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Α
πό αύριο, λοιπόν, σε μια πρωτοφανή επι-
χείρηση, 8.000 αστυνομικοί με 1.900 κλι-
μάκια και 400 στελέχη της Αρχής Διαφά-
νειας ξεκινούν εξονυχιστικούς ελέγχους

σε μεικτά κλιμάκια 10-15 ατόμων. Θα ξεχυθούν σε
όλη την επικράτεια, σαρώνοντας καφέ, μπαρ, τα-
βέρνες, εστιατόρια, κλαμπ, μπουζούκια, εμπορικά
κέντρα, προκειμένου να εντοπίσουν ανεμβολία-
στους θαμώνες και να επιβάλουν κυρώσεις σε πο-
λίτες και καταστήματα. Αλλά πόσες τέτοιες επιχει-
ρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν; Και για πό-
σο καιρό; Αλλά και σε ποιες περιοχές; Πόσες εργα-
τοώρες πρέπει να χαθούν και πόσο ανθρώπινο δυ-
ναμικό θα πρέπει να θυσιαστεί για το καπρίτσιο των
αρνητών που με το «έτσι θέλω» απαιτούν να φάνε το

παϊδάκι τους δίπλα σε εσένα που έχεις εμβολιαστεί
και αγωνιάς για τον εαυτό σου και τους δικούς σου
ανθρώπους;

«Είναι προδιαγεγραμμένο», λέει ο καθηγητής
Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, «ότι το επόμενο
τρίμηνο θα μολυνθούν ένα εκατομμύριο ανεμβο-
λίαστοι». Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή;
Σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεται να επιβληθεί lock-
down. Θα μας λένε «βγείτε από το σπίτι σας» και δεν
θα βγαίνουμε. Το είπε εύστοχα ο διευθυντής στη Β’
ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», Νίκος Κα-
πραβέλος, «ή θα εμβολιαστούμε όλοι μας, ή θα
κλειστούμε στα σπίτια μας για να μην πεθάνουμε».
Τον ακούει κανείς; 

Το τείχος ανοσίας παρουσιάζει ρωγμές, ανέφε-

ρε κατά τη συνέντευξή του στο Mega ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Εμείς θα προσθέσουμε ότι, την ίδια
ώρα, το τείχος της ανθρώπινης ανοησίας παραμέ-
νει αρραγές. Και αυτό το τείχος θα πρέπει να γκρε-
μίσει η κυβέρνηση λαμβάνοντας πιο τολμηρές
αποφάσεις. Επεκτείνοντας την υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών και σε άλλους κλάδους εργαζο-
μένων όπως στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένο-
πλες Δυνάμεις. Ίσως να το ξανασκεφτούν οι κυ-
βερνώντες όταν θα επαληθευτούν οι εφιαλτικές
προβλέψεις των ειδικών για τον μήνα Δεκέμβριο,
οι οποίες κάνουν λόγο για 10.000 κρούσματα και
περίπου 100 θανάτους την ημέρα. Τότε που το
πέμπτο κύμα της πανδημίας θα μας έχει πάρει και
θα μας έχει σηκώσει…
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Όροι Χρήσης Συμμετοχής
Το political.gr (στο εξής αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργα-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Λοιποί Όροι
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται

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

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

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

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

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

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

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

Μεγάλος 

διαγωνισμός

www.political.gr
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Κ
ινητοποίηση στο Μέγαρο Μα-
ξίμου έφερε η υπόθεση της
εισόδου ανεμβολίαστων πι-
στών στις Εκκλησίες χωρίς

κάποιου είδους έλεγχο, καθώς τη λύση
εκλήθη να δώσει, εντέλει, η Αρχιεπισκο-
πή, η οποία για μία ακόμα φορά ήρθη στο
ύψος των περιστάσεων, όπως από την αρ-
χή της πανδημίας έχει κάνει ο Αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος. 

Το ζήτημα είχε ανοίξει ήδη από προχ-
θές στη συνέντευξή του στο Mega ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε εμ-
φανιστεί ανοιχτός στο να υπάρχει έλεγ-
χος στις εισόδους των εκκλησιών, εφό-
σον μπορούσε να διασφαλιστεί με κά-
ποιον τρόπο ότι θα πραγματοποιούνταν.
Άλλωστε, όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές
στην «Political», το ζήτημα εξαρχής
ήταν κανονιστικό και ελεγκτικό, μιας
και δεν υπάρχει… υπάλληλος στις πόρ-
τες των εκκλησιών, προκειμένου να
ελέγχει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού
και των εργαστηριακών ελέγχων, ενώ
είναι ασαφές και ποια θα είναι η ποινή,
σε περίπτωση που ένας ναός δεν τηρεί
τα προβλεπόμενα. 

Όπως είναι φυσικό, σχετική συζήτηση
υπήρξε και στον πρωινό καφέ και αποφα-
σίστηκε να γίνει συνεννόηση με την Αρχιε-
πισκοπή, η οποία εξαρχής ήταν θετική σε
κεντρικό επίπεδο. Λίγο μετά τις 9.30 το
πρωί, ο γενικός γραμματέας του πρωθυ-
πουργού Γρηγόρης Δημητριάδης σήκωσε
το τηλέφωνο και επικοινώνησε με την Αρ-

χιεπισκοπή, προκειμένου να βρεθεί ένας
κοινός τόπος. Κάπως έτσι, γύρω στις 13.00
ο αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Επί-
σκοπος Ωρεών Φιλόθεος, εξέδωσε τη
σχετική εγκύκλιο, με την οποία πλέον δί-
νεται η «ντιρεκτίβα» στις εκκλησίες όλης
της χώρας να μη δέχονται στις λειτουργίες
τους ανεμβολίαστους πιστούς που δεν
έχουν περάσει από εργαστηριακό έλεγχο. 

«Πατρική προτροπή»
H εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου, πάν-

τως, είναι η ισχυρότερη μορφή σύστασης
προς όλους τους αποδέκτες που μπορεί
να γίνει από μέρους της Ιεραρχίας. «Η Ιε-
ρά Σύνοδος […] απεφάσισεν όπως, εις
επίμετρον των σχετικών Εγκυκλίων
Aυτής, απευθύνη υμίν έκκλησιν, και δι’
υμών παντί τω Κλήρω, τοις Μοναχικούς

Τάγμασι και τω ευλαβεί Λαώ, ώστε κατά
την προσέλευσιν εις τους Ιερούς Ναούς
και τας Ιεράς Μονάς να τηρώνται επακρι-
βώς άπαντα τα μέτρα προστασίας διά την
αποφυγήν εξαπλώσεως του κορονοϊού,
προτρέπουσα πατρικώς διά την πραγμα-
τοποίησιν του υποδεδειγμένου υπό της
ιατρικής κοινότητος, ως ουσιαστικού μέ-
τρου προστασίας κατά της πανδημίας, εμ-
βολιασμού, ως και τη διενέργειαν, υπό
των μη εμβολιασθέντων εισέτι, διαγνω-
στικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού)»,
αναφέρεται συγκεκριμένα στην πρώτη
παράγραφο της εγκυκλίου, καλώντας
έτσι τους ιερείς να ελέγχουν τις εισόδους
στους ναούς. 

Με την ίδια εγκύκλιο, δε, η Ιερά Σύνο-
δος υπενθυμίζει και την υποχρέωση των
«εργαζομένων» στις εκκλησίες, ήτοι των
ιερέων και των ψαλτών που δεν έχουν εμ-
βολιαστεί, να υποβάλλονται δις εβδομα-
διαίως σε εργαστηριακό τεστ. 

«Ωσαύτως, υπενθυμίζομεν την υπο-
χρέωσιν διενεργείας, ιδία δαπάνη, δύο
διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή
μοριακού) εβδομαδιαίως, υπό πάντων

των διακονούντων εν τοις Ιεροίς Ναοίς
(Κληρικών, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων
κ.λπ. εργαζομένων), οίτινες δεν έχουν
προβή εις εμβολιασμούς κατά του κο-
ρονοϊού, ως και υποβολής των αποτε-
λεσμάτων αυτών τη οικεία Εκκλησια-
στική Αρχή, εν τω πλαισίω της τηρήσε-
ως των προβλεπομένων υγειονομικών
μέτρων», τονίζεται. 

Κυβερνητικές πηγές, πάντως, ανέφε-
ραν ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν
ισχύουν μέτρα απαγόρευσης εισόδου σε
χώρους λατρείας λόγω υγειονομικών πε-
ριοριστικών μέτρων, κάτι που, σύμφωνα
με την ίδια αξιολόγηση, δείχνει ότι και η
Ιερά Σύνοδος, ως οντότητα, αντιλήφθηκε
το πνεύμα της κατάστασης και έκανε κάτι
έξω από τα ειωθότα.

Το παρασκήνιο 
της συνεννόησης 
του Μαξίμου με την 
Αρχιεπισκοπή προκειμένου
να βρεθεί κοινός τόπος 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

«Ιερή παρέμβαση» για
rapid test στους ναούς



«Ε
μβολιαζόμαστε, ενωνόμα-
στε, παίρνουμε τις ζωές μας
πίσω και προχωράμε». Η
φράση αυτή του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο
υπουργικό συμβούλιο απευθυνόταν όχι
μόνο στην κοινωνία αλλά και στους
υπουργούς του. Ήταν η φράση-έναυσμα
για το πέρασμα στην επόμενη μέρα. Για
αυτό τον λόγο ο πρωθυπουργός ξεκίνησε
με την πανδημία αλλά ανέπτυξε και το
όραμά του για την πράσινη μετάβαση, το
οποίο θα μετουσιωθεί στον πρώτο κλιμα-
τικό νόμο της χώρας.

Για τον λόγο αυτό θα βρίσκεται σήμερα
στα Δωδεκάνησα επισκεπτόμενος όχι μό-
νο τη Ρόδο αλλά και τη Χάλκη, το πρώτο
αμιγώς πράσινο νησί. Ένα νησί το οποίο,
όπως είπε ο ίδιος, θα είναι το υπόδειγμα
μετάβασης πρώτα των μικρών και ύστερα
των μεγάλων νησιών στην πράσινη εποχή.
Και αυτό θα σημαίνει μεταξύ άλλων φθη-
νότερο ρεύμα για όλους.

Ενόψει της εφαρμογής των νέων μέ-
τρων από το Σάββατο ο πρωθυπουργός
επανέλαβε ότι η έξαρση των κρουσμάτων
είναι κυρίως μεταξύ ανεμβολίαστων και
παραδέχθηκε ότι υπάρχει μια μεγάλη πίε-
ση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια

Ελλάδα. Ανακοίνωσε, ωστόσο, ότι μόνο τις
τελευταίες τρεις μέρες κλείστηκαν πάνω
από 60.000 νέα ραντεβού για πρώτους εμ-
βολιασμούς και η ροή για την 3η αναμνη-
στική δόση είναι σταθερή, 30.000 περίπου
ραντεβού την ημέρα.

Εδώ ήταν και το σημείο που αναφέρθη-
κε σε όσους διχάζουν. «Απέναντι στον φό-
βο και στην εύκολη κριτική υπάρχει και η
άλλη Ελλάδα, η οποία ανταποκρίνεται στο
κάλεσμα της λογικής, ανταποκρίνεται
στην πολιτική της πειθούς και διαψεύδει
τους αρνητές της αλήθειας, όσο και τους
αρνητές της συστράτευσης απέναντι σε
μια εθνική πρόκληση. Το μήνυμα, λοιπόν,
σε αυτούς που ποντάρουν σε τεχνητούς
διχασμούς παραμένει ένα: εμβολιαζόμα-
στε, ενωνόμαστε, παίρνουμε τις ζωές μας
πίσω και προχωράμε».

Ξεφυλλίζοντας την πράσινη ατζέντα, ο κ.
Μητσοτάκης τόνισε ότι «στο επίκεντρό της
βρίσκονται τέσσερις τολμηρές μεταρρυθ-
μίσεις που αφορούν το περιβάλλον, τον

ενεργειακό προσανατολισμό της χώρας
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Κλιματικός νόμος
Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά κλι-

ματικό νόμο. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θα
αποκτήσει ρεύμα και από θαλάσσια αιολι-
κά πάρκα, καθώς ο άνεμος είναι από τις
πιο καθαρές πηγές ενέργειας.

Στο πλάνο είναι και ο μετασχηματισμός
της διαχειριστικής αρχής υδρογονανθρά-
κων αλλά και το εθνικό σχέδιο κυκλικής
οικονομίας για την τετραετία 2021-2025.
Όλα αυτά σημαίνουν νέες θέσεις εργασίας
αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής με σε-
βασμό στο περιβάλλον.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση και
στα πρόσφατα ταξίδια του και τις συμφω-
νίες της χώρας μας με την Αίγυπτο για την
ηλεκτρική διασύνδεση, μέσω της οποίας
θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον
ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα και από
εκεί στην Ευρώπη. Τόνισε ακόμα ότι ορα-
ματίζεται την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμ-
βο. Αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική
συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία έτσι
ώστε η χώρα μας να γίνει κόμβος πράσι-
νου υδρογόνου που θα παράγεται στη Μέ-
ση Ανατολή και μέσω της Ελλάδας θα ει-

σάγεται στην Ευρώπη.

Τι αλλάζει για κατοικίες, ΙΧ
Μεταφράζοντας σε μέτρα κάποιες από

τις προβλέψεις του κλιματικού νόμου, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε ειδήσεις.

Από το 2023 σε όλα τα νέα σπίτια που θα
κατασκευάζονται θα απαγορεύεται η εγ-
κατάσταση καυστήρων πετρελαίου εκεί
που υπάρχει επαρκές δίκτυο φυσικού αε-
ρίου. Από το 2025 όλα τα νέα ταξί σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη, αλλά και το ένα τρίτο
των ενοικιαζόμενων οχημάτων, θα πρέπει
να είναι ή ηλεκτρικά ή οχήματα μηδενι-
κών εκπομπών ρύπων. Και από το 2030 θα
απαγορεύεται η πώληση νέων ΙΧ με κινη-
τήρες εσωτερικής καύσης. Αυτό σημαίνει
ότι από το 2030 ξεχνάμε νέα ΙΧ που θα κι-
νούνται με βενζίνη ή και diesel.

Πράσινη μμετάβαση στην πράξη 

Ο πρώτος κλιματικός νόμος 
και το χρονοδιάγραμμα για
απορρύπανση - Το μήνυμα 
Μητσοτάκη σε όσους 
ποντάρουν σε τεχνητούς 
διχασμούς
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Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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Απεταξάμην την… τροπολογία
της Στέλλας Παπαμιχαήλ

«Λ
ευκή πετσέτα» έριξε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην τροπολογία για
τις εκκλησίες, ενώ είχε
διαφημίσει με τυμπανο-

κρουσίες τη ρύθμιση για την επίδειξη τεστ
ως προς την είσοδο των πιστών στις εκ-
κλησίες, με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει μα-
κροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα
αλλά και δήλωση στις κάμερες, εκτο-
ξεύοντας σφοδρά πυρά κατά του πρωθυ-
πουργού. «Όταν η χώρα μετράει νεκρούς,
ο πρωθυπουργός μετράει ψήφους», είπε
με πομπώδες ύφος ο Α. Τσίπρας, επιτιθέ-
μενος στην κυβέρνηση ότι δεν παίρνει μέ-
τρα για τις εκκλησίες, προκειμένου να
«χαϊδέψει» το συντηρητικό πολιτικό της
ακροατήριο. 

Έπειτα από αυτό όλοι περίμεναν ότι με
την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή
η ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα
βγει στα κάγκελα για να την υποστηρίξει
και ότι στην Ολομέλεια η συζήτηση θα
διεξαγόταν σε πολεμικό κλίμα. Ματαίως,
όμως, γιατί, παρότι η τροπολογία εισήχθη
σε νομοσχέδιο που μπορούσε να συζητη-
θεί, όπως είχαν προαναγγείλει και στελέ-
χη της Κουμουνδούρου, άκρα του τάφου
σιωπή επικράτησε όταν, όπως αναμενό-
ταν, ο αρμόδιος υπουργός Μεταφορών
δεν τη συμπεριέλαβε στις αποδεκτές
τροπολογίες προς ψήφιση. Με βάση την
κοινοβουλευτική αναλογία, φυσικά, η
τροπολογία δεν θα γινόταν αποδεκτή,
ωστόσο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν
έδειξαν καμία θέρμη να την υποστηρί-
ξουν ούτε για την τιμή των όπλων, με ελά-
χιστες εξαιρέσεις που μετριούνται στα
δάχτυλα του ενός χεριού και δεν δημι-
ούργησαν καμία ιδιαίτερη πολιτική αντι-
παράθεση.

Σε πλείστες περιπτώσεις σε τέτοια σο-
βαρά πολιτικά ζητήματα ορίζεται κάποιος
εισηγητής να την παρουσιάσει ή ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος
ζητά τον λόγο προκειμένου να πει μια
κουβέντα γιατί την καταθέτουν στην Ολο-
μέλεια. Στην προκειμένη περίπτωση δεν
συνέβη τίποτα απολύτως.

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει εί-
ναι ότι εφόσον δεν είχαν αποφασίσει να
δώσουν μια κοινοβουλευτική μάχη, έστω
για τις πολιτικές εντυπώσεις και για το δι-
κό τους εκλογικό ακροατήριο, γιατί την
κατέθεσαν; Και γιατί έβαλαν μπροστά τον
αρχηγό τους να την προαναγγείλει, ενώ
στη Βουλή φάνηκε ότι παρέδωσαν τα

όπλα; Μήπως γιατί τελικά μετάνιωσαν να
συγκρουστούν ανοιχτά και με το δικό τους
πιο μετριοπαθές ακροατήριο; Μήπως για-
τί φοβήθηκαν τη ρήξη με την Εκκλησία,
όπως το 2016, όταν η τότε κυβέρνηση
απομάκρυνε τον Νίκο Φίλη, γιατί είχε
προτείνει την κατάργηση των Θρησκευτι-
κών;

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση που κα-
τέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσε μέσα σε ένα

24ωρο και από τις αποφάσεις που πήρε η
ίδια η Ιερά Σύνοδος για τους πιστούς της,
ωστόσο το ερώτημα παραμένει. Τι αντιπο-
λίτευση θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Πιστεύει
όσα λέει ή αποτελούν απλώς πυροτέχνη-
μα για λίγη ώρα δημοσιότητας; Αν δεν
απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, θα είναι
ακόμη μια ένδειξη ότι πρόκειται για μια
αντιπολίτευση που, κατά το κοινώς λεγό-
μενο, είναι της πλάκας...

Λάβρος κατά του ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβερνήσεως του οποίου υπήρ-
ξε υπουργός, αναδεικνύεται και ο πρώην βουλευτής Ζακύνθου
Σταύρος Κοντονής.

Οι ισχυρισμοί του πρώην υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά
κατά της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «προσπάθησαν να δο-
λοφονήσουν τον χαρακτήρα μου και να μου καταστρέψουν τη
ζωή», επιβεβαιώνονται και από τον Σταύρο Κοντονή, ο οποίος
αποκαλύπτει «μια κατάσταση σήψης και ιδιοτέλειας που είχε
επικαθήσει στο κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα για μία πενταε-
τία».

Επιπλέον, ο πρώην υπουργός επισημαίνει πως τώρα δικαιώ-
νεται, όταν πέρυσι, μετά την προ έτους διαγραφή του εξαιτίας
των όσων δημοσιοποίησε για τη μεθόδευση ψήφισης του νέου
Ποινικού Κώδικα τέσσερις μέρες πριν διαλυθεί η Βουλή, είχε
πει ότι «οι ανάξιες ηγεσίες γίνονται αδίστακτες» («Τα Νέα»,
17/10/2020).

«Η προσπάθεια κατασυκοφάντησης του Νίκου Κοτζιά με
παρένθετα πρόσωπα, τα οποία, όπως και στην περίπτωσή μου,
προσέφεραν γενναιόδωρα τις “υπηρεσίες” τους», ισχυρίζεται
ο Σταύρος Κοντονής, «ξεπερνά κατά πολύ όσα είχε υποστεί ο
ίδιος (είχα προσδιοριστεί ως αχθοφόρος πολιτικών και επιχει-
ρηματικών συμφερόντων), γιατί στην υπόθεση του πρώην
υπουργού Εξωτερικών μεθοδεύτηκε, εκτός των άλλων, η δι-
καστική του εμπλοκή, δηλαδή η εξόντωσή του όχι ως πολιτι-

κής προσωπικότητας αλλά ως πολίτη. Η μεθόδευση δικαστι-
κής εμπλοκής του Νίκου Κοτζιά στο υποτιθέμενο σκάνδαλο,
διά της αποστολής “υλικού” στην εισαγγελική αρχή και η προ-
σπάθεια “εντοπισμού” ανάλογων στοιχείων για όσους υπήρξα-
με πολύ ή λίγο “ενοχλητικοί” για την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
συνδυάζονται απολύτως με μια πρακτική που δεν διστάζει να
εμπλέκει πολιτικούς αντιπάλους αλλά και πρώην μέλη της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. (…) Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια
δράκα τακτικιστών, οι οποίοι δυστυχώς σήμερα επικαθορίζουν
την ταυτότητα και την πορεία της ανανεωτικής Αριστεράς», κα-
ταλήγει ο πρώην υπουργός. 

Ο Πολάκης ξαναχτυπά
Ο θορυβώδης βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης εμφανίζε-

ται και πάλι κατά των εμβολίων. Με ανάρτησή του στο Facebook
προτρέπει «οι άνω των 65, που δεν το έχετε κάνει, εμβολιαστείτε
(και από τους μικρότερους όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες)
για να έχετε αυξημένες πιθανότητες να αποφύγετε τη βαριά νό-
σηση - ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ (που ανακοίνωσε η κυβέρνηση) ΕΙΝΑΙ ΝΑ
’ΧΑΜΕ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ… Μητσοτάκη, ΑΠΕΤΥΧΕΣ ΣΕ ΟΛΑ!». 

Να διευκρινίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν ταυτίζεται με τις απόψεις του
Παύλου Πολάκη ζητά ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ο Τάσος Γαϊ-
τάνης.

Γ.  Σπ. Παργινός 

Μετά τον Κοτζιά και ο Κοντονής... 

Οι βουλευτές του Τσίπρα 
δεν έδειξαν καμία θέρμη 
να την υποστηρίξουν 
ούτε για την πρόταση 
του αρχηγού τους



Ν
έα διάσταση στην υπόθεση του
θανάτου του Κωνσταντίνου Κα-
τσίφα δίνει ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας

με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή. Την
ώρα που οι αλβανικές αρχές επιχειρούσαν
να βάλουν στο αρχείο τις έρευνες για τη δια-
λεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποί-
ες ο ομογενής Κωνσταντίνος Κατσίφας έχα-
σε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ένοπλης
συμπλοκής με τις αλβανικές ειδικές δυνά-
μεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που πα-
ρουσίασε ο κ. Δένδιας στη Βουλή η έρευνα
συνεχίζεται. 

Ειδικότερα ο επικεφαλής της ελληνικής
διπλωματίας με έγγραφο που κατέθεσε στη
Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του προ-
έδρου της Ελληνικής Λύσης, επισημαίνει
πως «η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε
εξέλιξη, καθώς το αρμόδιο αλβανικό δικα-
στήριο έχει ζητήσει από την αλβανική ει-
σαγγελία την περαιτέρω διερεύνηση της

υπόθεσης». Όπως είναι φυσικό, η εξέλιξη
αυτή ανατρέπει τις εντυπώσεις που επιχεί-
ρησαν να καλλιεργήσουν οι αλβανικές αρ-
χές δίνοντας με μεγάλη καθυστέρηση το
πόρισμα για τον θάνατο του Έλληνα ομογε-
νούς. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Κατσί-
φας έπεσε νεκρός στις 28/10/18 στο χωριό
Βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου, όπου
διέμενε. 

«Το πόρισμα κάνει λόγο για αυτοκτονία
του Κ. Κατσίφα, είναι όμως προφανές ότι η
αιτία θανάτου αυτή δεν τεκμηριώνεται
επαρκώς, με τις θολές συνθήκες χειρισμού
της όλης υπόθεσης να οδηγούν στο ότι ο
ισχυρισμός περί αυτοκτονίας είναι προσχη-

ματικός για να εξυπηρετηθούν πολιτικές
σκοπιμότητες. Όπως αναφέρει μάλιστα η
μητέρα του θανόντος, το επίσημο πόρισμα
δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην οικογένεια
του νεκρού ως όφειλε να έχει γίνει σε ένα
κράτος δικαίου που φιλοδοξεί να γίνει μέ-
λος της ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά στο
κείμενο της ερώτησής του ο κ. Βελόπουλος.
Συμπληρώνει δε πως η μητέρα του Κατσίφα
έχει καλέσει τις αλβανικές αρχές «να δημο-
σιοποιήσουν το μοναδικό έγκυρο υποτιθέ-
μενο αποδεικτικό στοιχείο για τη δήθεν αυ-
τοκτονία, που είναι το βίντεο της προηγηθεί-
σας συμπλοκής».

Ο Νίκος Δένδιας με διπλωματική γλώσσα
στέλνει μήνυμα προς τη γειτονική χώρα με
αφορμή και τις καταγγελίες της μητέρας του
θύματος για άσκηση ψυχολογικής βίας,
προκειμένου να εγκαταλείψει τον τόπο της.
«Η πρεσβεία Τιράνων έχει αναλάβει οδη-
γίες και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την
οικογένεια Κατσίφα και τον δικηγόρο της,

προκειμένου να τυγχάνει πλήρους ενημέ-
ρωσης για όλες τις πτυχές της διαδικασίας»,
υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

Μάλιστα στο ίδιο ύφος προσθέτει ότι η
Ελλάδα παρακολουθεί από πολύ κοντά τις
εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «παρακολου-
θείται εκ του σύνεγγυς από το υπουργείο
Εξωτερικών, από τον Οκτώβριο 2018, και το
θέμα εγείρεται τόσο διμερώς όσο και προς
τους διεθνείς μας συνομιλητές». Επισημαί-
νει, τέλος, με νόημα ότι «ως εικός, όλα τα
κατάλληλα μηνύματα μεταφέρονται προς
την αλβανική πλευρά».

Έγγραφο αποκαλύπτει ότι 
οι έρευνες για τον θάνατό του
συνεχίζονται παρά τα αντιθέτως
φημολογούμενα 
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Στο πλαίσιο των διεθνών επαφών της με νεολαίες από
ολόκληρη την Ευρώπη, η ΟΝΝΕΔ πραγματοποίησε μια
συνάντηση γνωριμίας με την Junge Union, τη νεολαία
του γερμανικού κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών,
υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Konrad-Adenauer (KAS).
Τα στελέχη των διοικήσεων των δύο πολιτικών νεολαιών
σε αυτή τη συνάντηση γνωριμίας συζήτησαν για τη δράση
και τις πρωτοβουλίες τους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, την πορεία και την αντιμετώπιση της
πανδημίας αναφερόμενοι στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πι-

στοποιητικό Covid-19, την ενιαία προμήθεια εμβολίων
για τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και τις δυνατότητες που
θα προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές οι-
κονομίες. Σε μια κίνηση φιλίας, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
χάρισε σε καθένα από τα μέλη της Junge Union ένα δέν-
τρο ελιάς, ως σύμβολο της ελληνικής γης, της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Το «παρών» έδω-
σε επίσης ο βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών και
πρώην πρόεδρος του YEPP Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο
οποίος χαιρέτισε τη συνάντηση των δύο οργανώσεων.

Το δώρο του Π. Μαρινάκη στη γερμανική οργάνωση νέων 

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ O

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Μήνυμα από
Δένδια στην
Αλβανία για 
την υπόθεση
Κατσίφα



ΔΔυσφορία Σταϊκούρα 
για τράπεζες
Ο Χρήστος Σταϊκούρας συνεχίζει το πρέσινγκ
στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και δεν διστάζει
να εκφράσει τη δυσφορία του. «Καλό θα ήταν
να μην απορρίπτουν τις αιτήσεις από τα απο-
δυτήρια», είναι η φράση του, η οποία αποτυ-
πώνει τη δυσφορία του για το ότι οι μικρομε-
σαίοι «κόβονται» χωρίς πολλά πολλά. Το «λε-
λογισμένο ρίσκο» είναι, άλλωστε, βασικό
στοιχείο του ρόλου των τραπεζών.

Ο νεαρός που μούντζωνε
στις παρελάσεις 

Θυμάστε έναν νεαρό μαθητή που το 2011 μούν-
τζωνε τους πολιτικούς σε παρέλαση; Ναι, αυτόν τον
16χρονο (το 2011) μαθη-
τή, ο οποίος μούντζωσε
στην παρέλαση στη Λά-
ρισα τους επισήμους και
είχε γίνει σήμα κατατε-
θέν των απανταχού Συρι-
ζαίων, οι οποίοι τον είχαν
ανακηρύξει ως εκφρα-
στή «μιας νέας γενιάς
που σιγά σιγά φτιάχνει
το δικό της Πολυτε-
χνείο» και διάφορα άλλα
όμορφα επαναστατικά. Τα χρόνια πέρασαν και ο
«αγανακτισμένος» μαθητής είναι πλέον φανατικός
αντιεμβολιαστής και ανεβάζει και σχετικά βίντεο
στα σόσιαλ μίντια. Κάτι σαν τον Πετράκο και τον Βό-
βολη. Λογική η εξέλιξη. Δεν θα περίμενα να γίνει
κάτι άλλο…

ΕΛΓΟ «Δήμητρα»: 
Αυτοκίνητα για ελέγχους
τροφίμων έγιναν… ΙΧ 
του προέδρου 
και του διευθύνοντα

Δυο ολοκαίνουργια Citroen C3 Aircross, μοντέ-
λα Ιουνίου του 2020 παρακαλώ, του Ελληνικού Γε-
ωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα», που υπά-
γεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα
οποία προορίζονταν για ελέγχους τροφίμων και
προστασίας του κατανα-
λωτικού κοινού, έχουν
μετατραπεί σε... ΙΧ του
προέδρου και του διευ-
θύνοντα συμβούλου του
Οργανισμού!

Οι δυο τους τα χρησι-
μοποιούν καθημερινά
όλο τον μήνα, ακόμα και στις καλοκαιρινές διακο-
πές τους, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο -δηλαδή οι πο-
λίτες- πληρώνει διόδια Αττικής Οδού (πήγαινε-έλα
Κάντζα και Πικέρμι αντίστοιχα), βενζίνες και συν-
τήρηση αυτοκινήτων και μηνιαίο leasing χιλιάδων
ευρώ, αποστερώντας από τους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες τη δυνατότητα της διενέργειας ελέγχων
σε ευπαθή προϊόντα όπως η φέτα, το γάλα και τα
βιολογικά. Και επειδή κάνουμε σοβαρό ρεπορτάζ,
σας παραθέτουμε και τις πινακίδες των αυτοκινή-
των, τα οποία φέρουν και το λογότυπο του οργανι-
σμού, χωρίς να απασχολεί ιδιαίτερα τους χρήστες
τους: του προέδρου ΥΤΤ 2336 και του διευθύνοντα
συμβούλου ΥΤΤ 2337. Και η στήλη ρωτά: Ο υπουρ-
γός Σπήλιος Λιβανός τα ξέρει αυτά; Το Μαξίμου
ασπάζεται τέτοιες συμπεριφορές; Ο σύλλογος ερ-
γαζομένων ΕΛΓΟ γνωρίζει και τι λέει; Περιμένου-
με απαντήσεις.

O Λιβανός σπάει αβγά

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσι-
σε να σπάσει το απόστημα με τις στημένες
επιδοτήσεις και έχει ξεσηκωθεί όλο το σύ-
στημα που επί δεκαετίες τις έτρωγε με δέκα
κουτάλες. Οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνο-
τροφικών οργανώσεων εξέδωσαν ανακοί-
νωση με την οποία προαναγγέλλουν την κά-
θοδό τους στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή,
προκειμένου να διαδηλώσουν αλλά και να
συναντήσουν τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σπήλιο Λιβανό, προκειμένου να δια-
μαρτυρηθούν για τους δασικούς χάρτες και
για τις αδικίες, όπως τις χαρακτηρίζουν, της
τελευταίας ΚΥΑ σχετικά με τις αγροτικές
επιδοτήσεις. Τι δουλειά έχει ο Λιβανός με
τους δασικούς χάρτες είναι ένα θέμα… Ειδι-
κά οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης είναι
πρώτοι στον «αγώνα», υποκινούμενοι από
τοπικούς «γαλάζιους» βουλευτές.
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Ο Τσίπρας 
και το κεράκι
Α

πό χθες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο
μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα
που ανάβει κερί στην εκκλησία. Τη

φωτογραφία τη διακινούν διάφορα αριστερό-
στροφα τρολ, καθώς εθίγησαν από τη δήλωση
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Mega: «Ίσως ο
κ. Τσίπρας δεν έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να
μπει σε μια εκκλησία να ανάψει ένα κερί. Οι
εκκλησίες είναι ανοιχτοί χώροι λατρείας». Ο
ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει
τον θεό του. Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης
έχει άδικο. Ο Αλέξης και κερί έχει ανάψει και
τα χέρια των μητροπολιτών ασπάζεται. Απλώς
μετά, όταν πηγαίνει στο κόμμα τους, λέει ότι
είναι άθεος.

Εγκάρδιες ευχές στον Κώστα Καραμανλή για
καλή ανάρρωση έδωσε ο Κ. Μητσοτάκης από τη
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του υπουργι-
κού συμβουλί-
ου. Στην εποχή
της τεχνολογίας
και των αποστά-
σεων που απαι-
τεί η πανδημία,
όσο και αν αυτό
φαίνεται αντι-
φατικό, οι αν-
θρώπινες σχέσεις έρχονται πιο κοντά και έτσι ο
πρωθυπουργός δεν έχασε την ευκαιρία να ρωτή-
σει τον υπουργό του για την κατάσταση της υγείας
του μετά την προσβολή του από τον κορονοϊό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να ευχηθούμε περα-
στικά στον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών.
Τον βλέπω. Φαντάζομαι ότι είστε σε καλή διάθε-
ση, χαίρετε άκρας υγείας αν εξαιρέσετε τη διά-
γνωση, ή όχι;

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Ναι, ναι, με λίγο πο-
νοκέφαλο, αλλά σαν μικρή ίωση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολύ ωραία.
Ο Κ. Καραμανλής είναι φυσικά εμβολιασμένος

και φαίνεται ότι περνάει τον κορονοϊό ελαφρά.

Για να ξέρετε, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στηρί-
ζει απόλυτα τον Σπήλιο Λιβανό
στην κόντρα που έχει ξεσπάσει

με διαφόρους αγροτοσυνδικα-
λιστές της Κρήτης και, αν χρει-

αστεί, θα το κάνει και δημόσια για να
στείλει το σχετικό μήνυμα στον Μανούσο Βολουδά-
κη ή σε όποιον άλλο χρειαστεί.

Χ
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Ευχές Μητσοτάκη 
σε Καραμανλή για
γρήγορη ανάρρωση
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Γεννιέται ένα νέο αν-
τι-Τσίπρα μέτωπο;

Ερώτηση καταθέτω, κα-
θότι υπήρξε γεύμα δύο εκ των στα-
θερών πολέμιων του συστήματος
Τσίπρα. Ο Κώστας Χρυσόγονος εθε-
άθη να γευματίζει προ ημερών με
τον Σταύρο Κοντονή. Αμφότεροι εμ-
φορούνται από συναισθήματα ορ-
γής για την Κουμουνδούρου.

Στον τουρισμό 
πάμε καλά
Ο ελληνικός τουρισμός επέδειξε ισχυ-
ρές αντοχές και κατάφερε να ανακτή-
σει το χαμένο έδαφος σε βαθμό μεγα-
λύτερο απ’ ό,τι ο ισπανικός. Με βάση τα
στοιχεία που επεξεργάστηκε η GBR
Consulting, η Ελλάδα το οκτάμηνο Ια-
νουαρίου-Αυγούστου υποδέχτηκε 8,6
εκατ. τουρίστες, καταγράφοντας μεί-
ωση 61% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2019, με την Ισπανία για τους
ίδιους μήνες να υποδέχεται σε απόλυ-
τους αριθμούς περισσότερους ταξι-
διώτες (15 εκατ.), σημειώνοντας,
ωστόσο, μεγαλύτερη πτώση, δηλαδή
74%, συγκριτικά με το 2019. Βέβαια, τις
εντυπώσεις έκλεψε η Τουρκία, η οποία
κατέγραψε στο οκτάμηνο μείωση 55%
σε επίπεδο διεθνών αφίξεων σε σχέση
με το 2019, έχοντας στο ενεργητικό της
δύο «δυνατούς» μήνες, τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο. Πάντως, σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Tourism Economics, ο
ελληνικός τουρισμός θα ανακάμψει σε
μεγάλο βαθμό το 2022, ωστόσο η πλή-
ρης αποκατάσταση των μεγεθών του
στα προ Covid-19 επίπεδα αναμένεται
το 2023. Έναν χρόνο αργότερα, το 2024,
εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν τα ταξί-
δια μεγάλων αποστάσεων με προορι-
σμό την Ελλάδα…

Η συγκίνηση 
της Τόνιας
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ευχαρίστησε τους διαδι-
κτυακούς της φίλους για τις θερμές ευ-
χές τους που συνόδευσαν την ορκωμο-
σία της ως βουλευτή του Νότιου Τομέα,
«στη θέση της αξέχαστης προέδρου
μας», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.
«Οι στιγμές αυτές ήταν γεμάτες συγκί-
νηση και η
σκέψη όλων
μας ήταν στη
Φώφη Γεννη-
ματά. Θα ήθε-
λα να σας δια-
βεβαιώσω
πως με υπευ-
θυνότητα και
αγωνιστικότη-
τα θα τιμήσω
τόσο τη μνήμη και την πολιτική παρακα-
ταθήκη της, όσο και την ψήφο των πολι-
τών που με εμπιστεύτηκαν», ανέφερε η
Τόνια Αντωνίου. Θυμίζω ότι το τελευταίο
διάστημα η Τόνια ήταν κοντά στη Φώφη
και μάλιστα η αείμνηστη Γεννηματά τής
είχε αναθέσει να καταρτήσει τις λίστες
των υποψηφίων του ΚΙΝΑΛ στην ελλη-
νική περιφέρεια, καθότι η Τόνια είχε
πολλές γνωριμίες στην επαρχία και ξέ-
ρει πρόσωπα και καταστάσεις.

Άγρια κόντρα Κυρανάκη - Γιαννούλη
Για «εμμονή» και «μένος» του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Εκκλησία έκανε λόγο ο

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας τα νέα
μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτι-
κού σταθμού Open. Απαντώντας στην επίμονη κριτική του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστου Γιαννούλη πως η κυβέρνηση δεν επιβάλλει πιο αυστηρά μέτρα στις εκ-
κλησίες, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε: «Έχετε μένος απέναντι στην
Εκκλησία. Κάθε φορά που ανακοινώνουμε μέτρα, το πρώτο σχόλιο που κάνει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι απέναντι στην Εκκλησία. Είμαι σίγουρος ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός
συνεννοήθηκε με την ηγεσία της Εκκλησίας. Όταν παίρνεις ένα μέτρο, συζητάς με
τον εκάστοτε εκπρόσωπο. Το ίδιο κάνουμε για την εστίαση, το ίδιο για τα νοσοκο-
μεία, το ίδιο για κάθε κλάδο. Δεν παίρνουμε αποφάσεις στο πόδι».

Ο Θεοδωρικάκος φέρνει τα πάνω κάτω στην ΕΛΑΣ
Άπαντες, εντός και εκτός κυβέρνησης, ανα-

γνωρίζουν το νέο, πιο ανθρώπινο πρόσωπο
που επιχειρεί να δώσει στην αστυνομία ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος. Ο Τάκης αλλάζει το δόγμα Χρυσο-
χοΐδη σε όλα τα επίπεδα και χωρίς πολλά λόγια
παίρνει κεφάλια εκεί που χρειάζεται.

Με αφορμή το αιματηρό περιστατικό στο Πέ-
ραμα, ο υπουργός κράτησε ισορροπίες. Κατ’
αρχάς, ζήτησε από τον αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας να προχωρήσει κατεπειγόντως

πειθαρχικός έλεγχος και ταυτοχρόνως πλήρης
επιχειρησιακή αξιολόγηση της δράσης της
ΕΛΑΣ, ενώ παράλληλα στήριξε τους επτά κατη-
γορούμενους αστυνομικούς, τους οποίους
επισκέφθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατούνταν. Την
ίδια στιγμή, επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά
με τον πατέρα του 20χρονου Ρομά, που έχασε
τη ζωή του από τα πυρά των αστυνομικών. Ταυ-
τόχρονα άλλαξε την ηγεσία της Αμέσου Δρά-
σεως, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι δεν θα παίξει
με την ασφάλεια των πολιτών.

Μητροπολίτης Μυτιλήνης: 
Ή εμβολιάζεστε ή αργία

«Τελεσίγραφο» στους κληρικούς της μητρόπολής
του που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν έστειλε ο
Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος. Ήδη περίπου 35
κληρικοί της Μητρόπολης Μυτιλήνης, που δήλωναν αρ-
νητές του εμβολιασμού, ξεκίνησαν να λαμβάνουν προ-
σωπική επιστολή από τον Μητροπολίτη Ιάκωβο, ο οποί-
ος τους ξεκαθαρίζει πως, εάν μέσα σε μια εβδομάδα
δεν έχουν εμβολιαστεί, θα τεθούν σε αργία συνοδευό-
μενη από στέρηση μισθού. Τολμηρός και αποφασιστι-
κός ο Μητροπολίτης.
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Τι συμβαίνει στην ψυχή ενός παιδιού που δεν λαμβάνει αγάπη

Τι Εκκλησία θέλουμε;

Κ
ανένας γονιός δεν θα παραδεχτεί ότι δεν
αγαπά το παιδί του. Συμβαίνει, όμως, αρ-
κετά συχνά. Παρατηρώντας ένα παιδί

που δεν λαμβάνει αγάπη, μερικές φορές μπορού-
με να εντοπίσουμε αμέσως τις συναισθηματικές
ουλές του. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένας γονέας μπορεί
να μη δώσει αγάπη στο παιδί του. Ένας από τους
μεγαλύτερους είναι εάν η απόφαση να κάνουν
παιδιά δεν ήταν συνειδητή. Δεν υπήρχε χώρος
στην καρδιά τους για εκείνο το παιδί, και ήταν
αδύνατο να τον φτιάξουν.

Όταν ένα παιδί είναι προϊόν έλλειψης στοργής,
αναπτύσσει συμπεριφορές και εκφράσεις που εκ-
δηλώνουν τον πόνο και την ανησυχία του. Το παιδί
δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει, ειδικά αν είναι
πολύ μικρό. Βιώνει τον κόσμο ως ένα απειλητικό
μέρος, σαν να είναι μόνο του. 

Κατηγορώντας το παιδί
Σκεφτείτε, υπάρχει κάποιος γονιός που λέει ότι

το παιδί του δεν «τον εξοργίζει», ή ότι «δεν μπορεί
να το χειριστεί»; Προφανώς, όταν το λέει αυτό,
μπορεί να έχει απλώς μια κακή μέρα.

Ωστόσο, πολλές φορές ένας γονιός θέτει απαι-
τήσεις στο παιδί που δεν είναι σε θέση να εκπλη-

ρώσει. Είτε επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προσ-
δοκίες, που εξηγούνται ελάχιστα, είτε απαιτούνται
περισσότερες δεξιότητες από αυτές που έχει το
παιδί στο αναπτυξιακό του στάδιο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ίδιοι οι γονείς
που δημιουργούν τη δική τους απογοήτευση και
κάνουν το παιδί να νιώθει απογοητευμένο και ανί-
κανο.

Όταν ένα παιδί δεν αγαπιέται
Επειδή δεν είναι σε θέση να δώσει σχήμα ή λόγο

στα βάσανά του, το παιδί που δεν λαμβάνει αγάπη
εκδηλώνεται έμμεσα. Αναπτύσσει συμπεριφορές
ή ιδέες για να ανακουφίσει το άγχος και τον πόνο
μέσα του:
• Αναπτύσσει φόβους και φοβίες. Από το σκοτάδι
μέχρι αντικείμενα, ζώα ή ορισμένες καταστάσεις. 
• Γίνεται παρορμητικό. Οι συναισθηματικές του
εκφράσεις θα έχουν πάντα έναν υπερβολικό τόνο.
•  Είναι ασταθές. Μπορεί επίσης να αλλάξει τη
συμπεριφορά του από τη μια στιγμή στην άλλη.
•  Αναπτύσσει αγχώδεις συμπεριφορές.
•  Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Τείνει να έχει προ-
βλήματα στο σχολείο.
•  Γίνεται αόρατο. Ενώ το παιδί μπορεί να είναι
εκεί, είναι σαν να μην είναι. Θα προσπαθήσει συ-
νήθως να κρυφτεί.
•  Δεν έχει πολλές κοινωνικές δεξιότητες. Νιώθει
πολύ άβολα ή συμπεριφέρεται άσχημα όταν βρί-
σκεται με άλλα παιδιά ή ενήλικες.

Η
«ευνοϊκή μεταχείριση» των πιστών ως
προς την είσοδό τους στους ναούς, η
«έτσι και έτσι» στάση της Εκκλησίας

στην αντιμετώπιση του ιού από την αρχή της
πανδημίας και η πολιτική αντιπαράθεση που
ξέσπασε με φόντο την «ιερή εξαίρεση» καθι-
στούν επιτακτικό πλέον το ερώτημα «Τι Εκκλη-
σία θέλουμε;».

Ο προβληματισμός έγκειται καθαρά στην ει-
κόνα που εκπέμπει η Εκκλησία προς την κοινω-
νία. Έπρεπε να προηγηθεί «σάλος» για τρεις
μέρες, με την Εκκλησία να δέχεται απανωτά
χτυπήματα έως ότου η Ιερά Σύνοδος να βγάλει
εγκύκλιο στην οποία να αναφέρεται το αυτο-
νόητο. Δηλαδή, οι ανεμβολίαστοι πιστοί να
έχουν κάνει τεστ πριν μπουν στον ναό. Ακόμη
και ο πιο αδαής συμφωνεί, φαντάζομαι, πως η
ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός φαντάζουν
κάτι παραπάνω από μονόδρομος. Το πώς, με
ποια μέσα και σε ποιο εύρος, θα το βρει η ίδια η
Εκκλησία. Έχει τη γνώση, την εμπειρία και κυ-
ρίως τους ανθρώπους για να το επιτύχει αυτό.

Ο σκοταδισμός και η γραφικότητα δεν αρμό-
ζουν στη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ωστόσο η μακραίωνη διαδρομή της μέσα από
πολιτικές και όχι μόνο καντρίλιες, έχει δημιουρ-
γήσει ισχυρά βαρίδια και έχει αποδυναμώσει τα
ανακλαστικά της, ώστε να ανταποκριθεί στην ιε-
ρή αποστολή της. Είναι πραγματικά άδικο να εμ-

φανίζονται δημοσίως σε ΜΜΕ και να εκπροσω-
πούν την Εκκλησία πιστοί που κινούνται στη
σφαίρα της γραφικότητας και χαμηλόβαθμοι ιε-
ρείς με συγκεκριμένο εύρος γνώσεων που δια-
κρίνουν ακόμη και «τσιπάκια» μέσα στα εμβό-
λια. Το «ιερό παραλήρημα» αυτών των ανθρώ-
πων, σε συνδυασμό με το «πετροβόλημα» που
δέχεται η Εκκλησία, απομακρύνει τον κόσμο
από τους κόλπους της. Η ηγεσία μοιάζει εγκλω-
βισμένη. Οι δημόσιες απαντήσεις δεν ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες των καιρών. Ένα μεγάλο
τμήμα της κοινής γνώμης αντιμετωπίζει την εκ-
κλησιαστική κοινότητα με καχυποψία. Φωτι-
σμένοι ιεράρχες «χάνονται» στη σκιά που απλώ-
νουν τα «αστραφτερά» άμφια φιλόδοξων αδελ-
φών τους. 

Ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει εδώ και
πολλές δεκαετίες. Τα μηνύματα του Αληθινού
Φωτός και της Αγάπης έχουν «θολώσει». Ισχυρό
σημείο παραμένει το τεράστιο σε έκταση και έν-
ταση φιλανθρωπικό έργο. Για να μην είμαστε
άδικοι, η Εκκλησία δέχεται πολλά και σκληρά
χτυπήματα. Η αποστολή της ενοχλεί. Η πνευμα-
τική της δύναμη είναι τεράστια πλην όμως ανεκ-
μετάλλευτη… Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.
Συνήθως προτάσσεται η κοσμική δύναμη, δηλα-
δή η επιρροή προς το σώμα… επί το λαϊκόν:
«ψηφαλάκια». Για αυτό και καμία πολιτική δύ-
ναμη δεν οδηγείται σε ευθεία σύγκρουση μαζί

της. Δεν υπάρχει και λόγος. Αυτό το γνωρίζουν
καλά και οι δυο πλευρές και ισορροπούν αναλό-
γως. Ωστόσο οι «καμπάνες» αυτή τη φορά κα-
λούν τους ιεράρχες να αναλογιστούν τις ευθύ-
νες τους και να ανταποκριθούν σε αυτές. Να δια-
βάσουν σωστά τα σημεία των καιρών. 

Και οι «ψεκασμένοι έχουν ψυχή» και είναι
χριστιανοί. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αντιεμ-
βολιαστές… Χρέος τους, λοιπόν, είναι να τους
οδηγήσουν στον ορθό δρόμο και όχι να τους κά-
νουν πλάτες. Η Εκκλησία δεν είναι πολιτικό
κόμμα που μπορεί να διατηρείται ως μικρό και
ευέλικτο μέσα στην κοινωνία. Η διάσταση και η
ακτινοβολία της είναι οικουμενικές. Το Φως, η
Αλήθεια, η Αγάπη ανήκουν σε όλους μας και εί-
ναι ευθύνη τους για την ορθή μετάδοση των μη-
νυμάτων τους. Τι Εκκλησία θέλουμε, λοιπόν;
Μια Εκκλησία με παπάδες που ο λόγος τους εί-
ναι αφοριστικός, επικαλούνται «προφητείες»
και προσπαθούν να μας κρατήσουν με τη «φο-
βέρα» του Θεού, ή μια Εκκλησία με φωτισμέ-
νους ιεράρχες -ανεξαρτήτως βαθμίδας- που
μιλούν για την Αγάπη του σήμερα, για το Φως
που απαλύνει τις πολυτάραχες σκέψεις μας και
τη δύναμη της Αλήθειας που στηρίζει εδώ και
αιώνες το θεολογικό οικοδόμημα της πίστης
μας; Στο σημείο αυτό, λοιπόν, εκτιμώ πως είναι
η στιγμή που πρέπει να κοιτάξουμε ψηλά και να
αναφωνήσουμε, «Κύριε, ελέησον ημάς».

τoυ
Αντώνη Ι. 

Αντωνόπουλου

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki
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Η Τουρκία συνεχίζει
τον χαβά της 
Οι προειδοποιήσεις και τα αυστηρά

μηνύματα από την Ουάσιγκτον δεν

φαίνεται να φτάνουν στην Άγκυρα, η

οποία συνεχίζει την προκλητική ρη-

τορική εναντίον της Ελλάδας και της

Κύπρου. «Στην Ανατολική Μεσόγειο

και στο Αιγαίο υπερασπιζόμαστε τα

νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέρον-

τα της Τουρκίας και των Τουρκοκυ-

πρίων. Χωρίς δισταγμό, απαντήσαμε

στις ενέργειες του διδύμου Ελλάδας

- Ελληνοκυπρίων. Η Τουρκία υπερα-

σπίζεται την “ΤΔΒΚ” σε βήματα όπως

το άνοιγμα των Βαρωσίων και έτσι θα

συνεχίσουμε», είπε ο Τσαβούσο-

γλου. Στη συνέχεια όμως τα έβαλε

και με την Ουάσιγκτον, εξαπολύον-

τας ακραίες κατηγορίες. «Η συνερ-

γασία των ΗΠΑ με το PKK, η παρου-

σία των Γκιουλενιστών και οι κυρώ-

σεις της Ουάσιγκτον για τους S-400

δεν αρμόζουν στο πνεύμα μιας συμ-

μαχικής χώρας», υποστήριξε ο

Τούρκος υπουργός Εξωτερικών που

δεν κατάφερε να κρύψει την οργή

του για τα απανωτά «χαστούκια» των

ΗΠΑ στην Τουρκία.

Άνοιγμα Δένδια στην
υποσαχάρια Αφρική

Στη Ρουάντα βρίσκεται από χθες το

βράδυ ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος

πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκε-

ψη στην περιοχή, σηματοδοτώντας την

ουσιαστική αναβάθμιση της ελληνικής

παρουσίας στην υποσαχάρια Αφρική.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών

θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώ-

ρας Πολ Καγκάμε καθώς και με τον

ομόλογό του, Βίνσεντ Μπιρούτα, με

στόχο την ενδυνάμωση της διμερούς

συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδια-

φέροντος. Προγραμματίζεται ακόμη η

υπογραφή «Μνημονίου Κατανόησης

για Πολιτικές Διαβουλεύσεις» μεταξύ

των δύο υπουργείων Εξωτερικών, ενώ

ο κ. Δένδιας θα παραδώσει δωρεά

330.000 εμβολίων κατά της Covid-19,

σε συνέχεια των 200.000 εμβολίων

που είχε προσφέρει η Ελλάδα τον πε-

ρασμένο Σεπτέμβριο.

Ο
μοβροντία αμερικανικών
«πυρών» δέχεται η Άγκυρα,
με τους Ελληνοαμερικανούς
γερουσιαστές και νομοθέτες

να ζητούν να μπει οριστικό τέλος στην
παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας.
Η αμερικανική Γερουσία και η Βουλή των
Αντιπροσώπων έχουν ενώσει τις δυνά-
μεις τους και ασκούν ασφυκτική πίεση
στον Λευκό Οίκο μέσω της πρωτοβου-
λίας «Όχι Μαχητικά για την Τουρκία», βά-
ζοντας «φρένο» στα σχέδια του Ερντογάν
για νέα F-16.

Μετά τον γερουσιαστή των Δημοκρατι-
κών, Λεωνίδα Ραπτάκη, στην «Political»
μίλησε και η Ελληνοαμερικανίδα βουλευ-
τής του Κονέκτικατ, Ελένη Καβός Ντεγ-
κρό, η οποία απέκλεισε το ενδεχόμενο
υποχώρησης του Κογκρέσου στο αίτημα
της Τουρκίας για νέα F-16. «Ο πρόεδρος
Μπάιντεν έχει αποδείξει ότι είναι φίλος
των Ελληνοαμερικανών και εμείς ως Ελ-
ληνοαμερικανοί ανησυχούμε ιδιαίτερα
για την κατάσταση με την Τουρκία. Γνωρί-
ζουμε ότι η ασφάλεια στη Μεσόγειο βρί-
σκεται σε κίνδυνο όταν εμπλέκεται η
Τουρκία και δεν πρέπει να της επιτρέψου-
με να αυξήσει τη δύναμή της», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος πληρώνει πολύ

ακριβά την εμμονή του με τους S-400, ενώ
βλέπει ότι οι απειλές του για αγορά ρωσι-
κών μαχητικών αεροσκαφών πέφτουν στο
κενό. Η τουρκική αντιπολίτευση του χρε-
ώνει όχι μόνο το φιάσκο με τα F-35 που
εξέθεσε την Τουρκία σε ολόκληρο τον δυ-
τικό κόσμο, αλλά και την αποτυχία να εξα-
σφαλίσει τις εγγυήσεις του Τζο Μπάιντεν
για αγορά F-16, κάνοντας παράλληλα μια
τεράστια τεχνολογική υποχώρηση από
αεροσκάφος 5ης γενιάς σε 4ης.

Η Ελληνοαμερικανίδα νομοθέτις μετέ-
φερε ακόμη την ανησυχία της Βουλής των
Αντιπροσώπων για την κλιμάκωση της
τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο. «Όταν έχεις
ένα τόσο επιθετικό κράτος που συνεχίζει
να δρα σαν νταής, που συνεχίζει να λέει ότι
σχεδιάζει την επαναφορά της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας, είναι πολύ σημαντικό
το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και όλοι οι σύμμαχοί μας
να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας και
να πουν “φτάνει!”. “ Όχι!”».

Η κυρία Ντεγκρό ξεκαθάρισε ακόμη ότι

ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για την
εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολι-
τειών και ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα εί-
ναι αμείλικτος απέναντι σε όσους τα πα-
ραβιάζουν. «Είμαι απόγονος ανθρώπων
που αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή
από τη Μικρά Ασία ώστε να έρθουν στις
ΗΠΑ για μια καλύτερη ζωή, και ξέρετε, οι
αδελφές του προπάππου μου δολοφονή-
θηκαν από τους Τούρκους, κάτι που δυ-
στυχώς μας σημαδεύει μέχρι και σήμερα.
Και γνωρίζω ότι, όταν ο πρόεδρος Μπάιν-
τεν βλέπει να παραβιάζονται τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, οπουδήποτε στον κόσμο,
είναι ειλικρινής στις δηλώσεις του ότι θα
είναι πολύ αυστηρός εναντίον όποιου τα
παραβιάζει, όπου και αν συμβαίνει αυτό».

Συνεχίζεται το αμερικανικό
σφυροκόπημα σε Ερντογάν 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Ελληνοαμερικανίδα 
βουλευτής του Κονέκτικατ,
Ελένη Καβός Ντεγκρό, 
απέκλεισε το ενδεχόμενο
υποχώρησης του Κογκρέσου
στο αίτημα της Άγκυρας 
για νέα F-16



Την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας
σε θέματα άμυνας και ασφάλειας συζήτη-
σαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Χαρδαλιάς και η Ισπανίδα ομόλογός του
Εσπεράνζα Καστελέιρο Γιαμαθάρες. 

Οι δύο υφυπουργοί συμφώνησαν ακόμη
στη διερεύνηση επιπλέον δυνατοτήτων
συνεργασίας στους τομείς των επιχειρή-
σεων και της αμυντικής βιομηχανίας, ενώ
στο τραπέζι τέθηκε και η προοπτική κοι-
νών ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων, μετά τα ιδιαιτέρως θετι-
κά αποτελέσματα από τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας στην άσκηση Ocean Sky 21 στις Κανάριες Νήσους.

Κατά την παραμονή του στη Μαδρίτη ο κ.
Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθε-
ση Άμυνας και Ασφάλειας «FEINDEF
2021», όπου παρουσιάζεται αμυντικό υλι-
κό που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολο-
γίας, και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί
για τις εξελίξεις στον χώρο των αμυντικών
εξοπλισμών. Στο περιθώριο της έκθεσης ο
υφυπουργός Εθνικής Άμυνας είχε τετ α τετ
με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, την υφυ-

πουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και τον ελληνι-
κής καταγωγής αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Αργεντι-
νής, στρατηγό Χουάν Μαρτίν Παλεό.
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Τίμησαν τους νεκρούς
Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στο
Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Κλεισούρας
η ταφή 32 Ελλήνων πεσόντων στην Αλ-
βανία κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
του 1940-1941. Την Ελλάδα εκπροσώπη-
σαν η επιτετραμμένη της ελληνικής
πρεσβείας στα Τίρανα, κυρία Βάλη Πεν-
ταρβάνη, ο περιφερειάρχης Δυτικής
Μακεδονίας κ. Κασαπίδης, αντιπροσω-
πεία του ΓΕΕΘΑ, συγγενείς και μέλη των
οικογενειών των πεσόντων.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της εφαρμογής της Διακρατικής Συμ-
φωνίας Ελλάδας και Αλβανίας για την
αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορι-
σμό της ταυτότητας και την ταφή των Ελ-
λήνων και διοργανώθηκε με μέριμνα της
Ελληνοαλβανικής Μεικτής Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων. Μέχρι σήμερα
έχουν ενταφιαστεί 1.003 Έλληνες πε-
σόντες στα κοιμητήρια στις Βουλιαράτες
και την Κλεισούρα, ενώ το έργο της γε-
νετικής ταυτοποίησης συνδράμουν το
401 Γενικό Νοσοκομείο Στρατού, το 251
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, η Ελ-
ληνική Αστυνομία και ο «Δημόκριτος».

Αμυντική συνεργασία με την Ισπανία

Τ
ις πύλες τους για το κοινό ανοί-
γουν από σήμερα οι βάσεις της
Πολεμικής Αεροπορίας σε ολό-
κληρη τη χώρα για να υποδε-

χτούν μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο
των εορταστικών εκδηλώσεων για τον
Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρ-
χάγγελο Μιχαήλ. 

Σε όλα τα αεροδρόμια θα πραγματοποιηθούν μετασταθμεύ-
σεις μαχητικών και μεταγωγικών αεροπλάνων και ελικοπτέ-
ρων, ώστε ο κόσμος να θαυμάσει από κοντά τα ελληνικά «φτε-
ρά» και να γνωρίσει τα πληρώματα που καθημερινά υπερασπί-
ζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας,
πετώντας σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν σή-
μερα πάνω από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και ακριτικές
περιοχές και νησιά της Ελλάδας, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι
φρουροί των ελληνικών ουρανών βρίσκονται ανά πάσα στιγμή
σε ετοιμότητα να επέμβουν όπου και όταν απαιτηθεί. Μαθητές
θα πετάξουν αύριο με ελικοφόρα μέσα της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας από την Αεροπορική Βάση Δεκέ-
λειας, ενώ την Κυριακή θα πραγματο-
ποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση και κα-
τάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόν-
των Αεροπόρων στο αεροδρόμιο του Τα-
τοΐου. Στην ίδια βάση θα λάβουν χώρα τη
Δευτέρα ο επίσημος εορτασμός και η

δοξολογία, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν το φετινό βίντεο και οι αφίσες της

Πολεμικής Αεροπορίας, όπου πρωταγωνιστούσε το νέο υπερό-
πλο που προμηθεύτηκε η Ελλάδα, το Rafale F3R, με τα πρώτα
έξι αεροσκάφη να αναμένονται στην Τανάγρα και την 332 Πολε-
μική Μοίρα «Γεράκι» σε λιγότερο από δύο μήνες.

Εορταστικές εκδηλώσεις για τον Προστάτη
της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελο 
Μιχαήλ σε ολόκληρη τη χώρα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τιμή και δόξα στα
ελληνικά «φτερά»



Π
ράξη έγινε η εξαγγελία του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρι-
κάκου για ενίσχυση των εποχούμενων
περιπολιών της ΕΛΑΣ στο λεκανοπέδιο

της Αττικής κατά τις νυχτερινές ώρες.
Ο κ. Θεοδωρικάκος, σε ανάρτησή του στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι «είχαμε δεσμευ-
τεί ότι από τις αρχές Νοεμβρίου θα προστεθούν 100
πλήρως επανδρωμένα περιπολικά κάθε νύχτα από
τις 12 έως τις 6 το πρωί και 1.000 νέοι αστυνομικοί
θα ενισχύσουν τα τμήματα του λεκανοπεδίου Αττι-
κής. Η δέσμευσή μας είναι πλέον πραγματικότητα.
Ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παντού». Και πράγ-
ματι όσοι βρέθηκαν στους δρόμους της Αθήνας κα-
τά τις νυχτερινές ώρες (Τετάρτη προς Πέμπτη) δια-
πίστωσαν ότι ήταν αισθητά περισσότερα τα περιπο-
λικά στους δρόμους αλλά και σε κομβικά σημεία.

Δεν είναι τυχαίο το σχόλιο του συνδικαλιστή της
ΕΛΑΣ και επί χρόνια εκφωνητή του Κέντρου της
Άμεσης Δράσης Χρήστου Μπαλάσκα ότι «ακόμη
και για τα αυτονόητα πρέπει στην αστυνομία να πα-
ρεμβαίνει η πολιτική ηγεσία. Χθες το βράδυ το λε-
κανοπέδιο της Αττικής γέμισε με περιπολικά. Όχι
μόνο με περιπολικά της Άμεσης Δράσης αλλά και

Αστυνομικών Τμημάτων. Αυτό είχαμε να το δούμε
αρκετό καιρό. Σε τέτοιο βαθμό, βέβαια, δεν το έχου-
με ξαναδεί ποτέ. Ως συνδικαλιστής έχω υποχρέωση
να αναδεικνύω τα προβλήματα και τις ελλείψεις
στην ΕΛΑΣ. Δεν μπορώ, όμως, να μην προβάλλω
και τα καλώς κείμενα».

Αυτό, βέβαια, είναι μόνο ένα μέρος του σχεδίου
για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και του αισθή-
ματος ασφαλείας των πολιτών, καθώς ήδη είναι σε
εξέλιξη η μεγάλη αλλαγή που έχει να κάνει με τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΛΑΣ, που βρίσκεται
σε πολύ καλό δρόμο. Τέλος, έχει αποφασιστεί να
αποσταλούν στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Νό-
τιας Ευρώπης κλιμάκια αξιωματικών για να δουν
από κοντά τη λειτουργία των εκεί αστυνομιών σε
επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο και τα πρωτό-
κολλα ενεργειών τους.

Συνελήφθη για άσεμνες 
πράξεις έξω από δημοτικό  

Τις αρρωστημένες του ορέξεις έξω από ένα δημοτικό σχολείο
στο κέντρο της Αθήνας ικανοποιούσε ένας 35χρονος Αιγύπτιος, ο
οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», δεν ήταν η πρώτη φο-
ρά που ο συγκεκριμένος άνδρας πήγαινε στην οδό Αριστομένους
προκειμένου να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τους ανήλι-
κους μαθητές. Ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου είχε αντιλη-
φθεί την παρουσία του και όταν κατάλαβε τον λόγο που παραφύ-
λαγε κοντά στα κάγκελα σε κάθε διάλειμμα, ενημέρωσε την αστυ-
νομία. Οι άνδρες του ΤΑ Αγίου Παντελεήμονα έστησαν «καρτέρι»
και όταν είδαν τον 35χρονο Αιγύπτιο να προσεγγίζει το σημείο και
να προχωρά σε άσεμνες πράξεις, τον ακινητοποίησαν και του πέ-
ρασαν χειροπέδες. Ευτυχώς οι ανήλικοι μαθητές του δημοτικού
σχολείου δεν κατάλαβαν τι ακριβώς συνέβαινε με τον συγκεκρι-
μένο άνδρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένε-
ται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, όπου και θα αποφασιστεί η ποινι-
κή του αντιμετώπιση. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 35χρο-
νος να πήγαινε και σε άλλα σχολεία της ευρύτερης περιοχής για
τον ίδιο λόγο.

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Εντολή για διενέργεια Πειθαρχι-
κής και Προκαταρκτικής Εξέτα-
σης έδωσε το υπουργείο Παιδεί-
ας έπειτα από καταγγελία κατά
ανώτερου στελέχους εκπαίδευ-
σης για βιασμό. Ειδικότερα, κα-
θηγήτρια σε περιφερειακή υπη-
ρεσία που εδρεύει στη Λάρισα
κατήγγειλε τον προϊστάμενό της
ότι τη βίασε.
Μετά την επισημοποίηση της καταγγελίας η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έδωσε εντολή για την
άμεση διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέ-
τασης σε βάρος τού εν λόγω στελέχους εκπαίδευ-
σης. Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Ελευθερία», η καταγγέλλουσα εργάζεται σε περι-
φερειακή υπηρεσία εκπαίδευσης που εδρεύει στη
Λάρισα και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του προϊστα-
μένου της στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρι-
σας.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η 44χρονη εργαζόμε-
νη, στις 17 Σεπτεμβρίου βγήκε με τον προϊστάμενό

της -τον οποίο δήλωσε ότι εμπι-
στευόταν- για διασκέδαση στα πα-
ράλια του νομού. Η βόλτα όμως,
όπως αναφέρει η «Ελευθερία»,
κατέληξε σε έναν εφιάλτη για
εκείνη, καθώς έπεσε θύμα βια-
σμού.
Η μήνυση κατατέθηκε στις 11
Οκτωβρίου και στο πλαίσιο της

προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε ο εισαγγελέας
κατέθεσαν η μηνύτρια και μάρτυρες. Στον εισαγγε-
λέα υποβλήθηκε έκθεση ιδιωτικού εργαστηρίου με
την οποία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη γενετικού υλι-
κού άνδρα στο φόρεμα της γυναίκας. Η μηνυτήρια
αναφορά κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας,
ενώ αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις και ο
προϊστάμενος της καταγγέλλουσας. Ο δικηγόρος της
καταγγέλλουσας Θωμάς Παπαλιάγκας δήλωσε χθες
στο Star ότι σχεδόν πατρικά έβλεπαν οι υπάλληλοι
τον προϊστάμενο και έβγαιναν αρκετές φορές έξω
και, μάλιστα, εν γνώσει του συζύγου της 44χρονης,
καθώς διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Αισθητή τις νυχτερινές ώρες 
στους δρόμους της Αθήνας 
η αστυνομική παρουσία

Πραγματικότητα το
«ασφάλεια παντού»
ο Θεοδωρικάκος 

Έρευνα για την καταγγελία βιασμού καθηγήτριας από προϊστάμενό της
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EMA: «Τρέχει» 
την έγκριση 
του χαπιού της Merck

Έτοιμος να συστήσει στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρήση -για έκτα-
κτη ανάγκη- του αντιιικού χαπιού κατά της
Covid-19 το οποίο ανέπτυξαν από κοινού η
Merck και η Ridgeback Biotherapeutics,
δήλωσε χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (EMA). Νωρίτερα, το συγκεκρι-
μένο φάρμακο έλαβε έγκριση στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο. Ο EMA προσπαθεί επίσης να
επιταχύνει την αξιολόγηση που ξεκίνησε
την περασμένη εβδομάδα για το χάπι πριν
από την πιθανή διάθεσή του στην αγορά
στην ΕΕ, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντι-
μέτωπη με ένα τεράστιο κύμα μολύνσεων.

«Θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε
την αξιολόγησή μας για να λάβουμε έγκρι-
ση το συντομότερο δυνατό», τόνισε σε συ-
νέντευξη Τύπου ο Μάρκο Καβαλέρι, επικε-
φαλής στρατηγικής εμβολίων στον EMA,
προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δώσει
ακόμη μια ακριβή ημερομηνία. «Είμαστε
επίσης έτοιμοι να συστήσουμε στα κράτη-
μέλη της ΕΕ να μπορούν να διαθέτουν αυτό
το νέο χάπι που χορηγείται δια του στόμα-
τος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πριν
από την έγκρισή του», συμπλήρωσε ο Κα-
βαλέρι. Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή με
έδρα της το Άμστερνταμ δεν έχει την εξου-
σία να λάβει μια κεντρική απόφαση σχετικά
με τη χρήση του φαρμάκου σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως
εκ τούτου, μπορεί να συστήσει μόνο κράτη
μεμονωμένα, εξήγησε.

Η Βρετανία έγινε χθες η πρώτη χώρα
παγκοσμίως που ενέκρινε το φάρμακο αυ-
τό, που περιέχει τη δραστική ουσία μολνο-
πιραβίρη, να χρησιμοποιείται όσο το δυνα-
τόν πιο σύντομα μετά τη διάγνωση ενός
ασθενούς με Covid-19 και μέσα σε πέντε
ημέρες από την εμφάνιση των συμπτωμά-
των, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να αλλά-
ξει την πορεία της πανδημίας.

Η θεραπεία αυτή μειώνει κατά το ήμισυ
τον κίνδυνο νοσηλείας, σύμφωνα με μια
κλινική δοκιμή της Merck. Ο EMA προέτρε-
ψε για ακόμη μια φορά τον πληθυσμό να
εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό ενώ-
πιον ενός «τέταρτου κύματος» της πανδη-
μίας που πλήττει την ήπειρο.

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου έκρου-
σαν χθες οι ειδικοί, κατά την προ-
γραμματισμένη ενημέρωση για την
πανδημία στη χώρα μας, καθώς το

τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική
επιδείνωση του επιδημιολογικού φορτίου.
Την ίδια στιγμή, η πίεση που δέχονται τα νο-
σοκομεία συνεχίζει να είναι ασφυκτική, ενώ
έχει αυξηθεί αισθητά η μετάδοση του κορο-
νοϊού στους εργασιακούς χώρους.

Την επιβαρυμένη εικόνα της Ελλάδας
αποτυπώνουν και οι αναθεωρημένοι χάρτες
του ECDC, σύμφωνα με τους οποίους όλη η
χώρα είναι στο «κόκκινο», ενώ στο «βαθύ
κόκκινο» είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσ-
σαλία.

Συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια υπουρ-
γός Υγείας Μίνα Γκάγκα απεύθυνε έκκληση
σε όλους να εμβολιαστούν, ενώ έκανε ειδική
αναφορά στις έγκυες. Υπογράμμισε, δε, πως
δεν υπάρχει κανείς διασωληνωμένος σε
ράντζο. «Χθες χάσαμε έναν 39χρονο και
προχθές έναν 27χρονο. Πρέπει να εμβολια-
στούν και οι έγκυες γυναίκες», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά και σημείωσε: «Μπορούμε να
αυξήσουμε τις κλίνες, αλλά σε αυτή την πε-
ρίπτωση θα έχουμε προβλήματα με άλλους
ασθενείς. Σαν Πολιτεία κάνουμε όσα μπο-
ρούμε να φροντίσουμε όλους τους ασθε-
νείς. Κανένα σύστημα σε καμία χώρα δεν εί-
ναι ανεξάντλητο».

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Παι-
διατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπα-
ευαγγέλου σημείωσε ότι το ποσοστό θετικό-
τητας έχει αυξηθεί και ότι είναι εμφανής η
επέκταση του τέταρτου κύματος, τα ενεργά
κρούσματα είναι 35.000 και σημαντική η
πίεση στο σύστημα υγείας με αύξηση εισα-

γωγών κατά 35%. Όπως είπε η κυρία Παπα-
ευαγγέλου, δεν παρατηρείται αύξηση κρου-
σμάτων στα παιδιά σχολικής ηλικίας και
στους φοιτητές, αλλά έχουμε αύξηση μετά-
δοσης μέσα σε εργασιακούς χώρους. Οι ηλι-
κίες 35-55 ετών αποτελούν το 30% του συνό-
λου των κρουσμάτων. 

Νέο «μαύρο» ρεκόρ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.808, εκ των
οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνα-
τοι ασθενών με Covid-19 είναι 42, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 16.151 θάνατοι. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι είναι 441. Μεταξύ αυτών, 369 (83,67%) εί-
ναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 72 (16,33%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.334 ασθενείς. Οι ει-
σαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 363. 

Ο κορονοϊός εξακολουθεί να «κάνει πάρ-
τι» στην Αττική με 1.475 κρούσματα, στη
Θεσσαλονίκη με 1.117 και στη Θεσσαλία με
956. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνον η Λά-
ρισα κατέγραψε 515 κρούσματα.

ΠΠΟΥ: Δραματική 
πρόβλεψη για 
την Ευρώπη 
Ο εφιάλτης ξαναγυρίζει στην Ευρώπη
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ) να κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου για τον «πολύ ανησυχητικό»
ρυθμό μετάδοσης του κορονοϊού στην
ΕΕ, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγή-
σει ακόμα και σε μισό εκατομμύριο
επιπλέον θανάτους στην ήπειρο από
τώρα μέχρι τον Φεβρουάριο. Αυτό το
«μαζικό» τέταρτο κύμα πλήττει ιδιαί-
τερα τη Γερμανία, η οποία έσπασε σή-
μερα το ρεκόρ ημερήσιων κρουσμά-
των που χρονολογούνταν από τον Δε-
κέμβριο του 2020, καταγράφοντας
33.949 νέες μολύνσεις μέσα σε 24
ώρες. 
«Βρισκόμαστε ξανά στο επίκεντρο»,
τόνισε ο αρμόδιος για την Ευρώπη δι-
ευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε στη
διάρκεια ονλάιν συνέντευξης Τύπου.
«Ο σημερινός ρυθμός μετάδοσης στις
53 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρει-
ας είναι πολύ ανησυχητικός (...). Αν
παραμείνουμε σε αυτή την πορεία,
μπορεί να δούμε μέχρι τον Φεβρουά-
ριο άλλο μισό εκατομμύριο θανάτους
εξαιτίας της Covid-19 στην (ευρωπαϊ-
κή) περιφέρεια», προειδοποίησε.
Για τον ΠΟΥ, η αύξηση των κρουσμά-
των εξηγείται από τον συνδυασμό
μιας ανεπαρκούς εμβολιαστικής κά-
λυψης και της χαλάρωσης των μέ-
τρων κατά της Covid-19. Σύμφωνα με
τα δεδομένα του ΠΟΥ Ευρώπης, οι νο-
σηλείες που συνδέονται με την Covid-
19 υπερδιπλασιάσθηκαν μέσα σε μία
εβδομάδα. Το όριο των πέντε εκατομ-
μυρίων νεκρών από την πανδημία της
Covid-19 ξεπεράσθηκε το βράδυ της
Δευτέρας. Μόνο η Ευρώπη έχει κατα-
γράψει περισσότερους από 1,4 εκα-
τομμύριο θανάτους.

Έκκληση σε όλους να 
εμβολιαστούν απευθύνουν 
οι ειδικοί - Στα 6.808 
τα νέα κρούσματα 
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Στο «κόκκινο»
η χώρα - Ασφυξία
στα νοσοκομεία
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Τ
ραγική είναι η κατάστα-
ση στη Ρουμανία. Η χώ-
ρα βρίσκεται στη δίνη
της πανδημίας και χτυ-

πιέται ανελέητα από τον κορο-
νοϊό, με τα κρούσματα να ανεβαί-
νουν διαρκώς και τα νοσοκομεία
να δέχονται πίεση άνευ προηγου-
μένου, την ώρα που βρίσκεται
στις τελευταίες θέσεις όσον αφο-
ρά την εμβολιαστική κάλυψη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 2 Νοεμ-
βρίου πέθαναν από κορονοϊό 591
άνθρωποι, ενώ γενικώς ο μέσος
όρος νεκρών ημερησίως κινείται
κοντά στους 500!

Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC) δίνουν στην τε-
λευταία στη λίστα, Βουλγαρία,
ποσοστό εμβολιασμένων, τουλά-
χιστον με μία δόση, επί του πλη-
θυσμού στο 23,8% και στην αμέ-
σως επόμενη, Ρουμανία, 36,5%.
Με αυτά τα πολύ χαμηλά ποσοστά
εμβολιασμένων και τις ελλείψεις
σε υγειονομικό προσωπικό και
υποδομές, η Ρουμανία μετρά
εκατοντάδες νεκρούς κάθε μέρα.

Χαρακτηριστική της κατάστα-
σης που επικρατεί στη χώρα είναι
η εικόνα που έρχεται από την πό-
λη Μπουζάου, βορειότερα του
Βουκουρεστίου στο νοτιοανατο-
λικό άκρο της χώρας, όπου τα νο-
σοκομεία έχουν τέτοια πληρότητα
που οι γιατροί έφτασαν στο ση-
μείο, μη έχοντας άλλες κλίνες, να
αφήνουν τους ασθενείς μέσα στα

αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ,
προκειμένου να μπορούν να τους
παρέχουν οξυγόνο.

Οι γιατροί περιγράφουν μια ει-
κόνα δραματική, λέγοντας πως
πολλοί από τους ασθενείς Covid
στο πάρκινγκ είναι ανεμβολίαστοι
και φτάνουν στο νοσοκομείο πο-
λύ αργά, ακόμη και μία εβδομάδα
μετά τα πρώτα συμπτώματα. Ορι-
σμένοι από αυτούς έχουν κορε-
σμό οξυγόνου μόνο 50% και οι
πνεύμονές τους έχουν υποστεί
σοβαρή βλάβη.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου
δε μιλώντας για την επιλογή του
αυτή, να βρίσκονται οι ασθενείς
στο πάρκινγκ, λέει πως βρήκε κα-
λύτερη την επιλογή των αυτοκι-
νήτων, γιατί σε διαφορετική περί-
πτωση θα έπρεπε οι ασθενείς να
βρίσκονται μέσα στο κρύο σε
σκηνές. «Ακόμα και στα ιδιωτικά
αυτοκίνητα υπάρχουν ασθενείς
στους οποίους πρέπει να μεταφέ-
ρουμε σωλήνες οξυγόνου για να
αναπνέουν κανονικά. Κάποιοι δεν
θέλουν να κάθονται σε σημεία
όπου έχουμε οξυγόνο, νιώθοντας
πιο άνετα ή ψυχικά καλύτερα στα
προσωπικά τους αυτοκίνητα», λέ-
ει χαρακτηριστικά. Η αυλή του
νοσοκομείου είναι επίσης γεμάτη
ασθενοφόρα. Το μεσημέρι της
Τετάρτης υπήρχαν 11 λεωφορεία
που έφερναν ασθενείς. Από την
άλλη, ακόμα 150 άνθρωποι από το
Μπουζάου περιμένουν να υπο-
βληθούν σε εξετάσεις στο σπίτι.

«Βράζουν» τα νοσοκομεία στη Ρουμανία -
Στα αυτοκίνητα οι ασθενείς Covid! 

Οι γιατροί περιγράφουν μια εικόνα 
δραματική, λέγοντας πως πολλοί 
από τους ασθενείς Covid στο πάρκινγκ
είναι ανεμβολίαστοι και φτάνουν 
στο νοσοκομείο πολύ αργά



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ16

Άδειες οδήγησης
από το μέλλον

Του Ηλία Παλιαλέξη

Μ
ε τη χρήση καμερών και νέων τε-
χνολογικών μέσων εκσυγχρονί-
ζεται το πλαίσιο εκπαίδευσης και
εξέτασης για τη χορήγηση αδειών

οδήγησης οχημάτων, με στόχο την ενίσχυση
της ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους. 

Με το νομοσχέδιο «Οδηγώντας με Ασφά-
λεια», το οποίο από χθες είναι και επίσημα πλέ-
ον νόμος του κράτους, όπως χαρακτηριστικά
ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής,
διασφαλίζεται απόλυτα το αδιάβλητο των εξε-
τάσεων για άδεια οδήγησης, ενώ ταυτόχρονα
στο στόχαστρο μπαίνουν τα κυκλώματα, που σε
ορισμένες περιπτώσεις λυμαίνονταν τις εξετά-
σεις. Επιπλέον, θα μπορούν να δώσουν εξετά-
σεις για προσωρινό δίπλωμα οδήγησης και οι
νέοι από 17 ετών, υπό συγκεκριμένους και αυ-
στηρούς περιορισμούς.

Πέντε δικλείδες ασφαλείας
1. Διπλός έλεγχος ταυτοπροσωπίας και

δειγματοληπτικός έλεγχος στις θεωρητικές
εξετάσεις.

Για να μπει ο υποψήφιος στις εξετάσεις, θα
γίνεται έλεγχος με ψηφιακά μέσα, με τη δυνα-
τότητα ταυτοποίησης δύο παραγόντων μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Δι-
οίκησης.

Στις γραπτές εξετάσεις θα απαγορεύεται
χωρίς εξαιρέσεις η χρήση κινητών τηλεφώνων,
ακουστικών ή όποιας άλλης ηλεκτρονικής ή
«έξυπνης» συσκευής.

2. Υποχρεωτική τοποθέτηση κάμερας μέσα
στο όχημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Φορητή κάμερα υψηλής ευκρίνειας, με δυ-
νατότητα λήψης 360 μοιρών, θα καταγράφει
ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήμα-
τος και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία,
αλλά και μικρόφωνο. Η κάμερα θα διαθέτει ει-
δική αποσπώμενη κάρτα μνήμης, στην οποία
θα αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτι-
κής δοκιμασίας, η οποία θα παραδίδεται στη
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας.

3. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό θα δια-
τηρείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
από ειδική υπηρεσία του υπουργείου.

Οι κάμερες που θα τοποθετούνται στα οχή-
ματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα ανή-
κουν στο υπουργείο. Το οπτικοακουστικό υλι-
κό θα αποθηκεύεται για διάστημα μέχρι έξι μή-
νες, και θα μπορεί να εξεταστεί είτε δειγματο-
ληπτικά είτε εάν γίνει καταγγελία. 

Εάν σε αυτό το διάστημα ο νέος οδηγός προ-
καλέσει ατύχημα, τότε θα προχωρά αυτομάτως

η εξέταση του οπτικοακουστικού υλικού.
4. Διευρύνεται το σώμα των εξεταστών.
Όποιος δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί, θα

μπορεί να γίνει εξεταστής, αφού περάσει, φυ-
σικά, τη σχετική εκπαίδευση και πιστοποιηθεί.
Στόχος είναι να σπάσουν τα κυκλώματα και να
υπάρξει επαρκής αριθμός καλά εκπαιδευμέ-
νων εξεταστών. Δεν θα υπάρχουν ιδιώτες εξε-
ταστές. 

5. Δημιουργείται ο θεσμός των εποπτών.
Επόπτες θα μπορούν να γίνουν, εφόσον

το επιθυμούν, ύστερα από ειδική εκπαίδευ-
ση, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εάν δεν επαρκεί το προσφερόμενο προσω-
πικό της ΕΛΑΣ να καλύψει το έργο αυτό, στο
Μητρώο Εποπτών θα μπορεί να εγγραφεί
το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής
Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι επόπτες θα
μπαίνουν μέσα στο όχημα κατά την εξέταση
και θα εποπτεύουν τη διαδικασία, είτε δειγ-
ματοληπτικά είτε σε περίπτωση που θα
υπάρχουν υπόνοιες.

Ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέ-
ων, πλέον ο εκπαιδευτής θα κάθεται στη θέ-
ση του συνοδηγού, ενώ η αρχική πρόταση
ήταν να κάθεται στο πίσω κάθισμα.

Μειώνεται η προθεσμία απάντησης στην
ένσταση των υποψηφίων που απέτυχαν στις
εξετάσεις από 30 ημέρες σε 10 εργάσιμες. 

Δίνεται η δυνατότητα και όχι υποχρεωτι-
κότητα της χρήσης διερμηνέα στους κω-
φούς. Το όριο ηλικίας παραμένει για τους
οδηγούς των ΚΤΕΛ στα 67 έτη και επεκτείνε-
ται το όριο αυτό στους οδηγούς τουριστικών
λεωφορείων και φορτηγών. Επίσης το όριο
ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων
ισχύει και για τα τουριστικά λεωφορεία όταν
αυτά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μα-
θητών.

Ιστορικά οχήματα 
Προβλέπεται η χορήγηση της άδειας και ει-

δικών πινακίδων αποκλειστικά και μόνο από το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τις
υπηρεσίες των περιφερειών.

Προσωρινό δίπλωμα στους 17άρηδες 
Προκειμένου ένας 17χρονος να πιάσει τιμόνι στα χέρια του, από τη στιγμή που
πέτυχε στις εξετάσεις, θα πρέπει ο συνοδός στο αυτοκίνητο να είναι άνω των 25
ετών και να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης τουλάχιστον πέντε χρόνια με
καθαρό point system. Θα επιτρέπεται να οδηγήσουν μόνο εντός της περιφέρειας
όπου κατοικούν και το όχημα θα φέρει το ειδικό σήμα του νέου οδηγού.
Εφόσον ο 17χρονος οδηγός κατά τη διάρκεια του έτους αυτού δεν εμπλακεί σε
ατύχημα, όταν κλείσει τα 18 θα έχει πλέον το κανονικό δίπλωμα οδήγησης. Δια-
φορετικά, θα πρέπει να δώσει ξανά εξετάσεις.

Προβλέψεις για ΑμεΑ
Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η

ίδρυση ιδιωτικών Κέντρων Αξιολόγησης
Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγη-
σης για άτομα με κινητικά προβλήματα
(τύπου «ΗΝΙΟΧΟΣ»), ώστε να μην ταλαι-
πωρούνται περαιτέρω τα Άτομα με Ανα-
πηρία, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο
δικαιούνται δίπλωμα οδήγησης.

Διπλός έλεγχος ταυτοπροσωπίας 
- Κάμερα μέσα στο όχημα 

κατά τη διάρκεια  της εξέτασης 
- Με ποιον τρόπο 

θα σπάσουν τα κυκλώματα 
στις εξετάσεις



Το ενδεχόμενο να είναι προαπαιτούμενη
η εκπόνηση μεταπτυχιακής κλινικής άσκη-
σης (foundation year) για να προχωρήσουν
οι απόφοιτοι Ιατρικής σε αγροτικό και ειδι-
κότητα εξετάζει η Ολομέλεια του Κεντρι-
κού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΚΕΣΥ)
φέρνοντας τα πάνω κάτω στον ιατρικό κλά-
δο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξη-
θεί η διάρκεια των σπουδών των φοιτητών
Ιατρικής, που σήμερα είναι τα πέντε έτη.

Αν και το γεγονός αυτό βρίσκει αντίθετη
την πανεπιστημιακή κοινότητα, στην εισή-
γησή της η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ
εκτιμά ότι είναι ελλιπής η πρακτική εκπαί-

δευση των φοιτητών και επιση-
μαίνει την αναγκαιότητα
εδραίωσης των προπτυχια-
κών σπουδών, μέσω της
πρακτικής εφαρμογής της
σε πραγματικές συνθήκες.
Εφόσον θεσμοθετηθεί η
εκπόνηση μεταπτυχιακής
κλινικής άσκησης (foundation
year), πιθανότατα θα περιλαμβά-
νει εξάμηνη πρακτική άσκηση στα Επεί-
γοντα Παθολογικών και Χειρουργικών Κλι-
νικών σε δημόσια νοσοκομεία.

Την ίδια ώρα, η ακαδημαϊκή κοινότητα

των Ιατρικών Σχολών φαίνεται να
διαφωνεί με την εισήγηση της

Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΚΕΣΥ, σημειώνοντας πως
όλες οι Ιατρικές Σχολές των
ελληνικών ΑΕΙ υφίστανται
τακτική αξιολόγηση, ενώ

προσφάτως αξιολογήθηκαν
και τα Προγράμματα Προπτυ-

χιακών Σπουδών τους προκειμέ-
νου να λάβουν πιστοποίηση. Μάλιστα, σε
επιστολή τους ο κοσμήτορας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Εμμα-
νουήλ Κοχιαδάκης, αναφέρει χαρακτηρι-

στικά πως η Ιατρική Σχολή του Ιδρύματος
αξιολογήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021
από Διεθνή Επιτροπή διακεκριμένων ακα-
δημαϊκών γιατρών και βαθμολογήθηκε με
άριστα σε όλους τους ελεγχόμενους το-
μείς. 

«Εάν θέλετε περαιτέρω αναβάθμιση της
μόρφωσης και της κλινικής εμπειρίας των
αποφοίτων, πέρα από αυτήν που λαμβά-
νουν στα δυο έτη κλινικών σπουδών, προ
του πτυχίου, θα πρέπει να προτείνετε αύξη-
ση των κονδυλίων στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση», καταλήγει ο κ. Κοχιαδάκης.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Γράφει ο Κώστας Καντούρης 

Ε
ισαγγελέας διερευνά από το
μεσημέρι της Πέμπτης το πρω-
τοφανές περιστατικό που συ-
νέβη το πρωί στο 4ο Δημοτικό

Σχολείο Πυλαίας, όταν κατέρρευσε η
οροφή σχολικής αίθουσας πάνω στα
θρανία. Ευτυχώς λίγα λεπτά νωρίτερα η
δασκάλα των μαθητών είχε αντιληφθεί
ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσι-
σε να απομακρυνθούν τα παιδιά από την
αίθουσα, απόφαση που ήταν σωτήρια.

Η πτώση της ψευδοροφής τρομοκρά-
τησε μαθητές και εκπαιδευτικούς στο
δημοτικό σχολείο, καθώς ακούστηκε
ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Αναστα-
τώθηκαν οι γονείς που άκουσαν για την
κατάρρευση, όμως γρήγορα ενημερώ-
θηκαν ότι χάρη στην αντίληψη της δα-
σκάλας του τμήματος τα παιδιά απομα-
κρύνθηκαν άμεσα από την τάξη. Σύμ-
φωνα με όσα μετέφεραν τα παιδιά, η εκ-
παιδευτικός είδε ρωγμές στο ταβάνι και
αποφάσισε να εκκενωθεί η αίθουσα.
Πέντε λεπτά αργότερα η ψευδοροφή
κατέρρευσε, ευτυχώς χωρίς να πάθει
οτιδήποτε κανείς.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από
παράγοντες του Δήμου Πυλαίας - Χορ-
τιάτη, το συγκεκριμένο κτίριο είναι μι-
σθωμένο από ιδιώτη που έκανε την ανα-
καίνιση, εγκρίνοντας τη λειτουργία του
ως σχολείου. Η τοποθέτηση ψευδορο-
φών έγινε λόγω παλαιότητας των ορο-

φών του κτιρίου. Στο σχολείο αμέσως
μετά το περιστατικό έφτασαν αστυνομι-
κοί για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώ-
της Παναγιωτόπουλος το μεσημέρι πα-
ρήγγειλε στην εισαγγελέα ποινικής δίω-
ξης Παναγιώτα Γκίκα να διενεργηθεί
προκαταρκτική εξέταση και να εξετα-
στούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες κατέρρευσε η οροφή και αν οι
κατασκευαστές είχαν λάβει τα μέτρα, με
δεδομένο ότι πρόκειται για κατασκευή
σε σχολείο. Στο πλαίσιο της έρευνας η
εισαγγελέας ζήτησε από την αστυνομία

να γίνει αυτοψία στον χώρο, πραγματο-
γνωμοσύνη στο υλικό και στην οροφή
που έπεσε αλλά και να ληφθούν κατα-
θέσεις του διευθυντή και εκπροσώπου
του συλλόγου γονέων. Στο πλαίσιο της
ίδιας έρευνας, αρχικά θα κληθούν να
εξεταστούν εκπρόσωποι των κατα-
σκευαστών για να δώσουν εξηγήσεις. 

ΕΕ: «Σβήνει» θέσεις
εργασίας η τεχνολογία
Παραπάνω από ένας στους δέκα εργαζόμε-
νους (14%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντι-
κά δεν θα έχει αντικείμενο εργασίας, καθώς
θα εκλείψει λόγω του ψηφιακού αυτοματι-
σμού, ενώ τέσσερις στους δέκα ερ-
γαζόμενους θα δουν τις θέ-
σεις εργασίας τους να μετα-
σχηματίζονται ριζικά. Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία
του Οικονομικού Πανεπι-
στήμιου Αθηνών (ΟΠΑ) σχε-
τικά με τις μακροπρόθεσμες με-
ταβολές που θα επιφέρουν η τεχνητή νοημο-
σύνη και ο ψηφιακός αυτοματισμός στην αγο-
ρά εργασίας. Με αφορμή τα στοιχεία του Παγ-
κόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με
τα οποία έως το 2025 ο καταμερισμός των κα-
θηκόντων μεταξύ ανθρώπων, μηχανών και
αλγορίθμων θα οδηγήσει στη μετεξέλιξη
85.000.000 θέσεων εργασίας, το ΟΠΑ καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι το 85% των θέσεων
εργασίας και των ειδικοτήτων του 2030 δεν
έχει ακόμη δημιουργηθεί!
Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα μόνο το
1,8% των εργαζομένων στην Ελλάδα κατέχει
εξειδικευμένες δεξιότητες Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όταν το αν-
τίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 3,9%. Οι
μεγαλύτερες ελλείψεις σε δεξιότητες παρα-
τηρούνται στους (ταχέως αναπτυσσόμενους)
τομείς της Ενέργειας και των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Την ίδια
ώρα, η χώρα μας είναι ουραγός όσον αφορά
στη συμμετοχή στη Διά Βίου Μάθηση με πο-
σοστό 30%, το οποίο είναι κάτω από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο, με αποτέλεσμα να δυσχεραί-
νεται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργα-
ζομένων και να καθίσταται προβληματική η
προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες της οικονομίας.

Τα γρήγορα ανακλαστικά 
της δασκάλας του τμήματος
έσωσαν τα παιδιά

Εισαγγελέας για την πτώση
οροφής σε σχολείο 
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Λήμνος

Στα σκουπίδια βρέθηκαν 100.000 ευρώ

Γενικός συναγερμός σήμανε στην υπηρεσία καθαριότητας
του Δήμου Λήμνου. Επιχειρηματίας, σε αλλόφρονα κατάστα-
ση, τηλεφώνησε στην υπηρεσία καθαριότητας και ζήτησε να
σταματήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών, προκειμένου να
γίνει έλεγχος σε συγκεκριμένο κάδο. Υποστήριζε ότι «κατά
λάθος», μέσα στους πολλούς φακέλους που είχε πετάξει στα
σκουπίδια, ήταν και ένας που περιείχε 100.000 ευρώ. Οι ερ-
γαζόμενοι στην καθαριότητα σταμάτησαν το απορριμματο-
φόρο που είχε πάρει τον συγκεκριμένο κάδο και στο λιμάνι
του Αγίου Νικολάου, σε δημόσιο χώρο, άδειασαν σε δημόσια
θέα τα σκουπίδια. Ύστερα από «ενδελεχές ψάξιμο», βρέθη-
κε ο φάκελος με τα 100 χιλιάρικα και ανακουφίστηκε ο επι-
χειρηματίας.

Πέλλα

ΘΘετικός στον κορονοϊό ο δήμαρχος
Με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook,
ο δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος γνωστοποίησε ότι
βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ταυτόχρονα, εξέφρασε τις
ευχαριστίες του για το ενδιαφέρον των δημοτών του και
εξήγησε πως, επειδή είναι εμβολιασμένος, έχει μεγάλες
πιθανότητες να μη νοσήσει βαριά. «Να μην ανησυχείτε -
έχω πάνω από 85% πιθανότητα να το περάσω σαν απλό κρύω-
μα. Θεωρώ ότι το οφείλω στα εμβόλια και σας παρακαλώ να
μην αργείτε να τα κάνετε κι εσείς».

Δημόσια έκκληση υπέρ των εμβολιασμών απεύθυνε για μία ακόμη φο-
ρά ο δήμαρχος της συμπρωτεύουσας Κωνσταντίνος Ζέρβας, από το βή-
μα του δημοτικού συμβουλίου. Είπε συγκεκριμένα ο δήμαρχος: «Για
πολλοστή φορά, ξανά από αυτό το βήμα, καλώ όλους τους συμπολίτες
μου να εμβολιαστούν. Κάνω έκκληση. Ας πείσουμε όλοι τον διπλανό
μας». Την ίδια ώρα κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας
από τον κορονοϊό, να κρατούν αποστάσεις και να φορούν μάσκες. Στην
κεντρική τοποθέτησή του στο δημοτικό συμβούλιο ο κ. Ζέρβας επισή-
μανε: «Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να επιταχύνουμε τον βη-
ματισμό μας». Εξήγησε, επίσης, ότι «πρέπει να το κάνουμε για πολλούς
λόγους. Γειτνιάζουμε με χώρες της Βαλκανικής, όπου τα ποσοστά εμ-
βολιασμών είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, ενώ οι μετακινήσεις σε
αυτόν τον ενιαίο γεωγραφικό χώρο είναι πυκνές».

Τρεις προγραμματικές συμβάσεις υπέ-
γραψε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το
υπουργείο Πολιτισμού, κατά την προχθεσι-
νή συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας με την υπουργό Λίνα
Μενδώνη. Πρόκειται για συμβάσεις που
αφορούν: Ανάπλαση του προαύλειου χώρου
στον ναό του Αγίου Σωτήρος στους Χριστιά-
νους, στη Μεσσηνία. Ανάπλαση, προστασία,
ανάδειξη και προβολή του κάστρου στην
Ακροκόρινθο - Ανάπλαση, προστασία και
ανάδειξη των μυκηναϊκών τάφων στον πε-
ριβάλλοντα χώρο του ναού Ευαγγελιστρίας,
στο Ναύπλιο. Κατά τη συνάντηση, εξετάστη-
καν και γενικότερα ζητήματα, που αφορούν
την ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικών μνη-
μείων της Πελοποννήσου.

! Πελοπόννησος

Τρεις συμβάσεις με
υπουργείο Πολιτισμού
για ισάριθμα έργα

Δημόσια έκκληση δημάρχου 
υπέρ των εμβολιασμών

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

Οικονομικά στιβαρός και
φερέγγυος, παρά την πανδημία

Τη στιβαρή οικονομική κατάσταση του δήμου, για την
οποία φρόντισε η διοίκηση Ζέρβα κατά την περίοδο της
πανδημικής κρίσης, αποτυπώνει ο ισολογισμός του Δή-
μου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2020, που συ-
ζητήθηκε προχθές το βράδυ, σε ειδική συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών
Μιχάλης Κούπκας, σημειώνοντας ότι το γενικό σύνολο
του ισολογισμού ανέρχεται σε 566 εκατ. ευρώ. Συγκεκρι-
μένα επισήμανε: «Τα χρηματικά διαθέσιμα του δήμου,
παρά τις πιέσεις της πανδημικής κρίσης, παρουσιάζουν
αύξηση 3% από 55,3 εκατ. ευρώ το 2019 σε 56,7 εκατ. ευ-
ρώ το 2020. Πολιτική στήριξης της πραγματικής οικονο-
μίας: απαλλαγές κατά 100% στα δημοτικά τέλη, απαλλαγές
επίσης κατά 100% στα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώ-
ρου, απαλλαγές στα μισθώματα δημοτικών ακινήτων,
αναστολές και παρατάσεις των ενεργών ρυθμίσεων,
απαλλαγές σε τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Έργα
18,4 εκατ. ευρώ: Μέσα στην πανδημία ο δήμος ολοκλή-
ρωσε έργα ύψους 8,8 εκατ. ευρώ και έθεσε υπό εκτέλεση
πρόσθετα έργα 9,6 εκατ. ευρώ».
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Σ
ε εξέλιξη είναι οι εργασίες συν-
τήρησης του οδοστρώματος επί
της λεωφόρου Μεσογείων, από
το ύψος της Αγίας Κυριακής έως

την πλατεία Αγίας Παρασκευής στο ρεύμα
προς Αθήνα, από τα συνεργεία της Περιφέ-
ρειας Αττικής, στο πλαίσιο της μεγάλης ερ-
γολαβίας που υλοποιείται για την αναβάθ-
μιση του οδικού δικτύου της Αττικής. 

Στόχος της διοίκησης της περιφέρειας
είναι οι εργασίες να εκτελούνται χωρίς να
προκαλούν ταλαιπωρία στους οδηγούς, για
αυτό γίνεται τμηματική κατάληψη οδο-
στρώματος, χωρίς να διακόπτεται η κυκλο-
φορία.

Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί και οι
εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυ-
ρας επί της λεωφόρου Μεσογείων στο
ύψος της Αγίας Παρασκευής και το επόμε-
νο χρονικό διάστημα αναμένεται να παρα-
δοθεί από την Περιφέρεια Αττικής για χρή-

ση στους πολίτες, ενισχύοντας την ασφά-
λεια των μετακινήσεων για τους πεζούς. Η
νέα πεζογέφυρα αναμένεται να βελτιώσει
σημαντικά και την κυκλοφορία στη συγκε-
κριμένη λεωφόρο, καθώς οι πεζοί θα δια-
σχίζουν τον δρόμο υπέργεια. Με την παρά-
δοση της γέφυρας θα ακολουθήσει νέα
ρύθμιση στους φωτεινούς σηματοδότες,
προκειμένου να δίνεται περισσότερος χρό-
νος διέλευσης για τα οχήματα.

Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης: «Συνεχίζουμε να
δίνουμε έμφαση στην προάσπιση της οδι-
κής ασφάλειας, μέσα από τον εκσυγχρονι-
σμό και την αναβάθμιση του οδικού δι-
κτύου της Αττικής μας. Προτεραιότητά μας
να παρέχουμε στους πολίτες ένα ασφαλές,
σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο, το
οποίο βέβαια ελέγχεται και συντηρείται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από τις
υπηρεσίες μας». 

Υπερσύγχρονος λειοτεμαχιστής 
Tον πλέον σύγχρονο λειοτεμαχιστή ογκωδών απορριμμά-

των και φυτικών καταλοίπων στην Ελλάδα προμηθεύτηκε ο
δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μέσω ανοικτού διε-
θνούς διαγωνισμού με συνολικό κόστος 580.000 ευρώ. Το
τεράστιο μηχάνημα, συνολικού βάρους 24.600 κιλών, το
οποίο είναι πλήρως φορητό και διαθέτει κινητήρα που συμ-
μορφώνεται με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές εκπομπών,
έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στον Σταθμό Μεταφόρτω-
σης Απορριμμάτων του δήμου με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όπως επισημαί-
νεται, τεμαχίζει, με χαμηλό κόστος, στο επιθυμητό και κατάλληλο μέγεθος τα ογκώδη απορ-
ρίμματα και τα κλαδέματα που συλλέγονται από τον δήμο, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακό-
μα και κατά 50% σε πολλές περιπτώσεις το κόστος μεταφοράς και διάθεσης αυτών. Επιπλέ-
ον, με τη χρήση του μηχανήματος καθίσταται αποτελεσματικότερη η διαδικασία διαχείρισης
των αποβλήτων και η ανάκτηση αξίας από αυτά, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.

Η Περιφέρεια 
Αττικής στη World
Travel Market

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στην
καταξιωμένη και ιδιαίτερα σημαντική
για την παγκόσμια τουριστική αγορά
και την αγορά του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου διεθνή έκθεση τουρισμού «WTM-
London 2021», που φέτος θα πραγμα-
τοποιηθεί υβριδικά. Στόχος της Περι-
φέρειας Αττικής είναι η ενημέρωση
της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς
αλλά και της ειδικής αγοράς του Ηνω-
μένου Βασιλείου, που αποτελεί παρα-
δοσιακά μία από τις κύριες αγορές-
στόχους για την Αττική, για το ότι η Ατ-
τική αποτελεί έναν ασφαλή και ελκυ-
στικό, πολυδιάστατο προορισμό για
αξέχαστες διακοπές καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Στο περίπτερό της, η
Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να υπο-
δεχτεί πλήθος επαγγελματιών του του-
ρισμού, τουριστικών δημοσιογράφων
αλλά και επισκεπτών, οι οποίοι θα
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν
μέσα από το πλούσιο οπτικοακουστικό
και έντυπο υλικό της, για τις πολλα-
πλές δυνατότητες που προσφέρει στον
επισκέπτη το ταξίδι στην Αττική.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
καταφέρνει(!) στη μέση της
πρώτης θητείας να λειτουργεί
τον δήμο χωρίς αντιδημάρχους
στα βασικότερα «χαρτοφυλά-
κια»; Δεν πρόκειται, πάντως,
για κάποια διάθεση υπερσυγ-
κέντρωσης εξουσιών, καθώς
τα κενά έχουν προκύψει από
παραιτήσεις των αντιδημάρ-
χων για διάφορους λόγους και
την «αδυναμία», μέχρι στιγ-
μής, αντικατάστασής τους…
Φαίνεται πως οι αντιδράσεις
και οι πολιτικές ισορροπίες
έχουν δυσκολέψει τον «ανα-
σχηματισμό». 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ενίσχυση των 
Αυτοδιοικητικών 
Επιχειρήσεων ΑΠΕ
Την ενίσχυση των Αυτοδιοικητικών
Επιχειρήσεων που ασχολούνται με
την καθαρή ενέργεια και τις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) επι-
διώκει η τροπολογία που κατέθεσε το
υπουργείο Ανάπτυξης στο νομοσχέ-
διο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονι-
σμός του ρυθμιστικού πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας του υπαί-
θριου εμπορίου». Σύμφωνα με την
τροπολογία, οι ΟΤΑ β’ βαθμού δύναν-
ται να επιχορηγούνται από το Εθνικό
Σκέλος του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων με σκοπό την εξυ-
γίανση υφιστάμενων επιχειρήσεων
οι οποίες λειτουργούν μονάδες πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφά-
λαιο των οποίων συμμετέχουν με πο-
σοστό τουλάχιστον 70% και των οποί-
ων διορίζουν περισσότερο από το
ήμισυ των μελών της διοίκησης.

Εργασίες ασφαλτοστρώσεων
στη λεωφόρο Μεσογείων

Νέος σταθμός 
προαστιακού

Μεγάλη επιτυχία για τον δήμαρ-
χο Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη
που πέτυχε την κατασκευή και
δεύτερου σταθμού προαστιακού
σιδηροδρόμου, μετά τον Άγιο Στέ-
φανο, αυτή τη φορά στο Κρυονέρι.
Το έργο βρίσκεται στην τελική του
ευθεία, δεδομένου ότι ολοκληρώ-
θηκαν οι προβλεπόμενες μελέτες
από την ΕΡΓΟΣΕ ενώ εγκρίθηκε
παράλληλα η έγκριση εργασιών
δόμησης μικρής κλίμακας, γεγο-
νός που εξασφαλίζει την ένταξη
του έργου και τη χρηματοδότησή
του από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό, η προκή-
ρυξη δημοπράτησης του έργου,
συνολικού προϋπολογισμού 7 εκα-
τομμυρίων ευρώ περίπου, θα
πραγματοποιηθεί μέσα στους πρώ-
τους μήνες του 2022 και η δημο-
πράτησή του εντός του 2023, με
ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου
το 2025. Ο νέος σταθμός Κρυονερί-
ου θα κατασκευαστεί ανάμεσα
στους σταθμούς της Δεκέλειας και
του Αγίου Στεφάνου και θα ενταχ-
θεί στο προαστιακό δρομολόγιο
Πειραιάς-Χαλκίδα.
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Φανατική ποδηλάτισσα   
Διασχίζει την πόλη από τη μία άκρη στην άλλη

με... ποδήλατο καθημερινά η Χριστίνα Αρχοντή. Η
δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Η Θεσσα-
λονίκη είναι το Μέλλον» ανέφερε ότι για να πάει
στη δουλειά της κάνει πεντάλ από την Τριανδρία
έως τον Δενδροπόταμο. Λόγω της εμπειρίας που
διαθέτει η κυρία Αρχοντή εξήγησε από το βήμα
του δημοτικού συμβουλίου όλα τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι ποδηλάτες στους δρόμους,
το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων, τις λάθος μονο-
δρομήσεις, τα διπλοπαρκαρισμένα και την έλλει-
ψη ελέγχων. 

Τραγικό τέλος είχε ο 27χρονος
αθλητής μοτοκρός που τραυματί-
στηκε στο πρωτοφανές δυστύχημα
που έγινε στην πίστα των Γιαννιτσών
την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, όταν
16χρονος μοτοσικλετιστής έχασε
τον έλεγχο της μηχανής στον αέρα
και κατέληξε σε διαφημιστική πινα-
κίδα, που έπεσε πάνω στην υποστη-
ρικτική τεχνική ομάδα και σε άλλους αθλητές. Το μεσημέρι
της Πέμπτης υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες του πρωτοφανούς δυστυχήματος διερευ-
νώνται από την Τροχαία. Πολύ σοβαρά είχε τραυματιστεί ο
27χρονος αθλητής, που εκείνη την ώρα έκανε ζέσταμα για να
μπει στον αγώνα. Όπως είχε πει, μάλιστα, ο πατέρας του
27χρονου, ο γιος του ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τον αγώνα

στην επόμενη κατηγορία, όταν έπεσε
στο κεφάλι του το σίδερο της πινακί-
δας. Όπως ανακοίνωσαν οι γιατροί
στην οικογένειά του, υπέκυψε στις βα-
ριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
που είχε και όλες αυτές τις μέρες ήταν
διασωληνωμένος στην εντατική.

Πολύ σοβαρά τραυματίστηκε και
ένας 16χρονος, ο οποίος ήταν στην τε-

χνική ομάδα των αγώνων, υποστηρίζοντας τον αδερφό του
που αγωνιζόταν. Ο νεαρός τραυματίας νοσηλεύεται και αυ-
τός στη μονάδα εντατικής θεραπείας και εξακολουθεί η κα-
τάστασή του να είναι σοβαρή. Σε βάρος του 16χρονου μοτο-
σικλετιστή του αγώνα και του υπευθύνου της διοργάνωσης
σχηματίστηκε δικογραφία που διαβιβάστηκε στον εισαγγε-
λέα. 

Φανατικός του ποδηλάτου ο Γιώργος Ορφανός!
Αποκάλυψε ότι στο σπίτι του υπάρχουν τέσσερα πο-
δήλατα, με τα οποία κυκλοφορούν τα μέλη της οικο-
γένειας, και ζήτησε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης να
ξαναδεί με προσοχή το θέμα των ποδηλατοδρόμων

και την ασφάλεια των δικυκλιστών, με αφορμή και
το πρόσφατο δυστύχημα. Μάλιστα, δεν είναι ο μό-
νος ποδηλάτης της παράταξής του, αφού και η δη-
μοτική σύμβουλος Χριστίνα Αρχοντή είναι δεινή πο-
δηλάτισσα. 

Τέσσερα ποδήλατα έχει ο Ορφανός

Εξαφανίστηκε 
η πινακίδα της ΧΑ 

Παρελθόν αποτελεί η ταμπέλα της Χρυσής Αυ-
γής από τα γραφεία της Θεσσαλονίκης, που βρι-
σκόταν κρεμασμένη απέναντι από το δικαστικό
μέγαρο και πλησίον της βίλας Πετρίδη. Οι διαδι-
κασίες για την καθαίρεσή της κινήθηκαν τάχιστα
από τον κεντρικό δήμο έπειτα από αίτημα του
επικεφαλής της παράταξης «Η Πόλη Ανάποδα -
Δύναμη Ανατροπής» Κώστα Ξενόπουλου. Όπως
ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχά-
λης Κούπκας, απομακρύνθηκε η πινακίδα της
εγκληματικής οργάνωσης. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Βούγιας 
για το μποτιλιάρισμα
Εδώ και 40 χρόνια το κυκλοφοριακό δεν έχει
εγκαταλείψει ούτε στιγμή τη Θεσσαλονίκη
και... ο Σπύρος Βούγιας θυμήθηκε πως το 1981
ο τότε υπουργός Βορείου Ελλάδος Βασίλης Ιν-
τζές τον είχε καλέσει μαζί με άλλους συγκοι-
νωνιολόγους στο Διοικητήριο, ώστε να του
εξηγήσουν τους λόγους που παρατηρείται
μποτιλιάρισμα στην πόλη. Όπως είπε ο κ. Βού-
γιας, τότε κυκλοφορούσαν 200.000 οχήματα
και τώρα 800.000, ωστόσο οι λόγοι που παρα-
μένει το κυκλοφοριακό -και τότε και τώρα- εί-
ναι τέσσερις: η στάθμευση, η φορτοεκφόρτω-
ση, η έλλειψη αστυνόμευσης και η έλλειψη
καλής εξυπηρέτησης από τη δημόσια συγκοι-
νωνία.

Το πήρε προσωπικά   
«Θα επιμείνω και προσωπικά για την απόδοση

ακέραια των ευθυνών σε όσους τις έχουν», δήλωσε
ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης,
αναφορικά με την κατάρρευση γυψοσανίδας σε αί-
θουσα διδασκαλίας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαί-
ας. Ο κ. Καϊτεζίδης ζήτησε άμεσα από τις τεχνικές
υπηρεσίες του δήμου να πραγματοποιήσουν αυτο-
ψίες και να ελέγξουν όλους τους χώρους της σχολι-
κής μονάδας για τυχόν ελλείψεις και κακοτεχνίες.
Πρόκειται για ένα μισθωμένο από την πρώην νομαρ-
χία σχολείο, στο οποίο το καλοκαίρι πραγματοποι-
ήθηκαν εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής ανα-
βάθμισης από τους ιδιοκτήτες του με μελέτη, δαπά-
νες και τεχνική επίβλεψη δική τους.

Θρήνος: Υπέκυψε ο οδηγός μοτοκρός
που τραυματίστηκε στα Γιαννιτσά

Χτύπησε ο... δαίμων
του ίντερνετ  

Με μια μικρή αλλαγή στη σειρά
των χαιρετισμών ξεκίνησαν οι εργα-
σίες του διήμερου συνεδρίου Thes-
saloniki Summit. Ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας, ο οποίος συν-
δέθηκε διαδικτυακά λόγω ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων, δεν είχε ήχο,
με αποτέλεσμα τον λόγο να πάρει
αμέσως μετά τον υφυπουργό Μακε-
δονίας Θράκης Σταύρο Καλαφάτη ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταν-
τίνος Ζέρβας. Τελικά ο ήχος αποκα-
ταστάθηκε και όλα κύλησαν με βά-
ση το πρόγραμμα.

Ποντάρει στην 
Κεντρική Μακεδονία   
Συνεχίζει τις πολιτικές συγ-
κεντρώσεις και περιοδείες ο
υποψήφιος για την προεδρία
του ΚΙΝΑΛ Χάρης Καστανίδης.
Την Παρασκευή είχε πολιτική
συγκέντρωση και συζήτηση με
φίλους στη Β’ Εκλογική Περι-
φέρεια της Θεσσαλονίκης,
στην περιοχή του Δρυμού, και
το Σάββατο στην πόλη της Κα-
βάλας.

Hitech o δήμος
Με 470 υπολογιστές τελευταίας

τεχνολογίας εξοπλίζεται ο Δήμος
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα διατε-
θούν στο σύνολο των δημοτικών
υπηρεσιών για την κάλυψη των
αναγκών τους και την αναβάθμιση
της λειτουργίας τους έπειτα από την
κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε
το περασμένο καλοκαίρι. Οι νέοι
υπολογιστές παρελήφθησαν πα-
ρουσία του δημάρχου Κωνσταντί-
νου Ζέρβα.
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Ο
πρώην επικεφαλής της πανίσχυρης
μεξικανικής δημόσιας επιχείρησης
πετρελαίου PEMEX, ο Εμίλιο Λοσό-
για, προφυλακίστηκε την Τετάρτη,

καθώς τον βαρύνουν υποψίες πως ενεπλάκη
στο σκάνδαλο της Οντεμπρέχτ, της γιγαντιαίας
βραζιλιάνικης κατασκευαστικής που δωροδο-
κούσε για να εξασφαλίζει δημόσιες συμβά-
σεις σε αρκετά κράτη της Λατινικής Αμερικής.

Ο κ. Λοσόγια συνελήφθη στην Ισπανία το
2020 και εκδόθηκε στο Μεξικό τον Ιούλιο της
ίδιας χρονιάς. Είχε αποφασιστεί να παραμεί-
νει ελεύθερος, αλλά αυτό ανατράπηκε από δι-
καστή κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας που

φοβόταν νέα φυγή του κ. Λοσόγια, εξήγησαν
πηγές προσκείμενες στο δικαστικό σύστημα.

Ο Εμίλιο Λοσόγια, 46 ετών, ήταν ο επικεφα-
λής της PEMEX από το 2012 ως το 2016, επί των
ημερών του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια
Νιέτο, του οποίου ήταν προσωπικός φίλος και
στενός συνεργάτης. Σύμφωνα με την εισαγγε-
λία, ο κ. Λοσόγια έχει παραδεχθεί πως 4,4
εκατ. δολάρια που είχε διανείμει η Οντεμπρέχτ
στο Μεξικό διοχετεύθηκαν για τη χρηματοδό-
τηση της προεκλογικής εκστρατείας του κ. Πέ-
νια Νιέτο το 2012. Ο πρώην επικεφαλής της
Petroleos Mexicanos είχε διαβεβαιώσει πως
ακολούθησε οδηγίες του κ. Πένια Νιέτο, κάτι

που διέρρευσε από δικαστική πηγή στον Τύπο
τον Αύγουστο του 2020. Κατά τη διάρκεια
ακροαματικής διαδικασίας την Τετάρτη ο κ.
Λοσόγια δήλωσε αθώος.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν απαγγείλει
κατηγορίες για σύσταση συμμορίας και δια-
φθορά στον κ. Λοσόγια, ο οποίος διατρέχει
κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης ως
και τριάντα χρόνων.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο κ. Λοσόγια θεάθη-
κε σε πολυτελές κινεζικό εστιατόριο στη Λό-
μας, σικ προάστιο της μεξικανικής πρωτεύου-
σας. Οι φωτογραφίες του καθώς γευμάτιζε
προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις στους

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και καυστι-
κά σχόλια στον Τύπο.

Η PEMEX συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις της μεξικανικής οικονομίας, της
15ης σε μέγεθος στον κόσμο. Το σκάνδαλο Ον-
τεμπρέχτ σάρωσε την πολιτική τάξη σε αρκετά
λατινοαμερικάνικα κράτη, όπου διενεργήθη-
καν έρευνες σε συνεργασία με τη βραζιλιάνι-
κη δικαιοσύνη (Περού, Δομινικανή Δημοκρα-
τία, Βενεζουέλα κ.ά.). Η υπόθεση του κ. Λοσό-
για βρίσκεται στην καρδιά της εκστρατείας
που υποσχόταν προεκλογικά ο σημερινός
πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ
για να ξεριζώσει τη διαφθορά.

Το Συμβούλιο του Κράτους του Πορτογά-
λου προέδρου Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόου-
ζα ενέκρινε χθες την πρότασή του για τη διά-
λυση του κοινοβουλίου μετά την απόρριψη
του νομοσχεδίου για τον κρατικό προϋπολο-
γισμό του 2022 την περασμένη εβδομάδα,
ανακοίνωσε η προεδρία. 

Δεν αναφέρθηκε πότε θα διεξαχθούν οι

πρόωρες εκλογές. Πριν από την απόρριψη
από το κοινοβούλιο του κρατικού προϋπολο-
γισμού για το 2022 της σοσιαλιστικής κυβέρ-
νησης του Αντόνιο Κόστα, που βύθισε την
Πορτογαλία στο πολιτικό αδιέξοδο την περα-
σμένη Τετάρτη, ο αρχηγός του κράτους είχε
προειδοποιήσει πως κάτι τέτοιο θα είχε ως
συνέπεια τη διενέργεια των βουλευτικών

εκλογών δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προ-
βλεπόταν. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις ηγετών διαφό-
ρων κομμάτων μετά τις συνομιλίες του Σαβ-
βάτου, το πιθανότερο είναι οι εκλογές να
πραγματοποιηθούν μία από τις Κυριακές ανά-
μεσα στα μέσα Ιανουαρίου και τις αρχές Φε-
βρουαρίου.

Την περασμένη Τετάρτη, οι σχηματισμοί της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς ψήφισαν μαζί με τη
δεξιά αντιπολίτευση για να απορρίψουν το
σχέδιο προϋπολογισμού του 2022 που είχε
υποβάλει η κυβέρνηση μειοψηφίας του Αντό-
νιο Κόστα, σφραγίζοντας το τέλος της συμμα-
χίας που επέτρεψε στον Κόστα να ηγηθεί της
Πορτογαλίας από τα τέλη του 2015.

Διαλύθηκε η Βουλή, πάει για πρόωρες εκλογές η Πορτογαλία

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Υποβλήθηκε
με επιτυχία σε τοποθέτηση στεντ
Με επιτυχία υποβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε το-
ποθέτηση στεντ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Mount Sinai στο Μανχάταν και αναμε-
νόταν να πάρει εξιτήριο χθες, Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής. Από το περιβάλλον του κ. Βαρθολομαίου διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει
ανησυχία, ότι πρόκειται για πρόβλημα που o ίδιος το γνώριζε και ότι το στεντ επρόκειτο
κάποια στιγμή να τοποθετηθεί. Ήταν ευκαιρία, λοιπόν, όπως αναφέρουν, μιας και βρίσκε-
ται στη Νέα Υόρκη, να αντιμετωπιστεί εκεί αυτό το πρόβλημα. Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης είχε πολύ καλή διάθεση το πρωί της Τετάρτης, ενδεικτικό δε της εν γένει καλής κατά-
στασης της υγείας του είναι ότι ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμά του έχοντας και μια
συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή με τον νέο δήμαρχο Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς.

Το συγκινητικό «adieu» του Μακρόν στη Μέρκελ
με εγκώμια, δώρα και θερμές αγκαλιές
Ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν εξήρε «την εξαιρετική πορεία» της Άνγκελα
Μέρκελ, την οποία υποδέχθηκε την Τετάρτη στην Μπον της Βουργουνδίας, για να την
αποχαιρετήσει, καθώς η Γερμανίδα καγκελάριος αποσύρεται από την πολιτική έπειτα
από 16 χρόνια στην εξουσία. «Άνγκελα! Άνγκελα! Μπράβο!», «Ευχαριστούμε, μητε-
ρούλα!», φώναζε το πλήθος που ανέμενε τους δύο ηγέτες. Μία από τις πιο συγκινητι-
κές στιγμές της ημέρας ήταν όταν ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε τον Μεγάλο Σταυρό στη
Μέρκελ, τη μεγαλύτερη διάκριση της Λεγεώνας της Τιμής. «Από τότε που έγινες καγ-
κελάριος η Γαλλία έμαθε να σε γνωρίζει και να σε αγαπά. Ευχαριστώ που δέχθηκες
αυτό τον ορμητικό νέο πρόεδρο που ήθελε να ανατρέψει τα πάντα, ευχαριστώ για την
υπομονή και την επιείκεια προς το πρόσωπό μου», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Κ
Σκάνδαλο μεγατόνων στην PEMEX



H
θετική εικόνα στα φορο-
λογικά έσοδα ανοίγει
παράθυρο για τη διανο-

μή κοινωνικού μερίσματος σε
συγκεκριμένες κοινωνικές ομά-
δες τον Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι τα φορολογι-
κά έσοδα του 9μήνου Ιανουαρί-
ου - Σεπτεμβρίου ήταν αυξημέ-
να κατά 943 εκατ. ευρώ ή 2,8%
έναντι του στόχου του Μεσο-
πρόθεσμου Προγράμματος
2022-2025, ενώ ειδικά τον Σε-
πτέμβριο τα φορολογικά έσοδα
ήταν αυξημένα κατά 1,127 δισ.
ευρώ ή 29% έναντι του μηνιαίου
στόχου. Η υπέρβαση αποδίδεται
στα αυξημένα έσοδα της τουρι-
στικής περιόδου, που με τη σει-
ρά τους μεταφράζονται σε αυ-
ξημένο ΑΕΠ.

Στο οικονομικό επιτελείο ανα-
μένουν την πορεία των εσόδων
και τον Οκτώβριο για να διαπι-
στωθεί αν η αύξηση των φορο-
λογικών εσόδων έχει μόνιμα χα-
ρακτηριστικά. Σε αυτή την περί-
πτωση δημιουργείται ένα «μαξι-
λάρι» για τη χρηματοδότηση και
νέων μέτρων στήριξης ακόμη
και μέσα στο 2021.

Μετά την απόφαση για κατα-

βολή διπλάσιου Ελάχιστου Εγ-
γυημένου Εισοδήματος τα Χρι-
στούγεννα σε περίπου 273.000
ευάλωτα νοικοκυριά, επιδότηση
των λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος και καταβολή αυξημέ-
νου έως και 68% επιδόματος
θέρμανσης, στην κυβέρνηση
εξετάζουν τη χορήγηση κοινωνι-
κού μερίσματος στους χαμηλο-
συνταξιούχους που δεν έλαβαν
αναδρομικά και την καταβολή
έκτακτης οικονομικής ενίσχυ-
σης στους υγειονομικούς που
παραμένουν στην πρώτη γραμμή
της μάχης κατά της πανδημίας.

Βασική προτεραιότητα για το
οικονομικό επιτελείο είναι η
περαιτέρω στήριξη των νοικο-
κυριών προκειμένου μπορέ-
σουν να αντιμετωπίσουν την
ενεργειακή ακρίβεια. «Κλειδί»
για τις πρόσθετες ελαφρύνσεις
και τη χορήγηση κάποιας έκτα-
κτης και εφάπαξ οικονομικής
ενίσχυσης αποτελεί ο επιπλέον

δημοσιονομικός χώρος που θα
δημιουργηθεί.

Έτσι, στο τραπέζι του υπουρ-
γείου Οικονομικών βρίσκεται το
κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης,
το οποίο αποτελεί προσωρινό
μέτρο και εντάσσεται στο πλαί-
σιο των παρεμβάσεων που
έχουν εξεταστεί με τους θε-
σμούς και θα είναι εντός των δη-
μοσιονομικών ορίων που παρέ-
χει η ταχύτερη ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας.

Mε την κατάθεση 
του προϋπολογισμού 
οι ανακοινώσεις 

Οι τελικές αποφάσεις αναμέ-
νεται να κλειδώσουν μέχρι τις 15
Νοεμβρίου, με τις ανακοινώσεις
να αναμένονται με την κατάθεση
του τελικού σχεδίου του προ-
ϋπολογισμού του 2022 στη Βου-
λή στις 19 Νοεμβρίου.

Μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρί-
σει το τοπίο και για τον νέο ΕΝ-
ΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώ-
σουν το 2022 οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, με τις πληροφορίες να
αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση
στόχος είναι να εξαλειφθούν οι
επιβαρύνσεις που προκύπτουν

με την εφαρμογή των νέων αντι-
κειμενικών αξιών, δηλαδή να
έχουν ελάφρυνση οι ιδιοκτήτες
με μικρή και μεσαία ακίνητη πε-
ριουσία.

Όπως επισημαίνουν παράγον-
τες του υπουργείου Οικονομι-
κών, μετά τον επανασχεδιασμό
του ΕΝΦΙΑ και την ενσωμάτωση
του συμπληρωματικού φόρου
στην κλίμακα υπολογισμού του
κύριου φόρου για τα φυσικά

πρόσωπα είναι βέβαιο ότι για την
πλειονότητα των ιδιοκτητών ακι-
νήτων τα βάρη θα μειωθούν.

Μέσα Νοεμβρίου 
οι αποφάσεις - «Κλειδί» 
τα αυξημένα 
φορολογικά έσοδα
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Σε διαβούλευση ο Αναπτυξιακός - Κίνητρα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο
«Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Σύμ-
φωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη, το νομοσχέδιο στοχεύει στην προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινή-
τρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.

Για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέ-
χει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και
αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς
στα λοιπά τμήματά του πέραν των ενισχύσεων με περιφε-
ρειακό χαρακτήρα.

Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται κίνη-
τρα προσέλκυσης επενδύσεων και απευθύνεται σε υπο-
ψήφιους ημεδαπούς και αλλοδαπούς επενδυτές προκει-
μένου να επενδύσουν σε επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες στη χώρα. 

Με την υλοποίηση των επενδύσεων, ενόψει και της
έναρξης ισχύος του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύ-
σεων, αναμένεται να προκύψουν οφέλη για την ελληνική
οικονομία με την αύξηση του ΑΕΠ, την αύξηση της απα-
σχόλησης και την ενίσχυση της ευημερίας.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσπί-
ζονται καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε

επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μία
ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες: Ψηφιακός
και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, Πρά-
σινη Μετάβαση - Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρή-
σεων, Νέο Επιχειρείν, Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση,
Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία, Αγροδιατροφή -
Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προ-
ϊόντων - Αλιεία, Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα, Επι-
χειρηματική Εξωστρέφεια, Ενίσχυση Τουριστικών Επεν-
δύσεων, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Μεγάλες
Επενδύσεις, Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας, Επιχειρηματι-
κότητα 360ο.

Έρχεται μποναμάς σε
χαμηλοσυνταξιούχους
και υγειονομικούς 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α



EBRD: Ανάπτυξη 7%
φέτος για την 
ελληνική οικονομία

«Σβήσιμο» της ύφεσης του 2020, με
ανάπτυξη 7% φέτος και 3,9% το 2022,
προβλέπει για την ελληνική οικονομία
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότη-
σης και Ανάπτυξης (EBRD). Η επιτάχυν-
ση της ανάπτυξης θα στηριχθεί στην
προώθηση σημαντικών έργων υποδο-
μής, μέσω της υλοποίησης του Ταμείου
Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Η EBRD
αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή
της και για το σύνολο των χωρών που
χρηματοδοτεί στο 5,5% από 4,2% σε σχέ-
ση με τον Ιούνιο, μετά την ισχυρή επί-
δοση στο πρώτο φετινό εξάμηνο, αλλά
προειδοποίησε για τους σοβαρούς κιν-
δύνους στο μέλλον. Όπως αναφέρεται
στη σχετική έκθεση, ο τουριστικός το-
μέας είχε καλύτερη από την αναμενό-
μενη επίδοση φέτος, αν και κινείται
ακόμη αρκετά χαμηλότερα από τα επί-
πεδα-ρεκόρ του 2019. Επιπλέον, στέκε-
ται στην εντυπωσιακή ανάκαμψη της
οικονομίας κατά το β’ τρίμηνο του
έτους, η οποία συνεχίστηκε και το γ’
τρίμηνο. 

Ωστόσο, όπως παρατηρεί, παραμέ-
νουν σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι,
που συνδέονται κυρίως με την πορεία
της πανδημίας του κορονοϊού και τον
αντίκτυπό της στον τουρισμό και άλλες
υπηρεσίες. Σύμφωνα με την EBRD, οι
υψηλές τιμές των εμπορευμάτων και
της ενέργειας, οι σφιχτές αγορές ερ-
γασίας, η διαταραχή της εφοδιαστικής
αλυσίδας και οι υποτιμήσεις νομισμά-
των ορισμένων οικονομιών της EBRD
είχαν αρχίσει να ωθούν ανοδικά τον
πληθωρισμό πριν ακόμη από την τε-
λευταία έξαρση των κρουσμάτων κο-
ρονοϊού. Κατά μέσο όρο ο πληθωρι-
σμός στις περιοχές της EBRD υπερέβη
τον Σεπτέμβριο του 2021 τα επίπεδα
του 2019 κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Αντιδρώντας, μία σειρά κεντρικών
τραπεζών στις περιοχές της EBRD αύ-
ξησε τα βασικά επιτόκιά της, όπως ση-
μειώνει η τράπεζα.

Α
ποζημιώσεις έως 200.000 ευρώ
και ισχυρά κίνητρα περιλαμβάνει
το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου
που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πει-

ραιώς και απευθύνεται σε εργαζομένους που
απασχολούνται σε οκτώ συγκεκριμένες μονά-
δες διοίκησης σε δώδεκα συγκεκριμένους
νομούς.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα μπο-
ρούν να ενταχθούν όσοι έχουν τουλάχιστον
τριετή προϋπηρεσία στην τράπεζα, είχαν
προσληφθεί έως τις 31 Αυγούστου 2021 και
απασχολούνται στις εξής διευθύνσεις: Central
Administration Units, Electronic Files’ Ad-
ministration, Διαχείριση Παγίων - Αρχείο -
Διαχείριση Αποθηκών, Διεκπεραίωση Αλλη-
λογραφίας, Invoices Data Processing, Retail
Operations Support, Υπηρεσίες Ασφάλειας
και Υπηρεσίες Καθαριότητας. Πέραν της προ-
ϋπόθεσης του τμήματος στο οποίο απασχο-
λούνται, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους
εργάζονται στα καταστήματα των εξής νομών:
Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Βοι-
ωτίας, Ευρυτανίας, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Κε-
φαλονιάς, Κορινθίας, Λακωνίας, Πέλλας και
Σερρών. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται τα
στελέχη διοίκησης στους συγκεκριμένους νο-
μούς και τα συγκεκριμένα τμήματα. Η προθε-
σμία υποβολής ενδιαφέροντος θα ολοκληρω-
θεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ οι εργαζόμενοι
που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 15
Νοεμβρίου θα πριμοδοτηθούν με επιπλέον
ποσό αποζημίωσης.

Στους εργαζομένους που θα αποχωρήσουν
προβλέπεται να δοθούν, πέραν της βασικής

αποζημίωσης, επιπλέον 12 μηνιαίοι μισθοί ή
10 μηνιαίοι μισθοί ως μπόνους, ανάλογα με το
τμήμα στο οποίο βρίσκονται. Για τους εργαζό-
μενους ηλικίας από 55 ετών και άνω (συμπλη-
ρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021)
προβλέπεται προσαύξηση ποσού 15.000 ευρώ
στο μεικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει
από το σύνολο των βασικών κριτηρίων, για την
πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών
ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα
πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του ερ-
γαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο. Το συνολικό μεικτό ποσό της αποζη-
μίωσης (άθροισμα σημείων Α, Β, Γ) δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ ούτε να
υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ. Στα πο-
σά αυτά θα πρέπει να προστεθούν ποσά από
3.000 έως 20.000 ευρώ, που αντιστοιχούν στην
ασφαλιστική κάλυψη όσων θα αποχωρήσουν. 

ΔΔΕΗ: Άνω των 4 δισ. ευρώ 
οι προσφορές για την ΑΜΚ

Με υπερκάλυψη 2,6 φορές, που συνι-
στά τεράστια επιτυχία, ολοκληρώθη-
κε η διαδικασία της Αύξησης Μετοχι-
κού Κεφαλαίου της ΔΕΗ. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της διοίκησης, τα 4 δισ.
ευρώ αφορούν τοποθετήσεις ξένων
επενδυτών και τα 400 εκατ. ευρώ συγ-
κεντρώθηκαν από τη δημόσια προ-
σφορά στην Ελλάδα. Τα μεγέθη αυτά
δείχνουν την τεράστια απήχηση που
είχε η αύξηση κεφαλαίου κυρίως στο
εξωτερικό. Σημειώνεται ότι το βιβλίο
προσφορών άνοιξε την περασμένη
Τρίτη και μέσα σε μία ώρα είχε υπερ-
καλυφθεί ο στόχος της έκδοσης, που
ήταν 1,35 δισ. ευρώ με την τιμή της
μετοχής στα 9,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το 10% του μετοχικού
κεφαλαίου καλύφθηκε από το CVC
Capital, ενώ η ΔΕΗ μέσω της αύξησης
κεφαλαίου θα ενεργοποιήσει το
επενδυτικό της πλάνο, το οποίο αγγί-
ζει τα 9 δισ. ευρώ. Μάλιστα τα 6 δισ.
ευρώ θα επενδυθούν την πρώτη τριε-
τία και θα κατευθυνθούν κυρίως σε
προγράμματα πράσινης μετάβασης,
δηλαδή σε projects καθαρών μορφών
ενέργειας. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η
κεφαλαιακή βάση της επιχείρησης,
έτσι ώστε να προχωρήσει στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της, αλλά και
στη δραστηριοποίησή της στον κλάδο
των τηλεπικοινωνιών. 

Ποιοι οι όροι, τα κίνητρα και 
οι δικαιούχοι - Η προθεσμία
υποβολής ενδιαφέροντος 
θα ολοκληρωθεί 
στις 30 Νοεμβρίου
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Εθελουσία με
αποζημιώσεις
έως 200.000 €



Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσί-
ευσε έκθεση σχετικά με τα
εθνικά μέτρα φερεγγυότητας

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμ-
φωνα με την εν λόγω έκθεση, οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και άλλες ευρω-
παϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να απο-
φύγουν τις πτωχεύσεις, μεταξύ άλλων,
χάρη σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών μέ-
τρων φερεγγυότητας που εφαρμόστη-
καν από τα κράτη-μέλη μετά την πανδη-
μία της Covid-19. Η έκθεση υπογραμμί-
ζει τον τρόπο με τον οποίο ένα ευρύ φά-
σμα εθνικών μέτρων, συμπεριλαμβανο-
μένων των αναστολών χρέους, των δια-
σφαλίσεων για τους εργαζομένους και
των δημοσιονομικών μέτρων, συνέβαλε
στο να αποτραπεί η μετατροπή μιας κρί-
σης ρευστότητας σε ευρύτερη κρίση
φερεγγυότητας για τις ευρωπαϊκές επι-
χειρήσεις. Η έκθεση βασίζεται στις εμ-
πειρίες των εθνικών εμπειρογνωμόνων
του χρηματοπιστωτικού τομέα που διο-
ρίστηκαν από τους εθνικούς απεσταλ-

μένους για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις στην εκδήλωση με τίτλο «SME En-
voys Finance - Exchange of good prac-
tices on national solvency measures
for SMEs» (Απεσταλμένοι για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, ζητήματα χρημα-
τοδότησης - Ανταλλαγή ορθών πρακτι-
κών σχετικά με τα εθνικά μέτρα φερεγ-
γυότητας για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις), που πραγματοποιήθηκε τον Σε-
πτέμβριο.

Στην εκδήλωση αυτή, τα κράτη-μέλη

αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τα
μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβα-
ση σε χρηματοδότηση συνεπεία της
πανδημίας. Οι εμπειρίες που παρουσιά-
στηκαν στην έκθεση δείχνουν ότι τα
κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει κατά κύ-
ριο λόγο γνωστά και καθιερωμένα μέ-
τρα, όπως δάνεια και μέσα μετοχικού
κεφαλαίου, όπου βασικό ρόλο διαδρα-
μάτισαν τα εθνικά αναπτυξιακά ιδρύμα-
τα και οι παραδοσιακοί χρηματοδότες.
Οι κύριοι δικαιούχοι των εργαλείων αυ-
τών ήταν οι μικρότερες επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, πολλά κράτη-μέλη προ-
σέφεραν επίσης νέα εργαλεία, όπως
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και εν-
διάμεση χρηματοδότηση, τα οποία είναι
ιδιαίτερα χρήσιμα για τις υπερχρεωμέ-
νες επιχειρήσεις, καθώς και επιχορη-
γήσεις και συνδυαστικά προγράμματα
που συνδυάζουν επιστρεπτέα και μη
επιστρεπτέα στήριξη.

Προμέρισμα 0,20 ευρώ 
μοιράζει η Motor Oil

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,20
ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσμα-
τος της χρήσης 2021 αποφάσισε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Motor Oil. Σημειώνεται ότι το ποσό προ-
σωρινού μερίσματος χρήσης 2021 που θα καταβλη-
θεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το πο-
σό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές
που κατέχει η εταιρεία (380.407 μετοχές) οι οποίες
δεν δικαιούνται προσωρινού μερίσματος. Κατόπιν
τούτου, το μεικτό ποσό προσωρινού μερίσματος
χρήσης 2021 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο
ποσό των 0,20068913 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι
του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι
μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα
αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της Τρί-
της 9 Νοεμβρίου 2021 (record date) για τη Μότορ Όιλ
(Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ. 

Πετρόπουλος: Με 138% 
έτρεξαν τα καθαρά κέρδη
Σημαντική ενίσχυση των αποτελεσμάτων της ανα-
κοίνωσε για το εννεάμηνο η Πέτρος Πετρόπουλος
ΑΕΒΕ, με τις πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο
1η Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου να σημειώνουν αύ-
ξηση κατά 42,6% στα 110,7 εκατ. ευρώ από 77,6 εκατ.
ευρώ στις 30/9/2020. Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθη-
κε κατά 98% και ανήλθε σε 8,8 εκατ. ευρώ από 4,5
εκατ. ευρώ στις 30/9/2020. Τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση
153%, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα
του 2020. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώ-
ματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 138% και ανήλθαν
σε 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,0 εκατ. ευρώ στις
30/9/2020. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μει-
ώθηκε κατά 43,3% στα 14,0 εκατ. ευρώ από 24,7 εκατ.
ευρώ στις 31/12/2020 και ο καθαρός τραπεζικός δα-
νεισμός μειώθηκε κατά 93,3% και ανήλθε σε 0,9
εκατ. ευρώ, από 13,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020. 

ΓΕΚΕ: Με 100% η Δωροθέα Κεφαλά
Η εταιρεία ΓΕΚΕ ανακοίνωσε πως στις 3 Νοεμ-

βρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τη
Δωροθέα Κεφαλά του δικαιώματος εξαγοράς, μέσω
της οποίας αποκτήθηκαν 168.709 κοινές, ονομαστι-
κές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, έναντι τιμή-
ματος 5,75 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, ο
προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα κατέχουν
σήμερα συνολικά το 100% των μετοχών και δικαιω-
μάτων ψήφου της εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Χθες, Πέμπτη, καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» άνω των
13,3 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος. «Την
Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις φυτικού και
ζωικού κεφαλαίου ύψους 13.372.350,81 ευρώ σε 8.516 δικαιούχους αγρότες», δήλω-
σε και πρόσθεσε: «Η διαδικασία της πληρωμής προκαταβολών και αποζημιώσεων συ-
νεχίζεται, αφού όσα πορίσματα προωθούνται από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του
ΕΛΓΑ στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού διεκπεραιώνονται άμεσα, με δεδομέ-
νη την απαιτούμενη ταμειακή ρευστότητα, κατόπιν της διασφάλισης των αναγκαίων
δαπανών για τις αποζημιώσεις σε εφαρμογή της ψηφισθείσης νομοθεσίας για τον
“Παγετό Άνοιξη 2021”, ν. 4820/2021». Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών θα κατευ-
θυνθεί στον νομό Πέλλας και θα ανέρχεται σε 3.473.186,06 ευρώ. Ακολουθούν ο νο-
μός Λάρισας με 2.732.954,81 ευρώ και ο νομός Καστοριάς με 1.868.203,55 ευρώ.

Κατά τη δεκάμηνη περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021, οι συνολικές πωλή-
σεις για τον Όμιλο Jumbo αυξήθηκαν κατά 7% περίπου σε σχέση με το αντίστοι-
χο περσινό διάστημα. Ο Οκτώβριος 2021 παρέμεινε σε θετικό έδαφος καταγρά-
φοντας αύξηση κατά 0,6% περίπου σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020. Η Ελλά-
δα και η Κύπρος κατέγραψαν θετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων καθώς τα
εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και χωρίς την επιβολή νέων μέ-
τρων. Τον Οκτώβριο του 2021, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -
χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση
κατά 2,8% περίπου, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020. Συνολικά, οι καθα-
ρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρι-
κές συναλλαγές- για το δεκάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021) εί-
ναι αυξημένες κατά 3% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Jumbo: Με οριακά θετικό πρόσημο οι πωλήσεις τον Οκτώβριο

Καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις για τον «Παγετό Άνοιξη 2021»

ΕΕ: Πώς τα μέτρα φερεγγυότητας 
αναχαίτισαν κύμα πτωχεύσεων



Δέσμευση ΤτΕ 
να συμβάλει στους στόχους
της συμφωνίας των Παρισίων

«Σ
το πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 26), η
Τράπεζα της Ελλάδος με την παρούσα δήλωση

εκφράζει τη δέσμευσή της να συμβάλει, εντός των αρ-
μοδιοτήτων της, στην επίτευξη του στόχου που περιλαμ-
βάνεται στο άρθρο 2.1(γ) της Συμφωνίας των Παρισίων
και προβλέπει ότι οι χρηματοδοτικές ροές θα πρέπει να
γίνουν συμβατές με μια πορεία που οδηγεί σε χαμηλές
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και σε μια ανάπτυξη
ανθεκτική στις μεταβολές του κλίματος. Η δέσμευση αυ-
τή στηρίζει τη Διακήρυξη της Γλασκόβης του Δικτύου
για ένα Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και τη δέ-
σμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την
ανάληψη δράσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή που
δημοσιεύθηκαν και έχουν στόχο να επιταχυνθούν οι
προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών και των εποπτι-
κών αρχών για ένα πράσινο χρηματοπιστωτικό σύστημα
και για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με
την κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια η
Τράπεζα της Ελλάδος πέτυχε μια σειρά από ορόσημα σε
θέματα κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος». 

Αλλαγές στη σύνθεση ΔΣ της Yalco

Αλλαγές στο ΔΣ της Yalco μετά την παραίτηση των
Ιωάννη Βεζύρογλου και Αμεντέο Οντόνι για προσωπι-
κούς λόγους, με τις από 29/10/2021 επιστολές τους.
Την 1η Νοεμβρίου συνεδρίασε το ΔΣ και εξέλεξε ως
νέα μέλη του, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων,
τον Μιχαήλ Μπουτάρη και τη Μαριάννα Γερακίτη.

Αποχωρεί έπειτα 13 έτη 
στη Metro η Μ. Παπαδοπούλου

Έπειτα από 13 χρόνια συνεργασίας, η Μαριάννα Παπα-
δοπούλου αποχωρεί από τη Metro ΑΕΒΕ, όπου ασκούσε
καθήκοντα γενικής διευθύντριας μάρκετινγκ. Η Μαριάν-
να Παπαδοπούλου διαθέτει μακρά και πολύπλευρη δια-
δρομή σε ένα ευρύ φάσμα ελληνικών και πολυεθνικών
οργανισμών, τόσο στα CPGs όσο και στη λιανική και χον-
δρική τροφίμων, έχοντας συνεργαστεί επίσης με εται-
ρείες όπως η Elbisco, η Κατσέλης και η Hasbro, με ση-
μαντική εμπειρία στα strategy & business planning,
brand building, franchising, omnichannel marketing &
e-commerce. Ο CEO της Metro Αριστοτέλης Παντελιά-
δης δήλωσε: «Στη μακροχρόνια συνεργασία μας, η Μα-
ριάννα είχε καθοριστική συνδρομή στις επιτυχίες μας.
Διαμόρφωσε και αναβάθμισε την νέα εικόνα και ταυτό-
τητα των Μy market, ιδίως μετά την εξαγορά της Βερό-
πουλος, σχεδίασε τον μετασχηματισμό μας σε Om-
nichannel καθώς και τη στρατηγική των METRO Cash &
Carry και ώθησε την εξωστρέφειά μας. Την ευχαριστώ
και της εύχομαι πάντα επιτυχίες».

Έφτασε τα 80 καταστήματα η Watt+Volt
Με την πρόσφατη διπλή προσθήκη των καταστημάτων

στο Παγκράτι και την Καλλιθέα, η Watt+Volt εγκαινίασε
το 80ό της κατάστημα, αποδει-
κνύοντας πως η διεύρυνση του
δικτύου των φυσικών καταστη-
μάτων της είναι βασική προτε-
ραιότητα του αναπτυξιακού της
πλάνου. Όπως σημειώνει η
σχετική ανακοίνωση, στα καταστήματα της Watt+Volt, ο
πελάτης έχει την ευκαιρία να ζήσει μια ολοκληρωμένη
εμπειρία ενέργειας και με τη βοήθεια του άρτια καταρτι-
σμένου προσωπικού να γνωρίσει τα πάντα γύρω από το
ρεύμα και το φυσικό αέριο, διαλέγοντας το πρόγραμμα
που τον συμφέρει πραγματικά, να ανακαλύψει τον κό-
σμο της «έξυπνης» ενέργειας, τα οφέλη της ηλεκτροκί-
νησης και να μετατρέψει το σπίτι του σε αυτόνομο προ-
σφέροντάς του ασφάλεια αλλά και οικονομία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Διπλή διάκριση για τη Noval Property 
Η Noval Property έλαβε διπλή διάκριση στα

Property Awards 2021, αποσπώντας το βραβείο
«Property Investment Company of the Year»,
ενώ και το εμπορικό κέντρο River West έλαβε το
χρυσό βραβείο στην ενότητα «Commercial De-
velopment/Retail New Development» για την
ανάπτυξη του River West Open, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Τα ετήσια βραβεία Proper-
ty Awards, που διοργανώνονται από την Bous-
sias Communications με τη συνδρομή διακεκρι-
μένων μελών ανεξάρτητης κριτικής επιτροπής,
επιβραβεύουν τα αρτιότερα έργα, δημιουργούς
και εταιρείες property & development στην Ελ-
λάδα. Η τιμητική διάκριση «Property Investment
Company of the Year» επισφραγίζει τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο που κατέχει η Noval Property
στον κλάδο ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων,
διαθέτοντας ένα σύγχρονο και ευρύ χαρτοφυλά-
κιο ακινήτων.

Κερδοφόρο 9μηνο 
για Αlpha Trust Ανδρομέδα
Η Αlpha Trust Ανδρομέδα εμφάνισε το εννεά-
μηνο του 2021 καθαρά κέρδη 2,48 εκατ. ευρώ,
έναντι ζημιών -1,71 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο εννεάμηνο
του 2020. Τα ακαθάριστα
έσοδα της εταιρείας
ανήλθαν σε 3,73
εκατ., έναντι ζημιών -
1,30 εκατ., της αντί-
στοιχης περσινής πε-
ριόδου. Τα κέρδη προ φό-
ρων ανήλθαν σε 2,49 εκατ. έναντι ζημιών -1,70
εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Για
την περίοδο από 1/1/2021 έως 30/9/2021 το
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε άνοδο
19,56% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλα-
κίου (ΝΑV) να ανέρχεται σε 14,47 εκατ. ή 36,07
ανά μετοχή στις 30/9/2021.

Alpha Bank Cyprus: Νέος πρόεδρος
ΔΣ ο Μιχάλης Κολακίδης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Al-
pha Bank Κύπρου αναλαμβάνει ο Μιχάλης Κολα-
κίδης, σηματοδοτώντας την πρόθεση της Alpha
Bank να ενισχύσει την παρουσία της στην Κύπρο.
Η επιλογή του κ. Κολακίδη, ο οποίος έχει υπηρε-
τήσει κατά το παρελθόν με επιτυχία σε ηγετικές
θέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων, σηματοδοτεί τη
δέσμευση του μετόχου και του ΔΣ της τράπεζας
στην υλοποίηση του αναπτυξιακού επιχειρηματι-
κού πλάνου και την ενδυνάμωση της παρουσίας
της στην κυπριακή τραπεζική αγορά, μέσα από
την επιτάχυνση του ψηφιακού της μετασχηματι-
σμού και την περαιτέρω αύξηση του αποτυπώμα-
τός της στον επιχειρηματικό τομέα.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Κώστας Τσιμίκας είναι,
πλέον, brand name στη Λί-
βερπουλ. Μετά την ονειρι-
κή εμφάνιση που έκανε την

Τετάρτη κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρί-
της στους ομίλους του Champions
League, εισέπραξε και πάλι την «πα-
τρική αγκαλιά» του Γερμανού προπο-
νητή Γιούργκεν Κλοπ και στο ποδο-
σφαιρικό χρηματιστήριο σήμανε συ-
ναγερμός. 

Πόσο κοστίζει, πλέον, ο Έλληνας
αριστερός μπακ, ο οποίος πήγε
στους «ρεντς» για να κάνει τη ρε-
ζέρβα του Σκωτσέζου Άντριου Ρόμ-
περτσον, που κοστολογείται στα 60
εκατ. ευρώ; Ο Ρόμπερτσον θεωρεί-

ται το καλύτερο αριστερό μπακ του
κόσμου αυτή τη στιγμή και ο Κλοπ
προτίμησε τον Τσιμίκα σε ένα ματς
που «έκαιγε», με μια ομάδα σκληρο-
τράχηλη, ορθολογική και… αντια-
θλητική πολλές φορές. 

Ο Τσιμίκας πουλήθηκε από τον
Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ με 16,5
εκατ. ευρώ. Γνώριζε ότι πήγαινε στην
πρωταθλήτρια Ευρώπης και ότι θα
έβρισκε μπροστά του τον Ρόμπερτσον,
ήρθε και ο τραυματισμός του, τον πήγε
πίσω, έτσι η τιμή του στο διεθνές χρη-
ματιστήριο έπεσε στα 10 εκατ. ευρώ.
Ήξερε, όμως, ότι στα χέρια του μεγά-
λου ψυχολόγου Γιούργκεν Κλοπ μπο-
ρεί να ελπίζει. Είχε, άλλωστε, πάρει

συστάσεις από τον Σωκράτη Παπαστα-
θόπουλο, συμπαίκτη του στην Εθνική,
ότι ο Κλοπ έχει τον τρόπο του. 

Δυο χρόνια έζησαν μαζί στην Μπο-
ρούσια Ντόρτμουντ ο Παπασταθόπου-
λος με τον Κλοπ. Το αποτέλεσμα; Ο
Κλοπ από έναν καλό παίκτη, μεταμόρ-
φωσε τον Σωκράτη σε στόπερ ελίτ. 

Δυο χρόνια αργότερα ο Μεσσήνιος
αμυντικός πουλήθηκε με 40 εκατ. ευ-
ρώ στην Άρσεναλ. Ήξερε συνεπώς τι
εστί Κλοπ και ενημέρωσε σχετικά τον
Τσιμίκα. Ο Κλοπ, παρότι διατηρεί ακό-
μα καλές σχέσεις με τον Παπασταθό-
πουλο, δεν τον ρώτησε. Διότι γνώριζε
τον τρόπο παρέμβασης στον ψυχολο-
γικό κώδικα των παικτών που προέρ-

χονται από διαφορετικές κουλτούρες.
Δεν είναι τυχαίο που στη βιβλιοθήκη
του υπάρχουν τα βιβλία των Καρλ Γι-
ουνγκ, Βίλχελμ Ράιχ, Ζακ Λακάν και
Φρίντριχ Νίτσε. 

Κόντρα στην Ατλέτικο ο Κώστας Τσι-
μίκας είχε 40 εύστοχες πάσες, στις 48
που επιχείρησε. Με δυο σέντρες-μοι-
ρογνωμόνιο βρήκε τον Ντιόγκο Ζότα:
την πρώτη του κεφαλιά απέκρουσε ο
Σλοβένος γκολκίπερ Όμπλακ, τη δεύ-
τερη, επίσης με σέντρα, ο Πορτογάλος
φορ την έστειλε άουτ. Τότε ξέσπασε το
«Άνφιλντ» φωνάζοντας «Τσίμι, Τσί-
μι». Είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις
πάσες «μισό γκολ», αλλά οι επιθετικοί
αστόχησαν.

Λατρεία  Κλοπ για «Τσίμι»

Οι αριθμοί 
του Τσιμίκα
• 1 απομάκρυνση της μπάλας

• 1 τάκλιν

• 2/3 μονομαχίες στο χορτάρι

• 2/6 εναέριες μονομαχίες

• 66 ενέργειες

• 40/48 πάσες

• 4 πάσες - ευκαιρίες

• 4/8 εύστοχες σέντρες

• 2/3 μακρινές μπαλιές

• 2 πάσες - μεγάλες ευκαιρίες

• 1/1 πετυχημένες ντρίμπλες

• 13 λάθη

• 1 φάουλ
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O
Γεράσιμος Μήτογλου, κεντρι-
κός μπακ της ΑΕΚ, που καθιε-
ρώθηκε με την έλευση του Αρ-

γύρη Γιαννίκη, καθώς και ο Δημήτρης
Γούτας, πρώην παίκτης του Ατρομήτου
και νυν της τουρκικής Σίβασπορ, είναι τα
δυο νέα πρόσωπα στην Εθνική, ενόψει
των δυο τελευταίων αγώνων στα προ-
κριματικά του Μουντιάλ 2022, με την
Ισπανία την προσεχή Πέμπτη 11/11 και
την Κυριακή 14/11 στο ΟΑΚΑ. Έμεινε
εκτός αποστολής ο Κυριάκος Παπαδό-
πουλος του Ατρομήτου. Μόλις οι 9 από
τους 24 αγωνίζονται στο ελληνικό πρω-
τάθλημα! Η Ελλάδα έχει μαθηματικές
ελπίδες πρόκρισης: θα πρέπει να κερδί-
σει και τα δυο παιχνίδια και στο τελευ-
ταίο, η Ισπανία να μη νικήσει στην έδρα
της τη Σουηδία. Αναλυτικά η 24άδα:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Αλέξανδρος
Πασχαλάκης, Γιώργος Αθανασιάδης,
Θανάσης Ανδρούτσος, Μανώλης Σάλια-
κας, Παντελής Χατζηδιάκος, Γιώργος
Τζαβέλλας, Δημήτρης Γούτας, Δημή-
τρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας,
Γιώργος Κυριακόπουλος, Γεράσιμος

Μήτογλου, Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος
Μασούρας, Τάσος Μπακασέτας, Σωτή-
ρης Αλεξανδρόπουλος, Ανδρέας Μπου-
χαλάκης, Μανώλης Σιώπης, Μάριος
Βρουσάι, Δημήτρης Λημνιός, Χρήστος
Τζόλης, Πέτρος Μάνταλος, Βαγγέλης
Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας.

Νέα πρόσωπα Μήτογλου και Γούτας Άοσμαν θέλει η ΑΕΚ
Τον Σύριο Άιας Άοσμαν του Ιωνικού έβαλε στο

στόχαστρο η ΑΕΚ για τη μεταγραφική περίοδο
του Ιανουαρίου. Πρόκειται για εκπληκτική περί-
πτωση παίκτη. Στα έξι γκολ που έχει πετύχει έως
τώρα στο πρωτάθλημα η ομάδα της Νίκαιας, ο
Άοσμαν σκόραρε τα μισά και έδωσε τις ασίστ για
τα άλλα τρία! Ο Άοσμαν είναι ο δεύτερος Σύριος
που παίζει στον Ιωνικό, μετά τον μεγάλο Αφάς την
επταετία 1997-2004.

Επιτέλους… χώρισαν

Το ενδεχόμενο διαζύγιο του διεθνούς Αργεντι-
νού σέντερ φορ Μάουρο Ικάρντι της Παρί Σεν
Ζερμέν με τη σύζυγό του Γουάντα Νάρα επισκία-
σε ακόμα κι αυτή την ομάδα της Παρί και την
αποτυχία της να νικήσει τη Λειψία (2-2). Τελικά,
χώρισαν κι ο κόσμος της Παρί μπορεί να κοιμάται
ήσυχος ότι ο Μάουρο απέκτησε την ελευθερία
του να ασχοληθεί με την ομάδα. Και τα μοντέλα…

Ανταλλαγή Ονανά - Έρικσεν
Ανταλλαγή του Καμερουνέζου γκολκίπερ Αν-

τρέ Ονανά με τον Κρίστιαν Έρικσεν πρότεινε η Ίν-
τερ στον Άγιαξ. Ο Έρικσεν, που συγκλόνισε τον
κόσμο του ποδοσφαίρου όταν έπαθε έμφραγμα
στον αγώνα Δανία - Ισλανδία στο πρόσφατο Euro
2020, δεν θα μπορεί, πλέον, να παίζει στο ιταλικό
ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Ίντερ, αν προηγου-

μένως δεν του αφαιρεθεί η συσκευή ICD που
υποβοηθά την καρδιά του.

Μεγάλη νίκη 
της Λίβερπουλ 

Η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 την Ατλέτικο
(Ζότα, Μανέ) στο σημαντικότερο ματς

της Τετάρτης στο Champions League. Τα
άλλα αποτελέσματα: Μάντσεστερ Σίτι -

Κλαμπ Μπριζ 4-1, Μίλαν - Πόρτο 1-1, Ρεάλ Μαδρί-
της - Σαχτάρ 2-1, Λειψία - Παρί Σεν Ζερμέν 2-2
(δεν έπαιξε ο τραυματίας Μέσι), Ντόρτμουντ -
Άγιαξ 1-3, Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπεσίκτας 4-0,
Σερίφ Τίρασπολ - Ίντερ 1-3.

Παζάρι… λαϊκής για τον Τσάβι
Η Μπαρτσελόνα θέλει για προπονητή τον θρύλο της
Τσάβι, αλλά πρέπει να πληρώσει για να τον έχει. Και
προς το παρόν, δεν έχει για να πληρώσει τους Καταρια-
νούς της Αλ Σαντ. Κατά πώς γράφει ο ισπανικός Τύπος,
η αντιπροσωπεία των «μπλαουγκράνα» στο Κατάρ
πρόσφερε 2 εκατ. ευρώ στην Αλ Σαντ για την αποδέ-
σμευση του Τσάβι. Στο Κατάρ, όπως είναι γνωστό, τέ-
τοιο ποσό είναι για να… παίζουν οι σεΐχηδες, όχι για
μπίζνες. Αναμένεται νέα συνάντηση σήμερα.

«Χρυσός» 
ο Ζίφκοβιτς

Τα τυπικά απομένουν στον ΠΑΟΚ για να ολοκληρωθεί η παραμονή του Σέρβου διεθνούς μεσοεπιθετικού
Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Η αρχική συμφωνία αφορά συμβόλαιο τριών χρόνων για τον 25χρονο Σέρβο. 
Όσον αφορά το χρηματικό, θα παίρνει περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο και θα καταστεί, 
έτσι, ο πλέον ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του «δικεφάλου του Βορρά».



Ο
ι «Έλλα και Άλλυ» είναι τα πρώτα έντυ-
πα «παιδιά» της Ζέτας Δούκα. Το απίθα-
νο δίδυμο συστήθηκε πρόσφατα στο
κοινό από τη δημοφιλή ηθοποιό, η

οποία μίλησε στην «Political» για το παρθενικό της
ταξίδι στην παιδική βιβλιογραφία, με συνοδοιπόρο
και εμπνεύστρια την 5χρονη μοναχοκόρη της.

«Το ταξίδι μου με την Έλλα και την Άλλυ ξεκίνησε
στην πρώτη καραντίνα. Είχα χρόνο και ανεβασμένη
διάθεση για να ασχοληθώ με το γράψιμο, που αποτε-
λεί αγαπημένη συνήθεια χρόνων. Οι φανταστικές
ηρωίδες μου υπερασπίζονται την αξία της φιλίας, μι-
λούν για τη γυναικεία υποστήριξη και αποδέχονται τη
διαφορετικότητα με έναν τρόπο απλό και κατανοητό,
όπως πρέπει να λέγονται όλα τα σημαντικά πράγμα-
τα», αποκάλυψε η πρωταγωνίστρια της φετινής θεα-
τρικής υπερπαραγωγής «Η κυρία επιθεώρηση».

Η Ζέτα Δούκα εκτός από επιτυχημένη ηθοποιός
και πρόσφατα συγγραφέας είναι μια ευτυχισμένη
σύζυγος και μητέρα. Με την κόρη της Θάλεια μοιρά-
ζονται αγκαλιές, φιλιά, ζωγραφιές, μαγειρέματα,
κουβέντες, γέλια αλλά και βόλτες στη φύση που τό-
σο λατρεύει η μικρή «πριγκίπισσά της», γιατί μα-
ζεύει λουλούδια και στέλνει φιλιά στα σύννεφα! Η
μικρή έχει πολλά κοινά με τις « Έλλα και Άλλυ»
όπως την αθωότητα, την καλοσύνη και την ανιδιοτε-
λή αγάπη, χαρίσματα που αναδεικνύονται στην
ομώνυμη έκδοση της διάσημης μαμάς της.

«Έχοντας κόρη -και εμπνεύστρια- έχω διαβάσει
άπειρα παιδικά βιβλία. Κατέληξα, λοιπόν, πως ο ευ-
θύς τρόπος είναι ο σωστός για να μιλήσεις στη νέα
γενιά με στόχο μια καλύτερη κοινωνία. Τα βιβλία για

μικρούς είναι ιδανικά και για εμάς τους μεγάλους,
Μέσα από τα μάτια των παιδιών, έχουμε την ευκαι-
ρία να αναθεωρήσουμε και να αναγεννηθούμε»,
υποστήριξε η Ζέτα Δούκα. Και συνέχισε: «Νιώθω
πολύ τυχερή! Γιατί σε αυτό το παρθενικό μου ταξίδι
στον χώρο των εκδόσεων έχω την ευλογία να συμ-
πλέω με υπέροχους ανθρώπους που εισχωρούν στο
μυαλό μου και τα κάνουν όλα ευκολότερα. Ο 19χρο-
νος genius ζωγράφος/φοιτητής Αρχιτεκτονικής και
βαφτισιμιός μου Θάνος Καρανίκας, η εκπαιδευτι-
κός/παιγνιοθεραπεύτρια Χρύσα Τσουκαλά και τα
χρυσά παιδιά-θαύματα των εκδόσεων Key Books,
Βλάσης Μαρωνίτης και Βασίλης Βαρδάκας είναι
απλώς θαυμαστοί». 

Η επίσημη παρουσίαση της «Έλλας» και της «Άλ-
λυς» πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο 3ο Δημοτικό
Σχολείο Χαϊδαρίου. Στο πλευρό της συγγραφέως
ήταν ο σύζυγός της Μιχάλης Χατζηαντωνάς, η μητέρα
της, φίλοι και μαθητές, με επίσημους προσκεκλημέ-
νους τους Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Θανάση
Ευθυμιάδη που μίλησαν για την έκδοση. Τρίτη ομιλή-
τρια ήταν η ενθουσιασμένη Θάλεια, η οποία στάθηκε
μπροστά στο μικρόφωνο και κατέκτησε ένα ζωηρό
χειροκρότημα για τα υπέροχα λογάκια της!
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•  Άγνωστοι ρήμαξαν τα καμαρίνια
του «The Voice», όπως και του Νίκου
Κοκλώνη, κλέβοντας ό,τι βρήκαν
μπροστά τους.

• Η Κωνσταντίνα «κάρφω-
σε» την Άννα Βίσση. «Η Βίσ-
ση… κλότσησε και δεν με
ήθελε στην αφίσα» αποκά-
λυψε η τραγουδίστρια!

•  «GNTM»: Τα σπόιλερ αποκαλύπτουν
την τριάδα του τελικού: Όλγα Ντάλλα,
Κυβέλη Χατζηευστρατίου και Κων-
σταντίνος Τσαγκάρης.

• Εξιτήριο πήρε από το νοσο-
κομείο ο Αντρέας Μικρού-
τσικος έπειτα από τρεις μή-
νες νοσηλείας.

•  Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη Δήμη-
τρα Αλεξανδράκη. Το γνωστό μοντέ-
λο παραμένει σε ιδιωτική κλινική για
εξετάσεις.

• Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας
Λάσκος ύστερα από πολυή-
μερη μάχη με σοβαρή ασθέ-
νεια. Τελευταία του εμφάνι-
ση ήταν στη σειρά «Παρου-
σιάστε».

•  Η 22χρονη Άννα Παυλίδου κατέ-
κτησε τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς
2021» παίρνοντας το εισιτήριο για τον
διαγωνισμό «Μις Κόσμος».

• Τα φετινά καλλιστεία
ομορφιάς πραγματοποιήθη-
καν το βράδυ της Τετάρτης
με παρουσιάστρια τη χορο-
γράφο Γκαλένα Βελίκοβα.

•  Χθες τα ξημερώματα ο Τάσος Ξιαρ-
χό έσβησε από το Instagram όλες τις
αναρτήσεις του, εκτός από το βίντεο
με τη Natasha Kay. 

• Ο μουσικοσυνθέτης Γιώρ-
γος Μουκίδης στο πλευρό
του Γρηγόρη Πετράκου:
«Νόσησα δύο φορές από κο-
ρονοϊό. Δεν θα κάνω το εμ-
βόλιο».

•  Δέκα κιλά έχασε η Μπέσσυ Αργυ-
ράκη από την ημέρα που μπήκε στο
«Dancing with the Stars»!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα «Έμπνευσή μου 

η κορούλα μου»



Μήνυση κατά Γιαγκούση Happy birthday! 

Ξεχωριστή η χθεσινή ημέρα για την Καίτη
Γαρμπή. Η αδελφή της Λιάνα είχε γενέθλια
και η δημοφιλής τραγουδίστρια έσπευσε να
της ευχηθεί δημόσια: «Μέχρι να φτάσεις τα
100 (άρα 102 εγώ για να ’μαστε μαζί) εύχομαι
να σου δίνει ο Θεός σε αφθονία όλα Του τα κα-
λά και να σου εκπληρώνει όλα σου τα όνειρα!
Να ζήσεις Λιανάκι και χρόνια πολλάαα, παν-
τού να σκορπίζεις της γνώσης το φως και
όλοι να λένε να η μικρή αδερφή της Καίτης»!

Συγκινητικό αντίο

Δύσκολες ώρες για τον δημοσιογράφο της «Po-
litical» Γιώργο Ευγενίδη. Ο newscaster του με-
σημεριανού δελτίου στο Star «έχασε» χθες τον
αγαπημένο του παππού, τον οποίο αποχαιρέτησε
με ένα συγκινητικό ποστ: «Ο γλυκός μας Σταμά-
της, ο παππούς μου, έφυγε στα 93 του. Δεν ξέρω
αν ως αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπήρξε αυστηρός, αλλά
εγώ, ανάμεσα στους πολλούς ανθρώπους που
γνωρίζω, δεν γνώριζα κανέναν τόσο ανεπιτή-
δευτα καλό, γλυκό και πράο (...) να μου λέει αυτό
το αρχαιοπρεπές “Αιέν Αριστεύειν”».

Ταξίδι-αστραπή στο Άμστερν-
ταμ για τη Μαρία Μπακοδήμου.
Η γνωστή παρουσιάστρια «πέ-
ταξε» στην ολλανδική πρω-
τεύουσα για να γιορτάσει τα
«sweet 21» γενέθλια του με-
γάλου της γιου Νικήτα Αργυρό-
πουλου. Ο κούκλος φοιτητής
φωτογραφήθηκε με τη διάσημη
μαμά του στο Instagram και η
κριτής του «J2US» χαρούμενη,
περήφανη και αμακιγιάριστη
του ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά,
Νικήτα μου. Χαρούμενα 21.
Υγεία κι ευτυχία».

Χολιγουντιανό τετ α τετ
Τον σταρ του Χόλιγουντ Έρικ Ρόμπερτς
υποδέχτηκε στο «The 2night show» ο
Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο δημοφιλής
Αμερικανός ηθοποιός μίλησε για τη
θυελλώδη ζωή του, τη διάσημη αδελφή
του Τζούλια Ρόμπερτς αλλά και για την
ταινία του Άνθιμου Ανανιάδη «The
Greek job» στην οποία πρωταγωνιστεί.
«Μια πολύ όμορφη στιγμή, μ’ έναν πολύ
ωραίο τύπο και υπέροχο ηθοποιό», σχο-
λίασε ο παρουσιαστής.

Ελληνίδα μάνα!

Σ
τα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους ο Μάκης Χρι-
στοδουλόπουλος και η Λίτσα Γιαγκούση. Ο λαϊκός ερμη-
νευτής «απάντησε» με μήνυση εναντίον της τραγουδί-

στριας, μετά τις καταγγελίες της για επίδειξη κακής συμπεριφο-
ράς στην καλοκαιρινή συνεργασία τους. «Ανεπίτρεπτη, προ-
σβλητική συμπεριφορά, που με ανάγκασε ν’ αποχωρήσω. Μπή-
κα στην πρεμιέρα, στο δεύτερό μου πρόγραμμα και αντί για σα-
ράντα λεπτά, τραγούδησα δέκα. Έκανε φινάλε η ορχήστρα, γιατί
έπρεπε να βγει ο Μάκης. Δεν σέβεται κανέναν άνθρωπο και κοι-
τάει μόνο τον εαυτό του. Δεν του το είπα τότε και το μετάνιωσα»,
αποκάλυψε στη συνέντευξή της η Λίτσα Γιαγκούση, τονίζοντας
πως και στο παρελθόν είχε επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό
πάλι με τον ίδιο συνάδελφό της. Ο μάνατζερ του Μάκη Χριστο-
δουλόπουλου μίλησε χθες στην εκπομπή «Πρωινό» και ισχυρί-
σθηκε πως η τραγουδίστρια τα βγάζει από το μυαλό της.
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Ξαφνικά φίλες!
Μπορεί στο παρελθόν να αντάλλαξαν λόγια σκληρά στον τηλεοπτικό
αέρα των εκπομπών τους και ειρωνείες στο διαδίκτυο, όμως ήρθε η
στιγμή να λύσουν τις… διαφορές τους. Η Κατερίνα Καινούργιου
έπεισε τη Ναταλία Γερμανού να της δώσει συνέντευξη για μια κου-
βέντα εφ’ όλης της ύλης, με προγραμματισμένη την πολυαναμενόμε-
νη προβολή της σήμερα το πρωί στη «Super Κατερίνα» στον Alpha.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Μ
ια από τις πιο συνηθισμένες επεμβά-
σεις είναι η χειρουργική αποκατάστα-
ση των κηλών του κοιλιακού τοιχώμα-
τος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η

επιστήμη έχει εξελιχθεί και πλέον η ρομποτική χει-
ρουργική έχει συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην ενί-
σχυση της ασφάλειας της χειρουργικής διαδικα-
σίας όσο και στην ταχεία μετεγχειρητική αποκατά-
σταση των ασθενών.

«Σε πρώτο επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να γνω-
ρίζει κανείς ότι μια κήλη εμφανίζεται στο ανθρώπι-
νο σώμα, όταν ένα εσωτερικό τμήμα του (όργανο ή
λίπος) λόγω αυξημένης πίεσης επί εξασθενημένων
μυών του κοιλιακού τοιχώματος ξεπροβάλλει σαν
“εξόγκωμα” από κάποιο χάσμα που δημιουργεί-
ται», αναφέρει ο χειρουργός Χαράλαμπος Σπυρό-
πουλος. Στα αίτια της δημιουργίας κηλών του κοι-
λιακού τοιχώματος περιλαμβάνονται κυρίως η
απότομη ή η χρόνια επαναλαμβανόμενη άρση με-
γάλου βάρους, η βαριά χειρωνακτική εργασία, η
έντονη άσκηση, ο έντονος χρόνιος βήχας, η δυ-
σκοιλιότητα, η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία. Σε κάθε
σημείο επούλωσης κάποιου παλαιού χειρουργικού
τραύματος είναι πιθανό να δημιουργηθεί ένα είδος
κήλης που ονομάζεται μετεγχειρητική κήλη. Ανά-
λογα με το σημείο εντόπισης, διακρίνονται τα εξής
είδη κήλης του κοιλιακού τοιχώματος: 
• ΒΒουβωνοκήλη: Εμφανίζεται στη βουβωνική χώ-
ρα, ακριβώς πάνω από τα γεννητικά όργανα. 

• Ομφαλοκήλη: Εμφανίζεται στον ομφαλό ή πέριξ
αυτού. 
• Μηροκήλη: Εμφανίζεται στη μηροβουβωνική χώ-
ρα, ακριβώς κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο. 
• Επιγαστρική κήλη: Εμφανίζεται κατά μήκος της
κάθετης γραμμής που ενώνει το στέρνο με τον ομ-
φαλό. 
• Μετεγχειρητική κήλη: Εμφανίζεται στην περιοχή
της τομής ή πέριξ αυτής έπειτα από επέμβαση στην
κοιλιακή χώρα. 

Η οριστική αντιμετώπιση μιας κήλης του κοιλια-
κού τοιχώματος δεν θα πρέπει να καθυστερεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της διά-
γνωσής της λόγω της πιθανότητας περίσφιξης, που
αποτελεί την πιο επικίνδυνη επιπλοκή όλων των
μορφών κήλης του κοιλιακού τοιχώματος και απαι-
τεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Εδώ και είκοσι χρόνια η ρομποτική τεχνολογία
έχει ενσωματωθεί στον τομέα της χειρουργικής.
Είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία δί-
νει τη δυνατότητα αντιμετώπισης κάθε μεγέθους
κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, μεγιστοποιών-
τας τα οφέλη και μειώνοντας την ταλαιπωρία του
ασθενούς.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποια είναι η μέθοδος που έχει 
συμβάλει στην οριστική θεραπεία 

Ρομποτική χειρουργική 
«Κατά τη διάρκεια μιας ρομποτικής χειρουργι-
κής αποκατάστασης κήλης ο χειρουργός βρίσκε-
ται μπροστά από μια ρομποτική κονσόλα, απ’
όπου χειρίζεται τα χειρουργικά εργαλεία μέσω
ενός εξελιγμένου συστήματος πλοήγησης. Τα
εργαλεία φέρονται στους αρθρωτούς βραχίονες
του συστήματος, το οποίο εκτελεί με απόλυτη
ακρίβεια τις εντολές του γιατρού. Η μέθοδος αυτή
έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι η
δυνατότητα λεπτομερούς απεικόνισης του χει-
ρουργικού πεδίου. Περισσότερο από κάθε άλλη
μέθοδο, ο γενικός χειρουργός μπορεί να έχει σα-
φή και λεπτομερή εικόνα των εσωτερικών δομών
του ασθενούς και της βλάβης λόγω της δυνατότη-
τας μεγέθυνσης και τρισδιάστατης απεικόνισης.
Στα υπόλοιπα πλεονεκτήματα της μεθόδου περι-
λαμβάνονται η δυνατότητα πραγματοποίησης
σύνθετων αποκαταστάσεων εντός του κοιλιακού
τοιχώματος, που είναι σχεδόν αδύνατο να πραγ-
ματοποιηθούν με άλλη μέθοδο, η ελάχιστη -σχε-
δόν μηδαμινή- απώλεια αίματος, η ελαχιστοποί-
ηση τραύματος και μετεγχειρητικού πόνου, το
βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα, η ελαχιστο-
ποίηση πιθανότητας επιπλοκών, η καλύτερη ευε-
λιξία και η ελευθερία κινήσεων του χειρουρ-
γού», αναφέρει ο κ. Σπυρόπουλος.

Κήλες: Αίτια και αντιμετώπιση 

Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, 
χειρουργός
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Σ ήμερα περνά η Αφροδίτη στο ζώδιο του
Αιγόκερου, μια θέση που δίνει στις
σχέσεις ωριμότητα και ξεκάθαρα όρια.

Συνήθως η Αφροδίτη παραμένει σε ένα ζώδιο
τέσσερις εβδομάδες, αλλά αυτήν τη φορά θα
παραμείνει στη νέα της θέση τέσσερις μήνες,
δηλαδή έως τις 5 Μαρτίου 2022. Ο λόγος είναι
ότι θα έχει φαινομενικά ανάδρομη πορεία, 
που θα ξεκινήσει από τις 20/12/2021 και θα
ολοκληρωθεί στις 28/1/2022. Είναι καιρός 
να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μας και να
υπάρξουν εξελίξεις μέσα από την προσωπική
μας ζωή. Τα ζώδια που ευνοούνται από τη νέα
αυτή θέση της Αφροδίτης είναι τα ζώδια της
Γης. Πιο αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια...

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς αυτή η νέα θέση της Αφροδί-
της είναι στο δέκατο ηλιακό σας σπίτι, όπου είναι το
υψηλότερο σημείο στο ωροσκόπιό σας και δείχνει
την επαγγελματική σας κατεύθυνση. Όσο θα είναι η
Αφροδίτη σε ορθή πορεία, να κάνετε πράγματα που
χρειάζονται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε αυτό
τον τομέα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιο του Αιγόκερου εί-
ναι μια πολύ καλή θέση για εσάς, όπου η μεγάλη διάρ-
κειά της (4 μήνες) θα ανοίξει τους ορίζοντές σας,
πνευματικούς, συναισθηματικούς αλλά και γεωγρα-
φικούς. Έως τις 5 Μαρτίου 2022 θα έχετε πολλές δυ-
νατότητες που δεν πρέπει να τις αφήσετε ανεκμετάλ-
λευτες. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς η νέα θέση της Αφροδίτης στο ζώδιο του Αι-
γόκερου για 4 μήνες θα βρεθεί σε έναν νευραλγικό το-
μέα, ο οποίος αποτελεί κινητήρια δύναμη στα οικονο-
μικά σας αλλά και στα βαθύτερα συναισθήματά σας.
Όσο θα βρίσκεται σε ορθή πορεία θα έχετε να απολαύ-
σετε την αφθονία σε κάθε υλική σας επιδίωξη. Προσο-
χή θα δώσετε όταν θα βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Αφροδίτη περνά στη νέα της θέση απέναντι από το
δικό σας ζώδιο, όπου θα παραμείνει 4 μήνες. Την πε-
ρίοδο αυτή οι σχέσεις και οι συνεργασίες θα γίνουν το
πεδίο της δράσης σας, φέρνοντας ευκαιρίες αλλά και
πισωγυρίσματα σε κάποιες σχέσεις σας, στις οποίες
δεν έχουν γίνει ακόμη ξεκάθαροι οι λόγοι απομά-
κρυνσης. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Αφροδίτη θα βρεθεί στον τομέα της εργασίας, της
υγείας αλλά και των καθημερινών σας απασχολή-
σεων. Η Αφροδίτη σε αυτό τον τομέα για 4 μήνες θα
γίνει η αιτία να αγαπήσετε περισσότερο τον εαυτό
σας, να τον φροντίσετε και να βάλετε μια σειρά στη
διατροφή σας αλλά και σε καθετί που θα βοηθήσει
στην καλυτέρευση της εικόνας σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η είσοδος της Αφροδίτης από τις 5/11/2021 έως τις
5/3/2022 θα σημαίνει για εσάς μια πολύ δυνατή πε-
ρίοδο σε θέματα παιδιών, δημιουργίας, φήμης, γνωρι-
μιών και συναισθηματικών σχέσεων. Θα ανοιχτεί
μπροστά σας μια εξαιρετικά όμορφη περίοδος, όπου
δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες να διασκεδάσετε και να
γίνετε περισσότερο αγαπητοί στους άλλους. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι θα παρα-
μείνει για 4 μήνες, εστιάζοντας σε πρώτο πλάνο
στην οικογένεια και τις γενικότερες ασχολίες του
σπιτιού σας. Ίσως να παρουσιαστούν κάποια θέμα-
τα που μπορεί να είναι ετεροχρονισμένα, αλλά θα
πρέπει να τα φροντίσετε για να έχετε όμορφο το πε-
ριβάλλον σας και ευτυχισμένα τα πρόσωπα της οι-
κογένειάς σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η μετακίνηση της Αφροδίτης στο ζώδιο του Αι-
γόκερου και η παραμονή της για 4 μήνες λόγω
και της ανάδρομης πορείας της θα σας δώσουν
μια παραπάνω φροντίδα, ακόμη και αν βρίσκε-
στε σε περίοδο δυσκολιών. Οι γνωριμίες, οι με-
τακινήσεις, οι σπουδές και οι σχέσεις σας με
τους άλλους είναι η προστασία σας σε ό,τι σας
προκαλεί ανησυχία. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Αφροδίτη στον δεύτερο ηλιακό σας τομέα είναι έν-
δειξη καλυτέρευσης των οικονομικών σας που θα
προκύψει από την εργασία σας. Βέβαια, η παραμονή της
εκεί θα έχει διάρκεια 4 μήνες, όπου όταν θα γυρίζει σε
ανάδρομη πορεία, θα πρέπει να έχετε πειθαρχία για να
μην ξοδεύετε παραπάνω χρήματα από ό,τι κερδίζετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ξεκινά για εσάς μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος,
όπου η Αφροδίτη διαλέγει το δικό σας ζώδιο για να
παραμείνει τέσσερις μήνες. Έως τις 5/3/2022 θα
απολαύσετε την προσωπική σας ζωή, θα καθαρίσε-
τε το τοπίο από πρόσωπα που η παρουσία τους στη
ζωή σας είναι επιζήμια αλλά και θα έχετε την τύχη
να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι η Αφροδίτη από τις
5/11/2021 έως τις 5/3/2022 θα σας δημιουργήσει
μια αρκετά πολύπλοκη προσωπική περίοδο, όπου
καλό είναι να μην αφήσετε τους άλλους να σας
μπλέξουν με καταστάσεις που θα σας απογοητεύ-
σουν στο τέλος. Γενικότερα, η προσωπική σας ζωή
αυτό το διάστημα θα έχει κάτι το ομιχλώδες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς η μετακίνηση της Αφροδίτης στο
ενδέκατο ηλιακό σας σπίτι είναι μια ευνοϊκή θέση για
να έρθετε κοντά με ανθρώπους που σας ενώνουν ίδιες
αξίες και στόχοι. Η παραμονή της Αφροδίτης 4 μήνες
στο ζώδιο του Αιγόκερου θα σας δώσει την ευκαιρία
να σκεφτείτε αν τα αγαπημένα σας πρόσωπα αξίζουν
να βρίσκονται κοντά σας. 
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Σ
την πολιτική δεν υπάρχει άσπρο ή
μαύρο. Κυριαρχεί το γκρι. Το χρώμα
που προκύπτει από τη σύνθεση του
άσπρου με το μαύρο. Γιατί η πολιτική

είναι σύνθεση. Σύνθεση απόψεων, διαφορετι-
κών οπτικών, αντικρουόμενων επιχειρημάτων
και, φυσικά, συμβιβασμών, όχι πάντα ανώδυνων.

Δυστυχώς ο κανόνας αυτός διαφεύγει από
κάποιους, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι
ιδιαίτερα σε εποχή πανδημίας οι απολυτότη-
τες και οι πάσης φύσεως «αφορισμοί» υπονο-
μεύουν -αντί να συμβάλλουν- την επίτευξη
του εθνικού στόχου. Και τους διαφεύγει, πα-
ρότι ο πρωθυπουργός στην προχθεσινή του
συνέντευξη όχι απλώς δεν υπήρξε απόλυτος,
αλλά ουσιαστικά προέτρεψε την Εκκλησία να
δράσει.

Μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ κυβερνητι-
κά στελέχη και στελέχη της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ωρύονταν στα τηλεοπτικά παράθυ-
ρα, οι πρώτοι υπέρ της αναντίρρητης ορθότη-
τας της απόφασης να εξαιρεθούν οι ανεμβο-
λίαστοι πιστοί από την υποχρέωση διενέργειας
αυτοδιαγνωστικού τεστ κατά την είσοδό τους
στις εκκλησίες και οι δεύτεροι γιατί η κυβέρ-
νηση αφήνει στο έλεος του Θεού τους πιστούς.

Και από τις δύο πλευρές με λόγο αιχμηρό
και άκρως συγκρουσιακό για τον σχολιασμό
μιας πρωτόγνωρης κρίσης που υπερβαίνει τα
«ανθρώπινα», σκορπώντας αμηχανία ακόμη

και στα πιο κραταιά συστήματα εξουσίας.
Χθες η Εκκλησία της Ελλάδας έλυσε τον

γόρδιο δεσμό. Και τον έλυσε με αποφασιστι-
κότητα και ηρεμία. Χωρίς περιττές τυμπανο-
κρουσίες που συχνά φέρνουν το αντίθετο
αποτέλεσμα. Έβαλε στη ζυγαριά της λογικής
τα επιχειρήματα και τους δισταγμούς ένθεν,
κακείθεν και αποφάσισε το αυτονόητο για την
προστασία του δημόσιου συμφέροντος και,
φυσικά, των πιστών που προστρέχουν στους
ναούς να βρουν ανακούφιση και πηγή ελπί-
δας. Τους προέτρεψε με σθένος να ελέγχονται
για κορονοϊό για να προστατεύσουν και τον
πλησίον.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα την
ύπαρξη του προβλήματος «και μέσα στον Οίκο
του Θεού», έστειλε ένα ηχηρό και στιβαρό μή-
νυμα στους ανεμβολίαστους πιστούς αλλά

στους λίγους κληρικούς που επιμένουν να αν-
τιλαμβάνονται την πανδημία του κορονοϊού με
όρους παγκόσμιας συνωμοσίας.

Η συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδας και
προσωπικά του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου,
ιδιαίτερα σε αυτή την ανατριχιαστική συγκυρία
που οι ειδικοί προβλέπουν εκατόμβη ανεμβο-
λίαστων νεκρών, είναι καθοριστική.

Ακόμη και αν προέκυψε κατόπιν προτροπής
του Μεγάρου Μαξίμου, όπως συνεργάτες του
πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η αξία της είναι
αυταπόδεικτη και τεράστια.

Μακάρι να λειτουργήσει και ως προτροπή
προς τους ιεράρχες να σηκώσουν και οι ίδιοι
«το λάβαρο» του εμβολιασμού στα ποίμνια που
διακονούν. Γιατί, είτε αρέσει σε κάποιους είτε
όχι, ακόμη και οι μη θρησκευόμενοι πολίτες
αυτής της χώρας σέβονται την Εκκλησία και
αναγνωρίζουν την επιρροή που ασκεί στην
κοινωνία.

Ακόμη και οι πιο φανατικοί πρέπει να κατα-
λάβουν ότι το εμβόλιο είναι ένα δώρο που η
«οικονομία του Θεού» επέτρεψε να δοθεί στον
άνθρωπο για να το χρησιμοποιήσει ως «όπλο»
απέναντι στην πανδημία.

Και η Εκκλησία είναι ίσως η μόνη που μπο-
ρεί να τους κοινωνήσει αυτό το μήνυμα. Αν το
πράξει, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο
στην αναχαίτιση της υγειονομικής κρίσης, που
δοκιμάζει βάναυσα -και- τη χώρα μας.

Γράφει
η Έλλη
Τριανταφύλλου

Η συμβολή της Εκκλησίας της
Ελλάδας και προσωπικά του 
Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, 
ιδιαίτερα σε αυτή την 
ανατριχιαστική συγκυρία 
που οι ειδικοί προβλέπουν 
εκατόμβη ανεμβολίαστων 
νεκρών, είναι καθοριστική 

Ποτέ μη λες ποτέ 


