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ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

H αυθεντία του άσχετου
και η «πανδημία»
της οχλοβοής
ΣΕΛ. 32

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 261

H POLITICAL KΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑN ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ!

Ένα iPhone 13 128GB και ένα Samsung Galaxy Z Flip 3
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EDITORIAL

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

ΣΕΛ. 2
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ 20%
ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΕΛ. 23

ΠΛΑΣΤA RAPID
ΣΕ EΝΣΤΟΛΟΥΣ
«ΠΕΛAΤΕΣ»
ΣΕΛ.15

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ

της Πολεμικής Αεροπορίας

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΦΙΛΙ ΤΗ ΖΩΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΣΕΛ. 21

Η ΟΜΟΡΦΗ ΞΑΝΘΙA ΚΑΙ
Ο AΤΑΚΤΟΣ ΠΡOΕΔΡΟΣ!
ΣΕΛ. 9

Οι σφοδρές αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το κόστος
της αναβάθμισης των F-16 Block «παγώνουν» τις διαπραγματεύσεις ΣΕΛ.13
ΕΝΦΙΑ 2022

Γράφουν

ΑΠO ΤΟΝ ΜAΡΤΙΟ
ΚΑΙ ΣΕ 10 ΔOΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
Η ασφάλεια του πολίτη
και νέοι Ποινικοί Κώδικες

ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ. 11

ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ
Γιατί οι άνθρωποι
δεν ακολουθούν τις
συμβουλές των γιατρών;

ΣΕΛ. 11

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Πώς να κερδίσετε
σε ένα debate
ΣΕΛ. 10

ΤΑ ΜΕΓAΛΑ ΡΑΝΤΕΒΟY
ΜΕ ΠΟYΤΙΝ ΚΑΙ ΜΠAΪΝΤΕΝ

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΑYΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟ
ΣΕΛ. 16

ΥΠΕΡΘEΑΜΑ ΣΤΑ ΤΡIΚΑΛΑ Ο «ΜYΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»!

ΣΕΛ. 26
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OLITICAL

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

«Η

πιο συχνή μορφή βίας προέρχεται
από τον σύζυγο ή τον ερωτικό σύντροφο • Οι γυναίκες 15-44 ετών κινδυνεύουν 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 ενδοοικογενειακής 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

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

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

Γιάννης Αρμουτίδης

όταν την έκανες μαύρη στο ξύλο επειδή απλώς σου
αντιμίλησε; Πώς θα ένιωθες αν στη θέση της βρισκόσουν εσύ με τη «μούρη μπλε μαρέ», επειδή δικαιωματικά ως άνδρας macho γουστάρεις το «ξεπόρτισμα» και να πίνεις ένα ποτήρι παραπάνω; Σίγουρα
όχι ευχάριστα…
Σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΘΙ την περίοδο 20202021, «ένας από τους βασικότερους παράγοντες που
συνδέεται με τη χρήση βίας στις σχέσεις μεταξύ
συντρόφων είναι η γενικά αποδεκτή ιεραρχική κατανομή των έμφυλων ρόλων, ή αλλιώς οι νόρμες που
καθιστούν την κοινωνική θέση των ανδρών ως πλεονεκτικότερη έναντι των γυναικών. Κατά δεύτερο λόγο, σημαντική αναδείχθηκε η παράμετρος της κοινωνικά κατασκευασμένης ενοχοποίησης ή αυτοενοχοποίησης του θύματος (victim blaming)».

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

Είναι τραγικό στην εποχή μας να πολλαπλασιάζονται 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 περιβάλλον είναι συνενοχή. Μόνο αν ανοίξουν τα στόματα, μόνο αν οι λογής νταήδες βρεθούν στιγματισμένοι 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 δύσκολο να κάνουμε πράξη αυτό που έλεγε ο Αμερικανός συνάδελφος Walter Winchell (1897-1972): «Ποτέ
πιο πάνω από σένα. Ποτέ πιο κάτω. Πάντα δίπλα
σου». Τουλάχιστον όμως για το γαμώτο, αξίζει να
προσπαθήσουμε!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

«P»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αγάπη Κόρμπε
ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608 • www.political.gr
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O ΘΕΜΑ

Τα ραντεβού
κορυφής του
Μητσοτάκη!

Π

λείστα όσα ραντεβού κορυφής
περιλαμβάνει το καλαντάρι
του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο και ως τους πρώτους μήνες του 2022.
Και αυτό γιατί ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να συστηματοποιήσει τις διεθνείς
του επαφές, αλλά και να πραγματοποιήσει
και ραντεβού που δεν έκανε λόγω κορονοϊού.
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Ο πρώτος σταθμός του πρωθυπουργού
θα είναι στις 7 Δεκεμβρίου το Τελ Αβίβ,
προκειμένου να συμμετάσχει στην Τριμερή Συνάντηση Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-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 προγραμματιστεί 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 διατηρεί την περίφημη ντάτσα του και υποδέχεται ηγέτες, τους οποίους είτε εκτιμά είτε
έχει στενή σχέση μαζί τους.

Η συνάντηση του κ. Πούτιν με τον κ. Μητσοτάκη θα γίνει σε μια ιδιαίτερη περίοδο
ενεργειακής κρίσης, κατά την οποία η Μόσχα 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-

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 Κοζάνη. Ο νομός είναι, άλλωστε, η βασική εστία του project της ενεργειακής μετάβασης 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 περιφέρειας. Μαζί του θα είναι ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο πρόεδρος του Ταμείου Ανάκαμψης Νίκος Μαντζούφας, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης κ.ά.
Αφορμή για την επίσκεψη αυτή που ήταν στα σκαριά εδώ και καιρό ήταν το προσυνέδριο της ΝΔ, ενόψει του συνεδρίου της 3ης Δεκεμβρίου, το οποίο θα γίνει, αύριο, Σάββατο στα Γιάννενα. Σήμερα το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ, τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο
Καχριμάνη, αλλά θα επισκεφθεί και την τοπική ΝΟΔΕ, σε μια προσπάθεια να «ζεστάνει» 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 σχεδίου ανοικοδόμησης της περιοχής που εκπονεί η επιτροπή Μπένου.

τής τιμής, στη βάση της διμερούς συνεννόησης, καθώς τα συμβόλαια τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων χωρών παρόμοιου
μεγέθους διαπραγματεύονται σε επίπεδα
εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Και μπορεί η κυβέρνηση να
έχει ενεργοποιήσει ένα πακέτο σχεδόν
700 εκατ. ευρώ για την ανάσχεση των επιπτώσεων από τις αυξήσεις στην ενέργεια,
πρέπει, όμως, να υπάρξει άμεσα αποκλιμάκωση του πρωτογενούς κόστους.

Στις ΗΠΑ
Ο πρωθυπουργός, όμως, θα βρεθεί για
δεύτερη φορά στη θητεία του στον Λευκό
Οίκο για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τους πρώτους μήνες του
2022, σίγουρα εντός του πρώτου εξαμήνου,
ίσως και εντός του πρώτου τριμήνου. «Πιστεύω ότι θα μπορέσω να επισκεφτώ τις
ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο
πρόεδρος Μπάιντεν είναι κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή μας και βρίσκεται πολύ κοντά στην ελληνοαμερικανική
κοινότητα», δήλωσε σε χθεσινή του συνέντευξη στη «Washington Post» ο κ. Μητσοτάκης, 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.

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

Τα τρία «όπλα» της κυβέρνησης
της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Κ

οινό δρόμο και στην αντιμετώπιση 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 αναμνηστική δόση.
Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε για ακόμη
μια φορά ότι lockdown δεν υπάρχει στον
ορίζοντα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεδιπλώνει τους άλλους τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινείται με στόχο να μείνουν ανοιχτές κοινωνία, οικονομία και εκπαίδευση, αλλά και κυρίως
να περιοριστούν οι απώλειες σε ανθρώπινες 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 παιχνίδι, αλλά και με τους ελέγχους για την
εφαρμογή των μέτρων να μην ατονούν
αλλά να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς θα «πολεμήσει» η κυβέρνηση τη
διασπορά του ιού.
Με την αξιωματική αντιπολίτευση να
επιμένει να ανεβάζει τους τόνους στο θέμα των χειρισμών της πανδημίας, το πολιτικό θερμόμετρο παίρνει φωτιά, καθώς ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε το

γάντι και απάντησε στους σκληρούς χαρακτηρισμούς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Οικονόμου, αφού ξεκαθάρισε για
ακόμη μια φορά ότι ούτε lockdown θα γίνει ούτε το ΕΣΥ θα καταρρεύσει, επιτέθηκε στον κ. Τσίπρα λέγοντας ότι «μοιάζει
να εύχεται το lockdown χωρίς να το εισηγείται». Άλλωστε, ο κ. Τσίπρας πολλές

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

Η πρόταση Μητσοτάκη για
το πιστοποιητικό εμβολιασμού
Εύφορο έδαφος συνάντησε άλλη μια πρόταση του Κυριάκου 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 πολίτες άνω των 60 ετών, αλλιώς το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν θα είναι έγκυρο, δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποτελεί τον «οδικό
χάρτη» και για τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΕ.
Αυτό φάνηκε από τις συστάσεις που επίσημα ανακοίνωσε η Κομισιόν προς τις χώρες-μέλη για το ευρωπαϊκό
ψηφιακό πιστοποιητικό. Πρότεινε να έχει ισχύ για 9 μήνες 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. Μάλιστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη χώρα μας πρώτοι
ανοίξαμε την τρίτη δόση και είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που καθιστούμε την αναμνηστική δόση ως προϋπόθεση προκειμένου να θεωρούνται πλήρως
εμβολιασμένοι οι συμπολίτες μας από 60 ετών και πάνω.
Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, αναμένεται να «κλειδώσουν» 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.

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

5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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 Καραμανλής 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 ελληνικού 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 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον ανέφερε: «Πρέπει να τρέξουμε για να καλύψουμε όσο γίνεται τον χρόνο που έκλεψαν από τη Θεσσαλονίκη 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 ΣΥΡΙΖΑ ισχυριζόταν ότι θα ήταν έτοιμο το μετρό στην Καλαμαριά και είχε κατασκευαστεί το 0% της επιδομής, ενώ σήμερα 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 προηγούμενης κυβέρνησης.

Ο Τσίπρας ανεβάζει τόνους και
οι κομματικοί κοιτούν… ΚΙΝΑΛ

«Δ

υνατά» παίζει ο Αλέξης
Τσίπρας το τελευταίο
χρονικό διάστημα,
έχοντας ξεκάθαρα περάσει από την άμυνα στην επίθεση κατά
του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον οποίο
χρεώνει τα αποτελέσματα της κακοδιαχείρισης 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 τηλεόραση TRT το απόγευμα της Τετάρτης,
έκανε λόγο για εκατόμβη νεκρών εάν δεν
παρθούν μέτρα. «Η χώρα από τον Μάιο
και μετά καταγράφει αρνητικά ρεκόρ, είμαστε στη χειρότερη θέση στη Δυτική
Ευρώπη σε αριθμό θανάτων», ανέφερε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και παρουσίασε ένα διάγραμμα που δημοσίευσαν χθες
οι «Financial Times», «που δείχνει ότι η
Ελλάδα σε αριθμό θανάτων και κρουσμάτων είναι πολύ πιο πάνω από την Αυστρία και πολύ πιο πάνω από τον μέσο
όρο της ΕΕ».
Μάλιστα, ανέφερε ξανά τον Θάνο
Πλεύρη, χαρακτηρίζοντάς τον ως αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας, κάνοντας αναφορά στις δηλώσεις του «πως δεν είναι
δουλειά της κυβέρνησης να πείσει τους
πολίτες να εμβολιαστούν», καθώς και
του Άδωνι Γεωργιάδη με το χαρακτηριστικό «όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί,
μη σώσει», υποδηλώνοντας πως η Νέα
Δημοκρατία είναι εκείνη που κλείνει το
μάτι στο ακροδεξιό ακροατήριο των αντιεμβολιαστών, με τους υπουργούς της
να αντιμετωπίζουν κυνικά τα δραματικά
αποτελέσματα της πανδημίας.

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.

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 μάζεψε ο ΓΑΠ.
«Πολύ θετικό. Εάν είναι ο
αυριανός πρόεδρος, θα
βρούμε κοινό τόπο συνεννόησης», λένε μέλη της
ΚΕΑ, προερχόμενα από το
ΠΑΣΟΚ, τα οποία παραμένουν κοντά στον Τσίπρα, μόνο όσο αξιοποιούνται. Εάν
στο μέλλον παρακαμφθούν
από το παλιό 3%, τον ξέρουν
τον δρόμο της επιστροφής
και δεν ξεχνούν να το υπενθυμίζουν σε κάθε ευκαιρία.
Μα είναι δυνατόν ο σκληρός
πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ να θέλει συγκυβέρνηση με το ΚΙΝΑΛ; Φυσικά και το θέλει,
αφού μόνο έτσι το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπορέσει να εξασφαλίσει την εκλογική νίκη,
μιας και τα κόμματα της Αριστεράς (ΚΚΕ και ΜέΡΑ)
έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν
έχουν διάθεση συνεργασίας. Ενδεικτικό μάλιστα της
στροφής των 53 - Ομπρέλας
προς την «πράσινη» γέφυρα, είναι η συμμετοχή του
Νίκου Μπίστη στο Οργανωτικό Γραφείο του κόμματος
(που τον συσχετισμό δύναμης τον έχουν οι 53), εδώ και
τουλάχιστον ενάμιση χρόνο.
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«Στοίχημα» η συμμετοχή στις κάλπες

Α

ιχμηρά υπονοούμενα για τους
αντιπάλους τους αλλά και
ηχηρό κάλεσμα συμμετοχής
περιλαμβάνουν οι καθημερινές δημόσιες παρεμβάσεις των υποψηφίων για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Ο στόχος για τον πρώτο γύρο είναι να
κερδίσουν το στοίχημα της συμμετοχής,
προτάσσοντας το γνωστό μότο «καμία
ψήφος χαμένη». Παρά την αυξημένη
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

αποδοχή που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις για το ΚΙΝΑΛ, μεγάλο πονοκέφαλο προκαλεί η έξαρση της πανδημίας,
καθώς μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην προσέλευση των πολιτών, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες. Τις επόμενες
ημέρες η Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά
καμπάνια με στόχο τη μαζική προσέλευση ψηφοφόρων στις κάλπες του πρώτου
γύρου. Ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση αναμένεται να προκαλέσει η νέα εμφάνιση 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 μέτρηση έχει αρχίσει, οι υποψήφιοι προσπαθούν να αποφύγουν τα ολισθηρά λάθη. Ενόψει του ντιμπέιτ της Δευτέρας
ακονίζουν τα ξίφη τους και προετοιμάζονται για τις δύσκολες ερωτήσεις. Σε
κάθε περίπτωση, όμως, προσπαθούν να
μην απογοητεύσουν τους ψηφοφόρους
τους και «ξορκίζουν» σενάρια διάσπασης και προσωπικών ερίδων, που θα
προκαλέσουν δυσφορία στο εκλογικό
σώμα.

Ο Λοβέρδος
Ενωτικός αλλά με «καρφώματα» προς
συγκεκριμένες κατευθύνσεις, εμφανίστηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στο
Περιστέρι. «Ζητώ μια ευκαιρία ως αγωνιστικός 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 σήμερα εδώ: ό,τι και αν πείτε, ό,τι και αν αποφασίσετε, 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 Ανδρουλάκης. «Έχουμε προοπτική μόνο αν
μας εμπιστευτούν ξανά οι νεότερες γενιές», για να προσθέσει στο ίδιο ύφος ότι
στόχος του είναι «να σπάσουμε τις επετηρίδες», και αναρωτήθηκε: «Γιατί οι νέοι άνθρωποι αποστρέφονται την πολιτική; 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 χαρακτηριστικά της εκλογικής διαδικασίας, δεν
αποτελεί μάχη γενεών η εσωκομματική
διαδικασία, οι νέοι άνθρωποι λείπουν
από τη μάχη στην πολιτική, πρέπει να είναι 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 συμμετοχή στις εκλογές είναι και για τον Γιώργο
Παπανδρέου το «κλειδί» για την εκλογική
διαδικασία. Από το Θησείο όπου μίλησε σε
ανοιχτή συγκέντρωση επέμεινε στις καταγγελίες 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 συμφέροντα και κατεστημένα, που χωρίς
ντροπή θέλουν να ελέγχουν τις ζωές μας,
για να ικανοποιούν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβάλουν
ένα μικρό και ελεγχόμενο κόμμα, συμπλήρωμα και δεκανίκι άλλων. Η Φώφη Γεννηματά πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις για
να κρατήσει το κόμμα και να το μεγαλώσει.
Συνταχθήκαμε μαζί της σε αυτήν την προσπάθεια», είπε χαρακτηριστικά.
Η προεκλογική μάχη στο ΚΙΝΑΛ κέντρισε 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 στοιχηματική εταιρεία προτάσσει ως φαβορί
τον Νίκο Ανδρουλάκη με απόδοση 1,95,
ενώ όταν «άνοιξε» το στοίχημα τον έδινε
με 2. Αυτό σημαίνει πως όποιος στοιχηματίσει σε αυτή την επιλογή σχεδόν θα
διπλασιάσει τα χρήματά του. Ακολουθεί ο
Γιώργος Παπανδρέου, του οποίου η απόδοση 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

P
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takentrismata@gmail.com

Κόσμος και λαός
Πολύ ΚΙΝΑΛ έχει σήμερα, αδέρφια, γιατί οι «πράσινοι» σμπίροι μου είναι πολύ παραγωγικοί αυτές τις μέρες. 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 συμμετοχή 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…

Ησύχασαν…
Έλαβε διαβεβαιώσεις, όπως πληροφορούμαι, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από την Ευρωπαϊκή 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 ομολόγων που θέσπισε η ΕΚΤ λόγω κορονοϊού, θα υπάρξουν άλλα μεταβατικά προγράμματα στήριξης, καθώς τα ελληνικά ομόλογα δεν περιλαμβάνονται στις αγορές της ΕΚΤ στο πλαίσιο της «κανονικής ποσοτικής χαλάρωσης». Ωστόσο, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, η στήριξη θα συνεχιστεί.

Από το «μίλι»
στο «κύμα»
Υπουργέ Υγείας, κύριε Πλεύρη μου, τι τις θέλετε τις δηλώσεις 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…

Νέα «πατάτα» του ΓΑΠ

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 διακρίνει όσα έρχονται, πριν αυτά έλθουν… Θέλετε παράδειγμα; Το πρωί ο ΓΑΠ ανεβάζει
τουίτ όπου γράφει: «Συγχαρητήρια στην
Μαγκνταλένα Άντερσον, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Σουηδίας. Μια λαμπρή μέρα για την ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και το γυναικείο κίνημα».
Τι το ’θελε ο Γιωργάκης; Τι το ’θελε αυτός ο χρυσοφτέρουγος αϊτός το μήνυμα
με τις ευχές και τις «σπουδαίες μέρες»;
Αμέσως μόλις έφτασε η είδηση για το
τουίτ στη Στοκχόλμη, η Άντερσον παραιτήθηκε. Έμεινε, δηλαδή, μόλις 7 ή 8 ώρες
πρωθυπουργός. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα,
η γυναίκα ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ επειδή η Βου-

Είναι αλήθεια;
Αληθεύει ότι κάποια κέντρα σκοπεύουν να «επιστρατεύσουν» την υπόθεση Novartis με τις φήμες και πιθανές
«εκπλήξεις» για να πλήξουν τον Ανδρέα Λοβέρδο; Δέκα μέρες μείνανε, θα
δούμε σύντομα…

λή την καταψήφισε. Βρε τι σπουδαία μέρα
ήταν αυτή για την ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και το γυναικείο κίνημα, μπράβο Γιώργο, πες μας και σε ποιους άλλους
θα στείλεις συγχαρητήρια, να τους κλάψουμε 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 φωτισμένος αρχηγός; Ενεργειακή, λέει, δημοκρατία, επειδή μπορούμε να πουλάμε ενέργεια. Εντάξει, είχα κάτι στομαχικές διαταραχές τελευταία, αλλά όχι και να τα πουλήσω, βρε Γιώργο μου…
Δηλαδή έτσι και το «παιντί» γίνει αρχηγός, 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 μάλιστα που τον ρώτησαν πώς σχολιάζει το ότι τα
σουπερμάρκετ έχουν άδεια ράφια, απάντησε: «Δε κάνουμε σωστή χρήση. Αγοράζουμε δυο κιλά ντομάτες και οι μισές πάνε στα
σκουπίδια. Ας πάρουμε δυο ντομάτες μόνο». Και δυο ντοματούλες, μεμέτη μου, μια
χαρά είναι να σ’ τις πετάξουν στο κεφάλι…

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 υπάρχει στην ελληνική χρηματαγορά ή οι διαχειριστές κεφαλαίων ανά τον κόσμο αμφισβητούν 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 οικονομία που θέλει να προσελκύσει επενδύσεις…

Ο καθένας
τα δικά του…
Για να δείτε τι γίνεται όχι μόνο
στο ΚΙΝΑΛ, αλλά γενικότερα, αρκεί να ξέρετε αυτό: Στη Βουλή
προχθές, ο Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Τσίπρα τού είπε
«εσείς φέρατε τα μνημόνια». Χαμός στην αίθουσα, φώναζαν οι
Ζαίοι, απαντούσαν οι άλλοι, κόλαση… Και μέσα σε όλα αυτά, πετάγονται κάποιοι ΚΙΝΑΛίτες και
θυμίζουν, λέει, «μην ξεχνάτε πως
το δεύτερο μνημόνιο ο Χάρης Καστανίδης το είχε χαρακτηρίσει
“μακελειό” και “κοινωνική γενοκτονία”». 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 Μητσοτάκη και η κυβερνητική αδράνεια
μας οδηγεί σε εκατόμβη θυμάτων». Κάπου το άκουσε ο γίγας
της πολιτικής το «εκατόμβη», και
το ξεφούρνισε για να κάνει εντύπωση. Μόνο που «εκατόμβη» σημαίνει εκατό νεκροί, ενώ στην
Ελλάδα έχουμε ήδη ξεπεράσει
τις 18 χιλιάδες… Πάλι μέσα έπεσες, μεγάλε…

P
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Η Λινού και ο ΓΑΠ…

Κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα βλέποντας
τη γνωστή καθηγήτρια και φίλη του Αλέξη
Τσίπρα, Αθηνά Λινού, να βρίσκεται στη συγκέντρωση που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου
στο Θησείο. Μάλιστα φωτογραφήθηκε με τον
πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Καρχιμάκη 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 σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα και παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την είχε προτείνει για υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής,
δεν προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Λινού προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, υπήρξε
εκλεκτή συνεργάτις του Γιώργου Παπανδρέου στο παρελθόν και ήταν υποψήφια βουλευτής στη Β’ Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ στις
εκλογές του 2009.
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…

Ο 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».

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

«Γαλάζιες» δράσεις
για τα ΑμεΑ

P

OLITICANTIS

Μόνο εμβολιασμένοι
στο συνέδριο της ΝΔ

Σ

το πλαίσιο των δράσεών της, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου συναντήθηκε με τη Σταυρούλα Βουτυράκου, πρόεδρο
ΕΚΟ Ειδικής Αγωγής και Διά Βίου Μάθησης
της ΝΔ, η οποία συνοδευόταν από την υπεύθυνη Επικοινωνίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Αναστασία Σαραντίδου.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν
και το πρόγραμμα «Κυψέλη», που αφορά στην
πρώιμη ανίχνευση τυχόν δυσκολιών, διαταραχών ή αναπηριών από την προσχολική ηλικία,
καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία. Η υφυπουργός
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη θέλησή της για τη συνδρομή της για αυτό και όχι μόνο.
Τέλος, έγινε ιδιαίτερη μνεία για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τα άτομα με
αυτισμό και, μάλιστα, η υφυπουργός προσφέρθηκε 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 κοινωνικοποίησης ατόμων με αυτισμό και ειδικές δεξιότητες.

Αυτό ξεκαθαρίστηκε. Όποιος δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος στο συνέδριο της ΝΔ,
από 3 έως 5 Δεκεμβρίου, δεν μπαίνει. Μόνον
όσοι ενδεχομένως προσκομίσουν και πιστοποιητικό νόσησης. Ουδείς άλλος. Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας. Για την ιστορία, το συνέδριο
έχει προγραμματισθεί να γίνει στο Metropolitan Expo.

Οι διαψεύσεις πέφτουν
σύννεφο…

Στην περιβόητη λίστα που παρουσίασε ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας
Λοβέρδος, έχουμε δυο τρεις διαψεύσεις ονομάτων που εμφανίζονται… ως φίλοι του Ανδρέα. Ένας κύριος που ακούει στο όνομα Γρηγόρης Βαλλιάνος, είδε το όνομά του και εξεμάνη ο άνθρωπος. Συγκεκριμένα, σε δήλωση
που απέστειλε ο Γρ. Βαλλιάνος στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται ρητά: «Με μεγάλη έκπληξη είδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
στο διαδίκτυο να εμφανίζεται το όνομά μου σε
μια λίστα υποστηρικτών του κ. Ανδρέα Λοβέρδου για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ. Θέλω να τονίσω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε μου ζητήθηκε και ποτέ δεν έδωσα σε κανέναν τη συγκατάθεσή μου σε κείμενο υποστήριξης του ως
άνω υποψηφίου. Εξάλλου δεν εργάζομαι ως
καθηγητής του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στη συγκεκριμένη λίστα».
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Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

POLITICANTIS

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».

Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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…

Η όμορφη ξανθιά και ο άτακτος πρόεδρος
Η ιστορία που θα σας διηγηθούμε είναι πέρα για πέρα αληθινή και συμβαίνει σε οργανισμό του υπουργείου 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 ακολουθεί σε όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις εντός και
εκτός Αθηνών και χειρίζεται όλα τα οικονομικά (εκατοντάδων 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 έλεγχο να έχει κάποια εμπλοκή σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Πολύ περισσότερο σε θέση που έχει οικονομική διαχείριση. ΑΛΛΑ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑ! Και
παρόλο που έχουν γίνει συστάσεις και διαμαρτυρίες για την παρανομία, ο πρόεδρος απαντά ότι «θα μείνει στη θέση της, γιατί έτσι γουστάρω εγώ»...
Ο ερωτοχτυπημένος πρόεδρος, μη μπορώντας να αποχωριστεί την ξανθιά ερωμένη 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…

Ο

ι παλαιοί πολιτικοί συντάκτες θα θυμούνται ενδεχομένως το περίφημο
μπλοκάκι του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωνε επιμελώς τις δράσεις της κυβέρνησης και τη χρονική
τους ωρίμανση σε ένα μικρό, μαύρο μπλοκάκι. Παρά το γεγονός ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα παρακολουθούνταν από αρμόδια πρόσωπα, ο Σημίτης εφάρμοζε
συστηματικά αυτό το προσωπικό του monitoring, που τον διευκόλυνε στις καθημερινές επαφές του με τους υπουργούς, τους οποίους βεβαίως και βαθμολογούσε. 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 μπλοκάκι, σίγουρα όμως έχει μαύρο μικρό tablet… Αυτά.

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…

LOCK
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…

P
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Πώς να κερδίσετε σε ένα debate

Α

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος

υτό που λέμε σήμερα debate, τηλεμαχία,
γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα και είναι
ένα από τα σπουδαιότερα δώρα στον κόσμο, θεμελιώδες για την ίδια τη δημοκρατία.
Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ρητορικής και της ιστορίας προέρχονται από τα debates
μεταξύ του μεγάλου Δημοσθένη και των αντιπάλων του, μεταξύ των υπερασπιστών του Κικέρωνα 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 μεταδίδονται 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 δημόσιας αντιπαράθεσης, οι υποψήφιοι καλό είναι
να γνωρίζουν ορισμένες «μικρές» συμβουλές
και tips για να βγουν νικητές σε αυτήν τη δύσκολη προφορική μάχη, με θεατές εκατομμύρια τηλεθεατές.
• Οι περισσότεροι πολιτικοί που συμμετέχουν
στα debates, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες ρητορικής δεινότητας, τα καταφέρνουν αρκετά καλά λόγω της προηγούμενης
εμπειρίας τους σε τηλεοπτικές συζητήσεις σε πάνελ και τηλεοπτικά παράθυρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 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 κάνατε και προσπαθήστε να μην τα επαναλάβετε.
• Θα πρέπει οι συμμετέχοντες να μπορούν να
διατυπώσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα μέσα στον σύντομο χρόνο που δίνεται, συμπυκνώνοντας δύσκολα ζητήματα με κατανοητό τρόπο.
Αυτό θα επιτευχθεί έχοντας μελετήσει προκαταβολικά 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 πολιτικού.
• Ξεκινήστε με μια γενική δήλωση της πολιτικής 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 κατευθύνει προς το επιθυμητό για εσάς αποτέλεσμα. Μην κολλάτε στις λεπτομέρειες και χάσετε
το σύνολο.
• Να ακολουθείτε τη στρατηγική σας και να
επαναλαμβάνετε συχνά το αφήγημά σας. Προβάλλετε 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 συζητάτε σε κοινό έδαφος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Με άλλα λόγια, μη συζητάτε για οτιδήποτε ειπωθεί. Στο «γήπεδό» σας πάντα.
• Οι απαντήσεις που δίνετε δεν είναι μίνι ομιλίες. Η κάθε σας λέξη «μετράει» και έχει μια
δουλειά να κάνει. Με τις λέξεις «αύριο», «συναίνεση», «ενότητα», «συνεργασία», «όλοι μαζί»
δημιουργήστε τις κατάλληλες εντυπώσεις και μιλήστε στα βασικά ζητούμενα του κοινού. Πείτε
αυτά που περιμένει να ακούσει το κοινό και όχι
αυτά που εσείς θέλετε να πείτε. Διανθίστε τον λόγο σας με χαρακτηριστικές φράσεις που «μένουν» και μπορούν ακόμη να γίνουν viral, σύμφωνα 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 τηλεοπτικό κοινό, χρησιμοποιώντας όλη την γκάμα των εκφράσεων του προσώπου σας, από χαμόγελο έως βλοσυρότητα ανάλογα με όσα λέτε,
και αποφύγετε να κάνετε υπερβολικές χειρονο-

μίες. Μικρές οι κινήσεις των χεριών. Όταν η κάμερα δείχνει τους άλλους, τότε προσέξτε περισσότερο και το πώς κάθεστε και τι έκφραση παίρνει το πρόσωπό σας με αυτά που ακούτε. Να τηρείτε σοβαρή, ευλαβική στάση, όταν μιλούν οι
άλλοι. Εκτιμάται αρκετά από το τηλεοπτικό κοινό. 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 αμφιβάλλει, τότε το παιχνίδι χάθηκε.
• Όταν τελειώσει το debate, τίποτε δεν τελείωσε. Υπάρχουν δύο debates, αυτό μπροστά στο
ακροατήριο και αυτό μετά με τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ. Ασχέτως του πώς τα πήγατε
στο πρώτο debate, μπορείτε να κερδίσετε επικρατώντας 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 μόδας ή με εκκεντρικές στιλιστικές εμφανίσεις.
• Σε όλη τη διάρκεια του debate φροντίστε να
περάσετε την εικόνα ότι είστε ευχάριστος, χαλαρός, πειστικός, διδακτικός και αξιοσημείωτος!
Αρχηγός που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί.
Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες.

11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL

ΘΕΣΕΙΣ

Γιατί οι άνθρωποι δεν ακολουθούν τις συμβουλές των γιατρών;
Συχνά σε μια επίσκεψη στον οικογενειακό μας
γιατρό αναμένουμε να λάβουμε κάποιες συμβουλές 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.
της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

Πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι συμβουλές;
Αντί να προσέχουμε αυτά που λένε οι γιατροί,
συχνά απευθυνόμαστε στους φίλους και τους γείτονές μας για συμβουλές και υποστήριξη. Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι συχνά προτιμούν συμβουλές από έναν φίλο που βιώνει κάτι παρόμοιο.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Μερικές φορές ο γιατρός εκλαμβάνεται ως
αποστασιοποιημένος και δεν γνωρίζει τους παράγοντες του τρόπου ζωής που βιώνει κάθε άτομο.
Αυτό αφήνει το άτομο χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση ή καθοδήγηση σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν κάποιες αλλαγές. 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 διαμορφώσουν ένα χρήσιμο σχέδιο για την πραγματοποίηση 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 περίεργο ότι οι ασθενείς μπορούν εύκολα να συντονιστούν όταν οι συμβουλές που δίνονται δεν είναι
ολοκληρωμένες και συγκεκριμένες για τη δική
τους κατάσταση.

Ξεπερνώντας τις συμβουλές
Ένας γιατρός μπορεί να παραπέμψει τους ασθενείς 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 βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, διατροφολόγοι ή διαιτολόγοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην κατεύθυνση μιας αλλαγής στα διατροφικά 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 παρακινούνται από έναν πρόσφατο φόβο για την υγεία,
την επίγνωση των πλεονεκτημάτων τους (και των
γύρω τους) ή από την επιθυμία να νιώσουν καλύτερα. Σε αυτή την περίπτωση μια απαλή ώθηση
από τον γιατρό τους μπορεί να είναι ακριβώς αυτό
που χρειάζονται για να ξεκινήσουν. Ακόμη και χωρίς παραπομπή σε άλλον επαγγελματία, ορισμένοι
μπορεί να αρχίσουν να αναζητούν λύσεις από μόνοι τους.

Η ασφάλεια του πολίτη και νέοι Ποινικοί Κώδικες

Π

ριν από λίγες μέρες με πρωτοβουλία της
κυβέρνησης έγινε μια νομοθετική παρέμβαση-απαίτηση της ίδιας της κοινωνίας, καθώς αφορούσε τις επιβεβλημένες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με τις νέες αλλαγές δυναμώνουμε ακόμη περισσότερο το ποινικό μας οπλοστάσιο και θέτουμε τις βάσεις ώστε να πετύχουμε
διπλό στόχο: την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος από τη μία, την ορθότερη και ταχύτερη
απονομή δικαιοσύνης από την άλλη.
Τα νομοθετικά κενά που δημιούργησαν η κατάργηση και η υποβάθμιση μείζονος ποινικής απαξίας
αδικημάτων από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με αλλαγές που ψήφισαν ενώπιον
άδειων κοινοβουλευτικών εδράνων λίγες μέρες
πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019, αλλά και η
συνεχώς μεταλλασσόμενη εγκληματικότητα απαιτούσαν 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 είχε να πει ήταν η γνωστή εκτός τόπου και χρόνου
κριτική περί εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης και
αυστηροποίησης της νομοθεσίας για… επικοινωνιακές 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 περασμένο Αύγουστο που κατέστρεψαν τον φυσικό
μας πλούτο. Τις συχνές άδειες επικίνδυνων κρατουμένων που επέτρεψε ο νόμος Παρασκευόπουλου. 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 αναδιάρθρωση 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 επαναπροσδιορίσει τη στάση της με μέτρο και στόχευση έπειτα από εισήγηση των κατάλληλων εκπροσώπων
του νομικού κόσμου.
Με την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων αυστηροποιούμε το πλαίσιο των ποινών για συγκεκριμένα εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας. Μοναδική
πλέον ποινή η ισόβια κάθειρξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού, του θανατηφόρου βιασμού, της θανατηφόρας ληστείας, του βιασμού 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 άρσης της απόλυσης εγκληματιών, που τελούν κατ’
επανάληψη σοβαρά κακουργήματα όπως παραβίαση του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικές
πράξεις, ληστεία, εκβίαση, εμπορία ανθρώπων,
αρπαγή ανηλίκου. Δίνεται η δυνατότητα για απόλυση 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 παραμονή 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 ευρωπαϊκές συμβάσεις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που
ρυθμίζουν δικαιώματα των ανηλίκων και των γυναικών, ενώ επιταχύνεται η προδικασία για εγκλήματα σε βάρος τους.
Βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Κύριο μέλημά 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 κοινωνία και σε αυτό τον αγώνα έχουμε συμμάχους
όλους τους πολίτες!

του
Δημήτρη
Κούβελα
Βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης
με τη ΝΔ,
δικηγόρος
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Δ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Στο ραντάρ της Ελλάδας η Αφρική

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 γέφυρες φιλίας και συνεργασίας και σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ο Νίκος Δένδιας, μετά την Γκάνα, μεταβαίνει 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 καταπολέμηση της πανδημίας στις αφρικανικές χώρες και στη συνέχεια επισκέφθηκε το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην Τέμα. Ο Νίκος Δένδιας έτυχε συγκινητικής υποδοχής από παιδιά που έψαλαν τον εθνικό ύμνο και χόρεψαν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Αναφερόμενος στο έργο και τις δωρεές Ελλήνων επιχειρηματιών στην Γκάνα, ο κ. Δένδιας τό-

νισε ότι «για όλους εμάς τους Έλληνες, δίνουν ένα υπερήφανο παράδειγμα για το
πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας σε μια άλλη ήπειρο, η
οποία στον χάρτη φαίνεται μακριά αλλά
όταν είσαι εδώ, νιώθεις ότι είναι πάρα πολύ 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», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.
Το άνοιγμα της Αθήνας σε Γκάνα και
Γκαμπόν, εκτός από την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, είναι και σημαντικό
για τα εθνικά συμφέροντα, αφού οι δύο
χώρες θα είναι μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2022-2023,
ενώ αμφότερες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Πρόκειται για τη σύμβαση που πεισματικά 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 κορυφή της ατζέντας του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας που συνεδρίασε χθες υπό τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή για τον συντονισμό των ενεργειών τους ενόψει του «θερμού» διαστήματος που αναμένεται στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι δεν
θα ανεχτεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις και το Πολεμικό Ναυτικό ανέκαθεν

αποτελούσαν τον εγγυητή της εθνικής κυριαρχίας 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 επίδοξο επιβουλέα ή αντίπαλο», τόνισε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, κατά την τελετή ονοματοδοσίας του πλοίου γενικής υποστήριξης «ΑΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού.
«Οι ναυτικές δυνάμεις διαδραματίζουν
αποφασιστικό ρόλο στην υπεράσπιση της
εθνικής μας ακεραιότητας και στην εξασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων.
Τούτο αποδεικνύεται καθημερινά από τις
πολυάριθμες αποστολές του Στόλου, αποτυπώθηκε όμως ανάγλυφα και ευκρινώς
κατά την πρωτοφανή σε διάρκεια κρίση
του 2020, όπου παρά τα καταπονημένα
σκαριά, το Πολεμικό Ναυτικό ανταποκρίθηκε απολύτως στις αποστολές και τα έργα που του ανατέθηκαν», ανέφερε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.

Γέφυρες φιλίας και συνεργασίας σε
Γκάνα και Γκαμπόν - Συγκινητική
υποδοχή στον Έλληνα υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Δένδια
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ια τους πρώτους μήνες του 2022
μετατίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής σχετικά με την αναβάθμιση των 38 F-16 Block
50. Έχοντας χάσει πολύτιμο χρόνο, για ένα
πρόγραμμα που θα μπορούσε να «απογειώσει» 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 Εξοπλιστικών εξακολουθεί να αναλώνεται στο κόστος 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 βέβαια πώς η συζήτηση στην Επιτροπή κινείται 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 κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin
αλλά από την αμερικανική κυβέρνηση, η
οποία προκειμένου να το κοστολογήσει
θα πρέπει να έχει στα χέρια της το ελληνικό αίτημα.
Και εδώ ερχόμαστε στο πραγματικό
πρόβλημα. Στον ρόλο της Επιτροπής Εξοπλιστικών, ο οποίος δεν είναι άλλος από το
να εξετάσει τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα της αναβάθμισης, ώστε στη συνέχεια να συνταχθεί το αίτημα που θα
στείλει η Ελλάδα στις ΗΠΑ και να ακολουθήσει η αμερικανική απάντηση με το κόστος και τη διαθεσιμότητα. Όσα λοιπόν
ακούγονται περί κόστους και υπερβάσεων είναι απλώς μικροκομματικά παιχνίδια
στις πλάτες της Πολεμικής Αεροπορίας
και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στοιχεία που «απογειώνουν»
Στα ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Με την αναβάθμιση
των 83 F-16 σε Viper και των Block 50 σε
Block 52+ adv. ο ελληνικός στόλος θα διαθέτει 121 υπερσύγχρονα F-16 που θα αποτελούν 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
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ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ «κόβει
τα φτερά» της ΠΑ
υπό αναβάθμιση αεροσκαφών, θα αξιοποιηθούν και άλλα συστήματα, τα οποία
σε διαφορετική περίπτωση θα αχρηστεύονταν. 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 εντολές και πληροφορίες από μαχητικό σε μαχητικό, ενώ θα είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα 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 συστήματα στα αεροσκάφη, ενώ οι πιλότοι θα είναι 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 ειδοποίησης για εχθρικά ραντάρ, βαφή Have
glass II που μειώνει το υπέρυθρο ίχνος του
αεροπλάνου, ενώ με τις δομικές αναβαθμίσεις τα ελληνικά «γεράκια» θα διπλασιάσουν τον χρόνο ζωής τους, φτάνοντας

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 αναγκαίο για την Πολεμική μας Αεροπορία εκσυγχρονισμό των F-16» και από την άλλη 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 εκσυγχρονισμού επιπλέον F-16.
Γ.Σ.

ακόμη και τις 12.000 ώρες πτήσης από
6.000 που είναι σήμερα. Είναι ακόμη προφανές ότι το πρόγραμμα θα επιστρέψει
μέρος της αξίας του στην Ελλάδα, αφού θα
δημιουργηθούν νέα υπόστεγα και εγκαταστάσεις, είτε στην ΕΑΒ είτε στην 111 Πτέρυγα Μάχης, ενώ θα δημιουργηθούν 250
νέες θέσεις εργασίας για τα επόμενα έξι
χρόνια. Πληροφορίες της «Political» αναφέρουν ότι βούληση της ηγεσίας του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η άμεση επαναφορά του προγράμματος, το
οποίο θα έρθει στην Επιτροπή της Βουλής
απαλλαγμένο από υποπρογράμματα, όπως
η πιστοποίηση όπλων και η αγορά σκοπευτικών ατρακτιδίων Sniper Pods.

Οι σφοδρές αντιδράσεις
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για το κόστος της αναβάθμισης
των F-16 Block «παγώνουν»
τις διαπραγματεύσεις
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Σήμερα ανοίγει
η πλατφόρμα για
τα μονοκλωνικά
Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Σ

ε συζητήσεις ήταν χθες όλη μέρα τα πέντε μέλη της επιτροπής
των ειδικών που θα αναλάβουν
το δύσκολο έργο της έγκρισης
των αιτήσεων για τη χορήγηση της θεραπείας 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 πληρούν 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 αντιμετώπιση της πανδημίας.
Μέχρι και χθες ρυθμίζονταν, σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political», οι τελικές
λεπτομέρειες στο πώς θα γίνει ανά περιφέρεια η κατανομή στους ασθενείς που
ζουν μακριά από τα νοσοκομεία στα οποία
θα γίνονται οι εγχύσεις του φαρμάκου, καθώς το φάρμακο είναι νοσοκομειακό και η
χορήγησή του ενδοφλέβια μόνο σε νοσοκομειακή δομή. Φυσικά θα ρυθμιστούν
και λεπτομέρειες, όπως τι θα γίνει με τους
κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
Θα πρέπει να έρθουν αυτοί σε μεγάλα νοσοκομεία που θα έχουν το φάρμακο ή θα

μπορούσε δυνητικά η έγχυση να γίνει και
στα κέντρα υγείας. Κι εκεί που αρχικά ξέραμε πως τα μονοκλωνικά θα υπήρχαν σε
αρκετά νοσοκομεία της Αττικής, τα σχέδια
άλλαξαν, καθώς μεγάλα νοσοκομεία όπως
ο «Ευαγγελισμός» και το «Αττικόν» εξυπηρετούν μεγάλο όγκο ασθενών Covid και
non Covid, είναι δηλαδή ήδη επιφορτισμένα με μεγάλο όγκο δουλειάς σε περίοδο
πανδημίας, οπότε σίγουρα τα μονοκλωνικά θα ενταχθούν στο «Σωτηρία» και Σισμανόγλειο αλλά και σε περιφερειακά νοσοκομεία όπως στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων
και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 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 Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και
πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, Αθανάσιο Σκουτέλη, παθολόγο-λοιμωξιολόγο,
διευθυντή της Β’ Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής του «Υγεία», Ελευθέριο
Θηραίο, διευθυντή Κέντρου Υγείας Βάρης

και γενικό γραμματέα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αναστασία Αντωνιάδου, καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών.

Τα πέντε μέλη
Η πενταμελής ειδική επιτροπή θα εξετάζει 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 κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η θεραπεία δίδεται άπαξ μέσα στα πρώτα δύο
24ωρα από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης (θετικό PCR τεστ), καθώς από τις κλινικές μελέτες έχει φανεί
70% αποτελεσματικότητα στη μείωση του
ιικού φορτίου και επιτάχυνση της ανάρρωσης. Κατάλληλοι για τη λήψη της θερα-

πείας είναι όσοι έχουν χαμηλή ανοσολογική απόκριση, όπως ογκολογικοί ασθενείς και ανοσοκατεσταλμένοι, όσοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης με λοίμωξη Covid-19, όπως οι πάσχοντες από χρόνια υποκείμενα νοσήματα και οι έγκυες που διανύουν το γ’ τρίμηνο της κύησης.

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

Στην κορύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»
Χθες καταγράφηκαν 6.586 νέα κρούσματα ενώ σημειώθηκαν 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, καθώς οι εμβολιασμοί θα προχωρούν.
H αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα τόνισε
στη σημερινή ενημέρωση πως δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε την τήρηση των μέτρων προστασίας με μάσκες και
αποστάσεις, και έκανε έκκληση στους πολίτες να μην αργούν να επισκεφθούν τον γιατρό όταν έχουν συμπτώματα,
δηλαδή να μην αφήνουν να περάσουν οκτώ μέρες εμπύρετοι, 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 τονίζοντας 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 κόκκινο». Ευτυχώς το εντατικό testing τόσο στην εκπαίδευση
όσο και στους ανεμβολίαστους αποκαλύπτει νέα κρούσματα και φυσικά ο διαγνωστικός και αυτοδιαγνωστικός
έλεγχος είναι ισχυρά εργαλεία στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Στους μαθητές μάλιστα 9 στα 10 νέα κρούσματα
αποκαλύπτονται μέσα από τα self tests που κάνουν τα παιδιά για να μπουν στο σχολείο.

Οι περιοχές που ανησυχούν τους ειδικούς αυτή τη στιγμή 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 μεγαλύτερη 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.
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Σε έξαρση πάλι
τα φαινόμενα
οπαδικής βίας
Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στην
ΕΛΑΣ ο νέος κύκλος οπαδικής
βίας που έχει ανοίξει τις τελευταίες εβδομάδες, με αποκορύφωμα
όσα συνέβησαν αργά το απόγευμα
της Πέμπτης έξω από το κλειστό
γήπεδο του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι και τις εκτεταμένες φθορές
σε έξι συρμούς του ΗΣΑΠ το βράδυ 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 κατάσχονται έπειτα από αστυνομικές εφόδους δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόθεση 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 περισσότερες εκ των οποίων έχουν οπαδικό
κίνητρο.
Παπ.

EΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα πλαστών
rapid με πελάτες
από στρατό - ΕΛΑΣ

Ε

νας αξιωματικός της Ελληνικής
Αστυνομίας και ένα στέλεχος
των Ενόπλων Δυνάμεων είναι
ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες
για υπόθεση χορήγησης ψευδών βεβαιώσεων για την Covid-19 (πλαστά διαγνωστικά τεστ), που εξαρθρώθηκε από τις
Εσωτερικές Υποθέσεις έπειτα από έρευνες στη Βόρεια Ελλάδα.
Πιο αναλυτικά, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα
από πληροφορία που είχαν οι αστυνομικοί
του Τμήματος Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, όταν όμως διαπιστώθηκε ότι εμπλέκονται και δύο ένστολοι, τότε ανέλαβαν οι
«Αδιάφθοροι». Από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου
σε περιοχή του Έβρου προμήθευε με πιστοποιητικά για Covid-19 και ιδιαίτερα rapid tests, μέσω ΗΔΙΚΑ, διάφορους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι τα παρουσίαζαν στις
δουλειές τους. Ανάμεσα στους... πελάτες
του κυκλώματος ήταν ο αξιωματικός της
ΕΛΑΣ και ο στρατιωτικός, οι οποίοι προμηθεύονταν τα πλαστά πιστοποιητικά και τα
παρουσίαζαν στις υπηρεσίες τους προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 10 άτομα (ο φαρμακοποιός, ο αστυνομικός, ο στρατιωτικός και άλλοι επτά), ενώ οι
έρευνες συνεχίζονται. Αυτό καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και
κυρίως αν η δράση του κυκλώματος περιορίζεται στα πλαστά rapid tests ή έχει και άλλες προεκτάσεις. Για την ώρα, πάντως, δεν
υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει μετά το τέλος της
προανακριτικής διαδικασίας.

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

«Μεμονωμένο περιστατικό»
Θέση για το ζήτημα πήρε με ανακοίνωσή
του ο Σύλλογος Φαρμακοποιών Έβρου,
στην οποία αναφέρει: «Από τον Τύπο πληροφορηθήκαμε ότι φαρμακείο στην περιοχή του Σουφλίου καταχωρούσε στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ ψευδή πιστοποιητικά Covid19. Είναι αυτονόητο ότι παραβατικές συμπεριφορές, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο
της υγείας, είναι απολύτως καταδικαστέες,
εφόσον βεβαίως αποδειχτούν. Τα φαρμακεία σε όλο αυτό το διάστημα με αίσθημα
ευθύνης έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, εκτελώντας με αυταπάρνηση τον
δύσκολο ρόλο που τους ανατέθηκε. Μεμονωμένα περιστατικά σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν έναν ολόκληρο κλάδο. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Έβρου βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών προκειμένου να βοηθήσει με
ό,τι μέσο διαθέτει στη διαλεύκανση της
υπόθεσης».

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

Καταθέτει ο πρώτος
μάρτυρας στη δίκη
του ψευτογιατρού
Με την εξέταση του πρώτου μάρτυρα 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 «γιατροσόφια» του dr Kontos, ενώ το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει συνολικά έξι μάρτυρες στη σημερινή συνεδρίαση.
Η ακροαματική διαδικασία εξελίσσεται κανονικά παρά το αίτημα αναβολής της δίκης που υπέβαλε η πλευρά
του βασικού κατηγορουμένου της
υπόθεσης, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στον «Ευαγγελισμό» και
δεν έχει στείλει εξουσιοδότηση στον
δικηγόρο του.
«Θεωρούμε ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο κατηγορούμενος επέλεξε να μην εκπροσωπείται. Είναι μια
δίκη τεράστια και πρωτόγνωρη στα ελληνικά χρονικά. Το πρώτο που θα
έπρεπε να είχε κάνει, όταν έμαθε ότι
έχει Covid, είναι να δώσει μια εξουσιοδότηση. Εγώ δεν είδα να εξαντλούνται
όλα τα μέσα επικοινωνίας με τον κατηγορούμενο», 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 Αθήνας οι Γ. Καλαϊτζίδης και Ν. Ματαράγκας για την υπόθεση δολοφονίας του
Αιγύπτιου εμπόρου ναρκωτικών, γνωστού ως «Χαμπίμπι». Την απαλλαγή
των κατηγορουμένων είχε ζητήσει λίγο νωρίτερα η εισαγγελέας, εξηγώντας πως η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανδρών βασίστηκε σε μια μαρτυρία γυναίκας, η
οποία όμως στο ακροατήριο ανέτρεψε
όλους τους ισχυρισμούς της.
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Επιστολή εργαζομένων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον Λιβανό: «Δεν πάει άλλο»
Η πλήρης επιβεβαίωση των όσων έχει δημοσιεύσει η «Political» και αφορούν στα κακώς κείμενα του Ελληνικού Γεωργικού 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 εθνικά συμφέροντα και τα δικαιώματα του Έλληνα κτηνοτρόφου
αλλά και του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσία, αποφάσισαν να
υψώσουν ανάστημα και να καταγγείλουν τις πρακτικές της διοίκησης του οργανισμού.
Όπως πληροφορείται η «Political», ο Σύλλογος Εργαζομένων
συνέταξε και απέστειλε επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, ζητώντας συνάντηση μαζί του προκειμένου 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 εργαζομένων για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»,
σημειώνεται στην επιστολή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
Όπως λένε οι εργαζόμενοι, ο οργανισμός το τελευταίο διάστημα 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 υπηρεσιακών 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, λέγοντας πως «δεν είναι μόνο η θεσμική κρίση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι στον οργανισμό. Ανάλογη κρίση εκτείνεται 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 καταγγείλουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΕΛΓΟ;
H «Political» πάντως θα επανέλθει με νέο ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο.

Μάστιγα η ενδοοικογενειακή βία

Ε

ίναι χαρακτηριστικό ότι σε
αυτούς τους μήνες έχουν
καταγραφεί 5.857 περιστατικά 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 μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου η αύξηση των καταγραφών είναι
με γεωμετρική πρόοδο. Συγκεκριμένα, σε αυτούς τους μήνες έχουμε
2.493 περιστατικά, ενώ τους υπόλοιπους 7 μήνες οι καταγραφές είναι
3.364.

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

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Διαβάζοντας κανείς «πίσω από τις
γραμμές», διαπιστώνει ότι οι καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης απέναντι σε αυτό το κοινωνικό
πρόβλημα πετυχαίνουν τον στόχο
τους, καθώς όλο και περισσότερα θύματα βρίσκουν τη δύναμη να ζητήσουν
βοήθεια από την αστυνομία. Αξίζει
εδώ να σημειώσουμε ότι τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία της
ΕΛΑΣ έχουν ρίξει μεγάλος βάρος στην
αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς ασχολούνται πλέον 73 αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν ειδικά γραφεία
καταγγελιών σε όλες τις αστυνομικές
διευθύνσεις της χώρας και 6 ειδικά
τμήματα.

Θεοδωρικάκος: «Είναι θέμα πολιτισμού»
Το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και
ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, συμμετείχαν σε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών. «Είναι θέμα πολιτισμού 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 πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
και η Ελληνική Αστυνομία καλεί τις γυναίκες σε ολόκληρη
τη χώρα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, να μιλήσουν, να τα καταγγείλουν
και να γνωρίζουν ότι θα
έχουν τη στήριξη της Πολιτείας

και ασφαλώς θα έχουν τη στήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας».
Τέλος, από το Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου,
όπου εγκαινίασε ένα ακόμη Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη ανέφερε ότι «η υπηρεσία έχει ξεκινήσει 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 διάστημα 58 περιστατικά από εξειδικευμένο
προσωπικό της Αστυνομίας».
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Κέντρο διά βίου μάθησης στο ΕΜΠ
Τη λειτουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ιδρύματος, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης, ανακοίνωσε το ΕΜΠ. Τα προγράμματα θα
απευθύνονται σε επιστήμονες και επαγγελματίες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
σε τεχνολογικά θέματα αλλά και στο ευρύ 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 προσφέρει επιμόρφωση με ποιότητα και
αξία, συντονισμένη με τις ταχύτατες
εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Με το ΚΕΔΙΒΙΜ, το ΕΜΠ συμβάλλει στον γενικότερο εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και
στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση». Ο διευθυντής
του Κέντρου Σπύρος Βουτσινάς τόνισε,
από την πλευρά του, ότι «βασικό συστατικό των δράσεων είναι να μεταδώσει τη
γνώση που παράγουμε και διαμορφώνουμε στο ΕΜΠ με την επιστημονική μας
έρευνα».

EΛΛΑΔΑ

Μπορούν να εργάζονται ως γεωπόνοι και από πρώην ΤΕΙ
Λύση στο χρόνιο πρόβλημα της απουσίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης έδωσε η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την εν λόγω τροπολογία επεκτείνεται 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 Πανεπιστημίου, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Σχολής
Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Εύη Πανταζοπούλου

Το προφίλ των πανεπιστημίων
της Εύης Πανταζοπούλου

Τ

μήματα Μηχανικών, λόγω και της
πληθώρας τους, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικής επιλέγει
η πλειοψηφία των περίπου
800.000 φοιτητών που φιλοξενούν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το 13%
σπουδάζει Τέχνες και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες, άλλο ένα 13% Κοινωνικές Επιστήμες και Δημοσιογραφία, ενώ το ποσοστό 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 έλλειψη στελεχών Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών, ο ρυθμός αποφοίτησης
από τα σχετικά τμήματα της χώρας παραμένει χαμηλός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 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 διδάσκοντα να είναι 1 προς 40. Σήμερα, στη
χώρα μας, λειτουργούν 24 πανεπιστήμια
και η ΑΣΠΑΙΤΕ προσφέροντας 430 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, 1.110
Μεταπτυχιακών Σπουδών και 291 Διδακτορικών Σπουδών.
Την ίδια ώρα, στην ετήσια έκθεση της
ΕΘΑΑΕ επισημαίνεται ότι το ποσοστό κατόχων πτυχίου ΑΕΙ στην Ελλάδα, αλλά και

διεθνώς, σημειώνει διαχρονική αύξηση.
Στις ηλικίες 25 έως 34, η χώρα μας βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο των χωρών
του ΟΟΣΑ (42% έναντι 45% του ΟΟΣΑ). Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται το φαινόμενο των
«αιώνιων φοιτητών» με τον κ. Μήτκα να
σημειώνει πως σχεδόν κάθε χρόνο αποφοιτούν οι μισοί από αυτούς που εισάγονται 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 εγγράφονται στο σύνολο των πανεπιστημίων, που είναι ένας πολύ καλός δείκτης,
είναι κοντά στο 50%».
Αναφορικά με το brain drain, η έκθεση

επιβεβαιώνει ότι οι νέοι ερευνητές μεταναστεύουν προς αναζήτηση σταθερής
απασχόλησης στο αντικείμενό τους, καθώς διαπιστώνεται έλλειμμα καινοτομίας
και αντίστοιχων θέσεων στις ελληνικές
επιχειρήσεις. Ωστόσο, ένας στους τέσσερις μεταδιδάκτορες επιστρέφουν στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες χρηματοδοτούμενες δράσεις. Την ίδια ώρα, πάντως,
η παρουσία των ελληνικών πανεπιστημίων στις διεθνείς λίστες κατάταξης παραμένει σχετικά σταθερή.
Ο κ. Μήτκας εξέφρασε την άποψη ότι είναι επιβεβλημένη η θεσμοθέτηση των
βιομηχανικών διδακτορικών ως δράση
που θα βοηθήσει στη μεταφορά τεχνο-

γνωσίας μεταξύ των πανεπιστημίων και
των ελληνικών εταιρειών. «Τα βιομηχανικά διδακτορικά είναι πολύ διαδεδομένα
σε χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και
πολλοί δικοί μας απόφοιτοι αποφασίζουν
να τα επιλέξουν σαν πρόταση για μεταπτυχιακές σπουδές», σημείωσε και πρότεινε
να θεσπιστούν κίνητρα για την προσφορά
υποτροφιών στα πανεπιστήμια από τις
εταιρείες.
Τέλος, τάχθηκε κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως προβλέπεται
στο σχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εξηγώντας ότι «δεν αποτελεί λύση. Η
ελληνική κοινωνία έχει κάνει μια τεράστια
επένδυση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, η
ΕΘΑΑΕ φροντίζει για τη βελτίωση της ποιότητας 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 λύση 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

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Σέρρες

Αιχμές για φωτισμό LED
Αιχμές και υποψίες εκφράζουν δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης για τη διαδικασία
που ακολούθησαν η δημοτική αρχή και η μείζων αντιπολίτευση στον δημοτικό φωτισμό.
Δέκα δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν από τον
πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον δήμαρχο, «που τους αγνόησαν», το θέμα της αντικατάστασης του δημοτικού φωτισμού (προϋπολογισμού άνω των 6 εκατ. ευρώ και παραχώρηση της λειτουργίας για δώδεκα χρόνια σε
ιδιώτη) να συζητηθεί στην ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου (41 δημοτικοί σύμβουλοι)
και όχι στην οικονομική επιτροπή (9 μέλη) λόγω του σημαντικού θέματος.

Πράσινο Ταμείο

Διευκρινίσεις για πληρωμή
«οριστικών δικαιούχων»
Σχετική εγκύκλιος διευκρινίζει τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών πληρωμής για την πρόσκληση 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 γεωγραφική 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 επωφελούμενος δήμος θα λαμβάνει από το ΥΠΕΝ email επιβεβαίωσης 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.

!

Θεσσαλονίκη
Νεάπολη - Συκιές

Παραπέμπεται σε δίκη για
κακούργημα ο δήμαρχος

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 Κακουργημάτων με την κατηγορία της
απάτης και χρήσης πλαστού εγγράφου. Ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του
κατηγορούνται ότι στο διάστημα 2011-2013 εισέπραξαν 3.936.600 ευρώ από
κονδύλια του ΕΣΠΑ για την
ίδρυση και λειτουργία τεσσάρων ΚΔΑΠ στον Δήμο
Νεάπολης - Συκεών χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Επί της κατηγορίας, το
βούλευμα αναφέρει πως
«χρησιμοποίησαν εν γνώσει τους πλαστά πιστοποιητικά πυροπροστασίας, καθώς και την υπ’ αριθμόν
131/2.6.2011 πλαστή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης - Συκεών».
Προς τούτο κατηγορούνται
για απάτη από κοινού που
στρέφεται άμεσα κατά νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ
κατ’ εξακολούθηση.

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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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π ΑΤ Ο Y Λ Η Σ
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!

Μπλόκο στα
παράνομα μπάζα
στην παραλία

Ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου,
Ανδρέας Ευθυμίου, διαπιστώνοντας την αυθαίρετη μεταφορά μπαζών από άλλες περιοχές και την
παράνομη εναπόθεσή τους στον
χώρο του εργοταξίου του παραλιακού μετώπου, ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, το
οποίο ανταποκρίθηκε αμέσως και
ξεκίνησε τη διαδικασία για την ποινική δίωξη.
Ήδη, η αστυνομία προχώρησε σε
κατάσχεση ενός φορτηγού οχήματος 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. Ευθυμίου ζητά την παρέμβαση των αρμοδίων υπουργών Δημοσίων Έργων,
Περιβάλλοντος και Εσωτερικών,
του περιφερειάρχη Αττικής και των
επιθεωρητών Περιβάλλοντος για
να σταματήσει αυτή η αυθαιρεσία.

«Μισθολογική ισότητα για να
μην ερημώνουν οι περιφέρειες»

Τ

ο σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης που υπάρχει στην Περιφέρεια
Αττικής λόγω της κινητικότητας των
υπαλλήλων αλλά και της έλλειψης προσλήψεων 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 κατάσταση που έχει φτάσει στο «μη περαιτέρω» και η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. «Στην Περιφέρεια Αττικής το σύνολο των θέσεων είναι 3.577 και έχουμε καλυμμένες τις 2.008, εκ των οποίων οι αποχωρήσεις ήταν, από την 1η Σεπτεμβρίου
του 2019 που εμείς αναλάβαμε, 295», επισήμανε. Όσον αφορά την κινητικότητα
ανέφερε: «Είναι ανάγκη να ξαναδούμε το
ζήτημα της κινητικότητας καθώς με δεδομένο ότι στην Αττική βρίσκονται όλα τα

υπουργεία και οι ανεξάρτητες αρχές, πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την περιφέρεια και να μετακινηθούν σε αυτούς τους φορείς, όπου οι μισθολογικές τους απολαβές θα είναι καλύτερες».
Με αυτό το δεδομένο, ο περιφερειάρχης
Αττικής υπογράμμισε την ανάγκη να
υπάρχει μισθολογική ισοτιμία των υπαλλήλων που εργάζονται στην Αυτοδιοίκηση
με αυτούς που εργάζονται στα υπουργεία,
προκειμένου να μην υπάρχουν κίνητρα
για αποχωρήσεις. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ζήτησε την παράταση των συμβάσεων των υπάλληλων ορισμένου χρόνου που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες λόγω 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 τίτλο «Μιλάς Ψηφιακά» αποτελεί μια άμεση
απάντηση του δήμου στις προκλήσεις του μεγάλου ψηφιακού άλματος που επιχειρεί η
χώρα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ξένο Μανιατογιάννη, «σκοπός της δράσης είναι να συμβάλουμε 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 πρόσωπα του δήμου, ώστε να το αποκτήσουν όλοι.

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 ταινιών Αθηνών» (Athens Marathon International Film Festival). Το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι προβολές 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 κωμωδίες, αισθηματικές, περιπέτειες,
αστυνομικές, τρόμου, θρίλερ, επιστημονικής φαντασίας και κινουμένων σχεδίων. Εκτός από τις ταινίες
μυθοπλασίας προβάλλονται και ντοκιμαντέρ καθώς και πειραματικές.

Προϋπολογισμός
κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του
Δήμου Αθηναίων στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης, «η Αθήνα έχει
όραμα, στρατηγική και πρόγραμμα με
εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση υλοποίησής του», αναφερόμενος στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το 2022,
ύψους 65 εκατ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Απαντώντας στις
επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο κ.
Μπακογιάννης ρώτησε αν γνωρίζουν κάποιον άλλο φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα «να έχει κάνει ποτέ τόσο πολλά έργα, ακόμη και σε συνθήκες ομαλές
και όχι εν μέσω υγειονομικής κρίσης»,
ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό παρατάξεων της αντιπολίτευσης ότι τα έργα αφορούν κυρίως το κέντρο της Αθήνας.

P

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

20

OLITICAL

Έβρος: Φαρμακείο μοίραζε αρνητικά
rapid tests σε ανεμβολίαστους

Ι

διοκτήτης φαρμακείου σε
χωριό κοντά στο Σουφλί
μοίραζε… βεβαιώσεις rapid
tests για τον κορονοϊό με
αρνητικό αποτέλεσμα, κάνοντας
χάρη σε ανεμβολίαστους πελάτες του. Αστυνομικοί της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας
Ελλάδας τον συνέλαβαν, μαζί με
δέκα πελάτες του. Από αυτούς
δύο είναι στρατιωτικοί και ένας αστυνομικός, και κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν τα τεστ για τις υπηρεσίες τους.
Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου εντοπίστηκε ύστερα
από καταγγελίες που δέχτηκαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης και ακολούθησε έφοδος των
«αδιάφθορων», που εντόπισαν τα πιστοποιητικά, ενώ
συνέλαβαν και τους πελάτες του βασικού κατηγορούμενου. Όλοι τους το μεσημέρι της Πέμπτης οδηγήθηκαν

στον εισαγγελέα, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται
τα ονόματα ακόμη επτά πελατών του φαρμακείου που
έπαιρναν ψευδή rapid tests.
Πληροφορίες αναφέρουν
ότι στη δικογραφία σημειώνεται 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 «εξυπηρέτησης» 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.

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 είχε και έναν σύντομο διάλογο με την
υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου σε ό,τι αφορά την πρόσφατη
τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων
όπου αυστηροποιείται το πλαίσιο για
εγκλήματα που έχουν να κάνουν με
την παιδική κακοποίηση.

Εκδήλωση Λοβέρδου Τα χρόνια πολλά
του Σάββα Αναστασιάδη
στη Θεσσαλονίκη
στη σύζυγό του

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το
Σάββατο το μεσημέρι ο υποψήφιος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος. Ο κ. Λοβέρδος θα
μιλήσει στις 13.00 στο περίπτερο
12 της ΔΕΘ σε εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα την επόμενη ημέρα». Στην εκδήλωση συμμετέχουν η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου και ο
συγκοινωνιολόγος Σταύρος
Κωνσταντινίδης. Σημειώνεται
πως και οι τρεις έχουν ταχθεί
εξαρχής δημόσια υπέρ της υποψηφιότητας Λοβέρδου.

«Χρόνια πολλά στις Κατερίνες μου
και στις Κατερίνες όλου του κόσμου»,
έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Σάββας Αναστασιάδης. Με αυτό τον τρόπο ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης ευχήθηκε δημόσια τόσο στη σύζυγό του
Αικατερίνη Αυγερίδου, με αφορμή
την ονομαστική εορτή της, όσο και
στις υπόλοιπες διαδικτυακές του φίλες που ακούν στο όνομα Κατερίνα.

«Καιρός να σταματήσει ο κύκλος της βίας - Μίλησέ μας τώρα»
Το μήνυμα του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του
υπουργείου Εσωτερικών που συμμετείχε στη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ήταν «Καιρός να σταματήσει ο κύκλος της

βίας - Μίλησέ μας τώρα». Μάλιστα πραγματοποιήθηκε και βιντεοπροβολή του μηνύματος στην πρόσοψη του Διοικητηρίου, στο κτίριο όπου στεγάζεται
ο Τομέας.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το ντέρμπι του δημαρχείου
Θεσσαλονίκης
Ένα ιδιότυπο ποδοσφαιρικό… ντέρμπι είναι σε
εξέλιξη στα γραφεία του δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Από τη μία το γραφείο του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Πέτρου Λεκάκη, που είναι
φουλ του κιτρινόμαυρου λόγω της αγάπης του
στον Άρη και από την άλλη του γενικού γραμματέα του δήμου, Ευθύμη Φωτόπουλου, που είναι
ασπρόμαυρο. Και ο γενικός έχει μια δική του γωνιά στο γραφείο όλο… ΠΑΟΚ, που σίγουρα κεντρίζει 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 φωτογραφία της ποδοσφαιρικής
ομάδας τού
Πυρσού Γρεβενών. 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 Θεσσαλονίκης, Λεκάκης ή Φωτόπουλος, θα χαμογελάσει 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 πιει… πικρό καφέ. Εκτός κι αν έρθει το ματς ισοπαλία και μείνουν ευχαριστημένοι - δυσαρεστημένοι(;) άπαντες!

Τα παράπονά σας στον… Ιγνάτιο
Έχετε παράπονα από τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη; 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 δήμαρχό μου» ονομάζεται ο θεσμός που ξεκίνησε
πριν από 19 χρόνια και ο κ. Καϊτεζίδης την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, από τις 11.00 το πρωί και μετά,
θα συνομιλήσει με τους δημότες του σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους.
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Σε θέση μάχης ΗΠΑ και
Κίνα για την Ταϊβάν

Τ

ην ώρα που η οικονομική κρίση και η φτώχεια χτυπούν
«κόκκινο» στην Τουρκία, ένας
απρόσμενος σπόνσορας δίνει
το «φιλί της ζωής» στην κλυδωνιζόμενη κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που
βρίσκονταν μέχρι τώρα σε ανοιχτή σύγκρουση με την Άγκυρα, έκαναν μια τονωτική 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, παρουσία του οποίου οι δύο χώρες υπέγραψαν εννέα μνημόνια κατανόησης
και συνεργασίας των κρατικών επενδυτικών funds και των τραπεζών τους,
αξίας 10 δισ. δολαρίων.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκατάσταση των σχέσεων Τουρκίας - ΗΑΕ
(που παραλλήλως έχουν συνάψει συμφωνία αμοιβαίας στρατιωτικής βοήθειας με την Ελλάδα) είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς οι δύο χώρες έχουν
αγεφύρωτες διάφορες σε όλα τα καίρια
ζητήματα εδώ και χρόνια.
Οι σχέσεις τους πήραν ψυχροπολεμική τροπή έπειτα από το ξέσπασμα της
Αραβικής Άνοιξης και της τουρκικής
υποστήριξης στη Μουσουλμανική
Αδελφότητα. Το Άμπου Ντάμπι δεν
έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, ανταπαντώντας με απαξιωτικές αναφορές για
την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μόλις πριν από λίγους μήνες ο
υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας
Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε υποστηρίξει
πως «ο σχεδιαστής της απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον του Ερντογάν το
2016 ήταν οι ΗΠΑ και ο χρηματοδότης
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«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 συντριπτική πλειονότητα των ελεγχόμενων φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ αποφεύγουν
κάθε αναφορά στη φτώχεια και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν καταστρέφει τη χώρα, «καίγοντάς τα όλα»
εξαιτίας των προσωπικών του εμμονών και των ανέφικτων οικονομικών θεωριών και πειραματισμών. Αλλά και η γερμανική «Süddeutsche Zeitung»
γράφει ότι ο Τούρκος πρόεδρος «χάνει σε υποστήριξη και οδηγεί την Τουρκία στην οικονομική άβυσσο».
Οι σχέσεις Άγκυρας - Άμπου Ντάμπι
χειροτέρεψαν λόγω των στενών επαφών του πρίγκιπα των Εμιράτων με το
Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπλέον, η Τουρκία έχει διαφορετικές θέσεις με τα ΗΑΕ και για τα δικαιώματα
εξόρυξης φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το Άμπου Ντάμπι στήριξε ξεκάθαρα την Αθήνα και τη
Λευκωσία.
Αυτήν τη στιγμή, πάντως, το «δώρο»
των Εμιράτων θεωρείται σωτήριο για το
καθεστώς Ερντογάν που αναζητά εναγωνίως επενδύσεις, την ώρα που διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνώντος 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 τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ και του δολαρίου κατά 5%.

Τι αλλάζει στις
γεωπολιτικές ισορροπίες
μετά την «ένεση» 10 δισ.
δολαρίων προς την Άγκυρα

«Καυτό σημείο» στον νέο ψυχρό πόλεμο
ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Λαϊκή Κίνα, η
Ταϊβάν είναι πάλι στο επίκεντρο της σινοαμερικανικής διαμάχης. Αυτήν τη φορά το
Πεκίνο εξοργίστηκε επειδή ο Τζο Μπάιντεν προσκάλεσε την Ταϊβάν στη Σύνοδο
των Δημοκρατιών στις αρχές Δεκεμβρίου.
Για την κινεζική ηγεσία η de facto αυτόνομη Ταϊβάν, μετά τον νικηφόρο για τους κομμουνιστές εμφύλιο πόλεμο, αποτελεί αποσχισθείσα κινεζική επαρχία.
«Η Ταϊβάν δεν έχει άλλο στάτους στο
Διεθνές Δίκαιο, πέραν του να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Κίνας», αναφέρει
δήλωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι «οι πράξεις των ΗΠΑ
δείχνουν απλώς ότι η δημοκρατία είναι
προκάλυμμα και εργαλείο για να προωθούν γεωπολιτικές επιδιώξεις, να καταπιέζουν λαούς και να διαιρούν τον κόσμο».
«Οι ΗΠΑ προτιμούν να δημιουργούν νέες διαχωριστικές γραμμές, διαιρώντας τις
χώρες σε καλές και κακές», δήλωσε και το
Κρεμλίνο.
Η Σύνοδος των Δημοκρατιών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: σε διαδικτυακή μορφή
το διήμερο 9 και 10 Δεκεμβρίου και σε φυσική μορφή έναν χρόνο αργότερα. Οι Αμερικανοί προσκαλούν 110 χώρες και εδαφικές ενότητες, από τις οποίες απουσιάζουν
ορισμένοι σημαντικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ,
όπως Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία
και Ιορδανία. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν σκεπτικισμό για
την πρόσκληση κυβερνήσεων που κατηγορούνται για αυταρχισμό, όπως της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Ινδίας.

Από ανθρώπινο λάθος
η τραγωδία
Βούλγαροι ερευνητές ανακοίνωσαν
χθες ότι το ανθρώπινο λάθος είναι η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος με το λεωφορείο που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από
45 ανθρώπους - ανάμεσά τους 12 παιδιά.
Το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρίστες από τη Βόρεια Μακεδονία, επέστρεφε
από μια εκδρομή στην Τουρκία τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν τυλίχτηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο της Δυτικής
Βουλγαρίας. Οι ερευνητές έχουν αποκλείσει το σενάριο της τρομοκρατικής ενέργειας ή ότι επιπλέον σωλήνες καυσίμου,
που βρίσκονταν μέσα στο όχημα, θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει την πυρκαγιά. Κατέληξαν επίσης στο ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη.
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Σήμερα η πληρωμή αναδρομικών σε 12.100 συνταξιούχους
Σήμερα με εμβόλιμη πληρωμή πρόκειται να καταβληθούν αναδρομικά ποσά σε 12.173 συνταξιούχους που
υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του
2016 και είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, καθώς ολοκληρώθηκε 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 πληρωθούν 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 χηρείας: 1.262
• Αναδρομικά συνταξιούχων γήρατος και χηρείας - ειδικές 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 ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου.
Εν τω μεταξύ, το επόμενο διάστημα αναμένεται η
δημοσίευση της κρίσιμης απόφασης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βάση την
οποία οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί θα αποφανθούν για το «πακέτο» των αιτήσεων συνταξιούχων
του ιδιωτικού τομέα που διεκδικούν την αναδρομική
επιστροφή περικοπών των συντάξεών τους, που έγιναν με τον αποκαλούμενο νόμο Κατρούγκαλου, αλλά
και την επιστροφή των τριών δώρων-επιδομάτων
(Χριστουγέννων, Πάσχα, θερινής άδειας) στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.

Από τον Μάρτιο
και σε 10 δόσεις
ο ΕΝΦΙΑ του 2022

T

oν Ιανουάριο θα γίνουν τα
«αποκαλυπτήρια» του νέου
ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να
πληρώσουν το 2022 οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο ήδη ορίστηκε
πότε θα γίνει η καταβολή της πρώτης
δόσης του φόρου ακινήτων.
Όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Κομισιόν στο πλαίσιο της 12ης αξιολόγησης για την Ελλάδα, η καταβολή του
ΕΝΦΙΑ του 2022 θα ξεκινήσει από τον
Μάρτιο. Στην έκθεση της Κομισιόν αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι ελληνικές Αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή
τους για διεύρυνση της βάσης του ΕΝΦΙΑ, με τις πληρωμές να ξεκινούν από
τον Μάρτιο.
Το νομοσχέδιο για τον νέο ΕΝΦΙΑ θα
κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή τον Ιανουάριο, ενώ ο λογαριασμός του νέου
ΕΝΦΙΑ θα φθάσει σε πάνω από 6,3 εκατομμύρια 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 περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων το ποσό του
φόρου που θα κληθούν το 2022 θα είναι
μικρότερο σε σχέση με φέτος. Σύμφωνα

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

με τον νέο προϋπολογισμό, τα έσοδα από
τον ΕΝΦΙΑ του 2022 θα είναι «κουρεμένα» κατά 60 εκατ. ευρώ, καθώς από τα
2,563 δισ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν φέτος, το 2022 οι εισπράξεις
του φόρου που επιβάλλεται στην ακίνητη
περιουσία των φορολογουμένων θα διαμορφωθούν στα 2,503 δισ. ευρώ. Τα 60
εκατ. ευρώ είναι πρόσθετη μείωση στον
ΕΝΦΙΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
που θα βγάλει η άσκηση της ενσωμάτωσης των νέων αντικειμενικών αξιών στον
φόρο ακινήτων και, όπως έχει δηλώσει ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η μείωση αυτή, που είναι της τάξης του 2,5%-3%, έρχεται να προστεθεί
στη μεσοσταθμική μείωση 22% που ισχύει
από το 2019.
Στην παρούσα συγκυρία στο υπουργείο Οικονομικών έχουν επιδοθεί σε
σπριντ, προκειμένου να γίνουν όλα στην
ώρα τους. Στόχος είναι μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση 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 μηνιαίων δόσεων.
Αν τελικά κλειδώσει η σχετική απόφαση, η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα καταβληθεί τον Απρίλιο ή τον Μάιο

και οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν τον
Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Τον Ιανουάριο
τα αποκαλυπτήρια του
νέου φόρου - Μικρότερος
φόρος για περισσότερους
ιδιοκτήτες ακινήτων
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ουσκωμένες» κατά
τουλάχιστον 20% είναι
οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον τελευταίο χρόνο, τροφοδοτώντας τη συνεχή
ανοδική τάση των τιμών των νέων ακινήτων, αλλά αυξάνοντας και τον κίνδυνο να μπει απότομο φρένο στην οικοδομική δραστηριότητα την επόμενη
χρονιά, λόγω περιορισμού της ζήτησης
ή της εφαρμογής των νέων υψηλότερων αντικειμενικών αξιών.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος Δημήτρης
Καψιμάλης δηλώνει στην «Political»
ότι «η μεγάλη αύξηση των τιμών των οικοπέδων σε συνδυασμό με την αλματώδη 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 υψηλές 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 Σεπτέμβριο είχε αυξηθεί κατά 5,1%. Έτσι, η αύξηση από την αρχή του έτους διαμορφώνεται στο 20%, ενώ σε επιμέρους
υλικά οι αυξήσεις φτάνουν ακόμη και
το 80%! Μόνο μέσα στον Οκτώβριο, ο σίδηρος 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 πετρελαίου κίνησης κατά 33,4% και της
ηλεκτρικής ενέργειας 18,8%.
Ο κ. Καψιμάλης επισημαίνει ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους θέλουν να αγοράσουν ένα
ποιοτικό ακίνητο καθώς θα είναι ακρι-

XΡΗΜΑ

Οι τιμές των υλικών
«φουσκώνουν» τα ακίνητα
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 εκτοξευτεί στα 1.500-1.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα για τις μονοκατοικίες 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 αυτόματη προσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών στις εμπορικές, λόγω του υψηλότερου ΕΝΦΙΑ, θα αποτρέψει πολλούς 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 τροφοδοτούνται από σχετικά λίγους αγοραστές καθιστούν δύσκολη την απόκτηση στέγης
ή ακόμη και την ενοικίαση, λόγω των
χαμηλών εισοδημάτων της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών.

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

«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 αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη. Όπως δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ,
«πρώτα θα δούμε τις τιμές στα ρεζερβουάρ να πέφτουν και μετά στα ράφια», ενώ εξέφρασε 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 επόμενα 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.

Jefferies: «Έρωτας» με την Ελλάδα και το χρηματιστήριο
«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 Χρηματιστήριο Αθηνών σε απόλυτο «bullish», ενώ πριν το κατέτασσε 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 επίπεδα του 2015, οι προοπτικές τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τις ελληνικές μετοχές είναι ξεκάθαρα θετικές». 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 μείωση της ανεργίας αποτελεί ένα πραγματικά καλό νέο, τονίζοντας 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 ανατροπές στο σκέλος της ανάπτυξης, μετά την άνοδο κατά
16,2% κατά το Β’ τρίμηνο.

P
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Παλεύει με την επιφυλακτικότητατο χρηματιστήριο

Η

επιφυλακτικότητα είναι παρούσα στο ελληνικό χρηματιστήριο,
ενώ ο τζίρος διολισθαίνει σε χαμηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με τις διοικήσεις αρκετών εισηγμένων, «οι τιμές
των πρώτων υλών, τα υψηλά μεταφορικά κόστη και η ανοδική διάθεση που
δείχνουν οι τιμές ενέργειας, συνεχίζουν
να προβληματίζουν τις εταιρείες», και
αυτό έχει αρνητική επίδραση στο ταμπλό. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν τα ανησυχητικά μηνύματα από
το μέτωπο της πανδημίας, οι αρνητικοί
συνειρμοί που δημιουργούν τα αυστηρότερα μέτρα που έχουν υιοθετήσει κάποιες χώρες, αλλά και η συνεχιζόμενη
αυξητική διάθεση στις αποδόσεις των
ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.
Πάντως οι πιο αισιόδοξοι θεωρούν
ότι τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται, αφήνουν χώρο για επιλεκτικές τοποθετήσεις που θα μπορούσαν 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 συνεδριάσεις, μπορεί οι δυνάμει πωλητές

να μην εμφανίζουν ιδιαίτερα επιθετικές διαθέσεις, όμως από την άλλη δεν
διαφαίνεται ισχυρή τάση ανάληψης
επενδυτικού ρίσκου, με αποτέλεσμα
την αργή διολίσθηση δεικτών και αποτιμήσεων.

Στην Ολλανδία το νέο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ
Στην Ολλανδία θα κατασκευαστεί η νέα μονάδα της ΦΑΓΕ και αρχικά θα συνεισφέρει 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 επιχειρηματικό πάρκο Riegmeer Hoogeveen στην Ολλανδία και ήδη έχει υπογράψει
σύμβαση προαίρεσης για ένα οικόπεδο 15 εκταρίων με τον δήμο του Hoogeveen. Η εταιρεία, όπως δηλώνει, συνεργάζεται στενά, μεταξύ άλλων, με τη
NOM (www.nvnom.com), την NFIA (www.investinholland.com), την επαρχία Drenthe (www.provincie.drenthe.nl), την Επιτροπή Ύδατος (Waterschap 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.

Πειραιώς: Η πρώτη ναυτιλιακή χρηματοδότηση με κριτήρια ESG
Την πρώτη ναυτιλιακή χρηματοδότηση με ενσωματωμένα
κριτήρια ESG από ελληνική τράπεζα ανακοινώνει η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της για εναρμόνιση
της επιχειρηματικής της στρατηγικής με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέχει
ηγετική θέση στη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας, προχώρησε στη σύναψη ενός sustainability-linked δανείου με θυγατρική εταιρεία του ομίλου Seanergy 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.

Attica Bank: Ο Αβραάμ Μωυσής
εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ
Η Attica Bank
Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία ανακοίνωσε ότι το διοικητικό
της συμβούλιο, κατά
τη συνεδρίαση της
24ης Νοεμβρίου
2021, εξέλεξε, καθ’
υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, νέο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου τον κ. Αβραάμ Μωυσή του
Εσδρά, ως εκπρόσωπο του Ταμείου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3864/2010 και με τα δικαιώματα του νόμου αυτού. Η εκλογή θα ανακοινωθεί από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση της τράπεζας, όπως ορίζει ο
νόμος και το καταστατικό αυτής. Για την εκπροσώπηση 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 μετοχών 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 διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το
δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).

Σταμπουλίδης: Μέσα από
το ΤΑΙΠΕΔ θα αναβαθμιστούν
οι υποδομές υγείας
Στα έργα του υπουργείου Υγείας που έχουν
χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας και ανατέθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ για ωρίμανση αναφέρθηκε
ο εντεταλμένος σύμβουλος του Ταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στο Athens
Health Summit. Ο κ. Σταμπουλίδης εξήγησε ότι
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη συμβολή της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ θα αναβαθμιστούν οι
υποδομές υγείας της χώρας μας, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, προς όφελος των πολιτών. 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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Προσφορά της Protergia
για την Black Friday

ΟΛΠ: Ενισχύθηκαν
τα μεγέθη στο 9μηνο
Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας:
Αύξηση 210,34% στα κέρδη προ φόρων

Α

ύξηση των οικονομικών της μεγεθών ανακοίνωσε 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 περίοδο 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 προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή 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

Η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας ανακοίνωσε τα οικονομικά 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 περίοδο 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 περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 37,34% και 21,17% αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε
3.426,08 χιλ. ευρώ την περίοδο 01/01/202130/09/2021 και σε 1.613,68 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο 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

H ανθεκτικότητα των retail δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε ο
ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο του 2021, όπως σημείωσε η διοίκηση της εταιρείας, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου στους αναλυτές. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,040 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,7% σε ετήσια βάση. Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas, βασικός
πυλώνας της στρατηγικής Fast Forward του ΟΠΑΠ είναι η τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το
Γ’ τρίμηνο του 2021, ο ΟΠΑΠ υλοποίησε σειρά πρωτοβουλιών για την περαιτέρω αναβάθμιση της πρότασης
του ΟΠΑΠ προς τον πελάτη (customer proposition).

Φέτος, στην Protergia, η Black Friday θα είναι… ηλεκτρική! Ο Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού
Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής
εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα, δίνει 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, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Από τις 26 έως τις 29
Νοεμβρίου, όλοι μπορούν να κερδίσουν 100 ευρώ
στον πρώτο τους λογαριασμό με κάθε νέα σύνδεση Double Energy MVP, για ρεύμα και φυσικό αέριο, με την ενεργοποίηση e-bill.

Πλαίσιο: Στα 11,44 εκατ. ευρώ
τα EBITDA
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, σε ενοποιημένη βάση, για το εννεάμηνο της τρέχουσας
χρήσης παρουσίασε η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ. Ειδικότερα σε επίπεδο εννεαμήνου, τα ενοποιημένα 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, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBIT) αυξήθηκαν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό,
ήτοι κατά 76%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 6.127 χιλ. ευρώ έναντι 3.482 χιλ.
ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν στα 11.447 χιλ. ευρώ 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
Τα αποτελέσματά της για το εννεάμηνο του 2021 ανακοίνωσε 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 καταγράφοντας 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%.

Κάμψη σε επίπεδο εννεαμήνου, αλλά αύξηση
σε επίπεδο Γ’ τριμήνου εμφανίζει ο κύκλος εργασιών του ομίλου Reds, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και τα EBITDA. Ειδικότερα, ο κύκλος
εργασιών για το Γ’ τρίμηνο του έτους κατέγραψε
αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα 2,044 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εννεαμήνου ο κύκλος εργασιών
έφτασε στα 4,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 6%. Σε ό,τι αφορά τα EBITDA για το Γ’ τρίμηνο
ανήλθαν στο 1,53 εκατ. ευρώ, από το 1,33 εκατ. ευρώ του περυσινού Γ’ τριμήνου, ενώ για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 2,79 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2%.
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• Τη μάτιασαν την Κατερίνα Καινούργιου. 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 bodyshaming σε νεαρό κορίτσι.
• Ο Παύλος Χαϊκάλης επιστρέφει στο
θέατρο, στην παράσταση «ΝικοΤιτανικός», ωστόσο αποκάλυψε πως είναι η
τελευταία του δουλειά και έπειτα θα
αποχωρήσει από το θέαμα.
• Ο Γιώργος Λιανός μετά το
δημόσιο ξέσπασμα παραδέχτηκε ότι πέρασε κορονοϊό.
• Έφυγε από τη ζωή ο 84χρονος ηθοποιός Κώστας Παπαναστασίου.
• Από σοβαρή γαστρεντερίτιδα ταλαιπωρείται ο Σάββας
Πούμπουρας, για αυτό απουσιάζει από την εκπομπή της
Ελένης Μενεγάκη.

POLITICAL GOSSIP

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Υπερθέαμα στον
«Μύλο των ξωτικών»!

Τ

ο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό
πάρκο της Ελλάδας ανοίγει τις μαγικές πύλες του στον παραμυθένιο κόσμο των ξωτικών. Για 10η χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων θα
φορέσει τα πολύχρωμα γιορτινά του για να υποδεχτεί την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου μικρούς και μεγάλους (δωρεάν η είσοδος) στον διάσημο «Μύλο των
ξωτικών» με τον γνώριμο γλυκό παππού Άγιο Βασίλη 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 λιλιπούτειους φίλους των Χριστουγέννων.
«Φέτος είναι η αφετηρία μιας προσπάθειας ώστε η
χώρα μας αλλά και ο πλανήτης ολόκληρος, που εκπέμπουν SOS, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βάλουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από
τις παραμυθένιες ιστορίες των χρυσαφένιων αστραφτερών ιπποτών θα γίνουν γνωστές οι συνέπειες της
κλιματικής κρίσης αλλά και οι τρόποι που πρέπει να
αποκτήσουμε έτσι ώστε να παραδώσουμε στις επόμενες 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 μανιταρογλυκίσματα, τις μοναδικές μανιταροσοκολάτες του, τα
μανιταροστολίδια, τα μανιταροστιλό, τα μανιταρομπρελόκ και τα τόσο μυρωδάτα μανιταροκεράκια
του. Εκεί ένας στρατός από πολύχρωμα ζωάκια και
ένα μεγάλο διόραμα, θα παρουσιαστεί η χρησιμότητά 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, πατινάζ, έντονες και αξέχαστες στιγμές σε ένα από τα
μεγαλύτερα παγοδρόμια στην Ελλάδα για ατελείωτη διασκέδαση.
Τα πιο τυχερά παιδιά είναι αυτά που θα βρεθούν
στο πραγματικό ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη, στον
«Μύλο των ξωτικών». Μικροί και μεγάλοι θα στείλουν 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 πολύχρωμη 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.

• Η Δήμητρα Αλεξανδράκη υποστηρίζει τη φίλη της Ιωάννα Τούνη. «Ό,τι και
αν κάνει πλέον, λιθοβολείται. Έχει σοβαρά προβλήματα που δεν τα ξέρει ο
κόσμος», αποκάλυψε.
• O Λεωνίδας Κουτσόπουλος
με μια φωτογραφία από τα γυρίσματα προανήγγειλε την
έναρξη του «MasterChef 6».

• Η Ναυσικά Χιώτη είναι η σωσίας της
Έλενας Παπαρίζου που έχει ξετρελάνει το TikTok.
• Τι άλλο θα κάνει; Η εκκεντρική ηθοποιός Νατάσσα Καλογρίδη πόζαρε για διαφημιστικούς λόγους σωριασμένη
σε σκαλιά πολυκατοικίας.
• Έξαλλη η ηθοποιός Μαρία Φιλίππου
με το πρόωρο φινάλε της παράστασης
«Συνοικία το όνειρο». Κατήγγειλε αλλαγή συμφωνίας από τον παραγωγό.
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Ξεσήκωσε τις
θαυμάστριές του!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

GOSSIP
Σοκάρει η εικόνα της

Ο

Μίμης Ανδρουλάκης αποκαλύπτει την ταυτότητα του εμπρηστή 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 καταλήγοντας με στοιχεία στον καταστροφέα και πρωταγωνιστή του βιβλίου, 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 αποβιομηχάνισης», αναφέρεται σε απόσπασμα.

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.

Ολοένα και πιο αδυνατισμένη ποζάρει στα social media η παρουσιάστρια του «Style Me Up»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η τελευταία φωτογραφία 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 περιέγραψε την αληθινή εικόνα της. «Φάε πουλάκι μου λίγο, ξεκινάνε τα βοριαδάκια», έγραψε η
θαυμάστρια στον λογαριασμό του μοντέλου.

Γαμήλιο ταξίδι

Στην Ύδρα με μετάλλιο
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.

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.

Μήνα του μέλιτος στην
Κένυα για τον
πρίγκιπα Φίλιππο και τη
ζάπλουτη σύζυγό 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, πιθανόν το πανάκριβο συγκρότημα ενοικιαζόμενων μπανγκαλόου που διατηρεί η επιχειρηματίας στη Μοζαμβίκη.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Τσιμίκας διχάζει το Λίβερπουλ
εγάλη αναστάτωση προκαλεί με την απόδοσή του
στη Λίβερπουλ ο διεθνής
αριστερός μπακ Κώστας
Τσιμίκας. Το δίλημμα πλέον αν πρέπει
να παίζει αυτός βασικός ή ο Σκοτσέζος Άντριου Ρόμπερτσον, τον οποίο ο
Γερμανός τεχνικός Γιούργκεν Κλοπ
χαρακτήρισε ως τον καλύτερο μπακ
του κόσμου, παίρνει γιγάντιες διαστάσεις στα social media. Ο δε μέγας ψυχολόγος 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-

Μ

ται αλλαγή για να μπει ο Τσιμίκας ή
όταν μπαίνει αυτός αλλαγή του Έλληνα 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 μελετούν και να χρησιμοποιούν ως κριτήριο 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 Champions League.
Ο Τσιμίκας είχε συνολικά 51 επαφές με την μπάλα, είχε 100% κερδισμένα τάκλιν (3/3), μέτρησε 5/6 ολοκληρωμένες ντρίμπλες, ενώ είχε το
απόλυτο και στις μονομαχίες με αντι-

πάλους του. Έδωσε τέσσερις και τις
κέρδισε όλες. Σχεδόν τέλειος, δηλαδή! Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ένα
ακόμη εντυπωσιακό στατιστικό. Όποτε ο Τσιμίκας ξεκινάει βασικός, η Λίβερπουλ όχι μόνο νικάει, αλλά δεν δέχεται και γκολ!
Σε οκτώ αγώνες που ο Έλληνας διεθνής μπακ πήρε φανέλα βασικού, η
Λίβερπουλ όχι μόνο νίκησε, αλλά δεν
δέχτηκε και γκολ. Αυτό το clean sheet, που θα πει χωρίς γκολ, είναι που
προκάλεσε νέο κύκλο αντιπαραθέσεων μεταξύ των οπαδών των Reds. Όλοι
πάντως συμφωνούν ότι ο Κώστας Τσιμίκας 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 δίχασε μια ολόκληρη πόλη...

Στα... δύο οι οπαδοί της
ομάδας για το αν πρέπει
να παίζει αυτός βασικός
ή ο Ρόμπερτσον
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Ένας χρόνος χωρίς τον Μαραντόνα
Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο, ο παγκόσμιος
θρήνος φώλιασε σε κάθε γωνιά. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα… νεκρός, από την προηγουμένη το βράδυ! 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 αποπειράθηκαν να την κλέψουν!
Ποια ήταν τα αίτια του θανάτου του μεγαλύτερου 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 είχαν υπό τη φροντίδα τους και όλες τις αποκλειστικές 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.

Κανένα πέναλτι
στην ΑΕΚ

SPORTS
Και η Νάπολι
για Αγκιμπού Καμαρά
Στις Λίβερπουλ και Λέστερ προστέθηκε η Νάπολι που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον νεαρό μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού Αγκιμπού Καμαρά. Εκπρόσωποι των τριών ομάδων βρέθηκαν χθες επισήμως στο «Καραϊσκάκης» για να τον παρακολουθήσουν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός ζητάει 20 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει. Ο Αγκιμπού είναι 19 ετών και ήρθε στον Ολυμπιακό για την… Ομάδα Β’!

Γιάννης ο… γνωστός,
114-93 οι Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξαναπήρε μπρος και
τρελαίνει κόσμο στο ΝΒΑ. Οδήγησε τους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς σε μεγάλη νίκη
114-93 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς. Μέτρησε συνολικά 33 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 τάπες και 2 κλεψίματα. Τα 12λεπτα: 32-26, 64-52, 8874, 114-93. Οι πρωταθλητές Μπακς
πλέον μετρούν ρεκόρ 11-8 και τα ξημερώματα Σαββάτου (4.00) θα αντιμετωπίσουν στο Ντένβερ τους Νάγκετς.

Ο ΠΑΟΚ παίζει… Μπουζούκη

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.

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 προτελευταίους αγώνες των ομίλων. Είναι οι εξής: Άγιαξ, Μπάγερν, Τσέλσι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ,
Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Στο Europa League θα συνεχίσουν η Σέριφ
Τίρασπολ των Κολοβού, Αθανασιάδη και η Ντόρτμουντ.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε ενδιαφέρον για τον νεαρό μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού Γιάννη Μπουζούκη
και το πιο πιθανό είναι να τον αποκτήσει το προσεχές καλοκαίρι, οπότε εκπνέει το συμβόλαιό του με
τους «πράσινους». Ο προπονητής του Παναθηναϊκού 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 Ζερμέν στο «Έιτιχαντ», αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ
από γκολ του Εμπαπέ. Ισοφάρισε με τον Στέρλινγκ και πέτυχε το νικητήριο γκολ με τον Ζεσούς,
και ο Τύπος στη Γαλλία έχει απορίες κατά πόσο η
Παρί μπορεί να σταθεί περισσότερο στο Champions League, όταν «έχει τρεις να περπατούν, αντί να τρέχουν». Εννοεί τον Μέσι, τον Νεϊμάρ και
τον Εμπαπέ.
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ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τα τρία συχνότερα λάθη

Η

κακοποίηση των γυναικών και τα περιστατικά βίας όπως και οι φρικτοί θάνατοί τους από τους συντρόφους τους που
ήρθαν στη δημοσιότητα, ειδικά την τελευταία χρονιά, έχουν ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 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 βγάλουν φωτογραφίες για να αποδείξουν τον ξυλοδαρμό τους. Η φωτογραφία δεν είναι από μόνη της
ικανό αποδεικτικό μέσο. Αυτό συμβαίνει αφενός
γιατί μπορεί με κατάλληλα μέσα να υποστεί επεξεργασία, αφετέρου γιατί το άτομο προ της φωτογράφισής 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 πλησιέστερο νοσοκομείο και θα πάρουν ιατρικό πιστοποιητικό 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 συνέχεια, όμως, είναι απαραίτητη η εξέταση από ια-

τροδικαστή. Ο ιατροδικαστής είναι ο μόνος ιατρός
που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για την πιστοποίηση των σωματικών βλαβών. Καμία άλλη ιατρική ειδικότητα δεν έχει αντίστοιχη εκπαίδευση, συνεπώς ιατρός άλλης ειδικότητας δεν μπορεί να καταγράψει ορθά και πλήρως τις σωματικές βλάβες.
Για μια εκχύμωση, για παράδειγμα, ο ιατροδικαστής περιγράφει πλήρως τα χαρακτηριστικά της,

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.

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 εξετασθούν από ιατροδικαστή. Όταν μια γυναίκα έχει
αποφασίσει να υποβάλει μήνυση εναντίον του
δράστη, θα πρέπει να το κάνει το συντομότερο δυνατό στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή η αστυνομία εκδίδει εντολή κλινικής ιατροδικαστικής εξέτασης στην πλησιέστερη
ιατροδικαστική δομή και η όλη διαδικασία είναι
δωρεάν. Σε περίπτωση, όμως, που το θύμα δεν είναι έτοιμο για μια νομική διαδικασία, είναι σημαντικό 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 νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον
όλων των αρχών και υπηρεσιών.

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

P
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

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

Ταύρος

Σκορπιός

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

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

Δίδυμοι

Τοξότης

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

Καρκίνος

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…

Ζυγός

(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 υπόθεση ή ένα νέο σας εγχείρημα.

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

Αιγόκερως

(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 πληρότητας. Μπορεί, μάλιστα, να κερδίσετε ένα χρηματικό ποσό χωρίς ιδιαίτερο κόπο, αλλά με
προστασία από τον παράγοντα τύχη.

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

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο, αλλά αυτή τη φορά περνά από το τρίτο σας δεκαήμερο, έτσι θα έχετε αισιοδοξία σε προσωπικό επίπεδο. Η αντίθεση με τον πλανήτη των
ευκαιριών, Δία, θα σας κάνει περισσότερο δεκτικούς στην εύνοια και την υποστήριξη των
άλλων.

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

Παρθένος

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

(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 επαγγελματικά σας.

Ιχθύες

P
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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

#

ELLI

H αυθεντία του άσχετου
και η «πανδημία» της οχλοβοής

Σ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

32

το τέλος, θα ξεμπερδέψουμε με τον
κορονοϊό -όσοι τυχεροί, δηλαδήκαι 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 αντιεμβολιασμού στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα social
media, και με απόλυτη άγνοια κινδύνου, παροτρύνει συνανθρώπους του να κλείσουν ερμητικά την πόρτα στην επιστήμη και να ανοίξουν
διάπλατα το παράθυρο στον θάνατο που σκορπίζει η πανδημία. Ο Ιατρικός Σύλλογος αντιδρά, αλλά το δικό του σωματείο -εκλογές, γαραρχικώς σιωπά, ενώ στη συνέχεια, και μετά
την παρέμβαση του εισαγγελέα, τον στέλνει,
όπως έπρεπε να έχει κάνει εξαρχής, στο Πειθαρχικό.
Εκκλησιαστικοί παράγοντες «ξορκίζουν»
από άμβωνος τον «διάβολο» των εμβολίων και
ζητούν από τους πιστούς να μην παραστρατίσουν, ούτε καν φορώντας μάσκες. Άραγε η συνείδησή τους αντέχει το βάρος των ψυχών που
στέλνουν σε έναν ανόητο θάνατο;
Μέσα ενημέρωσης ψάχνουν με μανία αντιεμβολιαστές γιατρούς για να τους προσφέρουν βήμα ώστε να περάσουν τα μηνύματά
τους, αντί να βγάζουν κάθε μέρα κι έναν νοσήσαντα 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 προγνωστικά μοντέλα και προτάσεις. Η μία «βόμβα» διαδέχεται την άλλη, σύμφωνα με τους καθημερινούς τίτλους. Να κλείσει το ένα. Και γιατί να
κλείσει αυτό; Να κλείσει το άλλο. Να υποχρεωθούν 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 lockdown. Προτάσεις που αλληλοσυγκρούονται
και προκαλούν σύγχυση.
Ανάλογο σκηνικό και με την τρίτη δόση. Που
θα ήταν αναμνηστική, αν δεν απαιτηθεί τέταρτη, η οποία είναι πιθανό να χρειαστεί λόγω των
μεταλλάξεων και της σφοδρότητας της πανδημίας, οι οποίες αν συνεχιστούν θα υπάρξει και
πέμπτη δόση κ.ο.κ.
Τα όρια του κοινού νου και των κοινών αντοχών δοκιμάζονται σοβαρά.
Στο πρώτο και το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ακούγαμε δύο πρόσωπα, έναν για τα ιατρικά και ένα για τα χρηστικά: τον Σωτήρη
Τσιόδρα και τον Νίκο Χαρδαλιά. Αυτοί είχαν
αναλάβει το βάρος της μεταφοράς των μηνυμάτων. Και εκείνοι άλλαξαν θέση σε σχέση με
προηγούμενες τοποθετήσεις τους, αλλά αυτό
είναι κατανοητό στη διαχείριση μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.
Τώρα το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει. Όχι
μόνο σε επίπεδο καθημερινών κρουσμάτων,
θανάτων και διασωληνώσεων. Σε επίπεδο γενικής ψυχολογίας, η οποία επιβαρύνεται καθημερινά. 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 καθημερινής διαβίωσης. Αγωνιά και αγωνιά πολύ. Για την ίδια τη ζωή και την αναμέτρηση με
τον θάνατο αλλά και για τα οικονομικά της καθημερινότητάς του. Για την πλήρη αδυναμία
ενός στοιχειώδους οικονομικού, οικογενειακού προϋπολογισμού. Και για ένα μέλλον που
στα μάτια του προβάλλει θολό, λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας.
Ίσως θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει ένας αυτοπεριορισμός 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 αργότερα να ακούγονται πληροφορίες για νέα μέτρα. Οι δημοσκοπήσεις, στον βαθμό που αποτυπώνουν μια αυθεντική εικόνα της στιγμής,
δείχνουν με τρόπο καθαρό και διαυγή τι θέλει
η κοινωνία. Προφανώς δεν καθορίζουν οι δημοσκοπήσεις την άσκηση της πολιτικής. Είναι
όμως ένα εργαλείο που διευκολύνει να γείρει
η ζυγαριά προς τη σωστή πλευρά όταν υπάρχουν κρίσιμα διλήμματα. Και στην παρούσα
περίπτωση οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
στην πραγματικότητα δεν υφίσταται δίλημμα.
Η κοινωνία θέλει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα από την κυβέρνησή του. Θέλει 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 προστατεύσουμε όμως τις ζωές μας, οφείλουμε
να ακούσουμε εκείνους που κάθε φορά είναι
ειδικοί. Τους πυροσβέστες για τις πυρκαγιές,
τους μετεωρολόγους για την κλιματική αλλαγή, τους σεισμολόγους για τους σεισμούς και
τους επιδημιολόγους για την πανδημία. Δεν
είμαστε όλοι ειδικοί. Όπως ο γιατρός δεν μπορεί να κάνει τον δικηγόρο, έτσι και ο νομικός
δεν μπορεί να παριστάνει τον γιατρό και να δίνει συμβουλές. Αν η κυβέρνηση πείσει ότι
πρέπει να εμπιστευθούμε -και πάλι- τους ειδικούς 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.

