίτητη ώστε να
ενημερωθεί για το ποσό που θα στοιχίσει
η αναβάθμιση. Άλλωστε, η Ελλάδα δεν θα
«αγοράσει» το πρόγραμμα από την κατα-
σκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin
αλλά από την αμερικανική κυβέρνηση, η
οποία προκειμένου να το κοστολογήσει
θα πρέπει να έχει στα χέρια της το ελλη-
νικό αίτημα.

Και εδώ ερχόμαστε στο πραγματικό
πρόβλημα. Στον ρόλο της Επιτροπής Εξο-
πλιστικών, ο οποίος δεν είναι άλλος από το
να εξετάσει τη σκοπιμότητα και την ανα-
γκαιότητα της αναβάθμισης, ώστε στη συ-
νέχεια να συνταχθεί το αίτημα που θα
στείλει η Ελλάδα στις ΗΠΑ και να ακολου-
θήσει η αμερικανική απάντηση με το κό-
στος και τη διαθεσιμότητα. Όσα λοιπόν
ακούγονται περί κόστους και υπερβάσε-
ων είναι απλώς μικροκομματικά παιχνίδια
στις πλάτες της Πολεμικής Αεροπορίας
και των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στοιχεία που «απογειώνουν» 
Στα ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμό-

τητα και την αναγκαιότητα, τα στοιχεία μι-
λούν από μόνα τους. Με την αναβάθμιση
των 83 F-16 σε Viper και των Block 50 σε
Block 52+ adv. ο ελληνικός στόλος θα δια-
θέτει 121 υπερσύγχρονα F-16 που θα απο-
τελούν τη ραχοκοκαλιά της Αεροπορίας.
Τα 83 Viper θα διαθέτουν ραντάρ AESA
και στα 38 Block 50 θα τοποθετηθεί το
APG-86 (v) 9 που θα αφαιρεθεί από τα
Block 52. Εκτός φυσικά από τα ραντάρ των

υπό αναβάθμιση αεροσκαφών, θα αξιο-
ποιηθούν και άλλα συστήματα, τα οποία
σε διαφορετική περίπτωση θα αχρη-
στεύονταν. Με άλλα λόγια, συστήματα
αξίας 7 εκατ. ευρώ για κάθε αεροπλάνο θα
καταλήξουν στα αζήτητα, αν δεν ξεκινήσει
το πρόγραμμα.

Πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι
για πρώτη φορά η Πολεμική Αεροπορία
θα διαθέτει 121 αεροσκάφη με Link 16, τα
οποία θα μπορούν να διαβιβάζουν εντο-
λές και πληροφορίες από μαχητικό σε μα-
χητικό, ενώ θα είναι δυνατή η διαλειτουρ-
γικότητα με τα Rafale και στο μέλλον με τα
F-35. Μάλιστα, τα Block 50 θα υπερέχουν
σε εξέλιξη των σημερινών Block 52+ adv.,

καθώς θα τοποθετηθούν και νέα συστή-
ματα στα αεροσκάφη, ενώ οι πιλότοι θα εί-
ναι εφοδιασμένοι με τις κάσκες JHMCS II,
που αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος
για τον ιπτάμενο, αφού απεικονίζουν όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες στο πεδίο
της όρασής του.

Ακόμη, οι εργασίες που θα γίνουν στα
Block 50 θα αυξήσουν την επιβιωσιμότητά
τους, καθώς θα εγκατασταθούν σύστημα
αποφυγής πρόσκρουσης, σύστημα ειδο-
ποίησης για εχθρικά ραντάρ, βαφή Have
glass II που μειώνει το υπέρυθρο ίχνος του
αεροπλάνου, ενώ με τις δομικές αναβαθ-
μίσεις τα ελληνικά «γεράκια» θα διπλα-
σιάσουν τον χρόνο ζωής τους, φτάνοντας

ακόμη και τις 12.000 ώρες πτήσης από
6.000 που είναι σήμερα. Είναι ακόμη προ-
φανές ότι το πρόγραμμα θα επιστρέψει
μέρος της αξίας του στην Ελλάδα, αφού θα
δημιουργηθούν νέα υπόστεγα και εγκατα-
στάσεις, είτε στην ΕΑΒ είτε στην 111 Πτέ-
ρυγα Μάχης, ενώ θα δημιουργηθούν 250
νέες θέσεις εργασίας για τα επόμενα έξι
χρόνια. Πληροφορίες της «Political» ανα-
φέρουν ότι βούληση της ηγεσίας του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η άμε-
ση επαναφορά του προγράμματος, το
οποίο θα έρθει στην Επιτροπή της Βουλής
απαλλαγμένο από υποπρογράμματα, όπως
η πιστοποίηση όπλων και η αγορά σκοπευ-
τικών ατρακτιδίων Sniper Pods. 
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Οι σφοδρές αντιδράσεις 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για το κόστος της αναβάθμισης 
των F-16 Block «παγώνουν» 
τις διαπραγματεύσεις

Αντιφάσεων το ανάγνωσμα 
Μετά τις Bellh@rra, τα F-16! Στην Κουμουνδούρου συνεχίζουν να αντιφάσκουν
στο ζήτημα της ενίσχυσης της εθνικής άμυνας, ζητώντας από τη μια «τον ανα-
γκαίο για την Πολεμική μας Αεροπορία εκσυγχρονισμό των F-16» και από την άλ-
λη να λένε «όχι» σε εξοπλιστικές δαπάνες που «δεν είναι απολύτως απαραίτητες
και επιβαρύνουν δυσβάσταχτα και σε αδιαφανείς διαδικασίες που τόσο έχουν
κοστίσει στη χώρα στο παρελθόν», αναφερόμενοι στην επέκταση του εκσυγχρο-
νισμού επιπλέον F-16. 

Γ.Σ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ «κόβει 
τα φτερά» της ΠΑ 

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
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Χθες καταγράφηκαν 6.586 νέα κρούσματα ενώ σημει-
ώθηκαν 78 θάνατοι. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως
οι επόμενες 10-15 μέρες θα είναι δύσκολες και θα δούμε
υψηλούς αριθμούς θανάτων και διασωληνωμένων, όμως
από τις 10 Δεκεμβρίου θα πάρουμε την πρώτη ανάσα, κα-
θώς οι εμβολιασμοί θα προχωρούν. 

H αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα τόνισε
στη σημερινή ενημέρωση πως δεν θα πρέπει να χαλαρώ-
σουμε την τήρηση των μέτρων προστασίας με μάσκες και
αποστάσεις, και έκανε έκκληση στους πολίτες να μην αρ-
γούν να επισκεφθούν τον γιατρό όταν έχουν συμπτώματα,
δηλαδή να μην αφήνουν να περάσουν οκτώ μέρες εμπύρε-
τοι, καθώς έχει παρατηρηθεί πως οι ασθενείς στη Βόρεια
Ελλάδα πάνε πολύ αργά στον γιατρό και μετά είναι δύσκο-

λο να γίνουν καλά. Η καθηγήτρια κυρία Παπαευαγγέλου
αναφέρθηκε στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας τονί-
ζοντας πως έχουμε ανακοπή της εκθετικής αύξησης του
ιού, όμως παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ και θα παραμείνει
και τις επόμενες εβδομάδες. 

Αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 54.000 ενεργά
κρούσματα ενώ 27 ΠΕ της χώρας είναι στο «βαθύ κόκκι-
νο». Ευτυχώς το εντατικό testing τόσο στην εκπαίδευση
όσο και στους ανεμβολίαστους αποκαλύπτει νέα κρού-
σματα και φυσικά ο διαγνωστικός και αυτοδιαγνωστικός
έλεγχος είναι ισχυρά εργαλεία στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Στους μαθητές μάλιστα 9 στα 10 νέα κρούσματα
αποκαλύπτονται μέσα από τα self tests που κάνουν τα παι-
διά για να μπουν στο σχολείο. 

Οι περιοχές που ανησυχούν τους ειδικούς αυτή τη στιγ-
μή είναι η Σάμος, η Ευρυτανία, τα Γρεβενά, το Ηράκλειο, η
Πρέβεζα, τα Χανιά, η Άρτα και ο Έβρος. Στην Πέλλα, το
Κιλκίς, τη Δράμα, την Πιερία, την Ημαθία, τις Σέρρες, τη
Λάρισα και άλλες επιβαρυμένες περιοχές η εμβολιαστική
κάλυψη με την πρώτη δόση στα νέα ραντεβού δεν είναι η
αναμενόμενη. Ταυτόχρονα όμως είναι αισιόδοξη η αύξηση
του εμβολιασμού στις νεότερες ηλικίες, καθώς έχουν με-
γαλύτερη κινητικότητα και συνεπώς διασπείρουν τον ιό
περισσότερο από ό,τι οι ηλικιωμένοι. Δυστυχώς όπως είπε
στην ενημέρωση η κυρία Παπαευαγγέλου από τις αρχές
Σεπτεμβρίου έχουν χάσει τη ζωή τους 84 άνθρωποι κάτω
των 60 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα και παράγοντες
κινδύνου.

Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου 

Σ
ε συζητήσεις ήταν χθες όλη μέ-
ρα τα πέντε μέλη της επιτροπής
των ειδικών που θα αναλάβουν
το δύσκολο έργο της έγκρισης

των αιτήσεων για τη χορήγηση της θερα-
πείας με τα μονοκλωνικά αντισώματα σε
ασθενείς που θα νοσήσουν από κορονοϊό.
Κι αυτό γιατί οι ποσότητες που πήραμε δεν
είναι ανεξάντλητες, οπότε τα άτομα που
θα λάβουν τη θεραπεία θα πρέπει να πλη-
ρούν συγκεκριμένα κριτήρια και φυσικά
να είναι στα πρώτα 24ωρα της νόσησης.
Δύο χιλιάδες μονοκλωνικά αντισώματα
είναι ήδη στη διάθεση της χώρας μας και
θα δοθούν σε νοσοκομεία αιχμής στην αν-
τιμετώπιση της πανδημίας. 

Μέχρι και χθες ρυθμίζονταν, σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political», οι τελικές
λεπτομέρειες στο πώς θα γίνει ανά περι-
φέρεια η κατανομή στους ασθενείς που
ζουν μακριά από τα νοσοκομεία στα οποία
θα γίνονται οι εγχύσεις του φαρμάκου, κα-
θώς το φάρμακο είναι νοσοκομειακό και η
χορήγησή του ενδοφλέβια μόνο σε νοσο-
κομειακή δομή. Φυσικά θα ρυθμιστούν
και λεπτομέρειες, όπως τι θα γίνει με τους
κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
Θα πρέπει να έρθουν αυτοί σε μεγάλα νο-
σοκομεία που θα έχουν το φάρμακο ή θα

μπορούσε δυνητικά η έγχυση να γίνει και
στα κέντρα υγείας. Κι εκεί που αρχικά ξέ-
ραμε πως τα μονοκλωνικά θα υπήρχαν σε
αρκετά νοσοκομεία της Αττικής, τα σχέδια
άλλαξαν, καθώς μεγάλα νοσοκομεία όπως
ο «Ευαγγελισμός» και το «Αττικόν» εξυπη-
ρετούν μεγάλο όγκο ασθενών Covid και
non Covid, είναι δηλαδή ήδη επιφορτισμέ-
να με μεγάλο όγκο δουλειάς σε περίοδο
πανδημίας, οπότε σίγουρα τα μονοκλωνι-
κά θα ενταχθούν στο «Σωτηρία» και Σισμα-
νόγλειο αλλά και σε περιφερειακά νοσο-
κομεία όπως στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονί-
κης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης, στο Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων
και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Πατρών στο Ρίο. Σε ό,τι αφορά τα μέλη
της επιτροπής που θα εγκρίνει τις αιτήσεις
για τα μονοκλωνικά, πρόκειται για τους
Στυλιανό Λουκίδη, καθηγητή Πνευμονο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και
πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, Αναστασία Κοτανίδου, καθηγή-
τρια Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνι-
κής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, Αθα-
νάσιο Σκουτέλη, παθολόγο-λοιμωξιολόγο,
διευθυντή της Β’ Παθολογικής-Λοιμωξιο-
λογικής Κλινικής του «Υγεία», Ελευθέριο
Θηραίο, διευθυντή Κέντρου Υγείας Βάρης

και γενικό γραμματέα της Ιατρικής Εται-
ρείας Αθηνών, Αναστασία Αντωνιάδου, κα-
θηγήτρια Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών. 

Τα πέντε μέλη
Η πενταμελής ειδική επιτροπή θα εξε-

τάζει τα αιτήματα που θα υποβάλλουν οι
θεράποντες ιατροί και θα αποφασίζουν
εντός 24 ωρών για το αν ο ασθενής πληροί
τις προϋποθέσεις, ώστε να λάβει το κο-
κτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η θε-
ραπεία δίδεται άπαξ μέσα στα πρώτα δύο
24ωρα από την εργαστηριακή επιβεβαί-
ωση της λοίμωξης (θετικό PCR τεστ), κα-
θώς από τις κλινικές μελέτες έχει φανεί
70% αποτελεσματικότητα στη μείωση του
ιικού φορτίου και επιτάχυνση της ανάρ-
ρωσης. Κατάλληλοι για τη λήψη της θερα-

πείας είναι όσοι έχουν χαμηλή ανοσολο-
γική απόκριση, όπως ογκολογικοί ασθε-
νείς και ανοσοκατεσταλμένοι, όσοι δια-
τρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόση-
σης με λοίμωξη Covid-19, όπως οι πά-
σχοντες από χρόνια υποκείμενα νοσήμα-
τα και οι έγκυες που διανύουν το γ’ τρίμη-
νο της κύησης. 

Στην κορύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Σήμερα ανοίγει
η πλατφόρμα για
τα μονοκλωνικά

Ο δύσκολος ρόλος της
πενταμελούς επιτροπής 
των ειδικών που θα εγκρίνει
τις αιτήσεις για τη χορήγηση
της θεραπείας σε ασθενείς 
με κορονοϊό



Καταθέτει ο πρώτος
μάρτυρας στη δίκη
του ψευτογιατρού

Με την εξέταση του πρώτου μάρτυ-
ρα κατηγορητηρίου ξεκινά η δίκη του
«ψευτογιατρού» που κατηγορείται για
τους θανάτους 12 καρκινοπαθών. Την
αυλαία θα ανοίξει ένας μάρτυρας που
έχασε τον πατέρα του από τα «γιατρο-
σόφια» του dr Kontos, ενώ το δικα-
στήριο αναμένεται να εξετάσει συνο-
λικά έξι μάρτυρες στη σημερινή συ-
νεδρίαση.

Η ακροαματική διαδικασία εξελίσ-
σεται κανονικά παρά το αίτημα αναβο-
λής της δίκης που υπέβαλε η πλευρά
του βασικού κατηγορουμένου της
υπόθεσης, ο οποίος παραμένει νοση-
λευόμενος στον «Ευαγγελισμό» και
δεν έχει στείλει εξουσιοδότηση στον
δικηγόρο του.

«Θεωρούμε ότι υπό τις συγκεκριμέ-
νες συνθήκες ο κατηγορούμενος επέ-
λεξε να μην εκπροσωπείται. Είναι μια
δίκη τεράστια και πρωτόγνωρη στα ελ-
ληνικά χρονικά. Το πρώτο που θα
έπρεπε να είχε κάνει, όταν έμαθε ότι
έχει Covid, είναι να δώσει μια εξουσιο-
δότηση. Εγώ δεν είδα να εξαντλούνται
όλα τα μέσα επικοινωνίας με τον κατη-
γορούμενο», ανέφερε ο εισαγγελέας
της έδρας προτείνοντας την εξέλιξη
της δίκης, με το δικαστήριο να υιοθετεί
την πρότασή του. 

Αθώοι για τον θάνατο
του «Χαμπίμπι»

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθή-
νας οι Γ. Καλαϊτζίδης και Ν. Ματαράγ-
κας για την υπόθεση δολοφονίας του
Αιγύπτιου εμπόρου ναρκωτικών, γνω-
στού ως «Χαμπίμπι». Την απαλλαγή
των κατηγορουμένων είχε ζητήσει λί-
γο νωρίτερα η εισαγγελέας, εξηγών-
τας πως η δικογραφία που σχηματί-
στηκε σε βάρος των δύο ανδρών βασί-
στηκε σε μια μαρτυρία γυναίκας, η
οποία όμως στο ακροατήριο ανέτρεψε
όλους τους ισχυρισμούς της. 

Ε
νας αξιωματικός της Ελληνικής
Αστυνομίας και ένα στέλεχος
των Ενόπλων Δυνάμεων είναι
ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες

για υπόθεση χορήγησης ψευδών βεβαι-
ώσεων για την Covid-19 (πλαστά διαγνω-
στικά τεστ), που εξαρθρώθηκε από τις
Εσωτερικές Υποθέσεις έπειτα από έρευ-
νες στη Βόρεια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα
από πληροφορία που είχαν οι αστυνομικοί
του Τμήματος Ασφαλείας Αλεξανδρούπο-
λης, όταν όμως διαπιστώθηκε ότι εμπλέ-
κονται και δύο ένστολοι, τότε ανέλαβαν οι
«Αδιάφθοροι». Από τα μέχρι στιγμής διαθέ-
σιμα στοιχεία, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου
σε περιοχή του Έβρου προμήθευε με πι-
στοποιητικά για Covid-19 και ιδιαίτερα ra-
pid tests, μέσω ΗΔΙΚΑ, διάφορους ενδια-
φερόμενους, οι οποίοι τα παρουσίαζαν στις
δουλειές τους. Ανάμεσα στους... πελάτες
του κυκλώματος ήταν ο αξιωματικός της
ΕΛΑΣ και ο στρατιωτικός, οι οποίοι προμη-
θεύονταν τα πλαστά πιστοποιητικά και τα
παρουσίαζαν στις υπηρεσίες τους προκει-
μένου να συνεχίσουν να εργάζονται.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολι-
κά 10 άτομα (ο φαρμακοποιός, ο αστυνομι-
κός, ο στρατιωτικός και άλλοι επτά), ενώ οι
έρευνες συνεχίζονται. Αυτό καθώς οι αστυ-
νομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και
κυρίως αν η δράση του κυκλώματος περιο-
ρίζεται στα πλαστά rapid tests ή έχει και άλ-
λες προεκτάσεις. Για την ώρα, πάντως, δεν
υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, κάτι τέ-
τοιο αναμένεται να γίνει μετά το τέλος της
προανακριτικής διαδικασίας.

«Μεμονωμένο περιστατικό»
Θέση για το ζήτημα πήρε με ανακοίνωσή

του ο Σύλλογος Φαρμακοποιών Έβρου,
στην οποία αναφέρει: «Από τον Τύπο πλη-
ροφορηθήκαμε ότι φαρμακείο στην περιο-
χή του Σουφλίου καταχωρούσε στο σύστη-
μα της ΗΔΙΚΑ ψευδή πιστοποιητικά Covid-
19. Είναι αυτονόητο ότι παραβατικές συμ-
περιφορές, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο
της υγείας, είναι απολύτως καταδικαστέες,
εφόσον βεβαίως αποδειχτούν. Τα φαρμα-
κεία σε όλο αυτό το διάστημα με αίσθημα
ευθύνης έχουν σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων, εκτελώντας με αυταπάρνηση τον
δύσκολο ρόλο που τους ανατέθηκε. Μεμο-
νωμένα περιστατικά σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν έναν ολό-
κληρο κλάδο. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Έβρου βρίσκεται στη διάθεση των αρμο-
δίων αρχών προκειμένου να βοηθήσει με
ό,τι μέσο διαθέτει στη διαλεύκανση της
υπόθεσης».

Σε έξαρση πάλι
τα φαινόμενα
οπαδικής βίας
Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στην
ΕΛΑΣ ο νέος κύκλος οπαδικής
βίας που έχει ανοίξει τις τελευταί-
ες εβδομάδες, με αποκορύφωμα
όσα συνέβησαν αργά το απόγευμα
της Πέμπτης έξω από το κλειστό
γήπεδο του Αγίου Θωμά στο Μα-
ρούσι και τις εκτεταμένες φθορές
σε έξι συρμούς του ΗΣΑΠ το βρά-
δυ της Κυριακής. Κάτι που δεν
πρέπει να περάσει απαρατήρητο
είναι ότι η Αστυνομία προχώρησε
σε 57 συλλήψεις ατόμων πέριξ του
σταθμού Νερατζιώτισσα για τα
επεισόδια στο Μαρούσι, εκ των
οποίων οι 27 είναι ανήλικοι και
«αχαρτογράφητοι» όσον αφορά
την εμπλοκή τους με συνδέσμους
οπαδών. Το «οπλοστάσιο», δε, που
είχαν πάνω τους οι συλληφθέντες
και όσα έχουμε δει να κατάσχον-
ται έπειτα από αστυνομικές εφό-
δους δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρό-
θεση των χούλιγκαν-οπαδών είναι
τουλάχιστον να τραυματίσουν τους
αντιπάλους τους. Τέλος, χρήζει
αναφοράς το γεγονός ότι από τις
αρχές του 2021 έχουν καταγραφεί
178 επιθέσεις-βανδαλισμοί σε
συρμούς του ΗΣΑΠ, οι περισσότε-
ρες εκ των οποίων έχουν οπαδικό
κίνητρο.

ΠΠαπ.

Πώς οι «Αδιάφθοροι» 
έφτασαν στα ίχνη 
των δύο ένστολων αρνητών

Κύκλωμα πλαστών
rapid με πελάτες
από στρατό - ΕΛΑΣ
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Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ε
ίναι χαρακτηριστικό ότι σε
αυτούς τους μήνες έχουν
καταγραφεί 5.857 περιστα-
τικά για το αδίκημα του Ν.

3500/06 «περί ενδοοικογενειακής
βίας», ενώ στο δωδεκάμηνο του 2020
είχαμε 5.413 καταγραφές και 5.221
συνολικά το 2019. Μάλιστα, δεν μπο-
ρεί να περάσει απαρατήρητο το γεγο-
νός ότι το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμ-
βρίου η αύξηση των καταγραφών είναι
με γεωμετρική πρόοδο. Συγκεκριμέ-
να, σε αυτούς τους μήνες έχουμε
2.493 περιστατικά, ενώ τους υπόλοι-
πους 7 μήνες οι καταγραφές είναι
3.364.

Διαβάζοντας κανείς «πίσω από τις
γραμμές», διαπιστώνει ότι οι καμπά-
νιες ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης απέναντι σε αυτό το κοινωνικό
πρόβλημα πετυχαίνουν τον στόχο
τους, καθώς όλο και περισσότερα θύ-
ματα βρίσκουν τη δύναμη να ζητήσουν
βοήθεια από την αστυνομία. Αξίζει
εδώ να σημειώσουμε ότι τόσο η πολι-
τική όσο και η φυσική ηγεσία της
ΕΛΑΣ έχουν ρίξει μεγάλος βάρος στην
αντιμετώπιση του φαινομένου της εν-
δοοικογενειακής βίας, καθώς ασχο-
λούνται πλέον 73 αστυνομικές υπηρε-
σίες, ενώ υπάρχουν ειδικά γραφεία
καταγγελιών σε όλες τις αστυνομικές
διευθύνσεις της χώρας και 6 ειδικά
τμήματα.

Επιστολή εργαζομένων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον Λιβανό: «Δεν πάει άλλο»
Η πλήρης επιβεβαίωση των όσων έχει δημοσιεύσει η «Politi-

cal» και αφορούν στα κακώς κείμενα του Ελληνικού Γεωργι-
κού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ έρχεται από τον ίδιο τον
οργανισμό! Οι εργαζόμενοι στον ΕΛΓΟ, ενθαρρυμένοι από τις
αποκαλύψεις μας και αντιλαμβανόμενοι ότι δεν πάει άλλο η
κατάσταση που επικρατεί στην κρίσιμης σημασίας για τα εθνι-
κά συμφέροντα και τα δικαιώματα του Έλληνα κτηνοτρόφου
αλλά και του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσία, αποφάσισαν να
υψώσουν ανάστημα και να καταγγείλουν τις πρακτικές της δι-
οίκησης του οργανισμού.

Όπως πληροφορείται η «Political», ο Σύλλογος Εργαζομένων
συνέταξε και απέστειλε επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης ΣπήλιοΛιβανό, ζητώντας συνάντηση μαζί του προκειμέ-
νου να ακούσει από πρώτο χέρι σχετικά με όσα συμβαίνουν

στον «μικρόκοσμό» τους. «Υπάρχουν πολλοί και σοβαροί λόγοι
τους οποίους πρέπει να ακούσετε από το στόμα των εργαζομέ-
νων για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»,
σημειώνεται στην επιστολή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όπως λένε οι εργαζόμενοι, ο οργανισμός το τελευταίο διά-
στημα έχει γίνει αντικείμενο αρνητικής δημοσιότητας, χωρίς
να φαίνεται ότι δίνεται μια αντίστοιχα ικανοποιητική απάντηση
από την πλευρά του φορέα. Το γεγονός αυτό θεωρούμε πως
απαξιώνει το έργο και την εικόνα του οργανισμού αλλά και
εμάς ως εργαζόμενους. Και όπως αναφέρουν με νόημα, «αν η
φωνή των εργαζομένων ακουγόταν και εισακουόταν όπως θα
έπρεπε, πολλά από αυτά που σήμερα λέγονται και εκθέτουν τον
δημόσιο οργανισμό θα είχαν αποσοβηθεί». Πέραν των υπηρε-
σιακών ζητημάτων, εξίσου σοβαρά για τους εργαζόμενους εί-

ναι και κάποια από τα εργασιακά θέματα που τους απασχολούν,
η επίλυση των οποίων καθυστερεί. Δεν διστάζουν, μάλιστα, να
περιγράψουν με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση, λέ-
γοντας πως «δεν είναι μόνο η θεσμική κρίση με την οποία βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι στον οργανισμό. Ανάλογη κρίση εκτεί-
νεται και στα εργασιακά θέματα, τα οποία δεν είναι υπερβολή
να πούμε ότι βρίσκονται στη χειρότερη δυνατή κατάσταση, ενώ
καμία ορατή διέξοδος δεν φαίνεται σε αυτά».

Έπειτα και από αυτή την επιστολή, μήπως τόσο ο αρμόδιος
υπουργός όσο και το Μαξίμου, που έχει διορίσει τη διοίκηση,
να επιδιώξουν τη συνάντηση για να ακούσουν τι έχουν να κα-
ταγγείλουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΕΛΓΟ;

H «Political» πάντως θα επανέλθει με νέο ρεπορτάζ στο αυ-
ριανό φύλλο.

Μάστιγα η ενδοοικογενειακή βία

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Θεοδωρικάκος: «Είναι θέμα πολιτισμού»

Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζουν 
τα περιστατικά, όπως αποτυπώνονται
στα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΑΣ 
για το διάστημα Ιανουάριος -
Σεπτέμβριος 2021, 
τα οποία παρουσιάζει 
αναλυτικά η «Political»

Το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και
ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Μι-
χαήλ Καραμαλάκης, συμμετείχαν σε εκ-
στρατεία ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναι-
κών. «Είναι θέμα πολιτι-
σμού κάθε κοινωνίας να
κάνει τα πάντα για να μπει
ένα τέλος στη βία ανάμεσα

στους ανθρώπους και ιδιαιτέρως να μπει
ένα τέλος στη βία ενάντια σε γυναίκες»,
σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρό-
σθεσε: «Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μή-

νυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
και η Ελληνική Αστυνομία κα-

λεί τις γυναίκες σε ολόκληρη
τη χώρα, που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα ενδοοι-
κογενειακής βίας, να μιλή-
σουν, να τα καταγγείλουν

και να γνωρίζουν ότι θα
έχουν τη στήριξη της Πολιτείας

και ασφαλώς θα έχουν τη στήριξη της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας».
Τέλος, από το Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου,
όπου εγκαινίασε ένα ακόμη Γραφείο Αντι-
μετώπισης Περιστατικών Ενδοοικογενει-
ακής Βίας, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη ανέφερε ότι «η υπηρεσία έχει ξε-
κινήσει τη δουλειά της εδώ και 50 μέρες
και έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να είναι
πάρα πολύ αποτελεσματική, καθώς εδώ
έχουν αντιμετωπιστεί όλο αυτό το διάστη-
μα 58 περιστατικά από εξειδικευμένο
προσωπικό της Αστυνομίας».



της Εύης Πανταζοπούλου

Τ
μήματα Μηχανικών, λόγω και της
πληθώρας τους, Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Νομικής επιλέγει
η πλειοψηφία των περίπου

800.000 φοιτητών που φιλοξενούν σήμε-
ρα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το 13%
σπουδάζει Τέχνες και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες, άλλο ένα 13% Κοινωνικές Επι-
στήμες και Δημοσιογραφία, ενώ το ποσο-
στό των φοιτητών που έχουν ακολουθήσει
τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά
και τη Στατιστική ανέρχεται σε 10%. Αξίζει,
εντούτοις, να αναφερθεί ότι ενώ όλοι οι
εργοδοτικοί φορείς διαπιστώνουν έλλει-
ψη στελεχών Πληροφορικής και Μηχανι-
κών Υπολογιστών, ο ρυθμός αποφοίτησης
από τα σχετικά τμήματα της χώρας παρα-
μένει χαμηλός. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσία-
σε ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτα-
της Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής
Μήτκας, στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής, από το σύνολο
των εγγεγραμμένων φοιτητών, οι περίπου
680.000 είναι προπτυχιακοί (85%) ενώ τα
μέλη ΔΕΠ υπολογίζονται σε 10.000, με
αποτέλεσμα η αναλογία φοιτητών ανά δι-
δάσκοντα να είναι 1 προς 40. Σήμερα, στη
χώρα μας, λειτουργούν 24 πανεπιστήμια
και η ΑΣΠΑΙΤΕ προσφέροντας 430 Προ-
γράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, 1.110
Μεταπτυχιακών Σπουδών και 291 Διδα-
κτορικών Σπουδών. 

Την ίδια ώρα, στην ετήσια έκθεση της
ΕΘΑΑΕ επισημαίνεται ότι το ποσοστό κα-
τόχων πτυχίου ΑΕΙ στην Ελλάδα, αλλά και

διεθνώς, σημειώνει διαχρονική αύξηση.
Στις ηλικίες 25 έως 34, η χώρα μας βρί-
σκεται κοντά στον μέσο όρο των χωρών
του ΟΟΣΑ (42% έναντι 45% του ΟΟΣΑ). Ταυ-
τόχρονα, αναδεικνύεται το φαινόμενο των
«αιώνιων φοιτητών» με τον κ. Μήτκα να
σημειώνει πως σχεδόν κάθε χρόνο απο-
φοιτούν οι μισοί από αυτούς που εισάγον-
ται στα πανεπιστήμια. «Είναι κοντά στο
50% και δεν είναι ένα στιγμιότυπο ετήσιο.
Τα τελευταία πέντε χρόνια που έχουμε
στοιχεία στην ΕΘΑΑΕ το ποσοστό των
αποφοίτων μας σε σχέση με αυτόν που εγ-
γράφονται στο σύνολο των πανεπιστη-
μίων, που είναι ένας πολύ καλός δείκτης,
είναι κοντά στο 50%».

Αναφορικά με το brain drain, η έκθεση

επιβεβαιώνει ότι οι νέοι ερευνητές μετα-
ναστεύουν προς αναζήτηση σταθερής
απασχόλησης στο αντικείμενό τους, κα-
θώς διαπιστώνεται έλλειμμα καινοτομίας
και αντίστοιχων θέσεων στις ελληνικές
επιχειρήσεις. Ωστόσο, ένας στους τέσσε-
ρις μεταδιδάκτορες επιστρέφουν στην Ελ-
λάδα, προκειμένου να μπορέσουν να συμ-
μετάσχουν σε συγκεκριμένες χρηματοδο-
τούμενες δράσεις. Την ίδια ώρα, πάντως,
η παρουσία των ελληνικών πανεπιστη-
μίων στις διεθνείς λίστες κατάταξης πα-
ραμένει σχετικά σταθερή.

Ο κ. Μήτκας εξέφρασε την άποψη ότι εί-
ναι επιβεβλημένη η θεσμοθέτηση των
βιομηχανικών διδακτορικών ως δράση
που θα βοηθήσει στη μεταφορά τεχνο-

γνωσίας μεταξύ των πανεπιστημίων και
των ελληνικών εταιρειών. «Τα βιομηχανι-
κά διδακτορικά είναι πολύ διαδεδομένα
σε χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και
πολλοί δικοί μας απόφοιτοι αποφασίζουν
να τα επιλέξουν σαν πρόταση για μεταπτυ-
χιακές σπουδές», σημείωσε και πρότεινε
να θεσπιστούν κίνητρα για την προσφορά
υποτροφιών στα πανεπιστήμια από τις
εταιρείες.

Τέλος, τάχθηκε κατά της ίδρυσης ιδιω-
τικών πανεπιστημίων, όπως προβλέπεται
στο σχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση, εξηγώντας ότι «δεν αποτελεί λύση. Η
ελληνική κοινωνία έχει κάνει μια τεράστια
επένδυση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, η
ΕΘΑΑΕ φροντίζει για τη βελτίωση της ποι-
ότητας στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχω
υπηρετήσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο
και θέλω να προχωρά, να βελτιώνεται και
να ανεβαίνει διαρκώς. Αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν μπορούν να λειτουργούν ιδιωτικά
πανεπιστήμια. Αλλά δεν αποτελούν τη λύ-
ση στα προβλήματα, αν θεωρήσουμε ότι
έχουμε μόνο προβλήματα, του δημόσιου
πανεπιστημίου».

Οι φοιτητές επιλέγουν
περισσότερο να γίνουν
μηχανικοί, νομικοί και
μάνατζερ επιχειρήσεων 
και λιγότερο φυσικοί,
μαθηματικοί και
πληροφορικάριοι

Κέντρο διά βίου μάθησης στο ΕΜΠ
Τη λειτουργία του Κέντρου Επιμόρ-

φωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙ-
ΒΙΜ) του Ιδρύματος, με σκοπό την υλο-
ποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, επι-
μόρφωσης και διά βίου μάθησης, ανα-
κοίνωσε το ΕΜΠ. Τα προγράμματα θα
απευθύνονται σε επιστήμονες και επαγ-
γελματίες που επιθυμούν να εμπλουτί-
σουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
σε τεχνολογικά θέματα αλλά και στο ευ-
ρύ κοινό που θέλει να ενημερωθεί για
τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις
και τις νέες τεχνολογίες. 

Όπως ανέφερε ο πρύτανης του ΕΜΠ,
Ανδρέας Μπουντουβής, «η ίδρυση του
ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ είναι συνυφασμένη με

την ευρεία εκπαιδευτική αποστολή του
Ιδρύματος. Το Ίδρυμα φιλοδοξεί να προ-
σφέρει επιμόρφωση με ποιότητα και
αξία, συντονισμένη με τις ταχύτατες
εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνο-
λογία. Με το ΚΕΔΙΒΙΜ, το ΕΜΠ συμβάλ-
λει στον γενικότερο εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και
στη μείωση του κοινωνικού αποκλει-
σμού στην εκπαίδευση». Ο διευθυντής
του Κέντρου Σπύρος Βουτσινάς τόνισε,
από την πλευρά του, ότι «βασικό συστα-
τικό των δράσεων είναι να μεταδώσει τη
γνώση που παράγουμε και διαμορφώ-
νουμε στο ΕΜΠ με την επιστημονική μας
έρευνα».

Το προφίλ των πανεπιστημίων
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Μπορούν να εργάζονται ως γεωπόνοι και από πρώην ΤΕΙ
Λύση στο χρόνιο πρόβλημα της απουσίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τμη-

μάτων γεωπονικής κατεύθυνσης έδωσε η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομο-
σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την εν λόγω τροπολογία επε-
κτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου σε όλους τους πτυχιούχους
των τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας.
Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα, ήταν αδύνατη η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου από
τους πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης - πρώην τμημάτων ΤΕΙ
παρότι είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Η ρύθμιση αφορά νέα πανεπιστημιακά τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης, που ιδρύθηκαν,
και συγκεκριμένα τα Τμήματα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Σχολής
Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Εύη Πανταζοπούλου



Πράσινο Ταμείο

Διευκρινίσεις για πληρωμή
«οριστικών δικαιούχων»

Σχετική εγκύκλιος διευκρινίζει τη διαδικασία υπο-
βολής των δικαιολογητικών πληρωμής για την πρό-
σκληση των ΣΦΗΟ ως εξής: Κατά την υποβολή του
σχεδίου στο ΥΠΕΝ θα υποβάλλονται και τα ψηφιακά
διανυσματικά αρχεία, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’
αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 ΥΑ (ΦΕΚ

4380/Β/2020), τα οποία θα
αναρτηθούν στη γεωγρα-
φική βάση δεδομένων
mapsportal του ΥΠΕΝ. Τα
ψηφιακά διανυσματικά
αρχεία ελέγχονται από το
ΥΠΕΝ για να διαπιστωθεί

ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τα Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ypen.gov.gr). Ο επωφελού-
μενος δήμος θα λαμβάνει από το ΥΠΕΝ email επιβε-
βαίωσης για την έγκριση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση
στο Πράσινο Ταμείο για τη διαδικασία πληρωμής. Με
τήρηση των ανωτέρω θα ολοκληρώνεται η πληρωμή
των οριστικών δικαιούχων από το Πράσινο Ταμείο για
το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Δυτική Ελλάδα

Ημερίδες για περιφερειακό
σχέδιο δράσης
Τρεις ημερίδες για το Περιφερειακό Σχέδιο
Δράσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων
στη Δυτική Ελλάδα οργανώνει η οικεία
περιφέρεια. Η περιφερειακή αρχή θα
παρουσιάσει και θα διαβουλευτεί σε τρεις
ημερίδες, μία σε κάθε περιφερειακή ενότητα
(Αχαΐα - Πάτρα, Ηλεία - Πύργος, Αιτωλοακαρνανία
- Αγρίνιο), το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για
την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στη
Δυτική Ελλάδα 2020-2040. 

Αιχμές και υποψίες εκφράζουν δημοτικές πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης για τη διαδικασία
που ακολούθησαν η δημοτική αρχή και η μεί-
ζων αντιπολίτευση στον δημοτικό φωτισμό.
Δέκα δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν από τον
πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, τον πρό-
εδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον δή-
μαρχο, «που τους αγνόησαν», το θέμα της αντι-
κατάστασης του δημοτικού φωτισμού (προ-
ϋπολογισμού άνω των 6 εκατ. ευρώ και παρα-
χώρηση της λειτουργίας για δώδεκα χρόνια σε
ιδιώτη) να συζητηθεί στην ολομέλεια του δη-
μοτικού συμβουλίου (41 δημοτικοί σύμβουλοι)
και όχι στην οικονομική επιτροπή (9 μέλη) λό-
γω του σημαντικού θέματος.

Άσχημα μαντάτα για τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη και δύο
συνεργάτες του. Με βούλευμα 69 σελίδων, το υπ’ αριθμόν
1551/2021, του Συμβούλιου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
παραπέμπονται σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημά-

των με την κατηγορία της
απάτης και χρήσης πλα-
στού εγγράφου. Ο δήμαρ-
χος και οι συνεργάτες του
κατηγορούνται ότι στο διά-
στημα 2011-2013 εισέπρα-
ξαν 3.936.600 ευρώ από
κονδύλια του ΕΣΠΑ για την
ίδρυση και λειτουργία τεσ-
σάρων ΚΔΑΠ στον Δήμο
Νεάπολης - Συκεών χρησι-
μοποιώντας πλαστά έγγρα-
φα. Επί της κατηγορίας, το
βούλευμα αναφέρει πως
«χρησιμοποίησαν εν γνώ-
σει τους πλαστά πιστοποι-
ητικά πυροπροστασίας, κα-
θώς και την υπ’ αριθμόν
131/2.6.2011 πλαστή απόφα-
ση του δημοτικού συμβου-
λίου Νεάπολης - Συκεών».
Προς τούτο κατηγορούνται
για απάτη από κοινού που
στρέφεται άμεσα κατά νομι-
κού προσώπου δημοσίου
δικαίου με προκληθείσα ζη-
μία άνω των 120.000 ευρώ
κατ’ εξακολούθηση.

! Νεάπολη - Συκιές

Παραπέμπεται σε δίκη για
κακούργημα ο δήμαρχος

Αιχμές για φωτισμό LED

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

Δυναμική ανάπτυξη 
με αξιοποίηση
χρηματοδοτικών
εργαλείων
Ευρεία συζήτηση έγινε στη δημοτική
επιτροπή διαβούλευσης για τον δημοτικό
προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2022. Ο
δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας εξέφρασε
την πεποίθηση ότι θα υπάρξει δυναμική
ανάπτυξη μετά την πολυετή οικονομική και
πανδημική κρίση μέσω της μέγιστης
δυνατής αξιοποίησης χρηματοδοτικών
εργαλείων. Στο προσχέδιο προϋπολογισμού
έχουν εγγραφεί
κονδύλια 60
εκατ. ευρώ από
εξωγενείς
χρηματοδοτικές
πηγές, εθνικά
και ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Το ποσό αυτό
εκτιμάται ότι θα
είναι πολύ
υψηλότερο,
αφού
αναμένονται εγκρίσεις έργων από το
«Αντώνης Τρίτσης» και η έκδοση
προσκλήσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης,
ενώ ο δήμος έχει ήδη λάβει διαβεβαίωση
ότι θα χρηματοδοτηθεί με 10 εκατ. ευρώ στο
σκέλος των ψηφιακών λύσεων. Ο
συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα
ανέλθει σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο
αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης
Κούπκας.
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Τ
ο σοβαρό πρόβλημα υποστελέχω-
σης που υπάρχει στην Περιφέρεια
Αττικής λόγω της κινητικότητας των

υπαλλήλων αλλά και της έλλειψης προσ-
λήψεων έθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής
και Α’ αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος
Πατούλης στο συνέδριο της Ένωσης που
πραγματοποιήθηκε στην Αιδηψό.

Ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για μια κατά-
σταση που έχει φτάσει στο «μη περαιτέ-
ρω» και η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώ-
πισης. «Στην Περιφέρεια Αττικής το σύνο-
λο των θέσεων είναι 3.577 και έχουμε κα-
λυμμένες τις 2.008, εκ των οποίων οι απο-
χωρήσεις ήταν, από την 1η Σεπτεμβρίου
του 2019 που εμείς αναλάβαμε, 295», επι-
σήμανε. Όσον αφορά την κινητικότητα
ανέφερε: «Είναι ανάγκη να ξαναδούμε το
ζήτημα της κινητικότητας καθώς με δεδο-
μένο ότι στην Αττική βρίσκονται όλα τα

υπουργεία και οι ανεξάρτητες αρχές, πολ-
λοί εργαζόμενοι επιλέγουν να αποχωρή-
σουν από την περιφέρεια και να μετακινη-
θούν σε αυτούς τους φορείς, όπου οι μι-
σθολογικές τους απολαβές θα είναι καλύ-
τερες».

Με αυτό το δεδομένο, ο περιφερειάρχης
Αττικής υπογράμμισε την ανάγκη να
υπάρχει μισθολογική ισοτιμία των υπαλ-
λήλων που εργάζονται στην Αυτοδιοίκηση
με αυτούς που εργάζονται στα υπουργεία,
προκειμένου να μην υπάρχουν κίνητρα
για αποχωρήσεις. Κλείνοντας την παρέμ-
βασή του, ζήτησε την παράταση των συμ-
βάσεων των υπάλληλων ορισμένου χρό-
νου που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες λό-
γω πανδημίας, τονίζοντας την ανάγκη να
παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης
μόνιμου προσωπικού.

«Μιλάς Ψηφιακά» 
Η νέα δράση του Δήμου Βριλησσίων με τίτ-

λο «Μιλάς Ψηφιακά» αποτελεί μια άμεση
απάντηση του δήμου στις προκλήσεις του με-
γάλου ψηφιακού άλματος που επιχειρεί η
χώρα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ξένο Μανια-
τογιάννη, «σκοπός της δράσης είναι να συμ-
βάλουμε στην καταπολέμηση του ψηφιακού
αναλφαβητισμού και να βοηθήσουμε όσους
νιώθουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν
τη ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου».

Στο τέταρτο τεύχος του «Μιλάς Ψηφιακά» οι πολίτες μαθαίνουν πράγματα που αφορούν
το e-mail, το διάσημο σύμβολο @, τι πρέπει να προσέχουν όσον αφορά τα e-mails και τι
σημαίνει τελικά αυτός ο «λογαριασμός χρήστη». Όπως κάθε φορά, το «Μιλάς Ψηφιακά»
μοιράζεται στα δημοτικά σχολεία της πόλης και σε όλες τις υπηρεσίες και τα νομικά πρό-
σωπα του δήμου, ώστε να το αποκτήσουν όλοι.

Μπλόκο στα
παράνομα μπάζα
στην παραλία 

Ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου,
Ανδρέας Ευθυμίου, διαπιστώνον-
τας την αυθαίρετη μεταφορά μπα-
ζών από άλλες περιοχές και την
παράνομη εναπόθεσή τους στον
χώρο του εργοταξίου του παραλια-
κού μετώπου, ενημέρωσε το αστυ-
νομικό τμήμα της περιοχής, το
οποίο ανταποκρίθηκε αμέσως και
ξεκίνησε τη διαδικασία για την ποι-
νική δίωξη.
Ήδη, η αστυνομία προχώρησε σε
κατάσχεση ενός φορτηγού οχήμα-
τος από αυτά που μετέφεραν μπάζα
στο εργοτάξιο της παραλίας, ενώ με
απόφαση του δημάρχου η Νομική
Υπηρεσία του δήμου προβαίνει σε
κάθε περαιτέρω νομική ενέργεια.
Τέλος, με επιστολή του ο κ. Ευθυμί-
ου ζητά την παρέμβαση των αρμο-
δίων υπουργών Δημοσίων Έργων,
Περιβάλλοντος και Εσωτερικών,
του περιφερειάρχη Αττικής και των
επιθεωρητών Περιβάλλοντος για
να σταματήσει αυτή η αυθαιρεσία.

Ποια δημοτική αρχή, δήμου
της Αττικής προς τα ανατολικά
της Αθήνας, διεκδικεί τον
τίτλο του πρωταθλητή στις
απευθείας αναθέσεις,
σύμφωνα με τις καταγγελίες
της αντιπολίτευσης; Όπως
αναφέρεται στις καταγγελίες,
η κατάσταση έχει ξεφύγει,
καθώς οι απευθείας αναθέσεις
δεν μένουν μόνο σε όσα
προβλέπουν οι νέες διατάξεις
για την πανδημία αλλά
φτάνουν μέχρι και στις…
δενδροφυτεύσεις! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Προϋπολογισμός
κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν το τεχνι-
κό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του
Δήμου Αθηναίων στην πρόσφατη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης, «η Αθήνα έχει
όραμα, στρατηγική και πρόγραμμα με
εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση υλο-
ποίησής του», αναφερόμενος στο τεχνι-
κό πρόγραμμα του δήμου για το 2022,
ύψους 65 εκατ. ευρώ, το οποίο εγκρίθη-
κε κατά πλειοψηφία. Απαντώντας στις
επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο κ.
Μπακογιάννης ρώτησε αν γνωρίζουν κά-
ποιον άλλο φορέα του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα «να έχει κάνει ποτέ τόσο πολ-
λά έργα, ακόμη και σε συνθήκες ομαλές
και όχι εν μέσω υγειονομικής κρίσης»,
ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό παρατάξε-
ων της αντιπολίτευσης ότι τα έργα αφο-
ρούν κυρίως το κέντρο της Αθήνας.

«Μισθολογική ισότητα για να 
μην ερημώνουν οι περιφέρειες»

Μαραθώνιος ταινιών
στην Καλλιθέα

O Δήμος Καλλιθέας φιλοξενεί, με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από
την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου έως και
την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, στον
Δημοτικό Κινηματογράφο Καλλιθέας
«Καλυψώ», το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου «Μαραθώνιος ται-
νιών Αθηνών» (Athens Marathon In-
ternational Film Festival). Το 3ο Διε-
θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου επι-
χορηγείται από το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και οι προβο-
λές ξεκινούν καθημερινά στις 7.00
μ.μ. και διαρκούν έως τις 11.00 μ.μ.
Θα προβληθούν συνολικά 106 ταινίες
-μικρού και μεγάλου μήκους- από 31
χώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
όλων των ειδών τις ταινίες όπως κω-
μωδίες, αισθηματικές, περιπέτειες,
αστυνομικές, τρόμου, θρίλερ, επι-
στημονικής φαντασίας και κινουμέ-
νων σχεδίων. Εκτός από τις ταινίες
μυθοπλασίας προβάλλονται και ντο-
κιμαντέρ καθώς και πειραματικές.

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Π ΑΤ Ο Y Λ Η Σ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΑΚΕΔΟΝΙΑM20

Ι
διοκτήτης φαρμακείου σε
χωριό κοντά στο Σουφλί
μοίραζε… βεβαιώσεις rapid
tests για τον κορονοϊό με

αρνητικό αποτέλεσμα, κάνοντας
χάρη σε ανεμβολίαστους πελά-
τες του. Αστυνομικοί της υπηρε-
σίας Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας
Ελλάδας τον συνέλαβαν, μαζί με
δέκα πελάτες του. Από αυτούς
δύο είναι στρατιωτικοί και ένας αστυνομικός, και κατη-
γορούνται ότι χρησιμοποιούσαν τα τεστ για τις υπηρε-
σίες τους.

Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου εντοπίστηκε ύστερα
από καταγγελίες που δέχτηκαν αστυνομικοί της Διεύ-
θυνσης Αλεξανδρούπολης και ακολούθησε έφοδος των
«αδιάφθορων», που εντόπισαν τα πιστοποιητικά, ενώ
συνέλαβαν και τους πελάτες του βασικού κατηγορούμε-
νου. Όλοι τους το μεσημέρι της Πέμπτης οδηγήθηκαν

στον εισαγγελέα, ενώ στο κα-
τηγορητήριο περιλαμβάνονται
τα ονόματα ακόμη επτά πελα-
τών του φαρμακείου που
έπαιρναν ψευδή rapid tests. 

Πληροφορίες αναφέρουν
ότι στη δικογραφία σημειώνε-
ται πως τα συγκεκριμένα τεστ
έχουν ώρες έκδοσης ώρες τις
οποίες το φαρμακείο ήταν
κλειστό, όμως εξυπηρετούσε

τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Οι ίδιες
πηγές έλεγαν ότι δεν εισέπραττε ποσά μεγαλύτερα του
κόστους του κάθε τεστ, όμως ο λόγος της «εξυπηρέτη-
σης» σχετίζεται με την προσέγγιση πελατών. Αυτό που
έχει προξενήσει εντύπωση είναι πως κάποιοι από τους
πελάτες του φαρμακείου υποστήριξαν ότι δεν κάνουν το
εμβόλιο ύστερα από προτροπή του πνευματικού τους.

Η έρευνα για τη δράση του ιδιοκτήτη του φαρμακείου
και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα συνεχίζεται.

Το μήνυμα του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του
υπουργείου Εσωτερικών που συμμετείχε στη Διε-
θνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυ-
ναικών ήταν «Καιρός να σταματήσει ο κύκλος της

βίας - Μίλησέ μας τώρα». Μάλιστα πραγματοποι-
ήθηκε και βιντεοπροβολή του μηνύματος στην πρό-
σοψη του Διοικητηρίου, στο κτίριο όπου στεγάζεται
ο Τομέας.

«Καιρός να σταματήσει ο κύκλος της βίας - Μίλησέ μας τώρα»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το τετ α τετ Κούβελα -
Δόμνας Μιχαηλίδου

Το «παρών» στην εκδήλωση της
Βουλής για την ευρωπαϊκή ημέρα για
την προστασία των παιδιών ενάντια
στη σεξουαλική εκμετάλλευση και
κακοποίηση έδωσε ο βουλευτής της
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης
Κούβελας. Μάλιστα ο κ. Κούβελας εί-
χε και έναν σύντομο διάλογο με την
υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαη-
λίδου σε ό,τι αφορά την πρόσφατη
τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων
όπου αυστηροποιείται το πλαίσιο για
εγκλήματα που έχουν να κάνουν με
την παιδική κακοποίηση.

Τα χρόνια πολλά 
του Σάββα Αναστασιάδη 
στη σύζυγό του

«Χρόνια πολλά στις Κατερίνες μου
και στις Κατερίνες όλου του κόσμου»,
έγραψε στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Facebook ο Σάββας Αναστα-
σιάδης. Με αυτό τον τρόπο ο βουλευ-
τής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης ευ-
χήθηκε δημόσια τόσο στη σύζυγό του
Αικατερίνη Αυγερίδου, με αφορμή
την ονομαστική εορτή της, όσο και
στις υπόλοιπες διαδικτυακές του φί-
λες που ακούν στο όνομα Κατερίνα.

Εκδήλωση Λοβέρδου
στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το
Σάββατο το μεσημέρι ο υποψή-
φιος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ Ανδρέ-
ας Λοβέρδος. Ο κ. Λοβέρδος θα
μιλήσει στις 13.00 στο περίπτερο
12 της ΔΕΘ σε εκδήλωση με θέ-
μα «Η Ελλάδα την επόμενη ημέ-
ρα». Στην εκδήλωση συμμετέ-
χουν η ευρωβουλευτής Εύα Καϊ-
λή, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου και ο
συγκοινωνιολόγος Σταύρος
Κωνσταντινίδης. Σημειώνεται
πως και οι τρεις έχουν ταχθεί
εξαρχής δημόσια υπέρ της υπο-
ψηφιότητας Λοβέρδου.

Έβρος: Φαρμακείο μοίραζε αρνητικά
rapid tests σε ανεμβολίαστους

Το ντέρμπι του δημαρχείου
Θεσσαλονίκης 

Ένα ιδιότυπο ποδοσφαιρικό… ντέρμπι είναι σε
εξέλιξη στα γραφεία του δημαρχείου Θεσσαλονί-
κης. Από τη μία το γραφείο του προέδρου του δη-
μοτικού συμβουλίου Πέτρου Λεκάκη, που είναι
φουλ του κιτρινόμαυρου λόγω της αγάπης του
στον Άρη και από την άλλη του γενικού γραμμα-
τέα του δήμου, Ευθύμη Φωτόπουλου, που είναι
ασπρόμαυρο. Και ο γενικός έχει μια δική του γω-
νιά στο γραφείο όλο… ΠΑΟΚ, που σίγουρα κεν-
τρίζει το ενδιαφέρον όσων τον επισκέπτονται.

Κι ανάμεσά τους ο… Πυρσός 
Βέβαια, μέσα
σε όλα τα
ασπρόμαυρα
κασκόλ και
ενθύμια του κ.
Φωτόπουλου
ξεχωρίζει και
μία φωτογρα-
φία της ποδο-
σφαιρικής
ομάδας τού
Πυρσού Γρε-
βενών. Αυτό
που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως ο γενικός
έπαιζε μπάλα στη Γ’ εθνική κατηγορία με τον
Πυρσό ως λίμπερο και βρέθηκε ένα… τσακ από
το να πάρει μεταγραφή στην Α’ εθνική με την
Καστοριά. Μια μεταγραφή που χάλασε λόγω
του οικονομικού, ωστόσο όπως λέγεται ο κ.
Φωτόπουλος ήταν πολύ καλός στο χόρτο.

Ποιος θα πιει τον… πικρό καφέ;
Τώρα, το μόνο που απομένει να μάθουμε είναι

ποιος από τους δύο κυρίους του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, Λεκάκης ή Φωτόπουλος, θα χαμογελά-
σει το βράδυ της Κυριακής μετά το ντέρμπι της
Τούμπας. Τα γραφεία τους είναι δίπλα δίπλα και
ένας από τους δύο το πρωί της Δευτέρας θα πι-
ει… πικρό καφέ. Εκτός κι αν έρθει το ματς ισοπα-
λία και μείνουν ευχαριστημένοι - δυσαρεστημέ-
νοι(;) άπαντες!

Τα παράπονά σας στον… Ιγνάτιο
Έχετε παράπονα από τον Δήμο Πυλαίας-Χορ-

τιάτη; Μπορείτε να τα μεταφέρετε απευθείας
στον ίδιο τον δήμαρχο, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, στη
διάρκεια live συζήτησης που θα γίνει μέσω της
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων zoom, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού. «Συζητώ με τον δή-
μαρχό μου» ονομάζεται ο θεσμός που ξεκίνησε
πριν από 19 χρόνια και ο κ. Καϊτεζίδης την Κυρια-
κή 28 Νοεμβρίου, από τις 11.00 το πρωί και μετά,
θα συνομιλήσει με τους δημότες του σε μια προ-
σπάθεια να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους.



Τ
ην ώρα που η οικονομική κρί-
ση και η φτώχεια χτυπούν
«κόκκινο» στην Τουρκία, ένας
απρόσμενος σπόνσορας δίνει

το «φιλί της ζωής» στην κλυδωνιζόμε-
νη κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που
βρίσκονταν μέχρι τώρα σε ανοιχτή σύγ-
κρουση με την Άγκυρα, έκαναν μια το-
νωτική ένεση 10 δισ. δολαρίων στην
τουρκική οικονομία, σε μια στροφή που
αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Ο Ερντογάν υποδέχτηκε στην Άγκυρα
τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη
Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, πα-
ρουσία του οποίου οι δύο χώρες υπέ-
γραψαν εννέα μνημόνια κατανόησης
και συνεργασίας των κρατικών επεν-
δυτικών funds και των τραπεζών τους,
αξίας 10 δισ. δολαρίων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκατά-
σταση των σχέσεων Τουρκίας - ΗΑΕ
(που παραλλήλως έχουν συνάψει συμ-
φωνία αμοιβαίας στρατιωτικής βοήθει-
ας με την Ελλάδα) είναι εξαιρετικά ση-
μαντική, καθώς οι δύο χώρες έχουν
αγεφύρωτες διάφορες σε όλα τα καίρια
ζητήματα εδώ και χρόνια.

Οι σχέσεις τους πήραν ψυχροπολε-
μική τροπή έπειτα από το ξέσπασμα της
Αραβικής Άνοιξης και της τουρκικής
υποστήριξης στη Μουσουλμανική
Αδελφότητα. Το Άμπου Ντάμπι δεν
έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, ανταπαν-
τώντας με απαξιωτικές αναφορές για
την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Μόλις πριν από λίγους μήνες ο
υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας
Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε υποστηρίξει
πως «ο σχεδιαστής της απόπειρας πρα-
ξικοπήματος εναντίον του Ερντογάν το
2016 ήταν οι ΗΠΑ και ο χρηματοδότης
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Οι σχέσεις Άγκυρας - Άμπου Ντάμπι
χειροτέρεψαν λόγω των στενών επα-
φών του πρίγκιπα των Εμιράτων με το
Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο. Επι-
πλέον, η Τουρκία έχει διαφορετικές θέ-
σεις με τα ΗΑΕ και για τα δικαιώματα
εξόρυξης φυσικού αερίου στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, καθώς το Άμπου Ντάμ-
πι στήριξε ξεκάθαρα την Αθήνα και τη
Λευκωσία.

Αυτήν τη στιγμή, πάντως, το «δώρο»
των Εμιράτων θεωρείται σωτήριο για το
καθεστώς Ερντογάν που αναζητά ενα-
γωνίως επενδύσεις, την ώρα που δια-
δηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυ-
βερνώντος κόμματος, βλέποντας ότι
πλέον δεν μπορεί να αποτρέψει την

κρίση στην οποία έχουν περιέλθει η
τουρκική λίρα και η οικονομία.

Ήδη η παρουσία του πρίγκιπα στην
Άγκυρα και η είδηση των επενδύσεων
βοήθησαν στην ενίσχυση της τουρκι-
κής λίρας έναντι του ευρώ και του δο-
λαρίου κατά 5%.

ΣΣε θέση μάχης ΗΠΑ και
Κίνα για την Ταϊβάν

«Καυτό σημείο» στον νέο ψυχρό πόλεμο
ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Λαϊκή Κίνα, η
Ταϊβάν είναι πάλι στο επίκεντρο της σινοα-
μερικανικής διαμάχης. Αυτήν τη φορά το
Πεκίνο εξοργίστηκε επειδή ο Τζο Μπάιν-
τεν προσκάλεσε την Ταϊβάν στη Σύνοδο
των Δημοκρατιών στις αρχές Δεκεμβρίου.
Για την κινεζική ηγεσία η de facto αυτόνο-
μη Ταϊβάν, μετά τον νικηφόρο για τους κομ-
μουνιστές εμφύλιο πόλεμο, αποτελεί απο-
σχισθείσα κινεζική επαρχία.

«Η Ταϊβάν δεν έχει άλλο στάτους στο
Διεθνές Δίκαιο, πέραν του να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Κίνας», αναφέρει
δήλωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών, τονίζοντας ότι «οι πράξεις των ΗΠΑ
δείχνουν απλώς ότι η δημοκρατία είναι
προκάλυμμα και εργαλείο για να προ-
ωθούν γεωπολιτικές επιδιώξεις, να κατα-
πιέζουν λαούς και να διαιρούν τον κόσμο».

«Οι ΗΠΑ προτιμούν να δημιουργούν νέ-
ες διαχωριστικές γραμμές, διαιρώντας τις
χώρες σε καλές και κακές», δήλωσε και το
Κρεμλίνο.

Η Σύνοδος των Δημοκρατιών θα διεξαχ-
θεί σε δύο φάσεις: σε διαδικτυακή μορφή
το διήμερο 9 και 10 Δεκεμβρίου και σε φυ-
σική μορφή έναν χρόνο αργότερα. Οι Αμε-
ρικανοί προσκαλούν 110 χώρες και εδαφι-
κές ενότητες, από τις οποίες απουσιάζουν
ορισμένοι σημαντικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ,
όπως Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία
και Ιορδανία. Οργανώσεις ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων εκφράζουν σκεπτικισμό για
την πρόσκληση κυβερνήσεων που κατηγο-
ρούνται για αυταρχισμό, όπως της Ουγγα-
ρίας, της Πολωνίας και της Ινδίας.

Από ανθρώπινο λάθος
η τραγωδία

Βούλγαροι ερευνητές ανακοίνωσαν
χθες ότι το ανθρώπινο λάθος είναι η πιθα-
νότερη αιτία του δυστυχήματος με το λεω-
φορείο που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από
45 ανθρώπους - ανάμεσά τους 12 παιδιά.
Το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρί-
στες από τη Βόρεια Μακεδονία, επέστρεφε
από μια εκδρομή στην Τουρκία τα ξημερώ-
ματα της Τρίτης, όταν τυλίχτηκε στις φλό-
γες σε αυτοκινητόδρομο της Δυτικής
Βουλγαρίας. Οι ερευνητές έχουν αποκλεί-
σει το σενάριο της τρομοκρατικής ενέρ-
γειας ή ότι επιπλέον σωλήνες καυσίμου,
που βρίσκονταν μέσα στο όχημα, θα μπο-
ρούσαν να έχουν προκαλέσει την πυρκα-
γιά. Κατέληξαν επίσης στο ότι δεν σημει-
ώθηκε έκρηξη.

Τι αλλάζει στις
γεωπολιτικές ισορροπίες
μετά την «ένεση» 10 δισ.
δολαρίων προς την Άγκυρα
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«Φιλί της ζωής»
από τα Εμιράτα
στον σουλτάνο
Νέρωνας ο Ερντογάν
«Τούρκο Νέρωνα» αποκαλεί τον Ερντογάν η αντιπολιτευόμενη αριστερή
εφημερίδα «BirGun», προκαλώντας αίσθηση στην Τουρκία, καθώς η συντρι-
πτική πλειονότητα των ελεγχόμενων φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ αποφεύγουν
κάθε αναφορά στη φτώχεια και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Το δημο-
σίευμα υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν καταστρέφει τη χώρα, «καίγοντάς τα όλα»
εξαιτίας των προσωπικών του εμμονών και των ανέφικτων οικονομικών θε-
ωριών και πειραματισμών. Αλλά και η γερμανική «Süddeutsche Zeitung»
γράφει ότι ο Τούρκος πρόεδρος «χάνει σε υποστήριξη και οδηγεί την Τουρ-
κία στην οικονομική άβυσσο».
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T
oν Ιανουάριο θα γίνουν τα
«αποκαλυπτήρια» του νέου
ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να
πληρώσουν το 2022 οι ιδιο-

κτήτες ακινήτων, ωστόσο ήδη ορίστηκε
πότε θα γίνει η καταβολή της πρώτης
δόσης του φόρου ακινήτων.

Όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Κο-
μισιόν στο πλαίσιο της 12ης αξιολόγη-
σης για την Ελλάδα, η καταβολή του
ΕΝΦΙΑ του 2022 θα ξεκινήσει από τον
Μάρτιο. Στην έκθεση της Κομισιόν ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά ότι οι ελληνι-
κές Αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή
τους για διεύρυνση της βάσης του ΕΝ-
ΦΙΑ, με τις πληρωμές να ξεκινούν από
τον Μάρτιο.

Το νομοσχέδιο για τον νέο ΕΝΦΙΑ θα
κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή τον Ια-
νουάριο, ενώ ο λογαριασμός του νέου
ΕΝΦΙΑ θα φθάσει σε πάνω από 6,3 εκα-
τομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του
Μαρτίου. 

Ο νέος φόρος ακινήτων θα εξοφληθεί
σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη
δόση να καταβάλλεται στο τέλος Μαρτίου.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
διαβεβαιώνει πως για τους περισσότε-
ρους ιδιοκτήτες ακινήτων το ποσό του
φόρου που θα κληθούν το 2022 θα είναι
μικρότερο σε σχέση με φέτος. Σύμφωνα

με τον νέο προϋπολογισμό, τα έσοδα από
τον ΕΝΦΙΑ του 2022 θα είναι «κουρεμέ-
να» κατά 60 εκατ. ευρώ, καθώς από τα
2,563 δισ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα ει-
σπραχθούν φέτος, το 2022 οι εισπράξεις
του φόρου που επιβάλλεται στην ακίνητη
περιουσία των φορολογουμένων θα δια-
μορφωθούν στα 2,503 δισ. ευρώ. Τα 60
εκατ. ευρώ είναι πρόσθετη μείωση στον
ΕΝΦΙΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
που θα βγάλει η άσκηση της ενσωμάτω-
σης των νέων αντικειμενικών αξιών στον
φόρο ακινήτων και, όπως έχει δηλώσει ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, η μείωση αυτή, που είναι της τά-
ξης του 2,5%-3%, έρχεται να προστεθεί
στη μεσοσταθμική μείωση 22% που ισχύει
από το 2019.

Στην παρούσα συγκυρία στο υπουρ-
γείο Οικονομικών έχουν επιδοθεί σε
σπριντ, προκειμένου να γίνουν όλα στην
ώρα τους. Στόχος είναι μέσα στις επόμε-
νες εβδομάδες να ολοκληρωθεί η ενσω-
μάτωση των νέων αντικειμενικών αξιών,
ώστε αμέσως μετά να πραγματοποιηθεί

η άσκηση για τη διαμόρφωση της νέας
κλίμακας του ΕΝΦΙΑ, στην οποία θα έχει
ενσωματωθεί και ο συμπληρωματικός
φόρος.

Αναφορικά με τον φόρο εισοδήματος,
στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών
βρίσκεται η σκέψη για αύξηση των μηνι-
αίων δόσεων. 

Αν τελικά κλειδώσει η σχετική απόφα-
ση, η πρώτη δόση του φόρου εισοδήμα-
τος θα καταβληθεί τον Απρίλιο ή τον Μάιο

και οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν τον
Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Σήμερα με εμβόλιμη πληρωμή πρόκειται να καταβλη-
θούν αναδρομικά ποσά σε 12.173 συνταξιούχους που
υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του
2016 και είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, καθώς ολο-
κληρώθηκε ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους με
βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.
4670/2020.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι
12.173 συνταξιούχοι εντάσσονται στο πλήθος των 29.032
εξαιρετικά σύνθετων περιπτώσεων που εκκρεμούσε ο
επανυπολογισμός τους. Οι δικαιούχοι, που θα πληρω-
θούν στις 26 Νοεμβρίου, επιμερίζονται ως εξής:
• Συνταξιούχοι του ΝΑΤ: 742

• Συνταξιούχοι με αναδρομικά ποσά άνω των 2.500 ευρώ
που έχρηζαν περαιτέρω ελέγχου: 2.133
• Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: 6.236
• Αναδρομικά κληρονόμων συντάξεων γήρατος και χη-
ρείας: 1.262
• Αναδρομικά συνταξιούχων γήρατος και χηρείας - ειδι-
κές περιπτώσεις: 547
• Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ: 1.003
• Συνταξιούχοι ΟΓΑ: 250

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι παραπάνω συνταξιούχοι,
εκτός από τα αναδρομικά, θα δουν μόνιμες αυξήσεις στις
συντάξεις τους από τον επόμενο μήνα της τάξεως του
5,1% κατά μέσο όρο. Τέλος, για τις υπόλοιπες 16.859 περι-

πτώσεις ο επανυπολογισμός τους πρόκειται να ολοκλη-
ρωθεί εντός Δεκεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, το επόμενο διάστημα αναμένεται η
δημοσίευση της κρίσιμης απόφασης από την Ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βάση την
οποία οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί θα αποφαν-
θούν για το «πακέτο» των αιτήσεων συνταξιούχων
του ιδιωτικού τομέα που διεκδικούν την αναδρομική
επιστροφή περικοπών των συντάξεών τους, που έγι-
ναν με τον αποκαλούμενο νόμο Κατρούγκαλου, αλλά
και την επιστροφή των τριών δώρων-επιδομάτων
(Χριστουγέννων, Πάσχα, θερινής άδειας) στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.

Σήμερα η πληρωμή αναδρομικών σε 12.100 συνταξιούχους

Τον Ιανουάριο 
τα αποκαλυπτήρια του 
νέου φόρου - Μικρότερος 
φόρος για περισσότερους 
ιδιοκτήτες ακινήτων

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Από τον Μάρτιο 
και σε 10 δόσεις 
ο ΕΝΦΙΑ του 2022
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«Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές και… ερωτευμένος
με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται ο
χρηματοοικονομικός οίκος Jefferies. Σε σχετική έκθεσή
του, αναφέρει ότι αναβαθμίζει τη στάση του για το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών σε απόλυτο «bullish», ενώ πριν το κατέ-
τασσε στο «μέτριο». Επιπλέον, επισημαίνει ότι κρύβεται
«εξαιρετική αξία» στους ελληνικούς τίτλους, οι οποίοι
έχουν σημαντικές προοπτικές λόγω της βελτίωσης του οι-

κονομικού κλίματος. Όπως αναφέρει, «το ΧΑ κινείται με
πλάγια ρότα τους τελευταίους έξι μήνες, αλλά με το 67%
του πληθυσμού να είναι πλήρως εμβολιασμένο και με τις
αφίξεις τουριστών το 2021 να είναι πολύ κοντά στα επίπε-
δα του 2015, οι προοπτικές τόσο για την ελληνική οικονο-
μία όσο και για τις ελληνικές μετοχές είναι ξεκάθαρα θετι-
κές». Μάλιστα, ο διεθνής οίκος διατυπώνει θετική κριτική
για τις κινήσεις της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «η

Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί». Ο οίκος επισημαίνει ότι η μεί-
ωση της ανεργίας αποτελεί ένα πραγματικά καλό νέο, το-
νίζοντας ότι ακολουθεί πορεία προς τα χαμηλά του 2008,
ενώ υπογραμμίζει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις
οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Τέλος, σημειώνει
ότι η Ελλάδα θα σημειώσει μία από τις μεγαλύτερες ανα-
τροπές στο σκέλος της ανάπτυξης, μετά την άνοδο κατά
16,2% κατά το Β’ τρίμηνο.

Jefferies: «Έρωτας» με την Ελλάδα και το χρηματιστήριο

«Φ
ουσκωμένες» κατά
τουλάχιστον 20% είναι
οι τιμές των οικοδομι-
κών υλικών τον τελευ-

ταίο χρόνο, τροφοδοτώντας τη συνεχή
ανοδική τάση των τιμών των νέων ακι-
νήτων, αλλά αυξάνοντας και τον κίνδυ-
νο να μπει απότομο φρένο στην οικο-
δομική δραστηριότητα την επόμενη
χρονιά, λόγω περιορισμού της ζήτησης
ή της εφαρμογής των νέων υψηλότε-
ρων αντικειμενικών αξιών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κατα-
σκευαστών Κτιρίων Ελλάδος Δημήτρης
Καψιμάλης δηλώνει στην «Political»
ότι «η μεγάλη αύξηση των τιμών των οι-
κοπέδων σε συνδυασμό με την αλμα-
τώδη αύξηση των οικοδομικών υλικών
δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ
για την κτηματαγορά, καθώς σε λίγο
καιρό θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα
μπορούν να αγοράσουν στις πολύ υψη-
λές τιμές που διαμορφώνονται στην
αγορά». Χθες, η Ελληνική Στατιστική
Αρχή ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών
των οικοδομικών υλικών τον Οκτώβριο
αυξήθηκε κατά 6,3%, ενώ τον Σεπτέμ-
βριο είχε αυξηθεί κατά 5,1%. Έτσι, η αύ-
ξηση από την αρχή του έτους διαμορ-
φώνεται στο 20%, ενώ σε επιμέρους
υλικά οι αυξήσεις φτάνουν ακόμη και
το 80%! Μόνο μέσα στον Οκτώβριο, ο σί-
δηρος οπλισμού αυξήθηκε κατά 20,5%,
οι χαλκοσωλήνες 16,3%, οι χάλκινοι
αγωγοί 14,3%, τα θερμαντικά σώματα
8,2% και τα τούβλα 6,2%, ενώ σε αυτά
πρέπει να προστεθεί η αύξηση του πε-
τρελαίου κίνησης κατά 33,4% και της
ηλεκτρικής ενέργειας 18,8%.

Ο κ. Καψιμάλης επισημαίνει ότι ο νέ-
ος ΕΝΦΙΑ θα λειτουργήσει αποτρεπτι-
κά για όσους θέλουν να αγοράσουν ένα
ποιοτικό ακίνητο καθώς θα είναι ακρι-

βό, επισημαίνοντας ότι τα περιθώρια
για τις λίγες οικοδομικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
είναι εξαιρετικά στενά, από τη στιγμή
που το κόστος κατασκευής έχει εκτο-
ξευτεί στα 1.500-1.700 ευρώ ανά τετρα-
γωνικό μέτρο. Μάλιστα για τις μονοκα-
τοικίες φτάνει ακόμη και τα 2.000 ευρώ
το μέτρο, ενώ αν προστεθούν οι υψηλές
τιμές αγοράς των λίγων οικοπέδων ή το
αυξημένο κόστος αντιπαροχής, τότε το
κόστος απόκτησης νέας κατοικίας θα
γίνει απαγορευτικό. Μάλιστα, η αυτό-
ματη προσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών στις εμπορικές, λόγω του υψη-
λότερου ΕΝΦΙΑ, θα αποτρέψει πολ-
λούς και από την αγορά παλαιότερου
ακινήτου. 

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του
οικοδομικού κόστους τροφοδοτεί και
τη συνεχή αύξηση των ενοικίων, καθώς
οι ανακαινίσεις έχουν γίνει κατά πολύ
ακριβότερες, ενώ οι μεγάλες αυξήσεις
τιμών των ακινήτων που τροφοδοτούν-
ται από σχετικά λίγους αγοραστές κα-
θιστούν δύσκολη την απόκτηση στέγης
ή ακόμη και την ενοικίαση, λόγω των
χαμηλών εισοδημάτων της συντριπτι-
κής πλειονότητας των πολιτών. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Η μείωση τιμών στα καύσιμα 
θα φέρει μείωση και στα ράφια»
Πυξίδα για τη μείωση των τιμών των βασικών προϊόντων του ελληνικού νοικοκυριού θα
αποτελέσει η μείωση των τιμών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη. Όπως δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ,
«πρώτα θα δούμε τις τιμές στα ρεζερβουάρ να πέφτουν και μετά στα ράφια», ενώ εξέ-
φρασε την άποψη ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στο κοντινό μέλλον δεν θα είναι όπως
τώρα αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα. Πρόσθεσε, δε, ότι οι τιμές της ενέργειας τα επόμε-
να χρόνια «θα πηγαίνουν σαν σε λούνα παρκ» και μεσοπρόθεσμα θα είναι πτωτικές.
Προέβλεψε, δε, ότι το 2022 ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει και έτσι θα περιοριστεί η
πίεση στα οικονομικά των νοικοκυριών.

Οι τιμές των υλικών 
«φουσκώνουν» τα ακίνητα

Αύξηση κατά 20% 
μέσα σε έναν χρόνο - 
Φόβοι για «φρένο» 
στην κτηματαγορά 
λόγω και των νέων
αντικειμενικών αξιών



Η
επιφυλακτικότητα είναι παρού-
σα στο ελληνικό χρηματιστήριο,
ενώ ο τζίρος διολισθαίνει σε χα-

μηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με τις δι-
οικήσεις αρκετών εισηγμένων, «οι τιμές
των πρώτων υλών, τα υψηλά μεταφορι-
κά κόστη και η ανοδική διάθεση που
δείχνουν οι τιμές ενέργειας, συνεχίζουν
να προβληματίζουν τις εταιρείες», και
αυτό έχει αρνητική επίδραση στο ταμ-
πλό. Στα παραπάνω θα πρέπει να προ-
στεθούν τα ανησυχητικά μηνύματα από
το μέτωπο της πανδημίας, οι αρνητικοί
συνειρμοί που δημιουργούν τα αυστη-
ρότερα μέτρα που έχουν υιοθετήσει κά-
ποιες χώρες, αλλά και η συνεχιζόμενη
αυξητική διάθεση στις αποδόσεις των
ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. 

Πάντως οι πιο αισιόδοξοι θεωρούν
ότι τα εταιρικά αποτελέσματα που ανα-
κοινώνονται, αφήνουν χώρο για επιλε-
κτικές τοποθετήσεις που θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην

πτωτική κίνηση του γενικού δείκτη,
παρά το γεγονός ότι οι ανησυχίες για
νέα περιοριστικά μέτρα διατηρούνται.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που
εξάγονται από όλες τις τελευταίες συ-
νεδριάσεις, μπορεί οι δυνάμει πωλητές

να μην εμφανίζουν ιδιαίτερα επιθετι-
κές διαθέσεις, όμως από την άλλη δεν
διαφαίνεται ισχυρή τάση ανάληψης
επενδυτικού ρίσκου, με αποτέλεσμα
την αργή διολίσθηση δεικτών και απο-
τιμήσεων.

Attica Bank: Ο Αβραάμ Μωυσής
εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ

Η Attica Bank
Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία ανακοίνω-
σε ότι το διοικητικό
της συμβούλιο, κατά
τη συνεδρίαση της
24ης Νοεμβρίου
2021, εξέλεξε, καθ’
υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας, νέο μη εκτελεστικό μέλος του διοι-
κητικού συμβουλίου τον κ. Αβραάμ Μωυσή του
Εσδρά, ως εκπρόσωπο του Ταμείου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3864/2010 και με τα δι-
καιώματα του νόμου αυτού. Η εκλογή θα ανα-
κοινωθεί από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή γε-
νική συνέλευση της τράπεζας, όπως ορίζει ο
νόμος και το καταστατικό αυτής. Για την εκπρο-
σώπηση της τράπεζας και την κατανομή των
αρμοδιοτήτων των μελών ΔΣ εξακολουθούν να
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθμ.
1350/15-07- 2021 πρακτικό ΔΣ.

Quest: Διανομή προσωρινού
μερίσματος 1,1875 ευρώ 
Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού
1,25 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό), 1,1875
ευρώ (καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση
φόρου 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετο-
χών που θα κατέχει η εταιρεία, με βάση τις
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του
εννεαμήνου 2021, αποφάσισε το διοικητικό
συμβούλιο της Quest Συμμετοχών στις 24
Νοεμβρίου. Από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου
2022 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγμα-
τεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το
δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομη-
νία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).

Σταμπουλίδης: Μέσα από 
το ΤΑΙΠΕΔ θα αναβαθμιστούν 
οι υποδομές υγείας 

Στα έργα του υπουργείου Υγείας που έχουν
χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας και ανα-
τέθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ για ωρίμανση αναφέρθηκε
ο εντεταλμένος σύμβουλος του Ταμείου Πανα-
γιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στο Athens
Health Summit. Ο κ. Σταμπουλίδης εξήγησε ότι
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη συμ-
βολή της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Ση-
μασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ θα αναβαθμιστούν οι
υποδομές υγείας της χώρας μας, πρωτοβάθ-
μιες και δευτεροβάθμιες, προς όφελος των πο-
λιτών. Τα έργα του υπουργείου Υγείας που
έχουν χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας και
έχουν ανατεθεί ήδη στο PPF, προβλέπουν την
ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 150 κτιρίων -
κέντρων υγείας που χρήζουν αναβάθμισης.
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Στην Ολλανδία θα κατασκευαστεί η νέα μονάδα της ΦΑΓΕ και αρχικά θα συ-
νεισφέρει επιπλέον 40.000 τόνους παραγωγικής ικανότητας γιαουρτιού
ετησίως και θα δημιουργήσει 250 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Για τη δημιουργία της η γαλακτοβιομηχανία εκτιμά πως θα επενδύσει 150
εκατ. ευρώ. Το εργοστάσιο της εταιρείας θα κατασκευαστεί στο επιχειρη-
ματικό πάρκο Riegmeer Hoogeveen στην Ολλανδία και ήδη έχει υπογράψει
σύμβαση προαίρεσης για ένα οικόπεδο 15 εκταρίων με τον δήμο του Hooge-
veen. Η εταιρεία, όπως δηλώνει, συνεργάζεται στενά, μεταξύ άλλων, με τη
NOM (www.nvnom.com), την NFIA (www.investinholland.com), την επαρ-
χία Drenthe (www.provincie.drenthe.nl), την Επιτροπή Ύδατος (Watersch-
ap Drents Overijsselse Delta www.wdodelta.nl), το WMD (www.wmd.nl),
το NV RENDO (www.rendogroep.nl) και τον δήμο του Hoogeveen
(www.hoogeveen.nl) για την υλοποίηση της νέας της μονάδας παραγωγής,
η οποία εκτιμά ότι θα λειτουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Την πρώτη ναυτιλιακή χρηματοδότηση με ενσωματωμένα
κριτήρια ESG από ελληνική τράπεζα ανακοινώνει η Τράπε-
ζα Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της για εναρμόνιση
της επιχειρηματικής της στρατηγικής με τους στόχους βιώ-
σιμης ανάπτυξης. Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέχει
ηγετική θέση στη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης εμπο-
ρικής ναυτιλίας, προχώρησε στη σύναψη ενός sustainabi-
lity-linked δανείου με θυγατρική εταιρεία του ομίλου Sea-
nergy Maritime Holdings για τη χρηματοδότηση μέρους
του κόστους απόκτησης πλοίου. Σύμφωνα με τους όρους
της χρηματοδότησης ύψους 16,85 εκατ. δολαρίων, δίνονται
κίνητρα στην εταιρεία για σταδιακή μείωση των εκπομπών
CO2 του χρηματοδοτούμενου πλοίου.

Πειραιώς: Η πρώτη ναυτιλιακή χρηματοδότηση με κριτήρια ESG 

Στην Ολλανδία το νέο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ

Παλεύει με την επιφυλακτικότητα το χρηματιστήριο



ΟΛΠ: Ενισχύθηκαν 
τα μεγέθη στο 9μηνο

Α
ύξηση των οικονομικών της μεγεθών ανακοίνω-
σε η ΟΛΠ ΑΕ τόσο σε επίπεδο Γ’ τριμήνου όσο
και σε επίπεδο εννεαμήνου. Ειδικότερα, όπως

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οι
πωλήσεις της ΟΛΠ ανήλθαν σε 113.850 χιλ. ευρώ την πε-
ρίοδο 01/01/2021 30/09/2021 και σε 41.851 χιλ. ευρώ
κατά το Γ’ τρίμηνο 2021, έναντι 99.381 χιλ. ευρώ και
32.878 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προ-
ηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μετα-
βολή κατά 14,56% και 27,29% αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά
από φόρους ανήλθαν σε 29.099 χιλ. ευρώ την περίοδο
01/01/2021 30/09/2021 και σε 14.005 χιλ. ευρώ κατά το
Γ’ τρίμηνο 2021, έναντι 23.534 χιλ. ευρώ και 8.013 χιλ.
ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης
χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,65% και
74,79% αντίστοιχα.

ΟΠΑΠ: Πρωτοβουλίες 
με επίκεντρο τον πελάτη

H ανθεκτικότητα των retail δραστηριοτήτων και η ανά-
πτυξη των online δραστηριοτήτων έπαιξαν καθοριστι-
κό ρόλο για τις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε ο
ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο του 2021, όπως σημείωσε η δι-
οίκηση της εταιρείας, κατά την παρουσίαση των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου στους ανα-
λυτές. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του εν-
νεαμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,040 δισ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 15,7% σε ετήσια βάση. Όπως σημείωσε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas, βασικός
πυλώνας της στρατηγικής Fast Forward του ΟΠΑΠ εί-
ναι η τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο των δρα-
στηριοτήτων της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το
Γ’ τρίμηνο του 2021, ο ΟΠΑΠ υλοποίησε σειρά πρωτο-
βουλιών για την περαιτέρω αναβάθμιση της πρότασης
του ΟΠΑΠ προς τον πελάτη (customer proposition).

Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας: 
Αύξηση 210,34% στα κέρδη προ φόρων

Η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας ανακοίνωσε τα οι-
κονομικά της αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του
2021, αλλά και αυτά για το σύνολο του εννεαμήνου. Οι
πωλήσεις της ανήλθαν σε 30.734,76 χιλ. ευρώ την πε-
ρίοδο 01/01/2021-30/09/2021 και σε 10.287,18 χιλ.
ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, έναντι 22.378,89
χιλ. ευρώ και 8.489,81 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες πε-
ριόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιά-
ζοντας μεταβολή κατά 37,34% και 21,17% αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε
3.426,08 χιλ. ευρώ την περίοδο 01/01/2021-
30/09/2021 και σε 1.613,68 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμη-
νο του 2021, έναντι 1.103,96 χιλ. ευρώ και 614,22 χιλ.
ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης
χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή 210,34% και
162,72% αντίστοιχα.

Mediterra: Αύξηση τζίρου και κερδών 

Τα αποτελέσματά της για το εννεάμηνο του 2021 ανακοί-
νωσε η εταιρεία Mediterra, με τον κύκλο εργασιών της
εταιρείας να ανέρχεται σε 7.252.072 ευρώ έναντι
6.126.021 ευρώ του 2020, καταγράφοντας αύξηση 18,38%.
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε
438.700 ευρώ έναντι 133.583 ευρώ του 2020 καταγρά-
φοντας αύξηση 228,41%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 579.538 ευρώ έναντι
276.083 ευρώ του 2020, καταγράφοντας αύξηση 109,91%.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 333.097 ευρώ έναντι
90.222 ευρώ του 2020, καταγράφοντας αύξηση 269,20%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL BUSINESS

Προσφορά της Protergia 
για την Black Friday

Φέτος, στην Pro-
tergia, η Black Fri-
day θα είναι… ηλε-
κτρική! Ο Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας & Φυσικού
Αερίου της MYTILI-
NEOS, της μεγαλύ-
τερης ιδιωτικής
εταιρείας ενέργει-
ας στην Ελλάδα, δί-
νει την ενέργειά του στις καινούργιες ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές σας συσκευές και φέρνει για
όλους τους καταναλωτές μια μοναδική προσφορά
για να «λειτουργήσουν» όλα με οικονομία, σημει-
ώνει σχετική ανακοίνωση. Από τις 26 έως τις 29
Νοεμβρίου, όλοι μπορούν να κερδίσουν 100 ευρώ
στον πρώτο τους λογαριασμό με κάθε νέα σύνδε-
ση Double Energy MVP, για ρεύμα και φυσικό αέ-
ριο, με την ενεργοποίηση e-bill.

Πλαίσιο: Στα 11,44 εκατ. ευρώ 
τα EBITDA 
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, σε ενοποι-
ημένη βάση, για το εννεάμηνο της τρέχουσας
χρήσης παρουσίασε η Πλαίσιο Computers ΑΕ-
ΒΕ. Ειδικότερα σε επίπεδο εννεαμήνου, τα ενο-
ποιημένα οικονομικά μεγέθη, σε σχέση με το
εννεάμηνο του 2020, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε σημαντικά στα
303.489 χιλ. ευρώ έναντι 234.905 χιλ. ευρώ, ήτοι
29% υψηλότερα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματο-
δοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBIT) αυξήθηκαν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό,
ήτοι κατά 76%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορ-
φώθηκαν σε 6.127 χιλ. ευρώ έναντι 3.482 χιλ.
ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέ-
σεων (EBITDA) ενισχύθηκαν στα 11.447 χιλ. ευ-
ρώ έναντι 9.220 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 24%.
Τέλος, τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν
κατά 131% και έφτασαν τα 4.560 χιλ. ευρώ έναντι
1.976 χιλ. ευρώ.

Άνοδος πωλήσεων για Reds
Κάμψη σε επίπεδο εννεαμήνου, αλλά αύξηση

σε επίπεδο Γ’ τριμήνου εμφανίζει ο κύκλος εργα-
σιών του ομίλου Reds, ενώ αντίστοιχη εικόνα πα-
ρουσιάζουν και τα EBITDA. Ειδικότερα, ο κύκλος
εργασιών για το Γ’ τρίμηνο του έτους κατέγραψε
αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα 2,044 εκατ. ευ-
ρώ. Σε επίπεδο εννεαμήνου ο κύκλος εργασιών
έφτασε στα 4,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώ-
ση 6%. Σε ό,τι αφορά τα EBITDA για το Γ’ τρίμηνο
ανήλθαν στο 1,53 εκατ. ευρώ, από το 1,33 εκατ. ευ-
ρώ του περυσινού Γ’ τριμήνου, ενώ για το εννεά-
μηνο διαμορφώθηκαν στα 2,79 εκατ. ευρώ μει-
ωμένα κατά 2%.
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• Τη μάτιασαν την Κατερίνα Καινούρ-
γιου. Βγήκε για φαγητό με φίλη της και
γκρεμοτσακίστηκε στον δρόμο.

•Ξανά φίλοι η Κόνι Μεταξά και
ο Τάσος Ξιαρχό μετά το βίντεο
του χορογράφου με το body-
shaming σε νεαρό κορίτσι.

• Ο Παύλος Χαϊκάλης επιστρέφει στο
θέατρο, στην παράσταση «ΝικοΤιτανι-
κός», ωστόσο αποκάλυψε πως είναι η
τελευταία του δουλειά και έπειτα θα
αποχωρήσει από το θέαμα.

• Ο Γιώργος Λιανός μετά το
δημόσιο ξέσπασμα παραδέ-
χτηκε ότι πέρασε κορονοϊό.

• Έφυγε από τη ζωή ο 84χρονος ηθο-
ποιός Κώστας Παπαναστασίου.

• Από σοβαρή γαστρεντερίτι-
δα ταλαιπωρείται ο Σάββας
Πούμπουρας, για αυτό απου-
σιάζει από την εκπομπή της
Ελένης Μενεγάκη.

• Η Δήμητρα Αλεξανδράκη υποστηρί-
ζει τη φίλη της Ιωάννα Τούνη. «Ό,τι και
αν κάνει πλέον, λιθοβολείται. Έχει σο-
βαρά προβλήματα που δεν τα ξέρει ο
κόσμος», αποκάλυψε.

• O Λεωνίδας Κουτσόπουλος
με μια φωτογραφία από τα γυ-
ρίσματα προανήγγειλε την
έναρξη του «MasterChef 6».

• Η Ναυσικά Χιώτη είναι η σωσίας της
Έλενας Παπαρίζου που έχει ξετρελά-
νει το TikTok.

• Τι άλλο θα κάνει; Η εκκεν-
τρική ηθοποιός Νατάσσα Κα-
λογρίδη πόζαρε για διαφημι-
στικούς λόγους σωριασμένη
σε σκαλιά πολυκατοικίας.

• Έξαλλη η ηθοποιός Μαρία Φιλίππου
με το πρόωρο φινάλε της παράστασης
«Συνοικία το όνειρο». Κατήγγειλε αλ-
λαγή συμφωνίας από τον παραγωγό.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Τ
ο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό
πάρκο της Ελλάδας ανοίγει τις μαγικές πύ-
λες του στον παραμυθένιο κόσμο των ξωτι-
κών. Για 10η χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων θα

φορέσει τα πολύχρωμα γιορτινά του για να υποδε-
χτεί την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου μικρούς και με-
γάλους (δωρεάν η είσοδος) στον διάσημο «Μύλο των
ξωτικών» με τον γνώριμο γλυκό παππού Άγιο Βασί-
λη στην υποδοχή.

Στη φαντασμαγορική φιέστα όμορφες νεράιδες θα
ξεναγήσουν τους επισκέπτες στο «Φρούριο της
ενέργειας», στο «Ταχυδρομείο των ξωτικών», «Στο
Κάστρο της αγάπης», στη «Γλυκιά αγορά» αλλά και
στο «Πηγάδι των ευχών» με αμέτρητες εκπλήξεις
και δράσεις που θα εντυπωσιάσουν τους λιλιπούτει-
ους φίλους των Χριστουγέννων.

«Φέτος είναι η αφετηρία μιας προσπάθειας ώστε η
χώρα μας αλλά και ο πλανήτης ολόκληρος, που εκ-
πέμπουν SOS, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βά-
λουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από
τις παραμυθένιες ιστορίες των χρυσαφένιων αστρα-
φτερών ιπποτών θα γίνουν γνωστές οι συνέπειες της
κλιματικής κρίσης αλλά και οι τρόποι που πρέπει να
αποκτήσουμε έτσι ώστε να παραδώσουμε στις επό-
μενες γενιές έναν βιώσιμο πλανήτη που αξίζει στα
παιδιά», είναι το green μήνυμα των διοργανωτών.

Μια ακόμη μεγάλη έκπληξη αποτελεί η «Αγορά
των μανιταριών» με τα φοβερά μανιταροδωράκια,

τις απίθανες μανιταρολιχουδιές και μανιταρογλυ-
κίσματα, τις μοναδικές μανιταροσοκολάτες του, τα
μανιταροστολίδια, τα μανιταροστιλό, τα μανιταρομ-
πρελόκ και τα τόσο μυρωδάτα μανιταροκεράκια
του. Εκεί ένας στρατός από πολύχρωμα ζωάκια και
ένα μεγάλο διόραμα, θα παρουσιαστεί η χρησιμό-
τητά τους στον πλανήτη και τι θα γινόταν σε αυτόν,
αν ως διά μαγείας αυτά εξαφανίζονταν. Το λευκό
παλάτι των ξωτικών θα μαγνητίσει και πάλι τα
βλέμματα όλων. Χορός στον πάγο, ξεφάντωμα, πα-
τινάζ, έντονες και αξέχαστες στιγμές σε ένα από τα
μεγαλύτερα παγοδρόμια στην Ελλάδα για ατελεί-
ωτη διασκέδαση.

Τα πιο τυχερά παιδιά είναι αυτά που θα βρεθούν
στο πραγματικό ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη, στον
«Μύλο των ξωτικών». Μικροί και μεγάλοι θα στεί-
λουν το γράμμα τους με έναν τρόπο μαγικό και θα
έχουν τη δυνατότητα να το παραδώσουν οι ίδιοι στον
Άγιο Βασίλη! Ο αγαπημένος άγιος των παιδιών και οι
αναρίθμητοι βοηθοί του θα αποκαλύψουν τα γλυκά
μυστικά τους στο Εργαστήρι Σοκολάτας μπροστά στα
μάτια των επισκεπτών. Τα ξωτικά με ζεστή και πολύ-
χρωμη καραμέλα δημιουργούν τα μοναδικά σχέδια,
ενώ τα Καλικαντζαράκια, χρησιμοποιώντας απίθανα
υλικά, θα πωλούν τεράστιες πλάκες σοκολάτας.
Ωστόσο, το πιο απίθανο σημείο του μύλου είναι το
«Candy Express», γεμάτο ζαχαρωτά και γλυκές
απολαύσεις.

Υπερθέαμα στον 
«Μύλο των ξωτικών»!



«Μαύρο φως» Σοκάρει η εικόνα της

Ολοένα και πιο αδυνατισμένη ποζάρει στα so-
cial media η παρουσιάστρια του «Style Me Up»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η τελευταία φωτογρα-
φία της εστεμμένης καλλονής στο Instagram
προκάλεσε έντονη ανησυχία στους followers
της, λόγω των επιπλέον κιλών που φαίνεται να
έχει χάσει το τελευταίο διάστημα. Παρόλο που η
ίδια ξεκαθάρισε πρόσφατα πως δεν πάσχει από
νευρική ανορεξία, το σχόλιο μιας follower πε-
ριέγραψε την αληθινή εικόνα της. «Φάε πουλά-
κι μου λίγο, ξεκινάνε τα βοριαδάκια», έγραψε η
θαυμάστρια στον λογαριασμό του μοντέλου.

Γαμήλιο ταξίδι
Μήνα του μέ-
λιτος στην
Κένυα για τον
πρίγκιπα Φί-
λιππο και τη
ζάπλουτη σύ-
ζυγό του Νίνα
Φλορ! Έναν
μήνα μετά τον
παραμυθένιο
γάμο τους
στην Αθήνα,
το ζευγάρι
απολαμβάνει
πολυτελείς
διακοπές σε
πανάκριβο
θέρετρο της
Ανατολικής
Αφρικής με follower της όμορφης νύφης να
αποκαλύπτει τον προορισμό! Η ευτυχισμένη
σύζυγος πόζαρε χαμογελαστή με φόντο την
όμορφη ορεινή λίμνη Άλις που φημίζεται για
ψάρεμα πέστροφας. Επόμενος σταθμός, πιθα-
νόν το πανάκριβο συγκρότημα ενοικιαζόμε-
νων μπανγκαλόου που διατηρεί η επιχειρημα-
τίας στη Μοζαμβίκη.

Πανικό προκάλεσε στο
Instagram η σέξι φωτογραφία
του Γιώργου Καράβα χωρίς
εσώρουχο! Ο coach του
«GNTΜ» και η σύζυγός του
Ραφαέλα Ψαρρού ταξίδεψαν
στη Νέα Υόρκη, με το
ακριβοπληρωμένο μοντέλο να
λέει την πρώτη καλημέρα στο
Instagram, ποζάροντας στο
δωμάτιο του ξενοδοχείου
σχεδόν ολόγυμνος με μια λευκή
μικρή πετσέτα μπάνιου να
καλύπτει το επίμαχο σημείο.

Ξεσήκωσε τις
θαυμάστριές του!

Στην Ύδρα με μετάλλιο

Ο
Μίμης Ανδρουλάκης αποκαλύπτει την ταυτότητα του εμπρη-
στή που έκανε στάχτη το θρυλικό πολυκατάστημα «Μινιόν»!
Ο γνωστός συγγραφέας μέσα από τις σελίδες του νέου του

μυθιστορήματος με τίτλο «Μαύρο φως», καταγράφει με έμπειρο και
αριστοτεχνικό τρόπο τα αληθινά και φανταστικά γεγονότα καταλή-
γοντας με στοιχεία στον καταστροφέα και πρωταγωνιστή του βιβλί-
ου, το όνομα του οποίου αναμένεται να ανάψει φωτιές. Με μπόλικη
δράση, σασπένς και ψυχογραφήματα, αναλύει την περιρρέουσα
πολιτική ατμόσφαιρα της εποχής με αναφορές στην τρομοκρατική
οργάνωση - φάντασμα και τον ασύλληπτο μέχρι σήμερα εγκέφαλο,
προσθέτοντας στη σκακιέρα του μυστηρίου έναν αστυνομικό του
Τμήματος Ομονοίας με παιδικά τραύματα! «Οι δράστες προκάλεσαν,
ακούσια ή εκούσια, με πιθανότερο το δεύτερο, τον αφελληνισμό
των πολυκαταστημάτων λιανικής, που συμπαρέσυρε στο κλείσιμο
τις βιοτεχνίες-προμηθευτές τους και ενίσχυσε τις τάσεις αποβιο-
μηχάνισης», αναφέρεται σε απόσπασμα.
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Περήφανος μπαμπάς
Ο Στέλιος Ρόκκος καμάρωσε την κόρη του Δέσποινα στην
ορκωμοσία της στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Η 21χρονη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στις Πολιτικές
Επιστήμες και κρατώντας το πολυπόθητο πτυχίο, πόζαρε
χαρούμενη δίπλα στον διάσημο μπαμπά της. Παρούσα και η
μητέρα της, η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή Μαρία Χέλιου, η
οποία δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram από την
αποφοίτηση, όπου ποζάρουν όλοι μαζί.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Την τύχη του πρωτάρη είχε ο «Survivor»
Γιώργος Κόρομι στην αθλητική διοργάνωση
«TRIMORE SwimRunHydra» στην Ύδρα,
κατακτώντας με κολλητό φίλο του τις
πρώτες θέσεις τερματισμού. «Είναι ο
πρώτος αγώνας που λαμβάνω μέρος και
φεύγουμε με μετάλλια: Δεύτεροι στους
άντρες και τρίτοι στη γενική κατάταξη. Είμαι
πολύ χαρούμενος. Οπότε, βγείτε από το
comfort zone και απολαύστε το!»,
ανακοίνωσε περήφανος στο διαδίκτυο.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ
εγάλη αναστάτωση προ-
καλεί με την απόδοσή του
στη Λίβερπουλ ο διεθνής
αριστερός μπακ Κώστας

Τσιμίκας. Το δίλημμα πλέον αν πρέπει
να παίζει αυτός βασικός ή ο Σκοτσέ-
ζος Άντριου Ρόμπερτσον, τον οποίο ο
Γερμανός τεχνικός Γιούργκεν Κλοπ
χαρακτήρισε ως τον καλύτερο μπακ
του κόσμου, παίρνει γιγάντιες διαστά-
σεις στα social media. Ο δε μέγας ψυ-
χολόγος Γιούργκεν Κλοπ δεν μπορεί
να κρύψει την αμηχανία του όταν
ερωτάται σχετικά. 

Ο Τσιμίκας μπορεί να αποδέχεται
την «πολιτική ευελιξίας» του Κλοπ, να
συμβιβάζεται με την ιδέα ότι δεν θα
παίζει μονίμως αυτός βασικός, αλλά ο
Άντριου Ρόμπερτσον δυστροπεί και το
δείχνει με εμφατικό τρόπο όταν γίνε-

ται αλλαγή για να μπει ο Τσιμίκας ή
όταν μπαίνει αυτός αλλαγή του Έλλη-
να παίκτη.

Η κερκίδα λαμβάνει τα μηνύματα
και αρχίζει ο «ελληνοσκοτσεζικός
πόλεμος» στα social media.

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει υπέρ του τα
στατιστικά, τα οποία λατρεύουν να με-
λετούν και να χρησιμοποιούν ως κρι-
τήριο σκέψης στο ποδόσφαιρο. Τα
στατιστικά του Έλληνα αμυντικού
ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικά
στο παιχνίδι με την Πόρτο (2-0) στο
Άνφιλντ για τους ομίλους του Cham-
pions League. 

Ο Τσιμίκας είχε συνολικά 51 επα-
φές με την μπάλα, είχε 100% κερδι-
σμένα τάκλιν (3/3), μέτρησε 5/6 ολο-
κληρωμένες ντρίμπλες, ενώ είχε το
απόλυτο και στις μονομαχίες με αντι-

πάλους του. Έδωσε τέσσερις και τις
κέρδισε όλες. Σχεδόν τέλειος, δηλα-
δή! Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ένα
ακόμη εντυπωσιακό στατιστικό. Όπο-
τε ο Τσιμίκας ξεκινάει βασικός, η Λί-
βερπουλ όχι μόνο νικάει, αλλά δεν δέ-
χεται και γκολ! 

Σε οκτώ αγώνες που ο Έλληνας διε-
θνής μπακ πήρε φανέλα βασικού, η
Λίβερπουλ όχι μόνο νίκησε, αλλά δεν
δέχτηκε και γκολ. Αυτό το clean sh-
eet, που θα πει χωρίς γκολ, είναι που
προκάλεσε νέο κύκλο αντιπαραθέσε-
ων μεταξύ των οπαδών των Reds. Όλοι
πάντως συμφωνούν ότι ο Κώστας Τσι-
μίκας και ο Άντριου Ρόμπερτσον είναι
απείρως καλύτεροι από τον διεθνή
Άγγλο αριστερό μπακ της Τσέλσι
Μπεν Τσίλγουελ.

Ο Τσιμίκας, όπως είναι γνωστό, με-

ταγράφηκε από τον Ολυμπιακό στη
Λίβερπουλ τον Αύγουστο του 2020 με
16 εκατ. ευρώ. Είχε την ατυχία να
τραυματιστεί και δεν πρόσφερε τα
αναμενόμενα την περασμένη σεζόν.
Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που
παρότρυναν τον Κλοπ να τον δώσει
δανεικό, αλλά ο Γερμανός δεν τους
άκουσε. Ο Τσιμίκας επανήλθε και δί-
χασε μια ολόκληρη πόλη...

Ο Τσιμίκας διχάζει το Λίβερπουλ

Στα... δύο οι οπαδοί της
ομάδας για το αν πρέπει
να παίζει αυτός βασικός 
ή ο Ρόμπερτσον
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Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο, ο παγκόσμιος
θρήνος φώλιασε σε κάθε γωνιά. Ο Ντιέγκο Μα-
ραντόνα… νεκρός, από την προηγουμένη το βρά-
δυ! Από ιατρικό λάθος; Επίτηδες; Από αμέλεια;
Έναν χρόνο μετά και η ψυχούλα του δεν λέει να
βρει γαλήνη. Και σε όλα αυτά, μία ακόμα είδηση
προκάλεσε σοκ. Θάφτηκε χωρίς την καρδιά του.
Του την είχαν αφαιρέσει για περαιτέρω εξετάσεις
και μάλιστα οι οπαδοί της Χιμνάσια αποπειράθη-
καν να την κλέψουν!

Ποια ήταν τα αίτια του θανάτου του μεγαλύτε-
ρου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών; Δεν έγιναν
γνωστά ή πιστευτά από όλα αυτά που ακούστηκαν.
Το βέβαιο είναι ότι τα δικαστήρια στο Μπουένος
Άιρες εξετάζουν όλους τους γιατρούς που τον εί-
χαν υπό τη φροντίδα τους και όλες τις αποκλειστι-
κές νοσοκόμες που είχε στο σπίτι του. Εκείνη την αποφράδα μέρα που έφυγε, πάντως, δεν υπήρχε άνθρωπος σπίτι του.
Το ασθενοφόρο άργησε να φτάσει, όταν το κάλεσε η νοσοκόμα, που και αυτή είχε καθυστερήσει. 

Ένας χρόνος χωρίς τον Μαραντόνα Και η Νάπολι
για Αγκιμπού Καμαρά

Στις Λίβερπουλ και Λέστερ προστέθηκε η Νάπο-
λι που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον νεαρό μεσοε-
πιθετικό του Ολυμπιακού Αγκιμπού Καμαρά. Εκ-
πρόσωποι των τριών ομάδων βρέθηκαν χθες επι-
σήμως στο «Καραϊσκάκης» για να τον παρακολου-
θήσουν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμ-
πιακός ζητάει 20 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρή-
σει. Ο Αγκιμπού είναι 19 ετών και ήρθε στον Ολυμ-
πιακό για την… Ομάδα Β’!

Γιάννης ο… γνωστός, 
114-93 οι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξαναπήρε μπρος και
τρελαίνει κόσμο στο ΝΒΑ. Οδήγησε τους πρωτα-

θλητές Μιλγουόκι Μπακς σε μεγάλη νίκη
114-93 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς. Μέ-
τρησε συνολικά 33 πόντους, 7 ριμπά-
ουντ, 5 ασίστ, 2 τάπες και 2 κλεψί-

ματα. Τα 12λεπτα: 32-26, 64-52, 88-
74, 114-93. Οι πρωταθλητές Μπακς

πλέον μετρούν ρεκόρ 11-8 και τα ξημε-
ρώματα Σαββάτου (4.00) θα αντιμετωπί-

σουν στο Ντένβερ τους Νάγκετς.

Ο ΠΑΟΚ παίζει… Μπουζούκη
Ο ΠΑΟΚ έδειξε ενδιαφέρον για τον νεαρό μεσο-

επιθετικό του Παναθηναϊκού Γιάννη Μπουζούκη
και το πιο πιθανό είναι να τον αποκτήσει το προσε-
χές καλοκαίρι, οπότε εκπνέει το συμβόλαιό του με
τους «πράσινους». Ο προπονητής του Παναθηναϊ-
κού Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον 23χρονο
παίκτη, τον οποίο ανέδειξε ο Δώνης, και ο ΠΑΟΚ
μπορεί να διαπραγματευτεί επίσημα μαζί του από
την 1η Ιανουαρίου.

Περιπατητές…
Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 2-1 την Παρί Σεν Ζερ-

μέν στο «Έιτιχαντ», αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ
από γκολ του Εμπαπέ. Ισοφάρισε με τον Στέρ-
λινγκ και πέτυχε το νικητήριο γκολ με τον Ζεσούς,
και ο Τύπος στη Γαλλία έχει απορίες κατά πόσο η
Παρί μπορεί να σταθεί περισσότερο στο Cham-
pions League, όταν «έχει τρεις να περπατούν, αν-
τί να τρέχουν». Εννοεί τον Μέσι, τον Νεϊμάρ και
τον Εμπαπέ.

Οι 11 από τους 16 
του Champions League
Οι 11 από τις 16 ομάδες της επόμενης, νοκ άουτ φάσης του
Champions League έγιναν γνωστές, μετά τους προτελευταί-
ους αγώνες των ομίλων. Είναι οι εξής: Άγιαξ, Μπάγερν, Τσέλ-
σι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ,
Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας. Στο Europa League θα συνεχίσουν η Σέριφ
Τίρασπολ των Κολοβού, Αθανασιάδη και η Ντόρτμουντ.

Κανένα πέναλτι
στην ΑΕΚ

Στην καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φάσεων των αγώνων της Super League 1 
ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ δικαίωσε τον Πορτογάλο διαιτητή Βερίσιμο
που δεν έδωσε πέναλτι στην ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε επαφή του Μασούρα
στον Βράνιες. Ο Κλάτενμπεργκ, ακόμα, τόνισε ότι ορθώς σφυρίχτηκαν πέναλτι υπέρ του ΠΑΣ
στο ματς με τον Άρη, του Παναθηναϊκού με τη Λαμία και του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ.



Η
κακοποίηση των γυναικών και τα περι-
στατικά βίας όπως και οι φρικτοί θάνα-
τοί τους από τους συντρόφους τους που
ήρθαν στη δημοσιότητα, ειδικά την τε-

λευταία χρονιά, έχουν ευαισθητοποιήσει την ελ-
ληνική κοινωνία. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η
Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία επισημαίνει τα
τρία συχνότερα λάθη των γυναικών θυμάτων βίας,
ειδικά τις πρώτες κρίσιμες ώρες ύστερα από ένα
περιστατικό βίας.

Οι γυναίκες σκέφτονται ότι θα πρέπει να βγά-
λουν φωτογραφίες για να αποδείξουν τον ξυλο-
δαρμό τους. Η φωτογραφία δεν είναι από μόνη της
ικανό αποδεικτικό μέσο. Αυτό συμβαίνει αφενός
γιατί μπορεί με κατάλληλα μέσα να υποστεί επε-
ξεργασία, αφετέρου γιατί το άτομο προ της φωτο-
γράφισής του μπορεί να μακιγιαριστεί με τέτοιο
τρόπο, ώστε να αλλοιώνει την πραγματική εικόνα.
Συνεπώς, το άτομο που έχει υποστεί κακοποίηση
εάν απλώς φωτογραφίσει τις κακώσεις του, δεν θα
μπορέσει να αποδείξει την κακοποίηση.

Οι γυναίκες σκέφτονται ότι θα πάνε στο πλησιέ-
στερο νοσοκομείο και θα πάρουν ιατρικό πιστο-
ποιητικό από τον χειρουργό. Πράγματι, το πρώτο
που πρέπει να κάνει το θύμα που φέρει σοβαρά
τραύματα (ανοιχτά θλαστικά, πιθανά κατάγματα
κ.λπ.) είναι να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο για την
παροχή πρώτων βοηθειών και εξετάσεων. Στη συ-
νέχεια, όμως, είναι απαραίτητη η εξέταση από ια-

τροδικαστή. Ο ιατροδικαστής είναι ο μόνος ιατρός
που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για την πιστο-
ποίηση των σωματικών βλαβών. Καμία άλλη ιατρι-
κή ειδικότητα δεν έχει αντίστοιχη εκπαίδευση, συ-
νεπώς ιατρός άλλης ειδικότητας δεν μπορεί να κα-
ταγράψει ορθά και πλήρως τις σωματικές βλάβες.
Για μια εκχύμωση, για παράδειγμα, ο ιατροδικα-
στής περιγράφει πλήρως τα χαρακτηριστικά της,

δηλαδή τις διαστάσεις, τη χροιά και το σχήμα της,
με αποτέλεσμα να μπορεί να δώσει απαντήσεις σε
καίρια ερωτήματα της υπόθεσης.

Κάποιες γυναίκες σκέφτονται πως δεν θέλουν
να υποβάλουν μήνυση, οπότε δεν μπορούν να εξε-
τασθούν από ιατροδικαστή. Όταν μια γυναίκα έχει
αποφασίσει να υποβάλει μήνυση εναντίον του
δράστη, θα πρέπει να το κάνει το συντομότερο δυ-
νατό στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η αστυνομία εκδίδει εντολή κλινι-
κής ιατροδικαστικής εξέτασης στην πλησιέστερη
ιατροδικαστική δομή και η όλη διαδικασία είναι
δωρεάν. Σε περίπτωση, όμως, που το θύμα δεν εί-
ναι έτοιμο για μια νομική διαδικασία, είναι σημαν-
τικό για να υπάρξει πιστοποίηση της κακοποίησης
για μελλοντική χρήση να υπάρξει ιατροδικαστική
εξέταση σε κάποιο ιατροδικαστικό ιατρείο. Ιατρεία
υπάρχουν στις κυριότερες πόλεις της χώρας. Και
στις δύο περιπτώσεις, η έκθεση κλινικής εξέτασης
που εκδίδεται έχει το ίδιο κύρος και την ίδια νομι-
κή ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον
όλων των αρχών και υπηρεσιών. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας 
κατά των Γυναικών

Απαραίτητη η σωστή
ενημέρωση
«Είναι σημαντικό όλες οι γυναίκες να
γνωρίζουν τις ορθές διαδικασίες. Ακόμη
και αν δεν συμβεί στις ίδιες ένα τέτοιο
περιστατικό, βάσει των επιδημιολογικών
δεδομένων, είναι εξαιρετικά πιθανό να
χρειαστεί να συμβουλεύσουν κάποιο
άτομο του οικογενειακού ή του φιλικού
τους περιβάλλοντος. Μόνο με τη σωστή
ενημέρωση η γυναίκα θα μπορέσει να
προβεί στις σωστές κινήσεις και τελικά
να καταφέρει να δικαιωθεί. Οι
ιατροδικαστές είμαστε δίπλα στα θύματα
βίας όποτε και αν μας χρειάζονται»,
τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γρηγόρης
Λέων.

Κ Α Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ

Τα τρία συχνότερα λάθη 

Γρηγόρης Λέων, 
πρόεδρος της Ελληνικής
Ιατροδικαστικής Εταιρείας
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς του τρίτου δεκαημέρου,
θα υπάρξουν σήμερα πολύ καλές ευκαιρίες
σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Ίσως
μάλιστα να νιώσετε αισιοδοξία για μια υπόθε-
ση ή ένα νέο σας εγχείρημα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη στο τρίτο σας δεκαήμερο θα έχει μια
αρκετά καλή επιρροή σε εσάς και θα σας φέ-
ρει πιο κοντά με πρόσωπα από το οικογενει-
ακό σας περιβάλλον. Επίσης, ένα επαγγελμα-
τικό σας σχέδιο μπαίνει και πάλι στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για όσους ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, η μέ-
ρα αυτή έχει μια πολύ αισιόδοξη πορεία, με
καλές εξελίξεις και πολύ έντονη επικοινωνία.
Από το απόγευμα και μετά, θα υπάρξει ο πα-
ράγοντας τύχη σε μια επαφή ή ραντεβού σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, αν και βρίσκεστε σε
μια αρκετά ρευστή περίοδο, η μέρα αυτή θα
σας δημιουργήσει την αίσθηση της πληρότη-
τας. Μπορεί, μάλιστα, να κερδίσετε ένα χρη-
ματικό ποσό χωρίς ιδιαίτερο κόπο, αλλά με
προστασία από τον παράγοντα τύχη.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο, αλ-
λά αυτή τη φορά περνά από το τρίτο σας δε-
καήμερο, έτσι θα έχετε αισιοδοξία σε προσω-
πικό επίπεδο. Η αντίθεση με τον πλανήτη των
ευκαιριών, Δία, θα σας κάνει περισσότερο δε-
κτικούς στην εύνοια και την υποστήριξη των
άλλων.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, οι επαγγελματικές
ευκαιρίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα να έχετε
μια πολύ καλή στάση απέναντι στα γεγονότα
της μέρας. Η Σελήνη επίσης στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι θα σας προσφέρει μια νέα
γνωριμία, που θα είναι κλειδί για τα επαγγελ-
ματικά σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα έχετε τη διάθεση να αποτινάξετε
από πάνω σας κάθε κατάσταση που σας προ-
βληματίζει. Ίσως μάλιστα να βρείτε τρόπους
να φροντίσετε κάποια οικονομικά θέματα που
σας έχουν ταλαιπωρήσει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας, για
κάποιες ώρες, θα φέρει μια επαγγελματική
εξέλιξη, κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέ-
ρου. Έχετε σίγουρα πλήρη εύνοια, σε μια
πρόταση που έχει παρουσιαστεί αυτές τις μέ-
ρες. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλή μέρα για εσάς, ακόμη και αν κάποια
πράγματα σας έχουν πιέσει αρκετά. Από το λί-
γο θα βγάλετε το πολύ και σίγουρα θα προχω-
ρήσετε με αισιόδοξη διάθεση. Η επικοινωνία
σας σήμερα θα είναι μια καλή ευκαιρία για να
εξελιχθείτε στον τομέα που θέλετε.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, όλα θα ολοκληρω-
θούν με τον καλύτερο τρόπο, απλώς πιστέψτε
στις δυνατότητές σας και σε κάθε περίπτωση,
μην κάνετε παρορμητικές κινήσεις, που θα
σας απογοητεύσουν αργότερα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, ο Δίας έχει
φτάσει στην 24η μοίρα του ζωδίου σας, σε ορ-
θή πορεία, οπότε και ευνοείστε εσείς που
έχετε γεννηθεί στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρί-
ου. Κάποια αισιόδοξα νέα, λοιπόν, θα έρθουν
την πιο κατάλληλη στιγμή.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς, οι ευκαιρίες σήμερα θα έρθουν μέ-
σα από την επαγγελματική σας πορεία, ενώ θα
προκύψουν ευχάριστες εξελίξεις στην υγεία
σας, αλλά και στην υγεία αγαπημένου σας
προσώπου.

Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο
ζώδιο του Λέοντα, περνώντας από το
τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο του

ζωδίου. Η αντίθεση της Σελήνης με τον πλανήτη
Δία δημιουργεί την αίσθηση των ευκαιριών. Ίσως
λοιπόν εσείς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο του
Σταθερού Σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και
Υδροχόος) να δεχτείτε την εύνοια από κάποιες
πηγές, που αφορούν εργασιακά, οικογενειακά και
συναισθηματικά θέματα. Από το μεσημέρι και μετά
θα υπάρξει ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο σε αυτά τα
τέσσερα ζώδια. Αναλυτικά για όλα τα ζώδια…
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Σ
το τέλος, θα ξεμπερδέψουμε με τον
κορονοϊό -όσοι τυχεροί, δηλαδή-
και θα χρειαζόμαστε επειγόντως
ΩΡΛ. Πόσα να αντέξουν τα αυτιά μας

να ακούνε κάθε μέρα; Πόσες αντικρουόμενες
πληροφορίες να αφομοιώσει ένας ανθρώπινος
εγκέφαλος; Πόση παραπληροφόρηση, άραγε;

Γνωστός δικηγόρος, όπως αποκαλείται από
τα ΜΜΕ, σηκώνει το λάβαρο του αντιεμβολια-
σμού στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα social
media, και με απόλυτη άγνοια κινδύνου, παρο-
τρύνει συνανθρώπους του να κλείσουν ερμητι-
κά την πόρτα στην επιστήμη και να ανοίξουν
διάπλατα το παράθυρο στον θάνατο που σκορ-
πίζει η πανδημία. Ο Ιατρικός Σύλλογος αντι-
δρά, αλλά το δικό του σωματείο -εκλογές, γαρ-
αρχικώς σιωπά, ενώ στη συνέχεια, και μετά
την παρέμβαση του εισαγγελέα, τον στέλνει,
όπως έπρεπε να έχει κάνει εξαρχής, στο Πει-
θαρχικό.

Εκκλησιαστικοί παράγοντες «ξορκίζουν»
από άμβωνος τον «διάβολο» των εμβολίων και
ζητούν από τους πιστούς να μην παραστρατί-
σουν, ούτε καν φορώντας μάσκες. Άραγε η συ-
νείδησή τους αντέχει το βάρος των ψυχών που
στέλνουν σε έναν ανόητο θάνατο;

Μέσα ενημέρωσης ψάχνουν με μανία αν-
τιεμβολιαστές γιατρούς για να τους προσφέ-
ρουν βήμα ώστε να περάσουν τα μηνύματά
τους, αντί να βγάζουν κάθε μέρα κι έναν νοσή-
σαντα να περιγράφει τι βίωσε και να προτρέπει
τους πολίτες να εμβολιαστούν.

Δυστυχώς, όμως, ούτε οι πολίτες που έχουν
συνειδητά επιλέξει τον ορθό δρόμο, την οδό
της λογικής και της επιστήμης, μπορούν να

βρουν ανακούφιση. Ακούνε καθημερινά τους -
ίδιους στην πλειονότητά τους- ειδικούς να
βομβαρδίζουν την κοινή γνώμη με προγνωστι-
κά μοντέλα και προτάσεις. Η μία «βόμβα» δια-
δέχεται την άλλη, σύμφωνα με τους καθημερι-
νούς τίτλους. Να κλείσει το ένα. Και γιατί να
κλείσει αυτό; Να κλείσει το άλλο. Να υποχρεω-
θούν σε rapid test οι ανεμβολίαστοι για είσοδο
στα σουπερμάρκετ. Και γιατί να υποχρεωθούν
σε rapid test; Φοβάμαι ότι στο τέλος θα πάμε
σε lockdown. Αδιανόητο να πάμε σε lock-
down. Προτάσεις που αλληλοσυγκρούονται
και προκαλούν σύγχυση.

Ανάλογο σκηνικό και με την τρίτη δόση. Που
θα ήταν αναμνηστική, αν δεν απαιτηθεί τέταρ-
τη, η οποία είναι πιθανό να χρειαστεί λόγω των
μεταλλάξεων και της σφοδρότητας της πανδη-
μίας, οι οποίες αν συνεχιστούν θα υπάρξει και
πέμπτη δόση κ.ο.κ. 

Τα όρια του κοινού νου και των κοινών αντο-
χών δοκιμάζονται σοβαρά.

Στο πρώτο και το δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας, ακούγαμε δύο πρόσωπα, έναν για τα ια-
τρικά και ένα για τα χρηστικά: τον Σωτήρη
Τσιόδρα και τον Νίκο Χαρδαλιά. Αυτοί είχαν
αναλάβει το βάρος της μεταφοράς των μηνυ-
μάτων. Και εκείνοι άλλαξαν θέση σε σχέση με
προηγούμενες τοποθετήσεις τους, αλλά αυτό
είναι κατανοητό στη διαχείριση μιας πρωτό-
γνωρης υγειονομικής κρίσης. 

Τώρα το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει. Όχι
μόνο σε επίπεδο καθημερινών κρουσμάτων,
θανάτων και διασωληνώσεων. Σε επίπεδο γε-
νικής ψυχολογίας, η οποία επιβαρύνεται κα-
θημερινά. Ο πολίτης δεν αντέχει άλλη οχλο-

βοή. Δεν μπορεί να βομβαρδίζεται καθημερινά
με σενάρια επί σεναρίων είτε για την ίδια την
πορεία της πανδημίας είτε για τους όρους κα-
θημερινής διαβίωσης. Αγωνιά και αγωνιά πο-
λύ. Για την ίδια τη ζωή και την αναμέτρηση με
τον θάνατο αλλά και για τα οικονομικά της κα-
θημερινότητάς του. Για την πλήρη αδυναμία
ενός στοιχειώδους οικονομικού, οικογενει-
ακού προϋπολογισμού. Και για ένα μέλλον που
στα μάτια του προβάλλει θολό, λόγω της συνε-
χιζόμενης ακρίβειας.

Ίσως θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει ένας αυτο-
περιορισμός στις δημόσιες παρουσίες. Λίγη
ησυχία και περισσότερη τάξη στον δημόσιο
λόγο και στον δημόσιο βίο.

Και από την άλλη, αυτές τις ώρες χρειάζεται
ίσως μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από την
πλευρά της Πολιτείας. Δεν είναι δυνατόν να
εξαγγέλλονται νέα μέτρα και δύο 24ωρα αργό-
τερα να ακούγονται πληροφορίες για νέα μέ-
τρα. Οι δημοσκοπήσεις, στον βαθμό που απο-
τυπώνουν μια αυθεντική εικόνα της στιγμής,
δείχνουν με τρόπο καθαρό και διαυγή τι θέλει
η κοινωνία. Προφανώς δεν καθορίζουν οι δη-
μοσκοπήσεις την άσκηση της πολιτικής. Είναι
όμως ένα εργαλείο που διευκολύνει να γείρει
η ζυγαριά προς τη σωστή πλευρά όταν υπάρ-
χουν κρίσιμα διλήμματα. Και στην παρούσα
περίπτωση οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
στην πραγματικότητα δεν υφίσταται δίλημμα.
Η κοινωνία θέλει αποφασιστικότητα και απο-
τελεσματικότητα από την κυβέρνησή του. Θέ-
λει να εμπιστευθεί -και αυτό το απέδειξε στο
πρώτο κύμα της πανδημίας- τους ειδικούς και
όχι τον… πάσα ένα που με στόμφο δηλώνει ότι
αν κάνουμε εμβόλιο θα μεταλλαχθεί το DNA
μας, θα βγάλουμε ουρά ή ότι θα μπει μέσα μας
ο… βελζεβούλης!

Η κυβέρνηση σωστά μέχρι σήμερα λέει ότι
προέχει πάντων η ανθρώπινη ζωή. Για να προ-
στατεύσουμε όμως τις ζωές μας, οφείλουμε
να ακούσουμε εκείνους που κάθε φορά είναι
ειδικοί. Τους πυροσβέστες για τις πυρκαγιές,
τους μετεωρολόγους για την κλιματική αλλα-
γή, τους σεισμολόγους για τους σεισμούς και
τους επιδημιολόγους για την πανδημία. Δεν
είμαστε όλοι ειδικοί. Όπως ο γιατρός δεν μπο-
ρεί να κάνει τον δικηγόρο, έτσι και ο νομικός
δεν μπορεί να παριστάνει τον γιατρό και να δί-
νει συμβουλές. Αν η κυβέρνηση πείσει ότι
πρέπει να εμπιστευθούμε -και πάλι- τους ει-
δικούς και τις αποφάσεις που η ίδια λαμβάνει
με βάση τις εισηγήσεις τους, τότε είναι βέβαιο
ότι και ο λαός θα συνεχίσει να εμπιστεύεται
την κυβέρνηση.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

H αυθεντία του άσχετου 
και η «πανδημία» της οχλοβοής 

Στο πρώτο και
το δεύτερο κύμα
της πανδημίας,
ακούγαμε δύο
πρόσωπα, ένα
για τα ιατρικά 
και ένα για τα
χρηστικά: τον
Σωτήρη Τσιόδρα
και τον Νίκο
Χαρδαλιά. Αυτοί
είχαν αναλάβει
το βάρος της
μεταφοράς των
μηνυμάτων


