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Δ
εν έχει τέλος ο κατήφορος του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος πλέον βαδίζει σε επικίνδυνες
ατραπούς. Το τελευταίο επεισόδιο της
ηθικής κατακρήμνισης της αξιωματικής

αντιπολίτευσης αφορά τη στήριξη που παρείχε η
Κουμουνδούρου στην Ολλανδή δημοσιογράφο, η
οποία με ύφος ανάρμοστο και ιταμό κατηγόρησε τον
Έλληνα πρωθυπουργό και τη χώρα συνολικά για pu-
shbacks στο Αιγαίο και κακομεταχείριση μετανα-
στών και προσφύγων. Το απονενοημένο αντιπολιτευ-
τικό διάβημα του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με την de
facto υιοθέτηση της προβοκατόρικης τοποθέτησης
της Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ.

Ωστόσο, ακόμη κι αν αυτή η ανθελληνική στάση δεν
εκπλήσσει πολλούς, προκαλούν ερωτήματα η εμπά-
θεια που δείχνει η Κουμουνδούρου και η εμμονή της
προκειμένου να κατηγορηθεί η χώρα στο Προσφυγι-
κό. Με κάθε τρόπο και μέσο. Ακόμη κι αν πρόκειται

για fake news. Ακόμη κι αν αφορούν εθνικά θέματα.
Το έκανε και προχθές θέτοντας ζήτημα για τα ανήλι-
κα προσφυγόπουλα, υιοθετώντας αναρτήσεις στο
διαδίκτυο με δήθεν καταγγελίες για τις οποίες η κυ-
βέρνηση έχει ζητήσει την παρέμβαση της δικαιοσύ-
νης και τη διερεύνηση των ανυπόσταστων φημών
που διαδίδονται.

Μάλιστα, η σπέκουλα αυτή προκάλεσε την οξύτατη
αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μι-
λώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ απάν-
τησε σε υψηλούς τόνους τα εξής: «Όσον αφορά τη
στρατηγική του κ. Τσίπρα τις τελευταίες μέρες και
αυτή αφορά το Προσφυγικό, δεν θα θυμηθώ τις τοπο-
θετήσεις ότι δήθεν δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασ-
σα, τους εφιάλτες της Μόριας και της Ειδομένης. Αλ-
λά θέλω να καταγγείλω από αυτό εδώ το βήμα την
απίστευτη αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ να διακινεί χυδαία
ψεύδη ύποπτων κύκλων για ασυνόδευτα προσφυγό-

πουλα, την ώρα που η κυβέρνηση έχει ήδη καταγγεί-
λει αυτούς τους διακινητές άθλιων φημών στη Δι-
καιοσύνη».

Νομίζαμε ότι μετά τον αμοραλισμό του Γ. Παπαν-
δρέου, ο οποίος εξέθετε τη χώρα διεθνώς κατηγο-
ρώντας τους Έλληνες ως τεμπέληδες, τα είχαμε δει
όλα... 

Ώσπου ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εκτός από τον αρμόδιο
τομεάρχη Ν. Ψυχογιό, ο οποίος υποστήριξε ότι «είναι
γνωστό ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει συνηθίσει σε
δύσκολες ερωτήσεις στις συνεντεύξεις του στην Ελ-
λάδα», εμφανίστηκε εκτάκτως και ο Δ. Παπαδημού-
λης προκειμένου να μας πει πως πρέπει οι δημοσιο-
γράφοι να κάνουν ερωτήσεις! Ποιος; Εκείνος που
όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούσε τους δημο-
σιογράφους που ασκούσαν κριτική στον Τσίπρα υπο-
νομευτές της πρώτης φοράς Αριστερά.
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E
να έργο που όχι μόνο θα ταξιδέψει
την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο μέσω
της τεχνολογίας, αλλά θα αποτελέ-
σει και τη βάση για άλλα παρόμοια,

ενισχύοντας τον τουρισμό και κατ’ επέκταση
τις τοπικές οικονομίες, θεωρείται αυτό που
παρουσιάστηκε στη γενέτειρα των Ολυμπια-
κών Αγώνων με τίτλο «Αρχαία Ολυμπία: Κοι-
νός Τόπος».

Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
ενός τεχνολογικού κολοσσού, της Microsoft,
με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύ-
νης και επαυξημένης πραγματικότητας.

Το έργο επιτρέπει στους θεατές σε όλο τον
κόσμο να εξερευνήσουν την Αρχαία Ολυμπία
όπως ήταν πριν από περισσότερα από 2.000
χρόνια μέσω διαδραστικής εφαρμογής για
κινητά τηλέφωνα, μέσω περιήγησης στην
ψηφιακή μορφή του ιστορικού χώρου σε
υπολογιστή, καθώς και μέσω της έκθεσης
του Microsoft HoloLens 2, που στεγάζεται
στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών.

Αποκαθιστά ψηφιακά 27 μνημεία, μεταξύ
αυτών το Στάδιο, τους ναούς του Δία και της
Ήρας και το εργαστήριο του Φειδία, ενώ επι-
τρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει στους
δρόμους του ιερού σε μια από τις πιο σημαν-
τικές περιόδους της Ιστορίας.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, ο επισκέπτης
βλέπει με δέος το χρυσελεφάντινο άγαλμα
του Δία και άλλα μνημεία που επέζησαν επί
χιλιάδων ετών από καιρικές συνθήκες, πο-
λέμους, σεισμούς και αλλαγές που επέφερε
διαδοχικά ο χρόνος. Τα μνημεία αυτά «συν-
τηρήθηκαν» ψηφιακά και το αποτέλεσμα εί-
ναι παραπάνω από εντυπωσιακό.

Μητσοτάκης: «Έτσι ξεκίνησαν όλα»
Για «συνάντηση» του πολιτισμού με την τε-

χνολογία μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στα εγκαίνια της ψηφιακής
αναβίωσης της Αρχαίας Ολυμπίας και έκανε
αναδρομή στο παρελθόν για το πώς υλοποι-
ήθηκε αυτή η ιδέα.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2020, λί-
γο πριν η πανδημία χτυπήσει την πόρτα του
πλανήτη, στη συνάντηση που είχε ο κ. Μη-
τσοτάκης για πρώτη φορά στο Οικονομικό
Φόρουμ του Νταβός με τον πρόεδρο της Mi-
crosoft Μπραντ Σμιθ. Η ιδέα ήταν να συνερ-
γαστεί η ελληνική κυβέρνηση με τη Micro-
soft σε ένα εμβληματικό πρότζεκτ για την
ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Και
έτσι επελέγη η Αρχαία Ολυμπία.

«Συζητήσαμε τότε για πολλά, για τη δυνα-

τότητα της εταιρείας να επενδύσει στην πα-
τρίδα μας και να δημιουργήσει μεγάλα κέν-
τρα υποδοχής δεδομένων, data centers, μια
επένδυση η οποία προχωρά και υλοποιείται
με γρήγορους ρυθμούς. Έπεσε όμως τότε
και στο τραπέζι, από εμένα, η ιδέα να συνερ-
γαστούμε με τη Microsoft σε ένα εμβληματι-
κό πρότζεκτ, το οποίο πάντα τριγυρνούσε στο
μυαλό μου εδώ και πολλά χρόνια: πώς μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη
τεχνολογία και να αναδείξουμε με νέο τρόπο
την πολιτιστική μας κληρονομιά», είπε μετα-
ξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την ομάδα
της Microsoft στην Ελλάδα αλλά και τις υπη-
ρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού «για την
προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή την
πολύ καινοτόμο ιδέα και σκέφτηκαν με λε-
πτομέρεια τι σημαίνει να ξαναχτίσεις ψηφια-
κά 27 διαφορετικά μνημεία».

Ξενάγηση από μαθητές
Νωρίτερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυ-
πουργός ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό
χώρο. Αυτή η ξενάγηση έγινε από τους μαθη-
τές του Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας και την
προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ηλείας Ερωφίλη Κόλλια.

Εντυπωσιασμένος ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, είπε ότι αυτό που διέκρινε ήταν ο εν-
θουσιασμός στα μάτια των νέων μαθητών
του Γυμνασίου της Αρχαίας Ολυμπίας, δη-
λαδή τη δυνατότητα να αντιληφθούν πράγ-
ματι τι συνέβαινε σε αυτό τον χώρο πριν από
25 αιώνες και να ξαναζωντανέψει μπροστά
στα μάτια τους η δύναμη της Αρχαίας Ολυμ-
πίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τεχνολο-
γία «είναι το σύγχρονο μέσο όχι μόνο για να
κάνει τη ζωή μας καλύτερη, αλλά και ένα
μεγάλο εκπαιδευτικό εργαλείο που τελικά
ενώνει και δεν διχάζει, όταν αυτή χρησιμο-
ποιείται σωστά».

Νωρίτερα, αφού άκουσε τους φορείς της
περιοχής σε σύσκεψη που έγινε στο δημαρ-
χείο της Αρχαίας Ολυμπίας, ο πρωθυπουρ-

γός τόνισε ότι με διαφάνεια και ταχύτητα θα
εκταμιευθούν οι αποζημιώσεις. Διαβεβαί-
ωσε πως ό,τι γίνεται στη Βόρεια Εύβοια θα
γίνει και στην περιοχή. Ήδη δρομολογούνται
μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα με τους πό-
ρους να υπάρχουν για να «τρέξουν» όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα από την περιφέρεια. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μέσα
στο 2022 ξεκινούν τα έργα για τον καινούργιο
δρόμο Πάτρα - Πύργος - Ολυμπία.

Μια «βόλτα» στην Αρχαία
Ολυμπία 2.000 χρόνια πριν

Η τεχνολογία συναντά 
τον πολιτισμό - Το 
εμβληματικό έργο 
της Microsoft πήρε 
σάρκα και οστά 
με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή



Υ
πό άλλες προϋποθέσεις, θα
ήταν μια άκρως διεκπεραιωτι-
κή συνέντευξη Τύπου του
πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη με τον Ολλανδό πρωθυ-
πουργό Μαρκ Ρούτε. Η Ολλανδή δημο-
σιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ,
όμως, φρόντισε να την κάνει… ξεχωρι-
στή, αναστατώνοντάς την και δίνοντας
την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη
να «σκοράρει» ένα εύκολο γκολ σε
εσωτερικό ακροατήριο. 

«Πότε επιτέλους θα σταματήσετε να
ψεύδεστε; Να ψεύδεστε για τα push-
backs, να ψεύδεστε για το τι συμβαίνει
με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα; Σας
παρακαλώ σταματήστε να υποτιμάτε τη
νοημοσύνη μου και τη νοημοσύνη
όλων των δημοσιογράφων στον κόσμο.
[…] Γιατί δεν λέτε πως “οι Βρυξέλλες
μας άφησαν μόνους, περιμέναμε έξι
χρόνια, κανείς δεν έκανε τίποτα, θα
πρέπει να γίνουν μετεγκαταστάσεις,
δεν τις κάνουν, τώρα πρέπει να μιλήσω
και ναι, κάνω βίαια, απάνθρωπα push-
backs”», είπε μεταξύ άλλων η κυρία
Μπέουχελ, προκαλώντας αναστάτωση
στο Μέγαρο Μαξίμου. Σημειωτέον, η
κυρία Μπέουχελ ήταν η μοναδική δη-
μοσιογράφος ολλανδικής καταγωγής
που βρέθηκε στο Μαξίμου, ενώ την ευ-
θύνη της διαλογής των Ολλανδών δη-
μοσιογράφων είχε η πρεσβεία της χώ-
ρας στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ολλανδι-
κή αποστολή απολογήθηκε στην ελλη-
νική πλευρά κατά τη διάρκεια του επί-
σημου δείπνου στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Σε πολιτικό επίπεδο, βεβαίως, η
απάντηση που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης
έσπευσε να στείλει το μήνυμα ότι η χώ-
ρα έχει σύνορα, τα οποία ελέγχονται
και φυλάσσονται με σεβασμό στην αν-
θρώπινη ζωή. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ.
Μητσοτάκης διέψευσε τις κατηγορίες
για pushbacks, σε μια μέρα μάλιστα
που οι ελληνικές Αρχές είχαν περισυλ-
λέξει πάλι 250 μετανάστες με λέμβο
που συνόδευαν σκάφη της τουρκικής
ακτοφυλακής. Και, βεβαίως, επεσήμα-
νε ότι το νέο ΚΥΤ στη Σάμο, που εγκαι-
νιάστηκε προ μερικών εβδομάδων,
έχει τα υψηλότερα standards και έχει
περατωθεί με ευρωπαϊκή χρηματοδό-

τηση.  Η ευθεία απάντηση του κ. Μη-
τσοτάκη, δε, εκτιμάται ότι έδωσε πολι-
τικούς πόντους στον πρωθυπουργό και
μάλιστα σε ένα ζήτημα που διαχρονικά
ήταν «πληγή» για την κυβέρνηση, ιδίως
ως προς τη δεξιά της πτέρυγα.

Στη Βουλή το θέμα 
Το επεισόδιο της Ολλανδής δημοσιο-

γράφου με τον πρωθυπουργό μετα-
φέρθηκε και στη Βουλή, με τον πρό-
εδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο
Βελόπουλο να τοποθετείται στην Ολο-
μέλεια. «Πόσο σοβαρό είναι ένα κρά-
τος που αφήνει να μπαίνουν στο Μαξί-
μου τέτοια πρόσωπα, πόσο σοβαρό να
απολογείται πρωθυπουργός σε μια
υπόδικη; Λυπάμαι που κόμματα βγή-
καν να υπερασπιστούν υπόδικη. Ο

πρωθυπουργός δεν είναι της ΝΔ αλλά
όλων των Ελλήνων. Πηγαίνετε Σάμο να
δείτε δομές, παιδικές χαρές κ.λπ.», εί-
πε σχετικά, «καρφώνοντας» τους βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σε δημόσιες το-
ποθετήσεις τους πήραν το μέρος της
Ολλανδής. 

Πήρε «πόντους» από την Μπέουχελ
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Η απάντηση Μητσοτάκη στέλνει
το μήνυμα ότι η χώρα έχει 
σύνορα, τα οποία ελέγχονται
και φυλάσσονται με σεβασμό
στην ανθρώπινη ζωή

Το «ένοχο» παρελθόν 
της Ολλανδής 
δημοσιογράφου

Μόνο… αθόρυβη δεν είναι η παρουσία της
Ολλανδής δημοσιογράφου Ίνγκεμποργκ Μπέ-
ουχελ στην πολύχρονη διαμονή της στη χώρα
μας. Ακτιβίστρια, όπως δηλώνει η ίδια, με
«γκρίζες» ζώνες στη δράση της και με μια σύλ-
ληψη στο ενεργητικό της τον περασμένο Ιούνιο. 

Η κυρία Μπέουχελ, που άσκησε έντονη κριτι-
κή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εί-
χε αναρτήσει νωρίτερα φωτογραφία στα social
media η οποία συνοδευόταν με την ερώτηση
στους ακολούθους της: «Είμαι με τον φωτογρά-
φο μου στο Μέγαρο Μαξίμου, την κατοικία του
Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Για μια συ-
νέντευξη Τύπου μετά τη συζήτησή του με τον
Ολλανδό πρωθυπουργό Ρούτε. Ποια ερώτηση
θα θέλατε να τον ρωτήσω;».

Η Ολλανδή δημοσιογράφος εργάζεται ως
ανεξάρτητη ανταποκρίτρια για λογαριασμό ολ-
λανδικών ΜΜΕ, ενώ τα τελευταία σαράντα χρό-
νια κατοικεί στην Ύδρα. Εκεί, μάλιστα, συνελή-
φθη από τις ελληνικές Αρχές τον περασμένο
Ιούνιο. Η κατηγορία της σύλληψής της αφορά τη
«διευκόλυνση παράνομης διαμονής ξένου πο-
λίτη». Η ίδια δήλωνε στον «Guardian» ότι συνε-
λήφθη επειδή οι κάτοικοι του νησιού ειδοποί-
ησαν την αστυνομία για την παρουσία ενός
23χρονου αιτούντα άσυλο από το Αφγανιστάν,
με το όνομα Φρίντον.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση υποστήριξε:
«Το όλο ζήτημα της απόκρυψης είναι γελοίο.
Υπάρχουν γράμματα που χρονολογούνται από
μια δικαστική υπόθεση τον Ιανουάριο του 2020
που αναφέρουν ότι τον φροντίζω και πληρώνω
για τον δικηγόρο του και τα μαθήματα ελληνι-
κών του», συμπλήρωσε.

Ο δημοσιογράφος και εκδότης Δημήτρης
Τριανταφυλλίδης, που είναι γείτονάς της, ανα-
φέρει σε ανάρτησή του: «Είδα το περιστατικό με
την Ολλανδή δημοσιογράφο, μόνιμο κάτοικο
Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια, και τον Μητσο-
τάκη. Χρόνια γειτόνισσά μου, με δυο σκυλιά
που τα βγάζουν βόλτα Πακιστανοί υπηρέτες
της. Πλακώθηκα μαζί της άπειρες φορές από το
2010 στην ηρωική πλατεία Αυδή. Συνεπώς λέω:
Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου και θύραν
περιοχής περί τα χείλη μου! Και πάω να φτιάξω
τσάι!». Η Ολλανδή δημοσιογράφος έχει εκφρά-
σει και στο παρελθόν τις πολιτικές απόψεις της,
καθώς το 2012 ασκούσε σφοδρή κριτική στον Γ.
Παπανδρέου, εκφράζοντας παράλληλα την
υποστήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τρία
χρόνια αργότερα υπέγραφε υπέρ του «ΟΧΙ» στο
δημοψήφισμα.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Τα εσωκομματικά πεπραγμένα της Δευ-
τέρας, που έλαβαν χώρα στους διαδρό-
μους και το στούντιο του Κόκκινου με την
παρουσία Γεωργιάδη και τις αντιδράσεις
των 53, δεν έμειναν στην απλή καταγραφή
της ιστορίας. Τα δυνατά στελέχη της τάσης
αυτής ανασυντάχτηκαν γρήγορα, ρίχνον-
τας στο τραπέζι το χαρτί της εξωστρέφειας
για να απομακρύνουν το στίγμα της άρνη-
σης διαλόγου με τον αντίπαλο. Έτσι, λοι-
πόν, Τετάρτη πρωί είδαμε τον Νίκο Φίλη,

σε αγαστή συνεργασία με την Ντόρα Μπα-
κογιάννη στο πλατό του ΑΝΤ1, να στέλνουν
από κοινού μήνυμα υπέρ των εμβολια-
σμών. Το αφήγημα μάλιστα που προβλή-
θηκε εντόνως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμε-
ρίζει τις διαφορές με τον αντίπαλο, συζητά
και πράττει από κοινού για τα μεγάλα ζη-
τήματα που ταλανίζουν την κοινωνία.
Έπειτα από αυτό το γεγονός, ποιος μπορεί
να χρεώσει στα ιστορικά στελέχη άρνηση
συζήτησης με τους νεοδημοκράτες; 

Παίζοντας το χαρτί της συναίνεσης 
«Η στρατηγική μας για διεύρυνση, ανα-

συγκρότηση και μετασχηματισμό είναι
πιο επίκαιρη και πιο αναγκαία από τον
Σεπτέμβριο του 2019, όταν και τη διακη-
ρύξαμε», υποστηρίζουν σε άρθρο που
συνυπογράφουν τα μέλη της ΚΕΑ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης, Νίκος
Παππάς και Χρήστος Σπίρτζης.

Θεωρούν ότι «τώρα είναι η σειρά μας
να εμπιστευτούμε τον κόσμο που μας εμ-
πιστεύτηκε» και προτείνουν «όλοι μαζί να

δημιουργήσουμε μια σύγχρονη προ-
οδευτική παράταξη που θα εκφράζει τα
όνειρα και τις ανάγκες του δημοκρατικού
προοδευτικού κόσμου. 

Που θα είναι δύναμη δημιουργίας, το-
μών και ρήξεων. Που μέσα από τον συν-
δυασμό της κυβερνητικής ευθύνης και
της ζωντανής συμμετοχής της κοινωνίας
των πολιτών θα μετασχηματίσει την Ελ-
λάδα σε μια χώρα με ισότητα και αλλη-
λεγγύη».

Οι προεδρικοί υπέρ της διεύρυνσης

Κ
ακά τα ψέματα, τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ στην πλειονό-
τητά τους δεν μπορούν να
επικοινωνήσουν το αντιμη-

τσοτακικό αφήγημα στην κοινωνία. Εν-
δεικτικό του συμπεράσματος αυτού εί-
ναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λαμβά-
νει δημοσκοπικά την αναμενόμενη άνο-
δο από τη φθορά της κυβέρνησης. Το
γεγονός αυτό είναι ευρέως γνωστό και
ενώ σε πρώτο χρόνο εκνεύρισε τον πρό-
εδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξη Τσίπρα, για τον φόβο των Ιουδαί-
ων, δηλαδή των πρόωρων εκλογών,
παίρνει το παιχνίδι ξανά επάνω του και
βγαίνει γύρα στην επαρχία.

Ενωτικός στην εσωκομματική κουβέντα
και συντηρώντας ακόμη την προσωπολα-
τρία στην κομματική βάση, ο Αλέξης Τσί-
πρας ξέρει πως απ’ όπου περνά απαλύνει
τις διαφωνίες και τα παράπονα και δίνει
ώθηση στα μέλη για κομματική δουλειά.

Εύβοια, Χαλκίδα, Ιπποκράτειο Θεσσα-
λονίκης και συνέντευξη στον «Παρατηρη-
τή» της Θράκης, είναι μόνο η αρχή στο
πρόγραμμα του αρχηγού της Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς. Μέχρι τις εκλογές θα «ορ-
γώσει» την επαρχία για να καταφέρει να
μπει αξιοπρεπώς στον επόμενο εκλογικό
γύρο.

Βέβαια, εδώ λείπει ακόμη το αφήγημα.
Ε, αυτό είναι μια σοβαρή ιστορία που πρέ-
πει να τη σκεφτεί και να δώσει ο ίδιος τη
λύση. 

Το θέμα της Ολλανδής
Εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε στους

δημοσιογραφικούς κόλπους το γεγονός
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν «σήκωσε ψηλά» το επει-
σόδιο μεταξύ του πρωθυπουργού και της
Ολλανδής δημοσιογράφου, το οποίο ση-
μειώθηκε την Τρίτη το βράδυ στο Μέγαρο
Μαξίμου. Υπό άλλες συνθήκες το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα το κε-
φαλαιοποιούσε πολιτικά και για τρεις μέ-
ρες οι συνεργάτες θα έστελναν δελτία Τύ-
που, κάνοντας λόγο για αγένεια του πρω-
θυπουργού και απώλεια ψυχραιμίας που
μας εκθέτουν στο εξωτερικό.

Ως σκληροπυρηνικοί αριστεροί, μάλι-
στα, και υπέρμαχοι των δικαιωμάτων και
των προσφύγων - μεταναστών, θα έπρεπε
σήμερα με παρεμβάσεις στο Ευρωκοινο-
βούλιο να ξεσηκώνουν τη διεθνή κοινότη-
τα, στρέφοντάς την εναντίον της δεξιάς
ελληνικής κυβέρνησης που επαναπρο-
ωθεί -παράνομα φυσικά- τους μετανά-
στες, σπρώχνοντάς τους έξω από τα ελλη-
νικά χωρικά ύδατα. Όλα αυτά θα συνέβαι-
ναν, αν η κατάσταση ήταν διαφορετική για
τον ΣΥΡΙΖΑ, πιο ξεκάθαρη.

Το γεγονός παρουσιάστηκε ουδέτερα
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που
ελέγχει η Κουμουνδούρου, ενώ για να κα-
θησυχαστεί το κινηματικό κομμάτι των
ψηφοφόρων εκδόθηκε ανακοίνωση την
επομένη το πρωί από τον τομεάρχη Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής.

Η κίνηση αυτή βέβαια δείχνει ότι ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ αρχίζει να μαθαίνει σιγά σιγά το πο-
λιτικό παιχνίδι, μοιράζοντας δευτερότρι-
τους ρόλους στα στελέχη, όταν πρέπει να
τοποθετηθεί μεν, αλλά να μη δυσαρεστή-
σει δε. Γιατί το Μεταναστευτικό είναι ένα
ζήτημα κατακόκκινο για την ελληνική κοι-
νωνία, κυρίως για τα νησιά του Βόρειου
Αιγαίου, τόσο κόκκινο όσο το καπέλο της
Ίνγκεμποργκ.

Γ. Σπ. Π.

Εξωστρέφεια,
επαρχία και...
κόκκινο καπέλο 

Ο Τσίπρας θα «οργώσει» 
την επαρχία για 
να καταφέρει να μπει 
αξιοπρεπώς στον 
επόμενο εκλογικό γύρο
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Όροι Χρήσης Συμμετοχής
Το political.gr (στο εξής αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργα-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Λοιποί Όροι
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται

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

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

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

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

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

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

τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνι-
σμό, τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου και την Πολιτική Απορρήτου,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου info@political.gr
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Πρώτος στόχος της περιφερειακής 
πολιτικής η «έξυπνη Ευρώπη» 

Η
παγκοσμιοποίηση, τη βασική φιλοσοφία της
οποίας έθεσε εν αμφιβόλω η πανδημία, ο αυ-
τοματισμός, οι νέες τεχνολογίες και η απεξάρ-

τηση από τον άνθρακα έχουν αντίκτυπο στις θέσεις ερ-
γασίας, στους βιομηχανικούς κλάδους, στα επιχειρημα-
τικά μοντέλα και στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται η
οικονομία και η κοινωνία. Η Ευρώπη βιώνει μια σημαν-
τική περίοδο αλλαγών, ευρισκόμενη για μία ακόμη φο-
ρά ενώπιον μιας γενικευμένης πρόκλησης που δεν είναι
άλλη από την εξεύρεση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης
βασισμένου στα νεότερα στοιχεία, που «επέβαλαν» τα
πανδημικά κύματα, αλλά και απαλλαγμένου από στρε-
βλώσεις προηγούμενων επιλογών.

Η μόνιμη πρόκληση για τις περιφέρειες της ΕΕ είναι
να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο με άλλες πιο
προηγμένες και αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις,
καθώς αποτελούν περισσότερο από ποτέ μέρος ενός
παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Ως εκ τούτου, πρέπει να
βρουν τρόπους για να καταστούν πιο ανθεκτικές και αν-
ταγωνιστικές, λαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις σε
επίπεδο ΕΕ καθώς και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,
διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότιμη κατανομή των
οφελών της παγκοσμιοποίησης. Αλλά αυτό είναι το «πε-
ρίβλημα» και όχι το ζητούμενο, που είναι το περιεχόμε-
νο, το οποίο θα πρέπει να ισχυροποιηθεί, ώστε να απο-
τελέσει ζέον και δυναμικό κύτταρο ανάπτυξης και αξιο-
ποίησης όλων των δυνατοτήτων που σήμερα προσφέ-
ρουν προγράμματα που τρέχουν ή θα τρέξουν προσε-
χώς. Ο λόγος για τις «μικρότερες» περιφέρειες «τοπι-
κής» εμβέλειας, οι οποίες εν πολλοίς αποτελούν τον μι-
κρόκοσμο ή τη μικρογραφία των μεγαλύτερων περιφε-
ρειών της ΕΕ. Αν θέλουμε να καταστήσουμε την Ευρώ-

πη και τις περιφέρειές της «έξυπνες», πρέπει να ξεκινή-
σουμε από τις μικρότερες περιφέρειες στις οποίες δια-
βιούμε και επιχειρούμε.

Στο ερώτημα αν πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές
έξυπνης εξειδίκευσης σε κάθε περιφέρεια, η απάντηση
είναι μία και βεβαίως καταφατική. Η έξυπνη εξειδίκευ-
ση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για διαπεριφερειακή συ-
νεργασία γύρω από κοινές προτεραιότητες, συμπληρώ-
νοντας έτσι τα δυνατά σημεία μιας άλλης περιφέρειας
και αναδιαμορφώνοντας το μοντέλο ανάπτυξης και ολο-
κλήρωσης. Η έξυπνη εξειδίκευση προσφέρει μια νέα
μέθοδο από κοινού εργασίας, βασισμένη στη συνεργα-
σία και την καινοτομία. Εδώ ανοίγει ένα μεγάλο κεφά-
λαιο προς συζήτηση. Ένα «παρεξηγημένο» κεφάλαιο,
καθώς δεν έχει επεξηγηθεί επαρκώς τι είναι ο όρος
«καινοτομία» και πού αυτή μπορεί να συμβάλει. Είναι
ώρα να δώσουμε τέλος στην αοριστία. Ουσιαστικά είναι
η ώρα να αξιοποιηθούν στρατηγικές για μια ευέλικτη,
χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την
καινοτομία, ώστε να βοηθήσει τις περιφέρειες να αξιο-
ποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογι-
κές αλλαγές και ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός, αλλά
και να μετασχηματίσουν το ευρύτερο επιχειρείν προ-
ετοιμάζοντάς το για την «επόμενη ημέρα». Ήδη υπάρχει
ένας σημαντικός αριθμός περιφερειακών, εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών προγραμμάτων και μέσων με
στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της ανάπτυξης
και της απασχόλησης ή την προώθηση της διαπεριφε-
ρειακής συνεργασίας.

Έχω αναφερθεί κατ’ επανάληψη στην κυκλική οικο-
νομία και στις δυνατότητες που διανοίγονται μέσα από
την εφαρμογή πολιτικών, την πράσινη ανάπτυξη και την

πράσινη μετάβαση, που επί της ουσίας είναι ένας νέος
τρόπος οικονομικής ανάπτυξης. Υπενθυμίζω τα οικονο-
μικά και κοινωνικά οφέλη, τις εφαρμογές, τις νέες θέ-
σεις εργασίας, τα περιβαλλοντικά, που πλέον είναι έν-
νοιες αυτονόητες και εξίσου σημαντικές. Πριν αναζητή-
σουμε, όμως, την έξυπνη ανάπτυξη, σε υπερτοπικό επί-
πεδο, θα πρέπει να την αναζητήσουμε σε τοπικό. Οφεί-
λουμε να μετασχηματίσουμε την Αττική σε περιφέρεια
παράδειγμα προς μίμηση στην κυκλική οικονομία. Η
«έξυπνη Ευρώπη» όσο και αν φαίνεται παράδοξο ξεκι-
νάει και από την Περιφέρεια Αττικής, που όλοι συμφω-
νούμε ότι πρέπει να είναι «έξυπνη».

Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, η διαπεριφε-
ρειακή και η μακροπεριφερειακή συνεργασία μπορούν
να βοηθήσουν τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τις
υπάρχουσες υποδομές έρευνας και καινοτομίας, να
στηρίξουν την καινοτομία ευρείας βάσης, να αναδεί-
ξουν νέες δεξιότητες και να δημιουργήσουν πανευρω-
παϊκές αλυσίδες αξίας, ενθαρρύνοντας τη συνέργεια
των επενδύσεων μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσι-
ου τομέα και εισάγοντας σταδιακά την ευρωπαϊκή και-
νοτομία στην αγορά. Οι όποιες πιλοτικές ή μη δράσεις
θα βοηθήσουν τις διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις
να εντοπίσουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια και
επενδυτικές ευκαιρίες. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε έτοι-
μοι, με ρεαλιστικούς σχεδιασμούς, ώστε να αξιοποι-
ήσουμε έξυπνα κάθε ευκαιρία. Γιατί σε ένα καθεστώς
παγκοσμιοποίησης, σε ένα καθεστώς που η κάθε ευρω-
παϊκή περιφέρεια προσπαθεί να επιβιώσει, ο ανταγωνι-
σμός θα είναι ανελέητος και η Περιφέρεια Αττικής πρέ-
πει να είναι στους νικητές.

του
Βασίλη

Κορκίδη

Πρόεδρος 
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

Σ
υχνά οι σκέψεις μας μπερδεύονται για το τι
μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους.
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα υλικά

αγαθά είναι στο επίκεντρο της ευτυχίας τους. Επί-
σης, περιμένουν ότι η ικανοποίηση κάθε επιθυμίας
που προκύπτει, οδηγεί με κάποιον τρόπο σε μια
ικανοποιητική ζωή.

Τα ΜΜΕ ενισχύουν και διαιωνίζουν τον υλιστικό
τρόπο σκέψης. Μέσα από την έκθεση που συμβαί-
νει, χρησιμοποιούνται οι ζωές των άλλων ή ό,τι άλ-
λο μπορεί να προβληθεί ως μέτρο σύγκρισης για το
αίσθημα της επιτυχίας του καθενός. Αυτή η προ-
σέγγιση, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια
δυσαρέσκεια.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Γάν-
δης, υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ υλισμού
και κατάθλιψης. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι οι υλι-
στές δεν είναι κατά μέσο όρο οι πιο ευτυχισμένοι
άνθρωποι, καθώς η σύνδεση αυτή οδηγεί σε αυξα-

νόμενη μοναξιά και κάτι τέτοιο με την πάροδο του
χρόνου μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα κατά-
θλιψης.

Η υπερβολική κατανάλωση λειτουργεί ως πείνα
που δεν εκπληρώνεται ποτέ και ωθείται σε απελπι-
στική αναζήτηση ικανοποίησης. Χρειάζεται οι άν-
θρωποι να εγκαταλείψουν την ανάγκη για κατανά-
λωση, ώστε να μπορέσουν να συντονιστούν με τα
συναισθήματά τους και να αντιμετωπίσουν τη δυ-
στυχία. 

Ανεξάρτητα από το πόσα πράγματα αγοράζουμε,
ποτέ δεν είναι αρκετά. Αν οι άνθρωποι εγκαταλεί-
ψουν ό,τι είναι περιττό και κρατήσουν μόνο τα αντι-
κείμενα που χρειάζονται, μπορούν να ζήσουν ικα-
νοποιητικές ζωές. Ρωτώντας τακτικά «Αυτό προ-
σθέτει αξία στη ζωή μου;» ή «Το χρειάζομαι πραγ-
ματικά;», οι άνθρωποι μένουν με περιουσιακά στοι-
χεία που είτε εξυπηρετούν έναν σκοπό είτε φέρ-
νουν χαρά. Η προσέγγιση αυτή αφήνει περισσότερο

χώρο για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων και
τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης.

Πόσο προσβάσιμος είναι ο μινιμαλισμός;
Οι περισσότεροι δεν έχουν την πολυτέλεια να ξε-

ριζώσουν τη ζωή τους ή να αφήσουν τη δουλειά
τους για να ακολουθήσουν έναν μινιμαλιστικό τρό-
πο ζωής. Επίσης, οι απεικονίσεις του μινιμαλισμού
που εμφανίζονται τόσο συχνά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης δεν είναι εφικτές για όλους. Μερικοί
άνθρωποι ισχυρίζονται ότι τους αρέσει να έχουν
πολλά τεχνάσματα και «ακαταστασία», επιλέγον-
τας να αυτοαποκαλούνται μαξιμαλιστές.

Όλοι είναι σε κάποιο βαθμό υλιστές και η υλιστι-
κή κατανάλωση μπορεί να μην είναι απαραίτητα
κακή. Όλα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα κί-
νητρα. Εάν οι άνθρωποι καταναλώνουν σε μια προ-
σπάθεια να εντυπωσιάσουν τους άλλους, τα αποτε-
λέσματα μπορεί να είναι αρνητικά.

Μπορεί ο μινιμαλισμός να μας κάνει πιο ευτυχισμένους;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki
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του
Αντώνη Ι.
Αντωνόπουλου

Δημοσιογράφος

του
Άγγελου 

Δημοσθένους

Δικηγόρος 
Αθηνών, partner

της «ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»,
γενικός γραμματέας

Δήμου Γαλατσίου,
μέλος της 

δημοτικής κίνησης
«Πεντέλη 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»
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Ν
α ξορκίσουν τις «πολιτικές σπέκουλες»
επιχειρούν από χθες οι υποψήφιοι για την
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Στο παρασκήνιο είχαν

αρχίσει να φουντώνουν οι φήμες για ενεργοποί-
ηση μηχανισμών που θα αναλάβουν τη μαζική με-
ταφορά ψηφοφόρων από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, προκει-
μένου να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα
υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων.

Ενδεικτικά για το κλίμα που επικρατεί στα στρα-
τόπεδα των υποψηφίων είναι όσα είπε χθες ο Νί-
κος Ανδρουλάκης, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαί-
ωσε την ύπαρξη αυτών των καταγγελιών. «Θέλω
τον πρόεδρο της παράταξης να τον εκλέξουν άν-
θρωποι που πιστεύουν ιδεολογικά στον χώρο μας
και όχι τρίτες δυνάμεις που ανήκουν κατά συνεί-
δηση στη ΝΔ ή στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί όποιος
περνάει απέξω, ψήφισε και θα ξαναψηφίσει ΝΔ ή
ΣΥΡΙΖΑ, να θέλει να επηρεάσει το ποιος εκλέγεται
πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι
αδιανόητο και δείχνει έλλειψη πολιτικού πολιτι-
σμού κάποιοι να κινητοποιούν τέτοιες δυνάμεις»,
είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στη ΕΡΤ.

Στο ίδιο ύφος και ο Γιώργος Παπανδρέου, που
δήλωσε με νόημα ότι «δεν πρέπει να δεχθούμε
έξωθεν παρεμβάσεις που αφορούν την αυτόνομη
πορεία του κινήματός μας. Έχουμε όλοι ευθύνη και
όλοι κρινόμαστε. Και εντέλει, θα αποφασίσει και θα
εγγυηθεί αυτήν την πορεία η μεγάλη συμμετοχή
του ελληνικού λαού». Αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος ερωτηθείς σχετικά είπε «όσοι προσέλθουν από
τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ευπρόσδεκτοι και τους καλωσορί-

ζω».  Και από τη Χαριλάου Τρικούπη, όμως, με
αφορμή δημοσκόπηση για το ΚΙΝΑΛ, από το βράδυ
της Τρίτης, φρόντισαν να στείλουν μήνυμα προς
όλες τις κατευθύνσεις σημειώνοντας πως το κόμμα
«δεν πρόκειται να γίνει δεκανίκι κανενός».

Η καχυποψία μεταξύ των υποψηφίων είναι έντο-
νη και, όπως όλα δείχνουν, το κλίμα πολιτικού πο-
λιτισμού που υπήρχε μέχρι τώρα σιγά σιγά θα απο-
τελέσει παρελθόν. Την ίδια ώρα, οι έξι υποψήφιοι
ετοιμάζονται για τις τηλεοπτικές τους αναμετρή-
σεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε αιχμηρός
απέναντι στην πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου
να διεξαχθούν τα ντιμπέιτ με τη χρήση του διαδι-
κτύου και απευθείας τηλεοπτική μετάδοση, λέγον-

τας ότι «αυτό το μοντέλο δεν είναι ντιμπέιτ, είναι
παράλληλοι μονόλογοι. Δεν βλέπω κανέναν λόγο
να κάνουμε από τα σπίτια μας παράλληλους μονο-
λόγους. Διά ζώσης μπορούμε να κάνουμε έναν γό-
νιμο διάλογο για να δεσμευτούμε απέναντι στον
λαό της Δημοκρατική Παράταξης ως προς το τι
κόμμα θέλουμε και ποιο είναι το όραμά μας για την
πατρίδα».

Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως, παρά το ότι η
πρότασή του βρήκε απέναντι τους άλλους πέντε
συνυποψηφίους του, επέμεινε: «Αυτή η πρόταση
παραμένει στο τραπέζι. Θέλω να τονίσω ότι η πρό-
ταση αυτή έχει ως στόχο έναν σοβαρό διάλογο,
ώστε να αποφύγουμε ένα ντιμπέιτ - ριάλιτι σόου».

Ξορκίζουν τις «σπέκουλες» στο ΚΙΝΑΛ

Ε
ίναι πολύ λυπηρό στα τέλη του 2021,
περπατώντας στην πόλη σου, να συνει-
δητοποιείς ότι κάποιοι συμπολίτες είναι

εγκλωβισμένοι, επειδή δεν υπάρχουν ράμπες
σε πεζοδρόμια, οι ειδικοί διάδρομοι για τυ-
φλούς δεν υπάρχουν και όταν υπάρχουν παρεμ-
ποδίζονται, όχι μόνο από κινητά αντικείμενα,
αλλά από στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,
κολόνες και κυτία της ΔΕΗ ή άλλων δημόσιων
φορέων.

Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στη
σύγχρονη Ελλάδα δεν υπάρχει προγραμματισμός,
σχεδιασμός και κυρίως ευαισθητοποίηση και σε-
βασμός προς τον πολίτη. Σε έρευνα σχετικά με τα
προβλήματα των ΑμεΑ, θεωρείται πως το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα των ΑμεΑ είναι η απασχόληση,
ενώ εξίσου σημαντικό είναι η πρόσβαση στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς καθώς και η προσβασιμότη-
τα αυτών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πολλοί συμπολίτες μας ήταν κάποτε υγιείς άν-
θρωποι, όπως εμείς σήμερα, και κανείς από αυτούς
δεν φανταζόταν ότι θα βρεθεί να δίνει μάχη επιβίω-
σης κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες,

όπως είναι οι συνθήκες για τα Άτομα με Αναπηρία
(ΑμεΑ) στη χώρα μας. Η ένταξη των ατόμων αυτών
σε μια δίκαιη κοινωνία είναι ήδη και θα παραμείνει
για πολύ καιρό ένα από τα ζητούμενα μιας δίκαιης
και ισότιμης κοινωνίας πολιτών που οι περισσότε-
ροι επιδιώκουν. Ο «διαφορετικός» Έλληνας πολίτης
είναι αυτός που πρέπει να χαίρει μιας αξιοπρεπούς
αντιμετώπισης κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Αυτό θα πρέπει να επιδιώκει και να επιτυγχάνει ο
σωστός πολιτικός, που ως εκπρόσωπος των δημο-
τών του θα πρέπει να μάχεται για την καταπολέμηση
των διακρίσεων, την άρση των αποκλεισμών και την
ισότιμη ένταξη των πολιτών στην ελληνική κοινω-
νία, είτε αυτά χαρακτηρίζονται Άτομα με Αναπηρία
(ΑμεΑ) είτε είναι φυσιολογικά.

Στην πλειοψηφία τους οι περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες έχουν αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια
να θέτουν αρχικά υποδομές με στόχο τη συνύπαρ-
ξη με Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και έχουν δώσει
σε αυτά ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, στη
μόρφωση, στην καθημερινότητα και στη γενικότε-
ρη αντιμετώπισή τους. Ένας από τους λόγους που
ίσως συμβαίνει αυτό είναι η μεγαλύτερη ευαισθη-

τοποίηση και δραστηριοποίησή τους. Ακόμα, μπο-
ρεί να τοποθετούν τον εαυτό τους στη θέση των
ατόμων αυτών ή να σκέφτονται την πιθανότητα να
βρεθούν και οι ίδιοι σε αυτήν την κατάσταση λόγω
κάποιου ατυχήματος.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, χρειάζεται πολύς δρό-
μος ακόμα για να κατακτηθεί αυτή η διαφορετική
νοοτροπία και, κατά συνέπεια, αυτή η άλλη αντιμε-
τώπιση η οποία δεν θα έχει το συναίσθημα της λύ-
πης ή της φιλανθρωπίας, αλλά την αίσθηση της αν-
θρωπιάς και του χαμόγελου στον συνάνθρωπο γε-
νικότερα και στα προβλήματά του.

Άλλωστε, στις μέρες μας και περισσότερο από
ποτέ, οι δυνατότητες μέσω της τεχνολογίας έχουν
αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε να μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις περισσότερες απαιτήσεις των Ατό-
μων με Αναπηρία (ΑμεΑ) από άποψη υποδομών,
προσβασιμότητας και μόρφωσης. Η νοοτροπία,
όμως, των ανθρώπων οφείλει και θα πρέπει να αλ-
λάξει για να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
Η προάσπιση των ανθρωπίνων και πολιτικών δι-
καιωμάτων καθώς και ο σεβασμός στη διαφορετι-
κότητα είναι υπόθεση όλων.

Εγκλωβισμένοι στην ίδια τους την πόλη…



ΜΜε ποιους υπουργούς
είναι δυσαρεστημένος 
ο Κυριάκος; 
Εγώ ήδη μετράω δύο συγκεκριμένους
υπουργούς για τους οποίους ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δεν τρέφει πλέον και τα καλύτερα
αισθήματα, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν
τούς είχε πολύ κοντά του. Και στους δυο ο
Κυριάκος είχε αναθέσει συγκεκριμένα proj-
ects τα οποία δυστυχώς δεν κατάφεραν να
ολοκληρώσουν, για αυτό και οι συγκεκριμέ-
νοι υπουργοί είναι «εξαφανισμένοι» το τε-
λευταίο διάστημα από τη διαχείριση κρίσεων.
Μάλιστα, ένας εκ των δυο χρεώνεται πλήρως
και το περιστατικό με την απαράδεκτη συμ-
περιφορά της Ολλανδής ακτιβίστριας, η
οποία μεταξύ άλλων κάνει και τη δημοσιο-
γράφο. Αυτά και μένω εδώ…

Μεσοτοιχία με το Μαξίμου  

Όσοι περνάτε από Ηρώδου Αττικού, ίσως να
έχετε προσέξει ένα νεοκλασικό δίπλα από το
Μέγαρο Μαξίμου. Μεταξύ Μαξίμου και Προ-
εδρίας της Δημοκρατίας. Αυτό το ακίνητο
υπήρξε για πολλά χρόνια το «παλάτι» του Μι-
χάλη Γουλανδρή και των συντρόφων του… Τε-
λικώς βγήκε στο σφυρί λόγω χρεών. Ποια λέτε
ότι το αγόρασε; Τον 3ο και τον 4ο όροφο τους
πήρε η Γιάννα Αγγελοπούλου, η Lady G. Κι έτσι
θα μπορεί να απολαμβάνει τον latte της μεσο-
τοιχία με το Μαξίμου. Όνειρο.

Από την Goldman Sachs
στην αγκαλιά του Τσίπρα

Γράφουν, γράφουν, γράφουν για τον νέο σύμβου-
λο του Αλέξη Τσίπρα, Νικόλαο Φαραντούρη, που
δεν τον θέλουν ο Σκουρλέτης και οι άλλοι σκλη-
ροπυρηνικοί του ΣΥΡΙΖΑ… Γιατί δεν τον θέλουν;
Είναι, λέει, δικηγόρος και καθηγητής πανεπι-
στημίου κ.λπ. Και; Τι έγινε; Να σας πω εγώ γιατί
δεν τον θέλουν. Πάρτε χαρτί και μολύβι: Έχει ερ-
γαστεί ως δικηγόρος στη διεθνή τράπεζα επεν-
δύσεων Goldman Sachs και στη διεθνή δικηγο-
ρική εταιρεία Norton Rose στο Λονδίνο. Έχει
διατελέσει μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Αν-
ταγωνισμού, νομικός σύμβουλος και εκπρόσω-
πος της Ελλάδας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισμούς (UNCITRAL, IMO κ.ά.), μέλος της
Νομικής Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών, μέλος ΔΣ, νομικός σύμβουλος και πρό-
εδρος (υπηρεσιακός) της ΔΕΠΑ AE, διαιτητής
στον μόνιμο κατάλογο διαιτητών της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας. Πώς να συνομιλήσει με
τον Μπαλαούρα; Ή με τον Μανιό;

Ποιοι θα φτάσουν 
στον 2ο γύρο; 

Οι πληροφορίες μου μέσα από το παλαιό ΠΑ-
ΣΟΚ, το ορθόδοξο, είναι ότι στον δεύτερο γύ-
ρο θα φτάσει τελικά το δίδυμο Λοβέρδος -
Ανδρουλάκης. Όπως μου είχαν πει εξαρχής,
ο Γιώργος Παπανδρέου όσο περνούν οι μέ-
ρες θα ξεφουσκώνει. Το όνομα από μόνο του
δεν φτάνει για να συγκινήσει. Να σας πω κι
ένα μυστικό; Τον είχε προειδοποιήσει εγκαί-
ρως ο αδερφός του ο Νίκος: «Γιώργο, μην
κατέβεις…». Όταν προμοτάρεις μελλοντική
κυβέρνηση με Τσίπρα και Βαρουφάκη, είσαι
από χέρι καμένος.

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP OLITICANTISP10

Ποιοι έκλεισαν
το μικρόφωνο
του Μητσοτάκη; 

Ε
να απρόοπτο συνέβη κατά την ομιλία
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομά-

δα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο πρωθυ-
πουργός ανέβηκε στο βήμα για να εκφωνή-
σει την ομιλία του, διαπιστώθηκε ότι τα μι-
κρόφωνα δεν λειτουργούσαν. Ο Κ. Μητσο-
τάκης προσπάθησε να τα επαναφέρει, χτυ-
πώντας τα με το δάχτυλο, χωρίς παράλληλα
να χάσει το χιούμορ και την ψυχραιμία του.
Γύρισε απευθυνόμενος στον γραμματέα της
ΚΟ και του είπε: «Δεν τα ξέρεις τα συστήμα-
τα;». Η απάντηση που πήρε είναι ότι αυτά τα
ξέρει ο Τασούλας και βεβαίως όλη η αίθου-
σα έσκασε στα γέλια. 

Κοτζιάς -
Τζανακόπουλος:
Σημειώσατε Χ

Αποστάσεις και από τους δύο παίρνουν υψηλό-
βαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την
κόντρα που ήρθε στην επιφάνεια, μετά την άρνηση
του πρώην υπουργού Εξωτερικών να παραστεί σε
ομιλία εξαιτίας της παρουσίας Μπουρνού. Αν και
τα «κουστουμάκια» Τζανακόπουλου -κομμένα και
ραμμένα στα «θέλω» του γραμματέα- εκνευρί-
ζουν όσο δεν πάει πολλούς, ο αυθορμητισμός και
οι σπασμωδικές κινήσεις Κοτζιά φοβίζουν εξίσου.
Από μια άλλη ματιά, όμως, οι γνώστες θα πουν
πως αυτοί οι δύο πολιτικοί άνδρες έχουν πολλά,
μα πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Μήπως να
αρχίσουν να κάνουν παρέα; 

Χθες δημιουργήθηκε μια σύγχυ-
ση/παρεξήγηση μεταξύ του Αν-
δρέα Λοβέρδου και του Γιάννη
Σουλαδάκη (ιστορικού στελέ-

χους του ΠΑΣΟΚ). Είπε ο Λοβέρ-
δος ότι ο Σουλαδάκης στο παρελ-

θόν ψήφισε ΝΔ και έγινε το «έλα να
δεις». Τελικά ο Ανδρέας ζήτησε συγγνώμη και όλα
μέλι γάλα… Ο Σουλαδάκης επανήλθε με νέα του δή-
λωση ότι στηρίζει τον Λοβέρδο κ.ο.κ.
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Ντένη Καρέλη
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Ο Τράγκας έχει και υπεύθυνο πολι-
τισμού στο κόμμα, αυτά είναι τα
ωραία. Στη θέση του τομεάρχη-εκ-
προσώπου του κινήματος «Ελεύθε-
ροι Άνθρωποι» σε θέματα πολιτι-
σμού τοποθετήθηκε ο διάσημος
στιχουργός και συνθέτης Γιώργος
Μουκίδης. Τραγούδια του έχουν
ερμηνεύσει διακεκριμένοι καλλι-
τέχνες, όπως ο Δημήτρης Μητρο-
πάνος, ο Γιάννης Πάριος, ο Νότης
Σφακιανάκης, η Πέγκυ Ζήνα, ο Νί-
κος Βέρτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου,
ο Πασχάλης Τερζής, η Σοφία Αρβα-
νίτη κ.ά. Μεγαλεία στη Γαλλία που
λέμε…

LOCK

Ο γείτονας 
της Ολλανδής
δημοσιογράφου

Για να καταλάβετε τι ζούμε. Σύμφωνα
με όσα έγραψε ένας γείτονας της Ολ-
λανδής δημοσιογράφου Ίνγκεμποργκ
Μπέουχελ, ο Δημήτρης Τριανταφυλλί-
δης, στο Facebook, η κυρία είναι επί
χρόνια γειτόνισσά του και έχει δύο σκυ-
λιά «που τα βγάζουν βόλτα Πακιστανοί
υπηρέτες της».

«Είδα το περιστατικό με την Ολλανδή
δημοσιογράφο, μόνιμο κάτοικο Ελλάδας
εδώ και πολλά χρόνια, και τον Μητσοτά-
κη. Χρόνια γειτόνισσά μου, με δυο σκυ-
λιά που τα βγάζουν βόλτα Πακιστανοί
υπηρέτες της. Πλακώθηκα μαζί της
άπειρες φορές από το 2010 στην ηρωική
πλατεία Αυδή. Συνεπώς λέω: Θου, Κύ-
ριε, φυλακήν τω στόματί μου και θύραν
περιοχής περί τα χείλη μου! Και πάω να
φτιάξω τσάι!». Καταλάβατε από πού
προκύπτει η μεγάλη της αγάπη για τους
νεαρούς Αφγανούς και Πακιστανούς;
Από κοινωνικό ενδιαφέρον ξεκάθαρα…

Οικονομικό επιτελείο
«Επιτέλους και κάτι σωστό», λένε ορισμέ-
να από τα μεγάλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
για τη σύσταση του οικονομικού επιτελεί-
ου. «Μάλλιασε η γλώσσα μας» να το λέμε
από πριν πέσει η κυβέρνηση το 2019. Το
νέο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ
απαρτίζεται από τεχνοκράτες, ορισμένοι
εκ των οποίων -αν και 45άρηδες σήμερα-
είναι παλιές καραβάνες στις οικονομικές
γκρούπες των Βρυξελλών. Ας ελπίσουμε
αυτό να βγει σε καλό τους.

Η φίλη της Ίνγκεμποργκ
και του… Νότη

Η
υπέροχη Ίνγκεμποργκ, η Ολλανδέζα συνάδελφος που αναστάτωσε τη συ-
νέντευξη Τύπου Μητσοτάκη - Ρούτε, είχε πάει προ μηνών στη Σάμο. Βε-
βαίως, πήγε τον Μάιο του 2021, τέσσερις μήνες πριν από τα εγκαίνια του

νέου ΚΥΤ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είχε τότε, δε, και εκλεκτή παρέα: την
Ολλανδέζα ευρωβουλευτή των Πρασίνων Τίνεκε Στρικ. Δεν σας λέει τίποτα η κυ-
ρία Στρικ; Κι όμως, είναι εκείνο το… ταλέντο που τις μέρες της κολάσεως με τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού «την έπεφτε» στον Νότη Μηταράκη για τους μετανά-
στες στο ΚΥΤ της Αμυγδαλέζας. Τότε, λοιπόν, μέσω Twitter καλούσε την ελληνική
κυβέρνηση να μην πάρει κανένα ρίσκο και να εκκενώσει αμέσως την Αμυγδαλέ-
ζα, στην οποία κρατούνται μετανάστες, «πολύ κοντά στη φωτιά», όπως έλεγε.
Μάλιστα, έκλεινε την ανάρτηση με τη λέξη «τώρα». Τότε, η κυρία Στρικ πήρε την
πληρωμένη απάντηση Μηταράκη, ο οποίος είχε τουιτάρει: «Φυσικά έχουμε σχέ-
διο. Παρεμπιπτόντως, κανένα ενδιαφέρον για τους κατοίκους της περιοχής, οι
οποίοι υποφέρουν από τη φωτιά; Έχετε ρωτήσει για αυτούς;». Δεν απορώ, λοι-
πόν, γιατί η Ίνγκεμποργκ και η Τίνεκε τα βρήκαν τόσο καλά.

Ο «Mr ελληνικό κρυπτονόμισμα»
και η μυστήρια εξαφάνιση 

Εμφανίστηκε τελικά ο Βαγγέλης Τσάπας που είχε εξαφανιστεί. Μπερδεμένα
πράγματα, όπως μαθαίνω. Όπως μπερδεμένα είναι και τα περί του… Hellenic
Coin, με το οποίο ασχολείται ο κ. Τσάπας. Μιλάμε για το πρώτο ελληνικό κρυ-
πτονόμισμα με αξία που σήμερα φτάνει τα 84 εκατ. δολάρια. Θα μου πεις, είναι
όλα ρευστοποιήσιμα; Όχι, βέβαια. Ψάχνοντας έμαθα ότι αυτήν τη στιγμή η ομά-
δα του κρυπτονομίσματος στο κοινωνικό δίκτυο Τέλεγκραμ μετρά 2.600 άτομα.
Άραγε όλοι αυτοί είναι επενδυτές ή μήπως είναι bots και όχι πραγματικά πρό-
σωπα; Κάποιος πρέπει να τα δει όλα αυτά…

Η πανδημία «σώζει» τον Αλέξη 
Όσο οδεύουμε προς τον βαρύ χειμώνα, φαίνεται ότι απομακρύνεται η πραγμα-

τοποίηση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ διά ζώσης. Αυτό λένε οι καλά πληροφορη-
μένες πηγές μου. Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, το κόμμα θα επιχειρήσει να
τρενάρει όσο μπορεί τις εξελίξεις για λόγους υγειονομικής ασφάλειας. Βεβαίως,
όλο αυτό το σκηνικό εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τον Αλέξη Τσίπρα, που
βγαίνει από το κάδρο των σκληρών εσωκομματικών συγκρούσεων που κυοφο-
ρούνται στην Κουμουνδούρου. Άνθρωποι που είναι κοντά στον Τσίπρα λένε, μάλι-
στα, ότι επιτέλους έχει αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να γίνει μέρος όλου αυτού του
εσωτερικού μπάχαλου και πιστεύει πλέον πως «ό,τι δεν λύνεται, κόβεται».



Σ
το κενό πέφτουν οι απειλές της
Άγκυρας για την παρουσία αμε-
ρικανικών δυνάμεων σε από-
σταση αναπνοής από τα σύνορά

της. «Απάντηση» στις τουρκικές κραυγές
δίνουν εδώ και λίγες ώρες δεκάδες άρμα-
τα μάχης Leopard II HELL και M1A2
Abrams από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τα οποία έχουν αναπτυχθεί
στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και
αναμένεται να φτάσουν και βαθύτερα
στον Έβρο, στο πλαίσιο της άσκησης
«Ολυμπιακή Συνεργασία 21».

Οι «χαλύβδινοι θώρακες» της 25ης Τε-
θωρακισμένης Ταξιαρχίας και οι Αμερι-
κανοί του 16ου Συντάγματος Πεζικού μοι-
ράζουν «φωτιά και ατσάλι» στη Θράκη,
αποδεικνύοντας ότι η ελληνοαμερικανική
συνεργασία δεν έμεινε μόνο στα χαρτιά,
αλλά αμέσως μετά την ενεργοποίηση της
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνερ-
γασίας τα επιτελεία των δύο χωρών έπια-
σαν δουλειά και έχουν ήδη μπροστά τους
ένα πυκνό πρόγραμμα συνεκπαιδεύσεων
σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Σενάρια της «Ολυμπιακής Συνεργασίας
21», που περιλαμβάνουν βολές με πραγ-
ματικά πυρά, επαύξηση της διαλειτουργι-
κότητας μεταξύ ελληνικών και αμερικανι-
κών δυνάμεων αλλά και επιχειρήσεις
Συνδυασμένων Όπλων, αναμένεται να λά-
βουν χώρα ακόμη και μια ανάσα από τα
ελληνοτουρκικά σύνορα, στα πεδία βολής
Ψηλού Στάλου και Αετού. Η δεκαπενθή-

μερη άσκηση βέβαια δεν είναι η μοναδική
ανάμεσα στις δύο χώρες, αφού μόλις πριν
από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε ο Διαγω-
νισμός Ουλαμών Αρμάτων Μάχης, που
διοργάνωσαν το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού
στο πεδίο βολής της Ξάνθης.

Αιχμή του δόρατος βέβαια αποτελεί η
Αλεξανδρούπολη, όπου μετά τα μέσα
Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η μεγαλύτερη
απόβαση αμερικανικών δυνάμεων που
έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε ελληνικό
λιμάνι. Την περιοχή αναμένεται να επι-
σκεφθούν στις αρχές Δεκεμβρίου τόσο ο
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι
Πάιατ όσο και η πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμε-

ων. 120 ελικόπτερα και 1.000 στρατιωτι-
κά οχήματα, από άρματα μάχης μέχρι
αυτοκινούμενα πυροβόλα, θα μεταφερ-
θούν μέσω της Αλεξανδρούπολης στη
Ρουμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Εξετάζεται, πάντως, το ενδεχόμενο μέ-
ρος της αμερικανικής δύναμης που θα
φτάσει στην Αλεξανδρούπολη να παρα-
μείνει σε ελληνικό έδαφος και να συμ-
μετέχει σε ασκήσεις με τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία προ-
καλεί νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα, η
οποία σε ρόλο παρατηρητή παρακολουθεί
την εξέλιξη της δεκαπενθήμερης άσκη-
σης δίπλα στα σύνορά της. «Από την Ελλά-
δα υπάρχουν προσπάθειες σύναψης συμ-
φωνιών αλλά και ενεργειών με στόχο την
Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία. Θέ-
λουν να κάνουμε τα προβλήματά μας προ-
βλήματα της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ»,
είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χου-
λουσί Ακάρ, εκφράζοντας την αγωνία της

Άγκυρας για τη διπλωματική και αμυντική
θωράκιση της Ελλάδας.

Συνέδριο με διεθνή ακτινοβολία
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι

ευρωπαϊκοί στρατοί αλλά και οι δυνατότη-
τες συνεργασίας και από κοινού αντιμε-
τώπισης των απειλών βρίσκονται στο επί-
κεντρο της Συνόδου των Αρχηγών των Ευ-
ρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων, που
διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Την έναρξη
των εργασιών κήρυξε ο υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, τονί-
ζοντας ότι «μια ισχυρή και αυτόνομη Ευ-
ρωπαϊκή Αμυντική Ένωση είναι δεδομένο
ότι θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς το
ΝΑΤΟ, επιλύοντας χρόνια ζητήματα των
ευρωπαϊκών κρατών στους τομείς της
διαλειτουργικότητας, της στρατιωτικής
κινητικότητας και των χαμηλών αμυντι-
κών προϋπολογισμών τους». 
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Δεκάδες άρματα
μάχης από Ελλάδα
και ΗΠΑ έχουν φτάσει
στον Έβρο, στο 
πλαίσιο της άσκησης
«Ολυμπιακή 
Συνεργασία 21»

Απάντηση στην Τουρκία με 
τους «χαλύβδινους θώρακες»

Παρέμβαση Παναγιωτόπουλου για τη μετανάστευση
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προέβη σε κοινή δήλωση με τους υπουργούς Άμυνας της Εσθο-
νίας, της Λιθουανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή τη νέα μεταναστευτική κρίση
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. «Βρισκόμαστε στα ευρωπαϊκά σύνορα, ο ένας στο πλευρό του άλ-
λου, ως Ευρωπαίοι εταίροι, ενωμένοι με την Πολωνία απέναντι στις προκλήσεις ασφαλείας και
τη νέα ιδιαίτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει. Οι μεταναστευτικές και οι προσφυγικές ροές
εργαλειοποιούνται από κρατικούς δρώντες, οι οποίοι αναζητούν γεωπολιτικά ή οικονομικά
οφέλη», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.



Σ
τη διάσκεψη για τη Λιβύη που ξεκι-
νά σήμερα στο Παρίσι βρίσκεται
στραμμένο το βλέμμα της Αθήνας,
με την Τουρκία, αν και για πρώτη

φορά απούσα από ανάλογη διεθνή συνάντη-
ση, να επιχειρεί την υπονόμευση της διαδικα-
σίας με παρασκηνιακές κινήσεις.

Η Άγκυρα κρατά την Τρίπολη σε ασφυκτικό
κλοιό, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για
συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματού-
χους της αφρικανικής χώρας, μετά την αρνη-
τική απάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στην πρόκληση του Εμανουέλ Μακρόν, με την
αιτιολογία ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί να κα-
θίσει στο ίδιο τραπέζι με την Ελλάδα και την
Κύπρο.

Την αρχή έκανε ο ίδιος ο Τούρκος πρό-
εδρος την περασμένη Παρασκευή, στη συ-
νάντησή του με τον πρωθυπουργό της Λι-
βύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, ο οποίος
βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής της Άγκυρας.
Ακολούθησε το θρίλερ με τη Λίβυα υπουργό
Εξωτερικών, Νάιλα αλ Μαγκνούς, η οποία κα-
ρατομήθηκε και στη συνέχεια επέστρεψε στα
καθήκοντά της, και μόλις χθες, ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ανώ-
τατου Συμβουλίου της Λιβύης, Καλίντ αλ Μισ-
ρί. Ο Τσαβούσογλου διεμήνυσε πως η Τουρ-
κία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Λιβύη,
απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο απομά-
κρυνσης των δυνάμεων που διατηρεί η Άγκυ-
ρα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, πυκνώνουν οι
πληροφορίες πως οι Αδελφοί Μουσουλμά-
νοι, που απολαμβάνουν τη στήριξη του ίδιου
του Ερντογάν, απειλούν με νέο εμφύλιο στη
χώρα αν εκλεγεί πρόεδρος ο Χαλίφα Χαφτάρ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ηγέτες που συμ-
μετέχουν σήμερα και αύριο στη Διάσκεψη
του Παρισιού, καλούνται να εκπέμψουν ένα
ηχηρό μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερό-
τητας στην ταλαιπωρημένη από τις ένοπλες
συγκρούσεις χώρα, για την οποία απαραίτη-
τη προϋπόθεση είναι η αποχώρηση των μι-
σθοφόρων και των ξένων στρατιωτικών δυ-
νάμεων. Η Αθήνα βρίσκεται σε ανοιχτή
γραμμή με όλες τις χώρες με τις οποίες
υπάρχει συναντίληψη στο θέμα της Λιβύης,
ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση
που είχε με τον Ολλανδό πρωθυπουργό
Μαρκ Ρούτε, επαναβεβαίωσε πως Ελλάδα

και Ολλανδία βρίσκονται στην ίδια γραμμή.
«Συμφωνούμε να τηρηθούν οι σχετικές ημε-
ρομηνίες, να γίνουν οι εκλογές στις 24 Δε-
κεμβρίου όπως έχει συμφωνηθεί, να τηρη-
θεί η κατάπαυση του πυρός, να γίνουν σεβα-
στά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας, αλλά πρωτίστως να αποσυρθούν όλα τα
ξένα στρατεύματα, όλοι οι ξένοι μισθοφόροι
το συντομότερο δυνατόν από τη Λιβύη», τό-
νισε ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Η συνάν-
τηση στο Παρίσι θα είναι σημαντική για να
εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια πιο στα-
θερή κατάσταση στη Λιβύη και την ευρύτερη
περιοχή», απάντησε ο κ. Ρούτε.

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αλ-
λά και το ζήτημα της Λιβύης τέθηκαν επί τά-
πητος και στη συνάντηση που είχε ο Νίκος
Δένδιας με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθή-
να Τζέφρι Πάιατ.

Ανησυχία για την Ανατολική Μεσόγειο
Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις τουρκι-

κές κινήσεις, καθώς έμπειροι διπλωμάτες
εκτιμούν ότι η πίεση που ασκεί η Άγκυρα στην
Τρίπολη μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές
αντιδράσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα
Ελληνοτουρκικά. Το αποτέλεσμα των εκλο-
γών της 24ης Δεκεμβρίου μπορεί να ανατρέ-
ψει τα τουρκικά σχέδια, αλλάζοντας δραματι-
κά τις ισορροπίες στην περιοχή και έτσι η Άγ-

κυρα «τρέχει» να δημιουργήσει τετελεσμένα
όσο ακόμη έχει υπό τον έλεγχό της την φιλο-
τουρκική ηγεσία της Λιβύης. Η ενεργοποίηση
του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου
είναι μια από τις εξελίξεις που προβληματί-
ζουν την Αθήνα, η οποία διαμηνύει από τα
πλέον επίσημα χείλη, αυτά του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι είναι «θέμα
αρχής για την Ελλάδα η προάσπιση των εθνι-
κών μας δικαιωμάτων». Ο κ. Μητσοτάκης τό-
νισε ακόμη ότι η Ελλάδα απαντά με ψυχραι-
μία σε κάθε πρόκληση, οπλισμένη με το Διε-
θνές Δίκαιο και την ισχύ της αμυντικής της
ετοιμότητας.

Στη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε, ο
πρωθυπουργός υπογράμμισε τον αποσταθε-
ροποιητικό ρόλο και τη «διολίσθηση της
Τουρκίας σε μια επιθετική ρητορική που όχι
απλώς αντιβαίνει στη διεθνή νομιμότητα, αλ-
λά συχνά προσβάλλει την ιστορία, τη γεωγρα-
φία και την κοινή λογική».
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Ξεκινά η διεθνής διάσκεψη 
για την αφρικανική χώρα 
με απούσα την Τουρκία,
που κρατά σε ασφυκτικό 
κλοιό την Τρίπολη

Λιβύη μέσω Παρισιού, χωρίς Άγκυρα

Νέες προκλήσεις
Η Τουρκία, πάντως, εμμένει στην
προκλητική ρητορική, με τον
Χουλουσί Ακάρ να ανεβάζει και
πάλι τους τόνους. Ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας προσπάθησε
για μία ακόμη φορά να κάνει το
άσπρο μαύρο, κατηγορώντας την
Ελλάδα για επιθετική συμπερι-
φορά. «Η Ελλάδα συνεχίζει τις
επιθετικές της ενέργειες και τη
ρητορική που αυξάνει την έντα-
ση. Γίνονται οι απαραίτητες προ-
σπάθειες διά της διπλωματικής
οδού ενάντια σε αυτή την προ-
κλητική και επιθετική στάση της
Ελλάδας και δίνεται η απαραίτητη
απάντηση στο πεδίο στα πλαίσια
της αμοιβαιότητας», υποστήριξε
ο Ακάρ, την ώρα που η Τουρκία
προχωρούσε στην έκδοση μίας
ακόμη παράνομης NAVTEX, με
την οποία επιχειρεί να αντιδράσει
σε προγραμματισμένες ασκήσεις
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμε-
ων στο Καστελόριζο, με την ανυ-
πόστατη αιτιολογία της παραβία-
σης του καθεστώτος αποστρατιω-
τικοποίησης των νησιών.



Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Μ
ήνυμα στους λεγόμενους
μπαχαλάκηδες ενόψει και
του εορτασμού της 17 Νο-
έμβρη στέλνει η κυβέρνη-

ση, που ψηφίζει σήμερα μαζί με τον νέο
Ποινικό Κώδικα τροπολογία που μετα-
τρέπει σε κακούργημα το αδίκημα της κα-
τασκευής και κατοχής εμπρηστικών
υλών, με κάθειρξη έως 10 χρόνια. Υπεν-
θυμίζεται ότι με τροποποίηση τον Νοέμ-
βριο του 2019 είχε καταστεί κακουργημα-
τικού χαρακτήρα η χρήση μολότοφ.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
• Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται

ή κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές
ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, από τις
οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για
άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλά-
χιστον τριών ετών.

• Η πράξη της προηγούμενης παραγρά-
ψου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη
αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε
δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά
την κατοχή μεγάλης ποσότητας των ανω-
τέρω υλικών ή αντικειμένων.

• Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξε-
ταστεί από τις Αρχές παρέδωσε με τη θέ-
λησή του σε αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αν-
τικείμενα ή κατέστησε για αυτές δυνατό
να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή
απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να
γίνει χρήση αυτών.

Την ίδια ώρα και με στόχο την ενίσχυση
του αισθήματος ασφάλειας, η Βουλή σή-
μερα ψηφίζει μια σειρά νομοθετικών

ρυθμίσεων που αυστηροποιούν τα αδική-
ματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
που τελούνται είτε σε βάρος ενηλίκων εί-
τε σε βάρος ανηλίκων.

Μόνο ισόβια για βιασμό 
ανηλίκων και σκληρά εγκλήματα

Στις αλλαγές που επέρχονται για τη βαριά
εγκληματικότητα, όπως ανθρωποκτονία,
βιασμός, θανατηφόρος ληστεία, η προβλε-
πόμενη ποινή θα είναι πλέον μόνον η ισόβια
κάθειρξη, χωρίς να υφίσταται η διαζευκτι-
κότητα ισοβίου ή πρόσκαιρης κάθειρξης,
όπως ισχύει σήμερα. Η αιμομιξία αναβιβά-
ζεται σε κακούργημα και το αδίκημα της τέ-
λεσης γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους
(αποπλάνηση) θα τιμωρείται ως κακούργη-
μα σε όλες τις μορφές του. Επιπλέον, προ-
βλέπεται ρητά για πρώτη φορά η περίπτω-
ση βιασμού σε βάρος ανηλίκου με ποινή
την ισόβια κάθειρξη.

5 έτη αντί για 3 για την κλοπή 
Αυξάνεται, επίσης, η προβλεπόμενη

ποινή για το αδίκημα της κλοπής το οποίο
τιμωρείται σήμερα με φυλάκιση έως 3
ετών και εξισώνεται με την ποινή της φυ-
λάκισης που πρακτικά σημαίνει ότι στον
δράστη αυτού του εγκλήματος μπορεί να
επιβληθεί, ανάλογα με τις συνθήκες τέλε-
σης, την αξία του κλοπιμαίου αντικειμέ-
νου κ.λπ. φυλάκιση έως 5 ετών.

Κακούργημα ο εμπρησμός
Το αδίκημα του εμπρησμού δάσους τι-

μωρείται ως κακούργημα σε όλες του τις
μορφές, ενώ προστίθεται και επιβαρυντι-
κή περίσταση κολασμού του εν λόγω αδι-

κήματος όταν η συμπεριφορά του δράστη
είχε ως επακόλουθο σοβαρές περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις.

Ρυθμίσεις και για 
γυναικοκτονίες και #MeToo

Για τις γυναικοκτονίες συγκροτείται ει-
δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με
αντικείμενο την επεξεργασία του νομοθε-
τικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας.

Η παραγραφή για τα εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας όταν αυτά τελούνται
σε βάρος ανηλίκου θα αρχίζει από την ενη-
λικίωσή του και για ένα έτος, εφόσον η
πράξη είναι πλημμέλημα, και για τρία έτη,
εφόσον είναι κακούργημα, ενώ οι πράξεις
της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας
και της προσβολής της γενετήσιας ευπρέ-
πειας για τους ανηλίκους θα διώκεται πλέ-
ον αυτεπαγγέλτως. Επιπλέον τα αδικήματα
της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπει-
ας στον εργασιακό χώρο και της προσβο-
λής της γενετήσιας ευπρέπειας για τους
ανηλίκους θα διώκονται πλέον αυτεπάγ-
γελτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η
ασφυκτική τρίμηνη προθεσμία για την κα-
ταγγελία τους.

Αυστηρές ποινές και για
κλοπές, εμπρησμούς 
δασών και άλλα σκληρά
εγκλήματα - Η τροπολογία
ψηφίζεται σήμερα
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Δέκα χρόνια για 
κατοχή μολότοφ

Πιο δύσκολες 
οι πρόωρες 
αποφυλακίσεις

Εξορθολογίζεται το πλαίσιο των
πρόωρων αποφυλακίσεων, με στόχο
να αποτραπούν περιπτώσεις γρήγορων
αποφυλακίσεων κατάδικων για σοβα-
ρά αδικήματα, όπως είχε συμβεί επί
ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, εισάγονται αν-
τικειμενικά κριτήρια ως προς τον υπο-
λογισμό του κατώτατου ορίου έκτισης
της ποινής είτε με ευεργετικό υπολογι-
σμό στα 4/5 από τα 3/5 είτε με πραγμα-
τική έκτιση αυξάνοντας τα κατώτατα
όρια τόσο για την ποινή της κάθειρξης
στα 3/5 της ποινής, αντί 2/5 που ισχύει
σήμερα, όσο και για την ποινή της ισό-
βιας κάθειρξης από τα 16 στα 18 έτη.
Παράλληλα για μείζονος απαξίας αδι-
κήματα δεν θα υφίσταται η δυνατότητα
κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλε-
κτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), ενώ
ταυτόχρονα τίθενται στον φυσικό δικα-
στή ενδεικτικά κριτήρια, τα οποία
οφείλει να λάβει υπόψη του, ώστε αι-
τιολογημένα να καταλήξει στην από-
φαση περί πραγματικού ή μη σωφρο-
νισμού του καταδικασθέντος και κατ’
επέκταση στην απόλυση αυτού υπό τον
όρο της ανάκλησης.

Ειδικά για τα αδικήματα εμπορίας
ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γενετήσιας ζωής, τα εγκλή-
ματα κατά της ανθρώπινης ζωής κ.λπ.,
προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα
αίτησης απόλυσης υπό όρο από τον κα-
ταδικασθέντα, θα απαιτείται ελάχιστος
χρόνος πραγματικής παραμονής του
στο σωφρονιστικό κατάστημα που θα
αντιστοιχεί στα 3/5 της επιβληθείσας
ποινής, αντί των 2/5 που ισχύει σήμε-
ρα, ενώ σε περίπτωση εκτίσεως της
ποινής με ευεργετικό υπολογισμό για
τα ανωτέρω εγκλήματα θα απαιτείται
ως ελάχιστος χρόνος που αντιστοιχεί
στα 4/5 της επιβληθείσας ποινής, αντί
των 3/5 που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, για όσους καταδικάζον-
ται για ανθρωποκτονία, θανατηφόρο
ληστεία, θανατηφόρο βιασμό, η μονα-
δική ποινή είναι πλέον η ισόβια κά-
θειρξη, ενώ για όσους εκτίουν ποινή
ισόβιας κάθειρξης για τα ανωτέρω αδι-
κήματα, ο χρόνος πραγματικής έκτισης
εντός των σωφρονιστικών καταστημά-
των αυξάνεται από τα 16 έτη που ισχύει
σήμερα στα 18 έτη.



Εβδομήντα συνάνθρωποί μας έχασαν χθες τη ζωή τους
από τον κορονοϊό, ενώ στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της
χώρας νοσηλεύονται 489 διασωληνωμένοι ασθενείς. Τα
νέα κρούσματα ανέρχονται συνολικά σε 7.105. Αξίζει να
σημειωθεί πως την τελευταία ημέρα διενεργήθηκαν
351.554 τεστ στη χώρα. Μεταξύ των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι, 405 (82,82%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 84 (17,18%) είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι.

Πρώτη για ακόμα μία ημέρα η Αττική στην κατανομή
των κρουσμάτων κορονοϊού, καθώς χθες, Τετάρτη 10 Νο-
εμβρίου, από τα 7.105 συνολικά κρούσματα, στην Αττική
εντοπίστηκαν 1.631 νέα κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη

1.179 νέες μολύνσεις κορονοϊού.
Παράλληλα, στο «βαθύ κόκκινο» είναι 22 περιοχές της

χώρας, με την επιδημιολογική κατάσταση εξαιτίας του
κορονοϊού να παραμένει ανησυχητική. Όπως φαίνεται
στον επιδημιολογικό χάρτη, στο «βαθύ κόκκινο» εντάσ-
σονται η Κοζάνη, η Καρδίτσα, η Χαλκιδική, τα Ιωάννινα
και η Φθιώτιδα. Στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται ακόμη:
Θεσσαλονίκη, Αρκαδία, Άγιον Όρος, Αχαΐα, Λάρισα, Μα-
γνησία, Κιλκίς, Ημαθία, Πιερία, Έβρος, Πέλλα, Ξάνθη,
Δράμα, Μεσσηνία, Σέρρες, Τρίκαλα και Καβάλα.

«Να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
και να μην μπορούν να μπουν πουθενά οι ανεμβολίαστοι».
Τα παραπάνω ανέφερε χθες ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του

«Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, Νίκος Καπραβέλος, πε-
ριγράφοντας με τα πλέον μελανά χρώματα την εικόνα που
επικρατεί στα νοσοκομεία. Μιλώντας στο Mega, ο κ. Κα-
πραβέλος τόνισε: «Δεν έχουμε το τείχος ανοσίας, και θέ-
λουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα να είναι ανοιχτή,
ενώ η Πολιτεία δεν θέλει να επεκτείνει την υποχρεωτικό-
τητα των εμβολιασμών. Μία είναι η λύση, το να χρησιμο-
ποιήσουμε το όπλο που έχουμε στα χέρια μας για να
έχουμε ελεύθερη την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πλέον,
είναι επιτακτική ανάγκη να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού. Είναι ανήθικο να επεκτείνεις τη διαθε-
σιμότητα κλινών Covid σε βάρος άλλων νοσημάτων. Τα
άλλα νοσήματα δεν επέλεξαν τη νόσο τους, τους βρήκε».

Η
έξαρση κρουσμάτων, αλλά
και τα μέτρα που αποκόπτουν
τους ανεμβολίαστους πολίτες
από την κοινωνική ζωή έφε-

ραν μια σημαντική ανάταση στα ραντε-
βού εμβολιασμού, ειδικά της πρώτης
δόσης, σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα,
όπως καταγράφεται από τα στοιχεία στο
υπουργείο Υγείας, οι παραγωγικές ηλι-
κίες και συγκεκριμένα οι πολίτες 18-49
ετών που έχουν και την εντονότερη κοι-
νωνικότητα είναι αυτοί που «οδηγούν»
τα ραντεβού πρώτης δόσης, προφανώς
λόγω των μέτρων. 

Υπό αυτό το πρίσμα, στο σύστημα
έχουν προστεθεί αυτό το πρώτο δεκαή-
μερο του Νοεμβρίου πάνω από 225.000
ραντεβού εμβολιασμού με την πρώτη
δόση, ενώ «οδηγοί» είναι περιοχές με
υψηλή επιβάρυνση, όπως η Δυτική, η
Κεντρική και η Ανατολική Μακεδονία,
αλλά και η Θράκη. 

Σε αυτές τις περιφέρειες εντοπίζεται
άνω του 60% των ραντεβού πρώτης δό-
σης, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές
τις περιοχές πιέζεται και το σύστημα
υγείας δυσανάλογα με την υπόλοιπη
χώρα. Αναλυτικότερα, δε, ως προς τις
ηλικίες, τα στοιχεία του υπουργείου
Υγείας δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέ-
ρον των πολιτών. Συγκεκριμένα η αύξη-

ση ανά ηλικιακή ομάδα: 12-14: 6%, 15-17:
7%, 18-24: 12%, 25-29: 9%, 30-34: 10%,
35-39: 10%, 40-44: 10%, 45-49: 8%, 50-
54: 7%, 55-59: 6%, 60-64: 5%, 65-69: 3%,
70-74: 2%, 75-79: 2%, 80-84: 1%, 85+: 1%.

Με αυτά τα δεδομένα, στην κυβέρνη-
ση θεωρούν ότι μπορεί να προστεθούν
κρίσιμες μονάδες στο ποσοστό εμβο-
λιασμού της χώρας. Αυτήν τη στιγμή τα
ραντεβού προσθέτουν πάνω από 2,5 μο-
νάδες στο ποσοστό εμβολιασμού επί
του συνόλου των πολιτών που μπορούν
να λάβουν το εμβόλιο, ενώ με πολύ κα-
λούς ρυθμούς κινείται και ο προγραμ-
ματισμός των τρίτων δόσεων. Μάλιστα,

σε λίγες μέρες οι πολίτες θα μπορούν να
κλείνουν ραντεβού στους πεντέμισι μή-
νες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του εμβολιασμού, ώστε να ανοσοποι-
ούνται άμεσα στο εξάμηνο.

ΤΤο ΠΑΜΑΚ ζητά 
επιπλέον μέτρα 
για τον κορονοϊό
Να ληφθούν επιπλέον μέτρα, μετα-
ξύ των οποίων η υποχρεωτική διε-
νέργεια rapid tests και σε εμβολια-
σμένους φοιτητές και καθηγητές
και η χορήγηση κατά προτεραιότητα
τρίτης δόσης εμβολίου, ζητούν οι
πρυτανικές Αρχές του ΠΑΜΑΚ.
Όπως επισημαίνουν σε επιστολή
τους προς τον ΕΟΔΥ, «η διαρκώς
επιδεινούμενη υγειονομική κατά-
σταση που επικρατεί στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό
με το βάρος της ευθύνης απέναντι
στους φοιτητές και το προσωπικό
του ΠΑΜΑΚ» τους αναγκάζει να ζη-
τήσουν τη λήψη επιπλέον μέτρων
«με σκοπό τη διασφάλιση της υγεί-
ας των μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας». Συγκεκριμένα, κα-
λούν τον ΕΟΔΥ να αναλάβει την τα-
κτική διενέργεια δωρεάν rapid test
στους εμβολιασμένους φοιτητές και
το προσωπικό του ΠΑΜΑΚ, στους
χώρους του Ιδρύματος. Ζητούν, ακό-
μα, να χορηγηθεί, κατά προτεραι-
ότητα, η τρίτη δόση του εμβολίου σε
όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας, στο εμβολιαστικό κέν-
τρο που ήδη λειτουργεί εντός του
πανεπιστημίου, σε συνεργασία με
την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μα-
κεδονίας. Τέλος, η διοίκηση του ΠΑ-
ΜΑΚ επισημαίνει την ανάγκη να
διαθέσει ο ΕΟΔΥ στο Ίδρυμα δωρεάν
self tests, που έχει στην κατοχή του
«με σκοπό την πιθανή
ανίχνευση του ιού σε ήδη εμβολια-
σμένα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας».

«Οδηγοί» είναι περιοχές 
με υψηλή επιβάρυνση, όπως 
η Δυτική, η Κεντρική και 
η Ανατολική Μακεδονία, 
αλλά και η Θράκη

Σοκ με 70 θανάτους - Στο «βαθύ κόκκινο» 22 περιοχές της χώρας

Α’ δόση: Σε 10 ημέρες 
225.000 ραντεβού 
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COLONOS HOOLIGANS
Επίδειξη δύναμης
με στιλέτα και 
σιδερογροθιές

Τουλάχιστον δέκα ασύλληπτα μέλη των
«Colonos Hooligans» αναζητούν ακόμη οι
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αθηνών. Πρόκειται για τη συμμορία των
ανηλίκων που αποτελούσε τον φόβο και τον
τρόμο στις γειτονιές των Σεπολίων, του Κο-
λωνού και του Αγίου Παντελεήμονα. Μια
σύμπραξη Ελλήνων, Ρουμάνων και Αλβα-
νών, από 14 έως 18 ετών, που στόχο είχε τις
ληστείες και την επίδειξη δύναμης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα κινητά τηλέ-
φωνα των τριών (μέχρι στιγμής) συλλη-
φθέντων από την ΕΛΑΣ, εντοπίστηκαν φω-
τογραφίες με στιλέτα, «πεταλούδες», αερο-
βόλα πιστόλια και σιδερογροθιές. Πρόκει-
ται για «πολεμοφόδια» που χρησιμοποιού-
σαν στην εγκληματική τους δραστηριότητα,
τόσο σε ληστείες όσο και σε επιθέσεις
εναντίον άλλων ομάδων. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι στο διαβιβαστικό σημείωμα της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών γίνεται
λόγος για «δράση άκρως επικίνδυνη και ει-
δεχθή» από τα μέλη της συμμορίας.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, τα μέλη της
«άγουρης» συμμορίας είχαν σχεδόν εμμο-
νή με τα βίντεο και τις φωτογραφίες από τη
δράση τους, τα οποία μάλιστα αναρτούσαν
και σε σελίδες στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, ενώ μέσω κοινής συνομιλίας σε
αυτά συντόνιζαν τις δράσεις τους.

«Α
φού πήρε την κάρτα μου,
παρατήρησα ότι την άλ-
λαξε με μία άλλη δικιά
του και τότε αμέσως άρ-

χισα να του φωνάζω και προσπάθησα να
τον ακινητοποιήσω, πλην όμως δεν τα κα-
τάφερα, καθώς έβαλε μπρος το αυτοκίνητο
και τράπηκε σε φυγή». 

Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στους
αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας
Περιουσιακών Δικαιωμάτων ένας ηλικιω-
μένος τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι
έπεσε θύμα απάτης από συμμορία που μέ-
χρι πρότινος αλώνιζε στην Αττική. Μέσα σε
έναν χρόνο τα μέλη της εγκληματικής ομά-
δας (δύο άνδρες και τρεις γυναίκες) είχαν
προλάβει να εξαπατήσουν τουλάχιστον 34
ηλικιωμένους, αποσπώντας τους περισσό-
τερα από 60.000 ευρώ προφασιζόμενοι
τους υπαλλήλους καταστημάτων ηλεκτρο-
νικών ειδών, ιατρικών κέντρων κ.ά. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση μιας 83χρο-
νης από τα νότια προάστια, από την οποία οι
αετονύχηδες κατάφεραν να υφαρπάξουν
13.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη, στην κατάθε-
σή της στους αστυνομικούς της Ασφάλει-
ας, περιγράφει καρέ καρέ τον τρόπο δρά-
σης της συμμορίας.

«Βγαίνοντας από το σπίτι μου για να με-
ταβώ στο σουπερμάρκετ, με σταμάτησε

ένας άντρας, ο οποίος επέβαινε σε ένα όχη-
μα, χρώματος λευκού, ο οποίος μου είπε ότι
είναι φίλος του εγγονού μου και ότι τον
έστειλε να με βρει, διότι εκείνος δεν μπο-
ρούσε να έρθει, προκειμένου να πάμε στην
τράπεζα για να βγάλουμε λεφτά, με σκοπό
να τα χρησιμοποιήσει ο εγγονός μου για
επαγγελματικές δραστηριότητες», αναφέ-
ρει αρχικά η 83χρονη και συνεχίζει: «Εγώ
χωρίς να το διασταυρώσω και καθώς έβλε-
πα ότι μιλούσε συνεχώς με τον εγγονό μου
στο τηλέφωνο έκανα ό,τι μου είπε. Μπήκα
μέσα στο όχημά του και ξεκινήσαμε για να
πάμε στην τράπεζα. Καθώς πηγαίναμε μου
είπε να του δώσω το κινητό μου, καθώς δεν
ήθελε να χτυπήσει, γιατί όπως μου είπε είχε
πρόβλημα με την καρδιά του. Αρχικά πήγα-
με στην τράπεζα… Στον Άγιο Δημήτριο
όπου και μπήκα μόνη μου προκειμένου να
κάνω την ανάληψη, όπως και έγινε, με το
ποσό των 4.500 ευρώ».

Τα μέλη της συμμορίας, όμως, ήθελαν
ακόμη περισσότερα χρήματα, με την ηλι-

κιωμένη να καταθέτει: «Αφού βγήκα από
την τράπεζα και του έδωσα το ποσό της
ανάληψης, μου είπε ότι τον πήρε ξανά ο εγ-
γονός μου και ότι τα χρήματα αυτά δεν φτά-
νουν για τις επαγγελματικές του δραστη-
ριότητες και έτσι με πήγε σε άλλη τράπεζα
στη Γλυφάδα, προκειμένου να κάνω άλλη
ανάληψη και συγκεκριμένα το ποσό των
8.500 ευρώ, όπως και έκανα. Εκεί μου είπε
ότι τώρα πρέπει να με αφήσει κάπου για να
βγάλω φωτοτυπία την ταυτότητά μου.
Αφού με άφησε μπροστά στο ξενοδοχείο
(...) στη Γλυφάδα, εκεί συνειδητοποίησα ότι
με είχε εξαπατήσει και μου είχε αποσπάσει
το ποσό των 13.000 ευρώ».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι απατεώνες
«επένδυαν» στην προσεγμένη εμφάνιση
και τη ρητορική τους, προκειμένου να πεί-
θουν τα υποψήφια θύματά τους. Η έρευνα
για τη δράση της συμμορίας εκτείνεται σε
βάθος μεγαλύτερο του ενός έτους και είναι
σε εξέλιξη.

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Καρέ καρέ η δράση συμμορίας
που εξαπάτησε τουλάχιστον 34
ηλικιωμένους, αποσπώντας τους
περισσότερα από 60.000 ευρώ

Από 600 
έως 13.000€
η λεία από 
κάθε θύμα

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο νεαρός
τράπερ και οι τρεις συγκατηγο-
ρούμενοί του μετά την αναβολή
της εκδίκασης της υπόθεσης της
αιματηρής συμπλοκής στη Λένορ-
μαν με αποτέλεσμα τον τραυματι-
σμό δύο ατόμων. 

Οι κατηγορούμενοι, σε βάρος
των οποίων ασκήθηκε δίωξη κατά

περίπτωση για τα πλημμελήματα
της βαριάς σωματικής βλάβης από
κοινού, της συνέργειας στο παρα-
πάνω αδίκημα και της παράνομης
οπλοφορίας και οπλοχρησίας, θα
καθίσουν ξανά στο εδώλιο στις 24
Νοεμβρίου. Με απόφαση του Αυ-

τόφωρου Τριμελούς Πλημμελει-
οδικείου, τους επιβλήθηκαν οι πε-
ριοριστικοί όροι της εμφάνισης
στο ΑΤ εντός πρώτου πενθημέρου
εκάστου δεκαήμερου μέχρι την
εκδίκαση της υπόθεσης και η κα-
ταβολή εγγυοδοσίας 2.000 στον

τράπερ και σε έναν ακόμα συγκα-
τηγορούμενό του, οι οποίοι φέ-
ρονται να μαχαίρωσαν το θύμα,
και 1.000 ευρώ στους άλλους δύο
κατηγορούμενους.

«Μετανιώνω για αυτό που έγινε,
ντρέπομαι που βρίσκομαι εδώ, δεν

είναι εδώ η θέση μου, δεν έγινε
σκόπιμα, απλά έγινε. Τα μαχαίρια
βρίσκονταν εκεί, στο αυτοκίνητο,
από βιντεοκλίπ που κάναμε πριν
από μία εβδομάδα. Το άτομο αυτό
μας ενοχλεί εδώ και καιρό, δεν ξέ-
ρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό»,
είπε ο γνωστός τράπερ στο δικα-
στήριο.

«Δεν είναι εδώ η θέση μου», είπε ο τράπερ
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Στην 21η θέση σε όλο
τον κόσμο το Οικονομικό

Τη 218η θέση κατέλαβε το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών στο επιστημονικό πεδίο «Οι-
κονομικά και Διοίκηση», σύμφωνα με τον διε-
θνή φορέα US News, αποσπώντας μια σημαντι-
κή διάκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το
μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που συμπερι-
λαμβάνεται στην εν λόγω κατάταξη για το 2022.
Στις επιμέρους μετρήσεις, το ΟΠΑ είχε ιδιαίτε-
ρα υψηλή επίδοση στα κριτήρια σχετικά με το
«ποσοστό των δημοσιεύσεων από διεθνείς συ-
νεργασίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσο-
στό στο σύνολο της χώρας», καταλαμβάνοντας
την 21η θέση παγκοσμίως, καθώς και με το «πο-
σοστό των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνερ-
γασίες» όπου τοποθετείται στην 40ή θέση. 

Ο φορέας US News συλλέγει δεδομένα από
τη βιβλιογραφική βάση της Web of Science και
για την εν λόγω κατάταξη τα κριτήρια αξιολόγη-
σης είναι η ερευνητική φήμη του πανεπιστημί-
ου στα επιστημονικά πεδία που διδάσκει, ο
αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός και η
απήχηση των αναφορών, ο αριθμός και το πο-
σοστό των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο
top 1% με τις περισσότερες αναφορές, ο αριθμός
και το ποσοστό των δημοσιεύσεων που βρί-
σκονται στο top 10% με τις περισσότερες αναφο-
ρές και το ποσοστό των δημοσιεύσεων από διε-
θνείς συνεργασίες.

Εγγραφές στο ΕΑΠ 
από τις 16 Νοεμβρίου

Από τις 16 Νοεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου θα
πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το εαρινό εξά-
μηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά τις αιτήσεις τους για δύο προπτυχιακά,
ένα ειδικό πρόγραμμα, 22 μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών και 237 μεμονωμένες θε-
ματικές ενότητες. Για την εισαγωγή των φοιτη-
τών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζό-
μενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης, ωστό-
σο, θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το
23ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης, το ΕΑΠ προσφέρει επιπρόσθετο
αριθμό θέσεων στα ίδια προπτυχιακά προγράμ-
ματα, με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022,
σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.
Υπενθυμίζεται ότι η παρακολούθηση μίας ή πε-
ρισσοτέρων από τις 237 μεμονωμένες θεματι-
κές ενότητες μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς
την υποχρέωση εγγραφής σε ολόκληρο το πρό-
γραμμα σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή
τους οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Πα-
ρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυ-
χιακής ή μεταπτυχιακής).

Η
ώρα της κρίσης έφτασε για
τον Dr Kontos, τον άνθρω-
πο που θα καθήσει αύριο το
πρωί στο εδώλιο του Μει-

κτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθή-
νας αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για
12 περιπτώσεις θανάτων καρκινοπα-
θών και 14 απόπειρες ανθρωποκτο-
νίας. Στο πλευρό του ψευτογιατρού
που πουλούσε την ελπίδα σε ανθρώ-
πους με βαρύτατα προβλήματα υγείας,
θα καθήσουν 16 ακόμα άτομα που εμ-
φανίζονται ως συνεργοί του, ανάμεσά
τους και ένας πρώην υπουργός.

Ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή
και σε απόπειρα, βαριά σκοπούμενη σω-
ματική βλάβη από κοινού, διακίνηση ναρ-
κωτικών διακεκριμένη και κατ’ επάγγελ-
μα, κακουργηματική απάτη κατ’ εξακο-
λούθηση και σε απόπειρα, αντιποίηση ια-
τρικού λειτουργήματος, πλαστογραφία
κατ’ εξακολούθηση, οπλοκατοχή και πα-
ραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων είναι
τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο γιατρός-
μαϊμού. «Η θεραπεία τους είχε φτάσει σε
αδιέξοδο. Τους έδινα ένα μείγμα από 40-
45 βότανα. Ουδέποτε παρέστησα ψευδώς
στον οποιονδήποτε ότι αυτό που προμή-
θευα συνιστά φαρμακευτική αγωγή με την
παραδοσιακή έννοια», είπε κυνικά στην
απολογία του, συμπληρώνοντας: «Δεν είχα
συνεργούς. Οι συγκατηγορούμενοί μου
πίστευαν ότι ήμουν γιατρός. Τους παρα-
πλάνησα. Είναι αθώοι».

Ο 48χρονος κατηγορούμενος εμφανι-
ζόταν στα θύματά του με διαφορετική
ιδιότητα και ανάλογα με την περίπτωση
φορούσε το «κοστούμι» του διακεκριμέ-
νου ογκολόγου, του ομοιοπαθητικού, του
στελέχους της NSA (National Security
Agency), αλλά και του βοτανολόγου. Συ-
νολικά, κατάφερε να αποσπάσει ποσό
838.175 ευρώ από τα θύματά του, εκμε-
ταλλευόμενος την ευάλωτη ψυχική κατά-
στασή τους λόγω των προβλημάτων υγεί-
ας τους και χρησιμοποιώντας διαφορετι-
κά κόλπα κάθε φορά. Σε μια περίπτωση
ασθενούς που έπασχε από μεταστατικό
καρκίνο, χρέωσε «19.800 ευρώ για μία
ένεση αρτεμισίνης, για την οποία ισχυρί-
στηκε ψευδώς ότι αποστέλλεται από την
Ελβετία στην Ελλάδα, κατόπιν άδειας από
το Βατικανό που λάμβανε ο ίδιος ειδικά».

Και σε τετράχρονο
Σε άλλη περίπτωση χρέωσε 54.000 ευ-

ρώ για τοποθέτηση μοσχεύματος που θα
αποκαθιστούσε τα κινητικά προβλήματα
ασθενούς, στον οποίο τελικά τοποθετήθη-
κε κυλινδρικός κλωβός αξίας 900 ευρώ,
ενώ περιγράφεται και η περίπτωση τετρά-
χρονου αγοριού με μυϊκή ατροφία, για την
οποία ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι
τα φάρμακα που λάμβανε, προκαλούσαν
βλάβη στον οργανισμό του και του χορή-
γησε νέα θεραπεία. «Για πέντε μήνες το
παιδί ακολούθησε τη θεραπεία με αποτέ-
λεσμα (…) να καταρρεύσει σε διάστημα 20

ημερών παραμένοντας έκτοτε καθηλωμέ-
νο σε αμαξίδιο μη δυνάμενο να πατήσει
ξανά εφ’ όρου ζωής», αναφέρεται στο
βούλευμα.  Ο κατηγορούμενος χρησιμο-
ποίησε και το «κόλπο Σώρρα», αφού σε
άλλο θύμα του παρουσιάστηκε ως διακε-
κριμένος πιλότος της Πολεμικής Αερο-
πορίας, επικηρυγμένος από τις τουρκι-
κές αρχές, που τυγχάνει νόμιμος κομι-
στής και κύριος τριών μετοχών της «Τρά-
πεζας της Ανατολής». Μάλιστα, κατάφε-
ρε να αποσπάσει χρήματα για να τα επεν-
δύσει, ενώ για τη μετέπειτα γρήγορη
εκταμίευση της «επένδυσης» επικαλέ-
στηκε ως… μέσο τον πρώην πρωθυ-
πουργό Αντώνη Σαμαρά. «Η ώρα της κρί-
σης έχει φτάσει για τον ψευτογιατρό. Οι
συγγενείς των θυμάτων και τα θύματα που
έχουν επιζήσει ζητούν εναγωνίως δικαίω-
ση προκειμένου να αναπαυθούν οι ψυχές
και να ικανοποιηθεί το αίσθημα δικαίου»,
αναφέρει στην «Political» ο Στέργιος
Σούρλας, δικηγόρος έξι θυμάτων του ψευ-
τογιατρού.

Αρχίζει η δίκη 
του ψευτογιατρού - 
Μαζί του στο εδώλιο 
άλλα 16 άτομα!

Η ώρα των απαντήσεων
για δώδεκα θανάτους



Αθήνα

Άνοιξε κοινωνικό κομμωτήριο για
αστέγους και οικονομικά ευάλωτους

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Κέντρου Υποδοχής και Αλ-
ληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) είναι πραγματικό-
τητα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δομή που προσφέρει
δωρεάν κούρεμα και ξύρισμα σε αστέγους αλλά και σε οικο-
γένειες που ζουν κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθή-
κες. Η νέα δομή δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία
του κλάδου επαγγελματικών προϊόντων της εταιρείας
L’Oréal Hellas και ανταγωνίζεται τόσο σε αισθητική όσο και
σε εξοπλισμό ένα σύγχρονο κομμωτήριο.

Βόλβη

Ψήφισμα-προτροπή 
για άμεσο εμβολιασμό
Ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο προτρέπει όλους τους δημό-
τες να εμβολιαστούν εξέδωσε έπειτα από πρόταση του δη-
μάρχου Διαμαντή Λιάμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης.
«Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εμφάνιση του κορονοϊού, η
πανδημία δείχνει και πάλι ότι δεν έχει εκλείψει, αντιθέτως
καθημερινά καταγράφονται μεγάλοι αριθμοί κρουσμάτων,
διασωληνωμένων και δεκάδες θύματα. Η απειλή για τη ζωή
μας συμβαδίζει μαζί με τις οδυνηρές επιπτώσεις στην οικο-
νομία και την κοινωνία», επισημαίνεται στο ομόφωνο ψήφι-
σμα. «Δείχνουμε υπευθυνότητα, συμβουλευόμαστε τον για-
τρό μας και παίρνουμε πίσω τη ζωή μας. Εμβολιαζόμαστε,
προστατευόμαστε», καταλήγει.

Τη θλιβερή επέτειο της «Νύχτας των Κρυστάλλων» το βράδυ της
9ης Νοεμβρίου του 1938 στη Γερμανία και σε άλλα κράτη που εί-
χαν κατακτήσει οι Ναζί, η οποία αποτέλεσε την απαρχή του ολο-
καυτώματος του εβραϊκού πληθυσμού, τίμησε ο Δήμος Θεσσαλο-
νίκης με τη φωταγώγηση του δημαρχιακού μεγάρου. Πρόκειται
για μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και αμοιβαίας δέσμευ-
σης στην κοινή μάχη κατά του αντισημιτισμού, του ρατσισμού,
του μίσους και της μισαλλοδοξίας. Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή
τη θλιβερή αυτή επέτειο ο οργανισμός «International March of
the Living» πραγματοποιεί για δεύτερη χρονιά τη διεθνή εκστρα-
τεία «LetThereBeLight», στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης και η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ).

Τη σφοδρή αντίδραση της δημοτικής αρ-
χής προκάλεσε η κοινή απόφαση των
υπουργείων Πολιτισμού και Οικονομικών
για την επιβολή αντιτίμου 50 ευρώ για την
επίσκεψη στο «ναυάγιο της Περιστέρας».
Σημειώνεται ότι το «ναυάγιο της Περιστέ-
ρας» είναι το πρώτο παγκοσμίως επισκέψι-
μο υποβρύχιο μουσείο, καθώς το πλοίο βυ-
θίστηκε εκεί τον 5ο αιώνα πΧ και βρίσκεται
σε βάθος 22-33 μέτρων, χαρίζοντας ένα εν-
τυπωσιακό θέαμα, μια και είναι καλυμμένο
με χιλιάδες αμφορείς! Ο δήμαρχος Αλοννή-
σου Πέτρος Βαφίνης χαρακτηρίζει «ασύμ-
φορη και καταστροφική» την απόφαση και
με επιστολή του προς την υπουργό Λίνα
Μενδώνη ζητάει την άμεση απόσυρση της
απόφασης. «Θεωρούμε επιβεβλημένη
ανάγκη την απόσυρση της απόφασης αυτής
και τον επαναπροσδιορισμό της τιμής εισό-
δου, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 8 ευ-
ρώ», επισημαίνει ο δήμαρχος.

! Αλόννησος

«Όχι» σε εισιτήριο 
50 ευρώ για το «ναυάγιο
της Περιστέρας»

Φωταγωγήθηκε το δημαρχείο 
για τη «Νύχτα των Κρυστάλλων»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Ενίσχυση του ΕΚΑΒ 
με 18 ασθενοφόρα 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Σε «Προμήθεια 18 Ασθενοφόρων Οχημάτων τύπου Α, B
και C για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων», εντάσσοντάς τη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά 2014-2020», προχωρά η οικεία περιφέρεια.
Σημειώνεται πως ο αρ-
χικός σχεδιασμός ήταν
για εννέα ασθενοφό-
ρα, αλλά το Περιφερει-
ακό ΕΚΑΒ ζήτησε τον
διπλασιασμό προκει-
μένου να καλυφθούν
οι ανάγκες του σε όλα
τα Ιόνια Νησιά. Πρόκειται για 18 οχήματα van κλειστού τύ-
που, που πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύ-
πων CEN EN 1789 για ασθενοφόρα τύπου Α, Β και C και με
δυνατότητες υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και δια-
κομιδής του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περι-
στάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών. Η συνο-
λική δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 1.376.400 ευρώ.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Ο ανεξάρτητος Χρήστος Γάκης
προσχώρησε στη διοίκηση Μέτιου

Ένας ακόμη περιφερειακός σύμβουλος που ανεξαρτη-
τοποιήθηκε από την παράταξη «Περιφερειακή Σύνθεση»
του Χριστόδουλου Τοψίδη έδωσε τα χέρια με τον περιφε-
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Χρήστο Μέτιο.
Πρόκειται για τον περιφερειακό σύμβουλο Καβάλας Χρή-
στο Γάκη, ο οποίος έλαβε θέση άμισθου εντεταλμένου πε-
ριφερειακού συμβούλου. Προηγήθηκε συνάντηση των
δύο ανδρών με κεντρικό θέμα συζήτησης τα ζητήματα της
ΠΕ Καβάλας και γενικότερα της περιφέρειας. Υπενθυμί-
ζεται πως μέχρι τώρα 5 στελέχη έχουν ανεξαρτητοποι-
ηθεί από την παράταξη Τοψίδη και έχουν «δώσει τα χέ-
ρια» με τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο.
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Σ
το πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρ-
νησης για την αντιπλημμυρική θω-
ράκιση και αποκατάσταση του φυ-

σικού περιβάλλοντος των πληγεισών πε-
ριοχών από τις καταστροφικές πυρκαγιές
του καλοκαιριού στην περιοχή της Αρχαίας
Ολυμπίας, με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα πα-
ρέχεται νέα έκτακτη χρηματοδότηση, συ-
νολικού ύψους 15,94 εκατ. ευρώ, σε περι-
φέρειες και δήμους που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές αυτές.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρό-
γραμμα «Πρόληψης και αντιμετώπισης ζη-
μιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού»
καθώς και «Πρόληψης και αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών
έτους 2021» του υπουργείου Εσωτερικών
και αφορά σε επείγουσες εργασίες, μελέ-
τες και εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας και καθαρισμού ρεμάτων, κα-
θώς και σε εργασίες αποκατάστασης υπο-

δομών και δικτύων σε πληγείσες από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου περιοχές.

Για την ακρίβεια, προβλέπονται 11,24
εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ
αφορούν σε εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας του ποταμού Αλφειού και το
1,24 εκατ. ευρώ χορηγείται προκειμένου
να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση
μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας για την υλοποίηση αντι-
πλημμυρικών έργων στις ορεινές κοίτες
ποταμών και ρεμάτων στην Αρχαία
Ολυμπία. Ακόμη προβλέπονται 4,5 εκατ.
ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
εκ των οποίων τα 3,26 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν σε καθαρισμούς και αντιπλημμυρι-
κές παρεμβάσεις, το 1,24 εκατ. ευρώ σε
αποκαταστάσεις υποδομών και καθαρι-
σμούς ρεμάτων και 200.000 ευρώ για τον
Δήμο Οιχαλίας.

Συνεργασία για τα έργα
Τα εκτελούμενα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, κα-

θώς και ο προγραμματισμός νέων έργων στον Δήμο Νέας Ιωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο
της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και της δημάρχου Νέας Ιω-
νίας Δέσποινας Θωμαΐδου, στην οποία
συμμετείχε και ο μητροπολίτης Νέας
Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και
Χαλκηδόνος Γαβριήλ. Στο επίκεντρο της
συζήτησης βρέθηκαν οι προτάσεις για
νέα έργα που μπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της
Περιφέρειας και αφορούν, μεταξύ άλ-
λων, υποδομές ομβρίων, αντιπλημμυρι-
κά, αναπλάσεις και ποδηλατοδρόμους και τα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής. Μεταξύ άλλων, αναφορά έγινε στο έργο κατασκευής του υπόγειου
χώρου στάθμευσης σε ακίνητο του δήμου στο Οικοδομικό Τετράγωνο 150, αλλά και στην πο-
ρεία υλοποίησης του έργου του συγκροτήματος του «Ιωνικού Κέντρου», το οποίο βρίσκεται
δίπλα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό.

Επιχείρηση 
«αντιγκράφιτι» 
στον Πειραιά

Σε μια ακόμη μεγάλη επιχείρηση
«αντιγκράφιτι» σε κομβικά σημεία
της πόλης προχώρησε αυτές τις μέ-
ρες ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο
των δράσεων καθαριότητας που
υλοποιεί για την εξάλειψη της αι-
σθητικής ρύπανσης, τον ευπρεπισμό
και τη διατήρηση των δημόσιων χώ-
ρων στην καλύτερη δυνατή κατάστα-
ση. Συνεργεία της υπηρεσίας καθα-
ριότητας του δήμου αφαίρεσαν τα
γκράφιτι από το τοιχίο κατά μήκος
του πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσο-
πούλου στο Πασαλιμάνι, από τον
Σταυρό στην Πειραϊκή, από το κτίριο
του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού
στον Άγιο Διονύση, καθώς και από
σημεία του Δημοτικού Θεάτρου Πει-
ραιά. «Πρέπει να γίνει σαφές ότι για
να είναι και να παραμείνει καθαρός ο
Πειραιάς θα πρέπει να συμβάλουν
όλοι», επισήμανε ο δήμαρχος Γιάν-
νης Μώραλης.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
παράταξη της αντιπολίτευσης
γέμισε φυλλάδια στην πόλη
με τα οποία έκανε επίθεση
στον δήμαρχο γιατί δεν έχει
δώσει τις αποζημιώσεις για
φυσική καταστροφή που συ-
νέβη πριν από έναν χρόνο;
Φυσικά δεν αναφέρεται που-
θενά ότι τις αποζημιώσεις δεν
οφείλει να τις δώσει ο δήμος
αλλά η κεντρική διοίκηση και
λογικά η απάντηση του δη-
μάρχου ήταν αν πιστεύουν ότι
μπορούν να παραπλανήσουν
με τέτοια «πυροτεχνήματα»... 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ISO 9001:2015 για
Λυκόβρυση - Πεύκη
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της δι-

οίκησης και αναβάθμισης της εσω-

τερικής του λειτουργίας, ο Δήμος

Λυκόβρυσης - Πεύκης απέκτησε πι-

στοποίηση του «Συστήματος Διαχεί-

ρισης της Ποιότητας» σύμφωνα με το

Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015

ύστερα από την ολοκλήρωση από τον

αρμόδιο εγκεκριμένο φορέα τής εν-

δεδειγμένης διαδικασίας. Το ISO

αφορά σε προγραμματισμό, σχεδια-

σμό, διοίκηση, διαχείριση και υλο-

ποίηση κοινοτικών και εθνικών συγ-

χρηματοδοτούμενων έργων και πιο

συγκεκριμένα δημόσιων τεχνικών

έργων υποδομών, δημόσιων έργων

προμηθειών και υπηρεσιών και δη-

μόσιων έργων που υλοποιούνται με

ίδια μέσα και σημαίνει πρακτικά ότι η

διοίκηση τηρεί τις διαδικασίες δημο-

πράτησης, ανάθεσης, εκτέλεσης έρ-

γων και προμηθειών.

Έκτακτη χρηματοδότηση 15,94
εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά

Στην απασχόληση 
οι ευπαθείς

Μια νέα υπηρεσία με τίτλο «Πιλοτι-
κές δράσεις για την προώθηση των
ευπαθών ομάδων και των νέων στην
απασχόληση» υλοποιεί ο Δήμος Ιλί-
ου, στο πλαίσιο Διαδημοτικού Κοινω-
νικού Δικτύου «Συμπράττω», με φο-
ρέα λειτουργίας τη Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Προστασίας και Υγείας του
δήμου. Πρόκειται για ένα καινοτόμο
έργο, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη
και εφαρμογή πιλοτικών δράσεων
ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής, με στόχο την προ-
ετοιμασία και την προώθηση των ευ-
παθών ομάδων που βρίσκονται σε
εργασιακή ηλικία, καθώς και των νέ-
ων στην απασχόληση και την επιχει-
ρηματικότητα. Ειδικότερα, αφορά στη
συμβουλευτική, ενδυνάμωση και
υποστήριξη των ανέργων, καθώς και
στη δικτύωση με επιχειρήσεις. Όπως
τονίζει ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος, «η
κρίση της απασχόλησης των νέων
αποτελεί εθνική αλλά και παγκόσμια
πρόκληση και η ανάγκη να τους πα-
ρέχεται μια αξιοπρεπής εργασία είναι
επιτακτική».
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Τ
ο πολυδιάστατο έργο του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού ξεδιπλώνει με
συνέντευξή του στην «Political» o
πρόεδρος Αντώνης Αυγερινός, επι-

σημαίνοντας πως πρωταρχικός στόχος είναι η
βιωσιμότητα του ΕΕΣ και η επανάκτηση της
πλήρους αξιοπιστίας του στο εσωτερικό και
στο διεθνές στερέωμα. 

Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για
τον ΕΕΣ;

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι η βιωσιμότητα
του ΕΕΣ και η επανάκτηση της πλήρους αξιοπι-
στίας του στο εσωτερικό και στο διεθνές στερέ-
ωμα. Η μεγάλη πρόκληση είναι να αποδείξου-
με στην ελληνική κοινωνία ότι είμαστε αντάξιοι
συνεχιστές και διάδοχοι της μεγάλης και μονα-
δικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης των χι-
λιάδων εθελοντών μας, οι οποίοι με τις απαρά-
μιλλες δράσεις και ενέργειές τους λάμπρυναν
και καταύγασαν τη μακραίωνη ιστορική δια-
δρομή του έθνους μας. Η πρόκληση αυτή είναι
ιδιαίτερα δύσκολη στην υλοποίησή της, γιατί
χρειαζόμαστε εθελοντές που θα πρέπει να εί-
ναι απόλυτα πιστοί στις θεμελιώδεις αρχές του κινήμα-
τος και να διέπονται από πνεύμα συλλογικότητας, αλ-
ληλεγγύης και αυτοπειθαρχίας. Θέλουμε να δημιουρ-
γήσουμε έναν νέο ΕΕΣ, σύγχρονο, αλληλέγγυο, κοινω-
νικό, καινοτόμο και διαφανή. Θέλουμε και επιδιώκου-
με το δέος που αισθανόταν κάποτε η ελληνική κοινω-
νία προς τον ΕΕΣ να αναζωπυρωθεί μέσα από καίριες
ανθρωπιστικές και ανθρωποκεντρικές δράσεις, στις
οποίες ο ΕΕΣ ήταν πάντα πρωτοπόρος. Θέλουμε έναν
ΕΕΣ τελεσφόρο αρωγό και παραστάτη της ελληνικής
Πολιτείας. Αυτόν τον ΕΕΣ παλεύουμε καθημερινά να
δημιουργήσουμε. 

Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες
στηρίζεται ο ΕΕΣ; 

Ο ΕΕΣ είναι το παράδειγμα της αλτρουιστικής προσφο-
ράς χωρίς αντάλλαγμα. Είναι η έμπρακτη προσπάθεια
στην υλοποίηση του οράματος ενός κόσμου που πο-
ρεύεται με απόλυτο σεβασμό στον πάσχοντα άνθρωπο
και συνάνθρωπο, σύμφωνα πάντα με τις αρχές του διε-
θνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης,
προσφέρει φροντίδα και συμπαράσταση χωρίς εθνι-
κές και πολιτισμικές διακρίσεις. Τούτο, άλλωστε, απο-
τέλεσε το πρωταρχικό κίνητρο και το ιδεολογικό υπό-
βαθρο του μεγάλου ιδεολόγου και ακτιβιστή Ερρίκου
Ντυνάν για την ίδρυση του μεγάλου αυτού κινήματος
που ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται σε 192 χώ-
ρες και έχει τιμηθεί με τρία βραβεία Νόμπελ. Βεβαίως,
οι επτά θεμελιώδεις αρχές του κινήματος (ανθρωπι-
σμός, αμεροληψία, ουδετερότητα, ανεξαρτησία, εθε-

λοντισμός, ενότητα, παγκοσμιότητα) αποτελούν για
όλους τους Ερυθροσταυρίτες τον φωτεινό φάρο που
καθοδηγεί τις καθημερινές ανθρωπιστικές δράσεις. 

Το έργο του ΕΕΣ επεκτείνεται και στο εξωτερικό;
Όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη αποστολής βοήθειας
στο εξωτερικό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργο-
ποιείται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εθνικούς
συλλόγους για τη διάθεση διεθνούς βοήθειας. Πρό-
σφατα παραδείγματα είναι οι μεγάλες καταστροφές σε
Αλβανία, Λίβανο και Κροατία. Στις περιπτώσεις αυτές ο
ΕΕΣ κινητοποιήθηκε άμεσα και συγκέντρωσε μεγάλη
ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και οικονομι-
κής ενίσχυσης, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμε-
τώπιση των εκτεταμένων καταστροφών που παρουσιά-
στηκαν. 

Ποιος είναι ο ρόλος των εθελοντών στον ΕΕΣ;
Οι εθελοντές είναι η καρδιά, η ψυχή, η κινητήριος δύ-
ναμη, ο κινητήριος μοχλός του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Τα τελευταία 144 χρόνια η έννοια του εθελον-
τισμού στην Ελλάδα έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον
Ερυθρό Σταύρο εξαιτίας αυτών των ανθρώπων που
προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους και τον
χρόνο τους για να προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Ο

εθελοντισμός για τον ΕΕΣ είναι πορεία και στά-
ση. Εμπεριέχει πανανθρώπινες ηθικές αξίες λί-
γο έως πολύ ξεχασμένες στην εποχή μας. Ο εθε-
λοντισμός είναι δείκτης και δείγμα του πολιτι-
σμού μιας χώρας. Αντιπροσωπεύει το αριστοτε-
λικό ήθος και ύφος. Είναι πολυποίκιλος και δια-
χρονικός. Οι εθελοντές μας διακατέχονται από
ευγενή άμιλλα, αυτοσεβασμό, αυτοκυριαρχία
και θέτουν πάντα το «εγώ» κάτω από το «εμείς».
Έχουν μοναδική πολύχρονη εκπαίδευση και
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, που μα-
ζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό τούς καθιστούν
ικανούς να ανταποκρίνονται με τον αποτελεσμα-
τικότερο τρόπο, όταν και όπου κληθούν να προ-
σφέρουν. 

Ο ΕΕΣ επιτελεί ένα πολύπλευρο έργο. Πού
εστιάζετε την προσφορά σας;
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύ-

τερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα

με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική

δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών.

Από το 1877 έως σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός

Σταυρός, με τις δράσεις και τα προγράμματα που

υλοποιούν οι τομείς του (Νοσηλευτική, Κοινωνική

Πρόνοια, Σαμαρείτες-Διασώστες, Ναυαγοσώστες, Νε-

ότητα), συνεχίζει αδιάκοπα να επιτελεί το ανθρωπιστι-

κό του έργο φροντίζοντας τις πιο αδύναμες πληθυ-

σμιακές ομάδες της χώρας. Από την αρχή της μεγάλης

πανδημίας ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τη στήρι-

ξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και

Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ) και των 86 ενεργών πε-

ριφερειακών τμημάτων του ανά την επικράτεια, έχει

υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην

ανακούφιση των πολιτών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις

ευάλωτες ομάδες που έχουν πληγεί από τις επιπτώ-

σεις της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των προ-

σφύγων, των μεταναστών, των ασυνόδευτων ανηλίκων,

των ηλικιωμένων και των αστέγων. Ειδικότερα, από την

αρχή της πανδημίας, τα κλιμάκια του ΕΕΣ σε όλη τη

χώρα έχουν διενεργήσει περισσότερες από 1.000.000

θερμομετρήσεις, 500.000 rapid tests και 350.000 εμ-

βολιασμούς. Επιπρόσθετα, εντός του 2021 περισσότε-

ροι από 20.000 άνθρωποι έχουν λάβει «Βοήθεια στο

Σπίτι» μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΕΣ, ενώ

πάνω από 15.300 άτομα έχουν επωφεληθεί από τις

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Επίσης, μο-

ναδική πρωτοποριακή υπηρεσία του Τομέα Κοινωνι-

κής Πρόνοιας είναι η λειτουργία των πέντε Πολυδύνα-

μων Κέντρων Ένταξης προσφύγων/μεταναστών στην

ελληνική κοινωνία, σε Αθήνα και Πειραιά. Τέλος, ο

ίδιος τομέας λειτουργεί πέντε δομές φιλοξενίας ασυ-

νόδευτων ανήλικων παιδιών προσφύγων/μεταναστών

(3 Αθήνα, 1 Καλάβρυτα, 1 Αγριά Βόλου).Α
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«Στόχος η βιωσιμότητα και 
η ανάκτηση της αξιοπιστίας»

amaliakatzou@gmail.com

στην
Αμαλία Κάτζου
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Απόλαυσε Πρωτοψάλτη 
και Χατζηγιάννη 
ο Θ. Καράογλου
Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε το
ζεύγος Καράογλου, όπου παρακολούθησε την υπέ-
ροχη συναυλία Πρωτοψάλτη και Χατζηγιάννη.
Στην ανάρτησή
του με... selfie ο
βουλευτής Β’
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
της ΝΔ έγραψε:
«Η ζωή χρειάζε-
ται και ορισμένες
ποιοτικές στιγμές
διασκέδασης. Τέ-
τοιες απολαύσαμε
πρόσφατα στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και τη συναυλία
των Άλκηστη Πρωτοψάλτη και Μιχάλη Χατζηγιάν-
νη, τηρώντας φυσικά όλα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα».

Μπλόκο σε φορτίο 81 κι-
λών κοκαΐνης έστησαν στο
λιμάνι Θεσσαλονίκης τε-
λωνειακοί της δίωξης λα-
θρεμπορίας. Εντόπισαν τις
ποσότητες των ναρκωτι-
κών προερχόμενες από το
Εκουαδόρ μέσα σε φορτίο
με μπανάνες, που είχε
προγραμματιστεί να παραλάβει βουλγαρική εταιρεία εμ-
πορίας φρούτων. Η έρευνα στο κοντέινερ με τις 24 παλέ-
τες με μπανάνες ξεκίνησε όταν έφτασε το φορτίο στο λι-
μάνι πριν από 4 μέρες. Μέλη της αμερικανικής δίωξης
ναρκωτικών DEA, σε συνεργασία με τους τελωνειακούς
της δίωξης λαθρεμπορίας, εντόπισαν τα ναρκωτικά σε
δύο παλέτες. Τα 81 κιλά πληροφορίες αναφέρουν ότι

αποτελούν μέρος μεγαλύτε-
ρου φορτίου ακόμη 500 κιλών
κοκαΐνης που είχαν κατασχε-
θεί πριν από μέρες στο
Εκουαδόρ και προήλθαν με
άλλα φορτία από την Κολομ-
βία.

Το λατινοαμερικανικό καρ-
τέλ των ναρκωτικών χρησιμο-

ποιεί κατά κόρον τη συγκεκριμένη μέθοδο μεταφοράς
κοκαΐνης μέσα σε φορτία με μπανάνες, επειδή είναι δύ-
σκολος ο εντοπισμός τους με τα μηχανήματα ανίχνευσης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση σχηματίστηκε δικογραφία
σε βάρος των εκπροσώπων της βουλγαρικής εταιρείας
και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για να προχωρήσουν
οι διαδικασίες εντοπισμού τους στη γειτονική χώρα. 

Σε έναν τόπο που αυτήν τη στιγμή είναι γεμάτος μπά-
ζα και σύντομα θα μετατραπεί σε «Πάρκο για Όλους»
έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στον δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και την υφυπουργό Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλί-
δου. Το πάρκο θα κατασκευαστεί στη Λαμπράκη, στον

χώρο του πρώην ορφανοτροφείου «Μέγας Αλέξαν-
δρος», εκεί όπου τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα συ-
νυπάρχουν με τα παιδιά με αναπηρία, αποτελώντας
πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Και ήταν φυσιολογικό τα
χαμόγελα κατά την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης να είναι πλατιά...

Κ. Ζέρβας και Δ. Μιχαηλίδου υπέγραψαν τη σύμβαση για το «Πάρκο για όλους»

Ισότιμη πρόσβαση 
για παιδιά με αναπηρία
Με αφορμή το έργο που θα αφορά την ισότιμη πρό-
σβαση όλων των παιδιών στο παιχνίδι, ο ειδικός
σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης για θέμα-
τα αναπηρίας Γιάννης Καστούρας ενημέρωσε την
υφυπουργό κυρία Μιχαηλίδου πως και στις μισές
παιδικές χαρές του κεντρικού δήμου θα τοποθετη-
θούν -σε πρώτη φάση- παιχνίδια για παιδιά με
αναπηρίες. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σίγουρος 
αισθάνεται ο Τάσος 
Μετά τις εσωκομματικές εκλο-
γές στη ΝΔ Θεσσαλονίκης, το
ενδιαφέρον στρέφεται στο αν
θα γίνουν περαιτέρω αλλαγές. Ο
πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονί-
κης Τάσος Σπηλιόπουλος δεν
δείχνει να ανησυχεί, τονίζοντας
ότι απολαμβάνει τη στήριξη του
πρωθυπουργού, η οποία επιβε-
βαιώθηκε σε συζήτηση που εί-
χε μαζί του. Ωστόσο, τα πάντα θα
ξεκαθαρίσουν μετά το συνέδριο
του Δεκεμβρίου. 

«Έχετε πολύ
γρήγορο δήμαρχο!»
Στη διάρκεια των υπογραφών της προ-
γραμματικής σύμβασης του έργου
«Πάρκο για Όλους», ο δήμαρχος ήταν
αυτός που τελείωσε πρώτος, την ώρα
που η υφυπουργός ακόμη συνέχιζε να
υπογράφει. «Έχετε πολύ γρήγορο δή-
μαρχο», είπε η κυρία Μιχαηλίδου. «Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση υπογράφει πιο
γρήγορα από την Κεντρική Διοίκηση»,
απάντησε αστειευόμενος ο κ. Ζέρβας,
με τη χαμογελαστή υφυπουργό να αντα-
παντά: «Εμείς είμαστε συνηθισμένοι
στην ηλεκτρονική υπογραφή».

Φωτίζει
το Μακεδονικό 
Ο δημοσιογράφος που γνωρίζει όσο
κανείς άλλος τα Βαλκάνια Σταύρος
Τζίμας («Καθημερινή», Αθηναϊκό -

Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων) με το νέο

του βιβλίο «Κρυ-
φές πτυχές του
Μακεδονικού»
(εκδόσεις Επί-
κεντρο) βάζει τον

αναγνώστη στα
σκοτεινά δωμάτια των

συμφωνιών, μεταφέρει κρυφές λε-
πτομέρειες από τις διαπραγματεύ-
σεις αλλά και όλη την πορεία ενός
από τα πιο καυτά ζητήματα της ελλη-
νικής εξωτερικής πολιτικής. Μετά τα
βιβλία «Στον αστερισμό του εθνικι-
σμού» και «Η κατάρρευση της Γιουγ-
κοσλαβίας και οι ελληνικές φαντα-
σιώσεις» (εκδ. Επίκεντρο), ο Σταύρος
Τζίμας μεταφέρει ακόμη ένα συγ-
κλονιστικό ρεπορτάζ, αυτήν τη φορά
για το Μακεδονικό, με όλο το παρα-
σκήνιο και τις ιστορίες που δεν είδαν
ποτέ το φως της δημοσιότητας. Στη ΓΑΔ Θεσσαλονίκης 

ο Δημήτρης Κούβελας 
Τον διευθυντή της Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Θωμά Γέρμανο επισκέφτηκε ο βουλευτής της
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβε-
λας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το
έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει το τελευταίο διάστημα η πόλη ιδιαίτερα
τις ώρες αιχμής.

Κατασχέθηκαν στο λιμάνι 81 κιλά κοκαΐνης 



Ο
πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους
Μοραβιέτσκι κατηγόρησε χθες τη Λευκο-
ρωσία για «κρατική τρομοκρατία» στην κρί-
ση που έχει προκληθεί από τη συρροή με-

ταναστών στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορω-
σία, που αποτελούν επίσης το ανατολικό εξωτερικό
σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Είναι σαφές ότι
αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι η εκδήλωση
κρατικής τρομοκρατίας», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυ-
πουργός κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου
με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ, ο οποίος βρίσκεται στη Βαρσοβία. «Η ΕΕ πρέ-
πει να μπλοκάρει τις πτήσεις από τη Μέση Ανατολή
στη Λευκορωσία για να σταματήσει η ροή μεταναστών
που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από τα ανατολικά εξωτερικά σύνορα», δήλωσε
ο Πολωνός πρωθυπουργός. Εντωμεταξύ, «η Γερμανία
τάσσεται υπέρ της επιβολής νέων κυρώσεων της ΕΕ
σε βάρος της Λευκορωσίας», τόνισε χθες ο Γερμανός
υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, κα-
τηγορώντας τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ
Λουκασένκο ότι εκμεταλλεύεται «ανενδοίαστα» χι-
λιάδες μετανάστες, τους οποίους προωθεί στα σύνο-
ρα με την Πολωνία.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι η

ΕΕ πρέπει να σκεφτεί αν είναι έτοιμη να χρηματοδοτή-
σει την κατασκευή φρακτών για να βοηθήσει χώρες
σαν τη Λιθουανία να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύ-
νορα της Ένωσης απέναντι στην «υβριδική επίθεση»
της Λευκορωσίας. Ο Σαρλ Μισέλ διευκρίνισε στους
δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Πολω-
νό πρωθυπουργό ότι, βάσει της γνωμοδότησης της νο-
μικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό
είναι νομικά εφικτό, βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού
νομικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση υποδομών. 

Τώρα ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο, από την πλευρά του, εξαπέλυσε
φραστική επίθεση κατά της ΕΕ, σχολιάζοντας το προ-
σφυγικό δράμα που εκτυλίσσεται στα σύνορα Λευκο-
ρωσίας - Πολωνίας. Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε
από την κρατική τηλεόραση, ο Λουκασένκο κατηγο-
ρεί την ΕΕ ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο», εξα-
πολύοντας μύδρους κατά των Ευρωπαίων αρχηγών
κρατών. «Εσείς, καθάρματα, τρελοί, θέλετε να σας
προστατεύσω από τους μετανάστες;», δηλώνει ο ηγέ-
της της Λευκορωσίας, εκτοξεύοντας υβριστικά σχό-
λια. Για «συνέντευξη-ντροπή» κάνει λόγο η γερμανι-
κή εφημερίδα «Bild», σχολιάζοντας τις ύβρεις του
ηγέτη της Λευκορωσίας σε βάρος των Ευρωπαίων
ηγετών.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας
Μακεδονίας και αρχηγός του κυ-
βερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος Ζόραν Ζάεφ αναβάλλει
επ’ αόριστον τις παραιτήσεις του
από την πρωθυπουργία της χώρας
και της ηγεσίας του κόμματός του.
Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά την
αποψινή συνεδρίαση της Κεντρι-
κής Επιτροπής του Σοσιαλδημο-
κρατικού Κόμματος, στην οποία
συμμετείχε ο Ζάεφ, λόγω της δύ-
σκολης και περίπλοκης πολιτικής κατάστασης στη χώρα, όπως ανακοίνωσε
εκπρόσωπος του κόμματος του Ζάεφ. Ο Ζόραν Ζάεφ, μετά τη βαριά ήττα του
κόμματός του στις δημοτικές εκλογές στις 31 Οκτωβρίου, είχε γνωστοποιήσει
ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και παραιτείται από πρωθυπουργός της
χώρας και αρχηγός του κόμματός του. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέ-
θεσαν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ, η οποία θα
εξεταστεί από τη Βουλή σε σημερινή συνεδρίαση του Σώματος.

Ένα πιστό αντίγραφο του διάσημου
πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι
Μόνα Λίζα πωλήθηκε έναντι
210.000 ευρώ σε δημοπρασία στο
Παρίσι. Ο οίκος δημοπρασιών
Artcurial είχε υπολογίσει την αξία
του αντιγράφου, το οποίο χρονο-
λογείται γύρω στο 1600 και μοιάζει
εντυπωσιακά με το πρωτότυπο,
μεταξύ 150.000 και 200.000 ευρώ.
Το πρωτότυπο έργο του Λεονάρντο
ντα Βίντσι, το οποίο αγόρασε ο βα-
σιλιάς Φραγκίσκος της Γαλλίας
από τον ζωγράφο το 1518, εκτίθε-
ται στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπου προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες που
θέλουν να δουν από κοντά το αινιγματικό χαμόγελο της Μόνα Λίζα. Τον Ιούνιο ένας Ευ-
ρωπαίος συλλέκτης αγόρασε ένα άλλο αντίγραφο του 17ου αιώνα της Μόνα Λίζα έναντι
του ποσού των 2,9 εκατ. ευρώ, ένα ρεκόρ για μια αναπαραγωγή του έργου, σε δημοπρα-
σία του οίκου Christie’s στο Παρίσι. 
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Βαρσοβία κατηγορεί
Μινσκ για «κρατική
τρομοκρατία»

Πιστό αντίγραφο της Μόνα Λίζα πωλήθηκε 210.000 ευρώΟ Ζάεφ αναβάλλει επ’ αόριστον 
την παραίτησή του από την πρωθυπουργία



Α
υξημένο κατά 313% είναι το
ποσό που έχει προϋπολογίσει
η κυβέρνηση για τη νέα επιδό-
τηση των λογαριασμών ηλε-

κτρικού ρεύματος. Από τα αρχικώς 150
εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογίσει, το
ποσό ήδη αυξήθηκε στα 620 εκατ. ευρώ
και πιθανότατα θα αυξηθεί ακόμη περισ-
σότερο.

Όπως παραδέχτηκε ο υπουργός Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέ-
κας, ανακοινώνοντας τη διεύρυνση του
πακέτου στήριξης, η τιμή ηλεκτρικής
ενέργειας έχει εκτοξευτεί στα 200 ευρώ
ανά μεγαβατώρα τον Οκτώβριο και τώρα
βρίσκεται στα 209 ευρώ.

Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά σε
απευθείας επιδότηση όλων των λογαρια-
σμών στη χαμηλή τάση για να προστατευ-
τεί το νοικοκυριό. Από 9 ευρώ η επιδότη-
ση αυτή αυξήθηκε στα 18 ευρώ και τώρα
υπερδιπλασιάζεται στα 39 ευρώ ανά μήνα
για τις 300 πρώτες κιλοβατώρες για Νο-
έμβριο και Δεκέμβριο. 

Συγκεκριμένα:
Για τους οικιακούς καταναλωτές ρεύ-

ματος και τις επιχειρήσεις που ηλεκτρο-
δοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης η
επιδότηση αυξάνεται για τους μήνες Νο-
έμβριο και Δεκέμβριο στα 39 ευρώ τον
μήνα από 9 ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο
και 18 ευρώ τον Οκτώβριο, με όριο κατα-
νάλωσης πάντα τις 300 κιλοβατώρες τον
μήνα. Για τους δικαιούχους Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου η επιδότηση γίνεται
45 ευρώ μηνιαίως, από 24 ευρώ τον

Οκτώβριο. 
Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου,

πέρα από την αύξηση του επιδόματος
θέρμανσης (στα 170 εκατ. ευρώ από 80
εκατ.) και την έκπτωση 15% για την οικιακή
κατανάλωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, θα
εφαρμοστεί αναστολή των τελών χρήσης
δικτύου για τους μήνες Νοέμβριο και Δε-
κέμβριο. Για ένα νοικοκυριό με κατανά-
λωση 2 μεγαβατώρες τον μήνα, όπως ανέ-
φερε ο κ. Σκρέκας, η μείωση θα είναι 20-
40 ευρώ τον μήνα. Τα τέλη θα επιβληθούν
από το 2022, όταν αποκλιμακωθούν οι τι-
μές του φυσικού αερίου.

Για τις επιχειρήσεις αναστέλλονται για 5
μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο
2022) οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας. Έτσι διευκολύνεται η ρευστό-
τητα των επιχειρήσεων με ποσό ύψους 63
εκατ. ευρώ. Τα τέλη θα καταβληθούν όταν
αποκλιμακωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής
ενέργειας στο Χρηματιστήριο και έπειτα
από αξιολόγηση των αναγκών του λογα-
ριασμού ΥΚΩ. 

Οι ανωτέρω επιδοτήσεις εκτιμάται πως
καλύπτουν πάνω από το 70% των κατανα-
λωτών.
Αναλυτικά παραδείγματα

Για κατανάλωση 300 κιλοβατώρες τον
μήνα η ρήτρα αναπροσαρμογής θα είναι

50 ευρώ, ποσό που θα απορροφηθεί από
την έκπτωση ενέργειας και την επιδότηση
της Πολιτείας. 

Σε αυτή την κατηγορία η συνολική επι-
βάρυνση θα είναι μηδενική.

Για κατανάλωση 400 κιλοβατώρες τον
μήνα η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι 60
ευρώ και θα μειωθεί από την έκπτωση
ενέργειας και την επιδότηση της Πολιτεί-
ας. Σε αυτή την κατανάλωση η αύξηση που
θα πληρωθεί είναι 3 ευρώ.

Σκρέκας: Από 39 
έως και 45 ευρώ 
η επιχορήγηση - Μηδενική
επιβάρυνση  για
κατανάλωση έως 300 KW
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

Αύξηση 313% 
στο κονδύλι για
επιδοτήσεις ρεύματος

Επίδομα παιδιού: Κλείνει η πλατφόρμα - Στις 30/11 η καταβολή της 5ης δόσης
Ανοιχτή θα είναι μέχρι σήμερα τις 8 το πρωί η ηλεκτρονική

πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού
έτους 2021. Στη συνέχεια η πλατφόρμα Α21 -Επίδομα Παιδιού-
θα κλείσει προσωρινά για τους πολίτες προκειμένου να προχω-
ρήσει η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της πέμπτης
δόσης του επιδόματος την τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοεμ-
βρίου.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα μπορούν να υποβάλουν την
αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του δια-

δικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδι-
κών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet. Το δικαιούμενο
ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δη-
λωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισο-
δήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2020.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους
ή τροποποιητικής αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογί-
ζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή με βάση το εισόδημα και
δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέ-
πει, μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέ-
σιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον
έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοι-
χείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί
οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει
αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν
λαμβάνεται υπόψη.
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Κ. Χατζηδάκης: 
«Να καλείτε μόνο στο 1555»

Τέλος τα τηλέφωνα στις κατά τόπους υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ βάζει ο νέος αριθμός 1555, ο
οποίος από χθες είναι στη διάθεση των ασφαλι-
σμένων και κάθε ενδιαφερόμενου προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθεί.

Κατά την επίσημη παρουσίαση του νέου τε-
τραψήφιου τηλεφωνικού κέντρου, ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι
αλλάζουν όλα στην εξυπηρέτηση των πολιτών,
καθώς όλη η πληροφόρηση θα γίνεται μέσω του
1555. Στις 100 μέρες πιλοτικής λειτουργίας του
κέντρου έχουν γίνει 400.000 κλήσεις και έχει
εξυπηρετηθεί το 96% των πολιτών. Περιγράφον-
τας το «πριν» και το «μετά» του 1555, ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπο-
γράμμισε ότι «μέχρι πρότινος είχαμε διάσπαρτα
τηλεφωνικά κέντρα και πολλές επιμέρους τη-
λεφωνικές γραμμές χωρίς ουσιαστικό έλεγχο».
Το παλιό τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ, π.χ.,
λειτουργούσε με ωράριο Δημοσίου και απαν-
τούσε μόλις 800 κλήσεις τη μέρα με μέσο χρόνο
αναμονής τα 20 λεπτά, ενώ αδυνατούσε να
απαντήσει στο 1/3 των κλήσεων είτε γιατί δεν εί-
χε αρκετό προσωπικό στις ώρες αιχμής είτε
γιατί οι πολίτες κουράστηκαν να περιμένουν στο
ακουστικό τους και το έκλειναν!

Ψηλώνει την ανάπτυξη 
η έκρηξη της μεταποίησης

Σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της οι-
κονομίας παραπέμπει η έκρηξη της βιομηχανι-
κής παραγωγής τον Σεπτέμβριο, καθώς ο σχετι-
κός δείκτης σημείωσε αύξηση κατά 9,7% έναντι
μείωσης 2,1% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ
ο υποκλάδος της Μεταποίησης αυξήθηκε με δι-
ψήφιο ποσοστό.

Στο εννεάμηνο ο γενικός δείκτης βιομηχανι-
κής παραγωγής καταγράφει άνοδο 9,5% και σε
συνδυασμό με την εντυπωσιακή ανάκαμψη του
τουρισμού και των εξαγωγών διαμορφώνει
συνθήκες διαμόρφωσης του ΑΕΠ, τουλάχιστον
στο 7% για φέτος. Ο δείκτης της Μεταποίησης
σημείωσε αύξηση 11,5% λόγω της διψήφιας
ανόδου των κλάδων μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων
διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανοκίνη-
των οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυ-
μουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογι-
κού εξοπλισμού, βιομηχανίας δέρματος και
δερμάτινων ειδών, κατασκευής μηχανημάτων
και ειδών εξοπλισμού, ποτοποιίας. Επίσης, κα-
τά 5,8% αυξήθηκε ο Δείκτης Παραγωγής Ηλε-
κτρισμού και κατά 2,1% τα Ορυχεία - Λατομεία.

Τ
η Δευτέρα ανοίγει η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα my-
Θέρμανση για τη χορήγηση
του επιδόματος θέρμανσης,

που θα έχει περισσότερους δικαιού-
χους φέτος, καθώς αυξάνονται τα ει-
σοδηματικά και περιουσιακά όρια για
τους δικαιούχους.

Υπολογίζεται ότι οι αιτήσεις από τα
νοικοκυριά θα ξεπεράσουν το 1 εκα-
τομμύριο, ενώ καταληκτική ημερομη-
νία είναι η 30ή Νοεμβρίου. Σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα του υπουργεί-
ου Οικονομικών, έως τις 10 Δεκεμβρί-
ου θα καταβληθεί το επίδομα σε όσα
νοικοκυριά το είχαν λάβει πέρυσι, ενώ
έως τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβλη-
θούν το υπόλοιπο στους «παλαιούς»
αλλά και το αντίστοιχο ποσό στους
«νέους» δικαιούχους για την περίοδο
2020-2021. Σημειώνεται ότι πέρυσι εί-
χαν λάβει το επίδομα περίπου 700.000
νοικοκυριά, ενώ απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι η κατάθεση των σχετικών
τιμολογίων προκειμένου να δοθεί το
επίδομα. Το σχετικό κονδύλι θα ανέλ-
θει στα 168 εκατ. ευρώ και θα είναι δι-
πλάσιο σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαν
δοθεί 84 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία της
φετινής περιόδου για το επίδομα θέρ-
μανσης είναι τα εξής:

1. Δικαιούχοι είναι όσοι αγοράσουν
πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή κάνουν
χρήση καυσόξυλων και πέλετ και είναι
κάτοικοι περιοχών με πληθυσμό κάτω
από 2.500 κατοίκους. 

2. Το ύψος του κυμαίνεται από 100
έως 750 ευρώ και είναι αυξημένο κατά
36% για τους έγγαμους χωρίς παιδιά,
49% για τα ζευγάρια με ένα παιδί, 59%
για οικογένειες με 2 παιδιά και 68% για
όσες έχουν 3 παιδιά. 

3. Δικαιούχοι είναι άγαμοι φορολο-
γούμενοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χη-
ρείας ή εν διαστάσει με συνολικό εισό-
δημα κατά το προηγούμενο έτος
14.000 ευρώ και περιουσία αντικειμε-
νικής αξίας έως 180.000 ευρώ. Επίσης,
οι έγγαμοι και όσοι έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης και είχαν κατά
την περσινή χρονιά εισόδημα έως
20.000 ευρώ, ενώ η αξία της περιου-
σίας τους την 1/1/2021 δεν ξεπερνούσε
τις 300.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα
εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά
3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέ-

κνο. Έτσι, για οικογένεια με ένα παιδί
το όριο βρίσκεται στις 23.000 ευρώ,
για δύο παιδιά στις 26.000 ευρώ και
για τρία και άνω στις 29.000 ευρώ. 

4. Ελάχιστη βάση υπολογισμού για
το επίδομα είναι τα 300 ευρώ έναντι
220 ευρώ πέρυσι, επί του οποίου
υπολογίζονται συντελεστές από 0,12
έως 1,64, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή. Έτσι, για οικογένεια στον
Νομό Φλώρινας με συντελεστή 1,64
το επίδομα διαμορφώνεται στα 492
ευρώ και μια οικογένεια με δύο παι-
διά θα λάβει 690,64 ευρώ. Στην Αθήνα
(πολεοδομικό συγκρότημα Δήμου
Αθηναίων) ο συντελεστής είναι 0,43
και το ύψος του επιδόματος διαμορ-
φώνεται στα 129 ευρώ, ενώ για οικο-
γένεια με 2 παιδιά ανέρχεται στα
181,08 ευρώ. Αντίστοιχα, στη Θεσσα-
λονίκη, που έχει συντελεστή 0,71, το
βασικό ύψος του επιδόματος διαμορ-
φώνεται στα 213, κάτι που σημαίνει
ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά θα
λάβει συνολικά 299 ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τη Δευτέρα ανοίγει 
η πλατφόρμα - Άμεσα 
η καταβολή των χρημάτων 

Πόσα θα πάρετε για 
επίδομα θέρμανσης



ΤΤζέφρι Πάιατ: 
ΗΠΑ και Ελλάδα 
μαζί για το κλίμα

«Οι αμερικανικές εταιρείες, όπως η
Ameresco, δείχνουν τον τρόπο με τον
οποίο οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μπορούν να
συνεργαστούν για να προωθήσουν την
ενεργειακή μετάβαση και να πετύχουν
τους κοινούς κυβερνητικούς στόχους για
το κλίμα». Αυτό δήλωσε στην ομιλία του ο
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Τζέφρι
Πάιατ κατά την παρουσίαση του νέου αι-
ολικού πάρκου στη θέση Ξερακιάς του Δή-
μου Αργοστολίου Κεφαλονιάς, που κατα-
σκεύασε η αμερικανική εταιρεία με τη
Resinvest για λογαριασμό της ΔΕΗ Ανανε-
ώσιμες, παρουσία εκπροσώπων της πολι-
τικής ηγεσίας, της περιφέρειας και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν
να είναι υπερήφανοι συνεργάτες της Ελ-
λάδας και να στηρίζουν τις φιλόδοξες
πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού κ. Μη-
τσοτάκη για καθαρή ενέργεια και βιωσιμό-
τητα», τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ, προ-
σθέτοντας ότι «αξιοποιώντας τη δύναμη
της αναπτυσσόμενης ενεργειακής, εμπο-
ρικής και επενδυτικής μας σχέσης, οι χώ-
ρες μας αλλά και η ευρύτερη περιοχή θα
είναι πιο ασφαλείς και συνεπώς πιο ευη-
μερούσες».

Την τελετή εγκαινίων χαιρέτισαν επίσης
o αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Ν.
Παπαθανάσης, η περιφερειάρχης Ρ. Κρά-
τσα, ο βουλευτής Κεφαλονιάς Π. Καππά-
τος, ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Π. Λαδακά-
κος, ο δ/νων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώ-
σιμες Κ. Μαύρος, ο δ/νων σύμβουλος της
Ameresco Γ. Σακελλάρης και ο γενικός δι-
ευθυντής της Resinvest Δ. Καραγκουλές.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες Ameresco
και Resinvest ανέλαβαν μέσω δημόσιου
ανοικτού διαγωνισμού το έργο της κατα-
σκευής των έργων υποδομής, προμήθει-
ας, μεταφοράς, ανέγερσης και θέσης σε
λειτουργία του αιολικού πάρκου, που απο-
τελείται από τέσσερις ανεμογεννήτριες,
καθώς και τη λειτουργία και συντήρησή
του για 15 χρόνια. Το έργο ολοκληρώθηκε
με επιτυχία σε λιγότερο από έναν χρόνο. 

Ρεπορτάζ: Ηλίας Παλιαλέξης

Σ
τα 2,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το
ύψος των κονδυλίων που
πρόκειται να διατεθούν το
προσεχές διάστημα για 19 έρ-

γα που ενέκρινε κατά την πρώτη της συ-
νεδρίαση η Κυβερνητική Επιτροπή Συμ-
βάσεων Στρατηγικής Σημασίας, υπό την
προεδρία του υπουργού Μεταφορών και
Υποδομών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμαν-
λή. Πρόκειται για έργα που κατά πλει-
οψηφία εντάσσονται στο σχέδιο «Ελλά-
δα 2.0» και τα οποία χαρακτηρίζονται
από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,
όπως είναι, για παράδειγμα, τα έργα για
την αστική ανάπλαση στην Αθηναϊκή Ρι-
βιέρα, η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, η χρημα-
τοδότηση του Σχεδίου Δασικής Προστα-
σίας αλλά και η σημαντική αναβάθμιση
της νοσοκομειακής περίθαλψης, της
έρευνας και της δικαιοσύνης.

Οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα, που εν-
τάχθηκαν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, είναι
τα εξής: Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, ανακαινίσεις και εκ-
συγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη
την Ελλάδα, αναβάθμιση υποδομών απο-
νομής της δικαιοσύνης με την κατασκευή
του κτιρίου του Πρωτοδικείου και της Ει-
σαγγελίας Αθηνών, καταπολέμηση πα-
ρεμπορίου και προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων, αναβάθμιση του τομέα των
δημόσιων συμβάσεων, τα νέα βιομηχανι-
κά πάρκα, δράσεις για την απλοποίηση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και
τροποποίηση του νομικού πλαισίου για
την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσε-

ων. Επιπλέον χρηματοδοτούνται η ενί-
σχυση της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, η εξωστρέφεια της έρευνας και
της καινοτομίας, ενώ προβλέπονται κον-
δύλια για το ΤΗORAX, που εντάσσεται στο
πλαίσιο Άμυνα, Ασφάλεια και Πολιτική
Προστασία, για το HORIZON 2020 και το
πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Και-
νοτομώ. Προβλέπονται επίσης η δημιουρ-
γία, η επέκταση και η αναβάθμιση των
υποδομών των ερευνητικών κέντρων
εποπτείας. Κονδύλια θα διατεθούν για την
Αθηναϊκή Ριβιέρα, την ανακαίνιση του
ΟΑΚΑ, το Σχέδιο Δασικής Προστασίας, τη
μετεγκατάσταση καταστήματος κράτησης
Κορυδαλλού, καθώς επίσης και για τη με-
τεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης
Ιωαννίνων και Χαλκίδας. Σημειώνεται, τέ-
λος, ότι η Επιτροπή υπό τον Κ. Καραμανλή
αποφάσισε τον ορισμό του ΤΑΙΠΕΔ ως
φορέα ωρίμανσης, διενέργειας του δια-
γωνισμού και παρακολούθησης της εκτέ-
λεσης των συμβάσεων των έργων αυτών,
κυρίως για όσα χρηματοδοτούνται από το
Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου έτσι να
επιτευχθούν η στενή παρακολούθηση και
η ταχύτερη ολοκλήρωσή τους.

Ο ΑΔΜΗΕ στηρίζει
τον πυρόπληκτο
Δήμο Διονύσου

Με το ποσό των 600.000 ευρώ ο
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη-
ρίζει τον πυρόπληκτο Δήμο Διονύ-
σου μέσω του θεσμού του «Αναδό-
χου Αποκατάστασης και Αναδάσω-
σης» ύστερα από σχετική έγκριση
που έλαβε από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
Με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος
για την αποκατάσταση δασικών
εκτάσεων καθώς και για την υλο-
ποίηση αντιδιαβρωτικών και αντι-
πλημμυρικών έργων στην περιοχή
του Κρυονερίου που κρίνονται απα-
ραίτητα ενόψει της χειμερινής πε-
ριόδου.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
Μάνος Μανουσάκης, «αναλάβαμε
την πρωτοβουλία για την αναδάσω-
ση και αντιπλημμυρική θωράκιση
των καμένων εκτάσεων του Δήμου
Διονύσου. Παράλληλα με τον εκ-
συγχρονισμό του Συστήματος Με-
ταφοράς για την αντιμετώπιση της
κλιματικής απειλής, ο ΑΔΜΗΕ στέ-
κεται στο πλευρό όλων όσοι δοκι-
μάζονται από τις συνέπειες της
πρωτοφανούς οικολογικής κατα-
στροφής».

Σε πρώτο πλάνο η αστική
ανάπλαση στην Αθηναϊκή
Ριβιέρα, η ανακαίνιση του
ΟΑΚΑ αλλά και η αναβάθ-
μιση της νοσοκομειακής
περίθαλψης, της έρευνας
και της δικαιοσύνης

Κονδύλι 2,5 δισ.€ 
για 19 στρατηγικά
έργα ανάπτυξης 
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Η
μάχη αγοραστών - πωλητών για
τον έλεγχο της αγοράς είναι εμ-
φανής στις τελευταίες συνε-

δριάσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. 
Ο τζίρος παραμένει σε ικανοποιητικά

επίπεδα, ενώ αναζητούνται καινούργια
επενδυτικά στόρι από παίκτες που πα-
ραδοσιακά δραστηριοποιούνται στη με-
σαία και μικρή κεφαλαιοποίηση. Πα-
ράλληλα, η προσοχή των ενεργών tra-
ders είναι επικεντρωμένη στην πορεία
των διεθνών αγορών και στις ανακοινώ-
σεις του MSCI αργά το βράδυ της Πέμ-
πτης, όμως όλο και περισσότεροι επαγ-
γελματίες του χώρου προστίθενται στην
πλευρά των αισιόδοξων, θεωρώντας πι-
θανή την κίνηση του Γενικού Δείκτη
προς υψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος μήνα, οπότε
κλείνουν τα βιβλία τους οι ξένοι παίκτες. 

Οι πιο αισιόδοξοι εκτιμούν πως είναι
πιθανή η κίνηση του Γενικού Δείκτη
υψηλότερα των 1.000 μονάδων, κάτι που
θα είναι ρεκόρ 83 μηνών. Σημειώνεται

πως το τελευταίο κλείσιμο του ΓΔ υψη-
λότερα των 1.000 μονάδων σημειώθηκε
στις 8/12/2014 (1035,08 μονάδες). Στις
10-11 του τρέχοντος θα απελευθερω-
θούν τα κεφάλαια που παραμένουν δε-
σμευμένα λόγω της ΑΜΚ της ΔΕΗ, με

ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη
ρευστότητα που ανακυκλώνεται στο ΧΑ.
Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι πως η πο-
ρεία του ΧΑ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό από τις εξελίξεις στο μέτωπο της
πανδημίας.

Το ΤΧΣ, οι δύο 
ξένοι και ο Κουρμούσης

Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον που έχει εκ-
δηλωθεί από πολλούς υποψηφίους για τη θέση του
αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Ταμεί-
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Αν και
στους υποψηφίους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
περιλαμβάνονται και πολλοί άξιοι Έλληνες υποψή-
φιοι, σύμφωνα με πληροφορίες το Selection Panel
του ΤΧΣ έχει δώσει προβάδισμα σε δύο ξένους.
Αξίζει να αναφερθεί πως μεταξύ των Ελλήνων
υποψηφίων που διεκδικούν με αξιώσεις τη θέση
περιλαμβάνεται ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης.

United Group: Στρατηγική επένδυ-
ση στην υπηρεσία ΟΤΤ, Marquee TV
Η United Group, πάροχος τηλεπικοινωνιών και
μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και μητρική εταιρεία της Nova, ανακοίνωσε τη
στρατηγική της επένδυση στη Marquee TV, μια
εξειδικευμένη, παγκόσμια υπηρεσία streaming
για τις τέχνες και τον πολιτισμό. Σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση, η επένδυση εντάσσεται στα 6,7
εκατ. λίρες της χρηματοδότησης του α’ γύρου που
πραγματοποιήθηκε από δύο επενδυτές, με στόχο
την επιτάχυνση της αναβάθμισης και του παγκό-
σμιου λανσαρίσματος της πλατφόρμας Marquee
TV. Η Marquee TV, που ξεκίνησε να λειτουργεί το
2018 και επονομάστηκε «Netflix των τεχνών»,
αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο υπηρεσία
streaming για τις τέχνες του θεάματος και έχει
συνδρομητές σε περισσότερες από 100 χώρες.

Performance Technologies: 
Αυξημένα κέρδη και έσοδα στο 9μηνο

Η Performance Technologies ΑΕ ανακοινώνει
βασικά οικονομικά στοιχεία σε ενοποιημένη βάση
για το εννεάμηνο έως 30/9/2021. Ειδικότερα, τα
έσοδα ανήλθαν στα 25,69 εκατ. ευρώ, σημειώνον-
τας αύξηση 30,24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2020. Το EBITDA ανήλθε στα 2,78
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 44,3% σε σύγ-
κριση με το εννεάμηνο του 2020. Ο καθαρός δανει-
σμός διαμορφώθηκε σε 2,97 εκατ. ευρώ στις
30/9/2021 έναντι 1.038 εκατ. ευρώ στις 30/9/2020.
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Στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων μεικτής λογιστικής
αξίας άνω των 3,5 δισ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank. Στις 19 Νοεμ-
βρίου αναμένεται να υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές για χαρ-
τοφυλάκιο με εγχώρια καταναλωτικά δάνεια, συνολικής απαίτησης
2,3 δισ. ευρώ και αρχικού κεφαλαίου περί το 1,5 δισ. ευρώ. Το 84%
του χαρτοφυλακίου είναι καταναλωτικά δάνεια, το 12% δάνεια μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και το 4% στεγαστικά. Παράλ-
ληλα, η τράπεζα θα λάβει αποφάσεις για τον τρόπο πώλησης των
απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα κυπριακά δάνεια (project Sky).
Πρόκειται για δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 2,2 δισ. ευρώ που είτε
θα πωληθούν «πακέτο» είτε θα «σπάσουν» σε δύο τμήματα. Το 53%
του χαρτοφυλακίου είναι στεγαστικά, το 35% εταιρικά, το 6% κατανα-
λωτικά και το 7% δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Εβδομήντα τέσσερα ξενοδοχεία όλων των τύπων, δυναμι-
κότητας 4.115 δωματίων, έχει μισθώσει μέσα σε πέντε
χρόνια η εταιρεία HotelBrain, στην οποία έχει αποκτήσει
ποσοστό συμμετοχής 20% ο φορέας επίγειας εξυπηρέτη-
σης αεροπορικών εταιρειών Swissport Hellas, βραχίο-
νας του ομίλου επιχειρήσεων IOGR, συμφερόντων του
Κρητικού επιχειρηματία Γιάννη Γρύλου (SKY express).
Στόχος της HotelBrain, όπως επεσήμανε ο Πάνος Παλαι-
ολόγος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
αποτελεί η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 100 ξενοδο-
χείων, δυναμικότητας 6.500 δωματίων, με κύκλο εργα-
σιών άνω των 100 εκατ. ευρώ μέχρι το 2023.

Χαρτοφυλάκιο 100 ξενοδοχείων έως το 2023 θέλει η HotelBrain

Την πώληση καταναλωτικών δανείων «τρέχει» η Alpha Bank

ΧΑ: Η μάχη αγοραστών - πωλητών και οι αισιόδοξοι 



Νέα γραμμή παραγωγής
από την ΕΖΑ

Η
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης πραγματοποίησε
με εξαιρετική επιτυχία την εκδήλωση «Ελληνι-
κός Ζύθος Ανάπτυξης» την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αταλάντη. Σε αυτό
το πλαίσιο, παρουσιάστηκε η νέα γραμμή παραγωγής,
μια επένδυση που αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ και συμπλη-
ρώνει ένα επενδυτικό πλάνο 30 εκατ. ευρώ την τελευ-
ταία επταετία. Η νέα επένδυση αποδεικνύει για μία ακό-
μη φορά τη φιλοσοφία καινοτομίας της εταιρείας αλλά
και τη σταθερή συμβολή της ΕΖΑ στην ανάπτυξη της το-
πικής κοινωνίας και τη διεύρυνση των προοπτικών του
κλάδου. Με την έναρξη της εκδήλωσης ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, κ. Αθανάσιος Συρια-
νός, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και υπογράμ-
μισε τη σημασία της μεγάλης αυτής επένδυσης για την
εταιρεία, την τοπική κοινωνία της Αταλάντης αλλά και
για την εγχώρια αγορά της μπίρας, επισημαίνοντας πα-
ράλληλα ότι η εν λόγω επένδυση αντανακλά τη φιλοσο-
φία πρωτοπορίας και δημιουργίας που διακρίνει την
ΕΖΑ διαχρονικά.

Πλαίσιο: Επιστροφή κεφαλαίου
0,17 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
Η έκτακτη γενική συνέλευση της Πλαίσιο Computers
ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρεί-
ας κατά το συνολι-
κό ποσό των
3.752.863,05 ευρώ.
Επίσης, ενέκρινε
ομόφωνα τη μεί-
ωση του μετοχικού
κεφαλαίου της
εταιρείας κατά το
ποσό των
3.752.863,05 ευρώ,
με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής
της εταιρείας κατά 0,17 ευρώ, ήτοι από 0,50 ευρώ σε
0,33 ευρώ και την επιστροφή-καταβολή του αντίστοι-
χου ποσού προς τους μετόχους της εταιρείας.

Demo: Επενδύσεις 356 εκατ. 
ευρώ την περίοδο 2021-2027

Από τον διευθύνοντα σύμβουλο της βιομηχανίας φαρ-
μάκων κ. Δημήτρη Δέμο παρουσιάστηκε το πολυδιάστα-
το πακέτο επενδύσεων στον τομέα της φαρμακοβιομη-
χανίας για τη χρονική περίοδο 2021-2027, αξίας 356
εκατ. ευρώ. Η Demo ΑΕ προχωρά σε μια σημαντικού με-
γέθους επένδυση με στόχο να δημιουργήσει μια πρότυ-
πη μονάδα ανάπτυξης μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η
επένδυση θα γίνει στον Άγιο Στέφανο Αττικής και θα
λαμβάνει υπόψη της και έναν άλλο σημαντικό τομέα, αυ-
τόν της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Κατεβάζει ρολά η εστίαση στις 16 Νοεμβρίου
Oι επαγγελματίες της εστίασης αποφάσισαν να προ-

χωρήσουν σε κινητοποιήσεις την ερχόμενη Τρίτη 16 Νο-
εμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΕΣΕ καλεί τους εστιάτο-
ρες να κλείσουν τα καταστήματά τους εκείνη τη μέρα.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «η εστίαση
αναζητεί μέτρα στήριξής της για την αποφυγή λουκέτων
και απώλειας θέσεων εργασίας» και παραθέτει τα εξής
αιτήματα:
• Μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών.
• Συνέχιση της επιδότησης ενοικίου.
• Επαναφορά του μέτρου αναστολής των συμβάσεων ερ-
γασίας.
• Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών.
• Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: «Κλειδί» 
το ομολογιακό για νέες επενδύσεις 

Με τη δημόσια προσφορά για το ομολογιακό
δάνειο των 250 εκατ. ευρώ του ομίλου να ολοκλη-
ρώνεται στις 12 Νοεμβρίου, στο επίκεντρο έρχον-
ται το επενδυτικό πλάνο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και
το οικονομικό της αποτύπωμα στην ελληνική οι-
κονομία. Η εταιρεία την τριετία 2018-2020 υλο-
ποίησε επενδύσεις ύψους 336 εκατ. ευρώ, επεν-
δυτικό πλάνο που θα ενισχυθεί με επιπλέον 100
εκατ. ευρώ το 2022. Παράλληλα, σε ενημερωτική
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και ενόψει
της ομολογιακής έκδοσης, τα στελέχη του ομίλου
ανέφεραν ότι ο όμιλος βρίσκεται σε διαπραγμα-
τεύσεις για την αγορά ακινήτου στα Οινόφυτα,
κοντά στις εγκαταστάσεις της, με στόχο η έκταση
να αξιοποιηθεί μακροπρόθεσμα για αποθήκευση
και διακίνηση προϊόντων του ομίλου.

Ορόσημα, Black Friday 
και γιορτές για το λιανεμπόριο 

Στην περίοδο της Black Friday, που πλέον
διαρκεί τουλάχιστον μία εβδομάδα και η οποία
είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου,
έχει στραμμένη την προσοχή του ο εμπορικός
κόσμος. Παράλληλα, τρεις μέρες μετά την
Black Friday έρχεται η Cyber Monday, μια ακό-
μα ευκαιρία για φθηνές αγορές αποκλειστικά
μέσω διαδικτύου. Φέτος η Cyber Monday πέ-
φτει τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου. Για τη συγκε-
κριμένη περίοδο αλλά και μέχρι το τέλος του
έτους, που περιλαμβάνει και τις γιορτές των
Χριστουγέννων, εκτιμάται ότι ο τζίρος μπορεί
να υπερβεί αθροιστικά τα 6 δισ. ευρώ.

Οι «Go Green» 
δράσεις της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ - Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑ-
ΓΟΡΙ, μέσα από τις δράσεις και τις επενδύσεις της,
μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η
εταιρεία τον Οκτώβριο του 2020 κυκλοφόρησε τη
νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN από 30% ανακυκλω-
μένο πλαστικό (r-PET) και 100% ανακυκλώσιμες.
Η πρωτοβουλία της εταιρείας να κάνει την αρχή
και να μειώσει το πλαστικό στις συσκευασίες της
κατά 30%, δηλαδή σε ποσοστό 5% μεγαλύτερο από
εκείνο που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
(25%) και μάλιστα πέντε χρόνια νωρίτερα, αποδει-
κνύει την ευθύνη που έχει αναλάβει η ΧΗΤΟΣ
ΑΒΕΕ απέναντι στους πολίτες και το περιβάλλον.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στο δυστοπικό ελληνικό ποδόσφαιρο η Εθνική
Ελλάδας έχει δικαίωμα στην ουτοπία απόψε
κόντρα στην Ισπανία, στο προτελευταίο παιχνίδι

του ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ. Θέλει
μόνο νίκη για να ελπίζει ότι θα μπορέσει τελικά να πά-
ρει τη 2η θέση στον όμιλο, που οδηγεί στα μπαράζ, χω-
ρίς ωστόσο αυτό να είναι εξασφαλισμένο. Αν το κατα-
φέρει απόψε στο ΟΑΚΑ (21.45, Cosmote TV, Open), θα
ελπίζει σε σουηδική βοήθεια την τελευταία αγωνιστι-
κή. Να πάρουν ισοπαλία τουλάχιστον οι Σουηδοί από
την Ισπανία στη Σεβίλλη. Είναι δύο σενάρια ανέφικτα
στη θεωρία, αλλά στην πράξη ποιος ξέρει…

Στο εναρκτήριο παιχνίδι του ομίλου η Ελλάδα πήρε
ισοπαλία 1-1 από την Ισπανία στη Μάλαγα. Διότι στο

ποδόσφαιρο όλα μπορεί να γίνουν. Όχι πάντα, ωστό-
σο. Οι Ισπανοί, οι οποίοι πρόσφατα έπαιξαν στον τελι-
κό του Nations League και έχασαν 2-1 από τη Γαλλία,
θεωρούνται μία από τις πέντε κορυφαίες ομάδες του
πλανήτη. Παίζουν ποδόσφαιρο κομπιουτεράιζ, κοι-
μίζουν τον αντίπαλο και τον κερδίζουν. Όχι πάντα,
ωστόσο. Από το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα θα
κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η μεγάλη απόφαση της
ΕΠΟ αν θα κρατήσει ή όχι τον Ολλανδό τεχνικό Τζον
Φαν’τ Σχιπ. Ένα καλό αποτέλεσμα ή «υποφερτή ήτ-
τα» τον κρατάει. Μια συντριβή, δύσκολα. Άλλωστε,
όπως δήλωσε ο ίδιος, αν δεν συνεχίσει στην Εθνική
ομάδα, θα ήθελε να δουλέψει στη χώρα μας και πολ-
λοί ιδιοκτήτες ομάδας το εξέλαβαν ως… ανοικτή

πρόσκληση ενδιαφέροντος του Ολλανδού τεχνικού.
Η Εθνική έχει και την ατυχία να παίξει χωρίς αρκε-

τά βασικά της στελέχη. Ο «νους» της Τάσος Μπακα-
σέτας είναι τραυματίας. Ο Ντίνος Μαυροπάνος, από
τα καλύτερα στόπερ του γερμανικού πρωταθλήματος,
το ίδιο και ο έτερος κεντρικός μπακ Χατζηδιάκος τι-
μωρημένος. Οπότε ο Ολλανδός τεχνικός θα καταφύ-
γει σε συγκυριακές λύσεις, να βάλει κεντρικό μπακ
τον Τσιμίκα δίπλα στον Τζαβέλλα και έναν εκ των ρού-
κι Μήτογλου (ΑΕΚ), Γούτα (Σιβασπόρ). Ο Πέτρος Μάν-
ταλος θα αντικαταστήσει τον Μπακασέτα και τη με-
σαία γραμμή θα πλαισιώσει ο Μπουχαλάκης με τον
Σιώπη, τον Ανδρούτσο και τον Γιαννούλη. Στην επίθε-
ση ο Μασούρας με τον Παυλίδη.

Δικαίωμα στην ουτοπία…
Ελλάδα - Ισπανία απόψε στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Σήμερα: Ελλάδα - Ισπανία, 
Γεωργία - Σουηδία
Κυριακή 14/11: Ελλάδα - Κόσοβο,
Ισπανία - Σουηδία

Σουηδία 12-3 15
Ισπανία 13-5 13
Ελλάδα 7-6 9
Γεωργία 4-12 4
Κόσοβο 4-14 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Σ
ωστά σφυρίχτηκε πέναλτι
υπέρ του ΠΑΟΚ στο ντέρμ-
πι με τον Παναθηναϊκό την

περασμένη αγωνιστική στη Λεω-
φόρο (1-3), σύμφωνα με τον Άγγλο
αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμ-
περγκ, στην καθιερωμένη ανάλυ-
ση των επίμαχων φάσεων. Ο Κλά-
τενμπεργκ δικαίωσε την επιλογή
του Ισπανού ρέφερι Ντελ Θέρο
Γκράντε, ο οποίος επίσης δικαιώ-
θηκε που δεν καταλόγισε την
εσχάτη των ποινών σε χέρι (κολ-
λημένο στο σώμα) του Βέλεζ του
Παναθηναϊκού έπειτα από σουτ
του Μπίσεσβαρ. Ο Ντελ Θέρο
Γκράντε, που έφερε ο Κλάτενμ-
περγκ, είναι τους elite διαιτητές
της UEFA και εδώ γεννάται το εξής

ερώτημα: Αν ο Κλάτενμπεργκ έλε-
γε ότι κακώς δόθηκε το πέναλτι, ο
Ντελ Θέρο Γκράντε θα ερχόταν
ποτέ να ξανασφυρίξει στην Ελλά-
δα; Όσο αφορά το πέναλτι που κα-
ταλόγισε ο Τζήλος υπέρ του ΠΑΣ

Γιάννινα στο ματς με τον Παναιτω-
λικό, ο Κλάτενμεπργκ δικαίωσε
και αυτόν και τον Ευαγγέλου που
ήταν στο VAR. Και οι δύο είναι από
τα αγαπημένα παιδιά του Μαρκ
Κλάτενμπεργκ. 

«Ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ» Τροχαίο ο Κούγιας, 
αλλά... όλα καλά

Τροχαίο ατύχημα είχε και πάλι, το δεύτερο τους
τελευταίους πέντε μήνες, ο Αλέξης Κούγιας στην
εθνική οδό Λάρισας - Αθήνας, αλλά ευτυχώς δεν
έπαθε κάτι σοβαρό. Στον κόσμο του Βελεστίνου
την τελευταία στιγμή απέφυγε σταματημένο φορ-
τηγό στην αριστερή λωρίδα και με ελιγμό της τε-
λευταίας στιγμής καβάλησε το διάζωμα και δεν
καρφώθηκε στο πίσω μέρος του. 

Τσάβι: «Απαγορεύονται 
τα κινητά!»

Ο νέος τεχνικός της Μπαρτσελόνα Τσάβι Ερ-
νάντεζ άρχισε τις… απαγορεύσεις. Απαγορεύεται
το κινητό τηλέφωνο την προηγούμενη του αγώνα
και ανήμερα στο προπονητικό κέντρο, στο λεω-
φορείο και στα αποδυτήρια. Στα δε social media
οι ποδοσφαιριστές θα ποστάρουν τα αποτελέ-
σματα της Μπαρτσελόνα και όχι τον εαυτό τους
για να παίρνουν likes από τους fan της ομάδας. 

Ανταλλαγή 
Σεμέδο με Ζεϊντού;

Ο Ρούμπεν Σεμέδο του Ολυμπιακού θα αποτε-
λέσει παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά τη με-
ταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ήδη δέχτηκε
τηλεφώνημα από τον προπονητή της Πόρτο και
πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ Σέρτζιο Κονσεϊσάο.
Απομένει το οικονομικό, βέβαια. Ο Πορτογάλος
δημοσιογράφος Πέδρο Σεπουλβέδα έγραψε ότι η
Πόρτο θα προτείνει ανταλλαγή του Σεμέδο με τον
αριστερό μπακ Ζεϊντού, τον οποίο ο Ολυμπιακός

κυνηγούσε το περασμένο καλοκαίρι, προτού
πάρει τον Ρέαμπτσιουκ.

Αποκλείστηκε 
ο Τζούμπερ
Αποκλείστηκε από την αποστολή

της εθνικής Ελβετίας ενόψει των αγώ-
νων με Ιταλία και Βουλγαρία για τα προ-

κριματικά του Μουντιάλ 2021 και επέστρε-
ψε στην Ελλάδα. Εδώ θα συνεχίσει την

αποθεραπεία του για να είναι έτοιμος για το ματς
της χρονιάς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τη μεταπρο-
σεχή Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Ο Τζούμπερ αποχώρησε
τραυματίας από το ματς της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα
2-2 την περασμένη αγωνιστική στη Ριζούπολη.

Ο Μαρτίνς μακροβιότερος 
του Μπάγεβιτς
Ο Πέδρο Μαρτίνς έγινε ο μακροβιότερος προπο-
νητής στην ιστορία του Ολυμπιακού, ξεπερνών-
τας σε συνεχή παρουσία τον Ντούσαν Μπάγεβιτς.
Ο Πορτογάλος έχει 182 παρουσίες στον πάγκο του
Ολυμπιακού. Μάλιστα, θα ξεπεράσει και σε νίκες
στον Σερβοέλληνα τεχνικό, καθώς αυτήν τη στιγ-
μή έχει 87, μία λιγότερη από τον Μπάγεβιτς.

Αγρίεψε 
ο Γιάννης, 
έβαλε 31 πόντους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε σαν οδοστρωτήρας από τη Φιλαδέλφεια και με 31 πόντους οδήγησε σε νίκη 118-109
τους Μπακς κόντρα στους Σίξερς. Είχε επίσης 16 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο 
και ο νεαρός Γιώργος Καλαϊτζάκης. Άξιοι συμπαραστάτες του Γιάννη ήταν ο Άλεν με 25 πόντους και ο Πορτίς με 19. 
Πάλι δεν έπαιξαν Μίντλεντον και Λόπεζ.



P
O
L
IT
IC
A
L
G
O
S
S
IP

Π
Ε

Μ
Π

ΤΗ
1

1
 Ν

Ο
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

1

30

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Ν
ικήθηκε από τον καρκίνο ο Χρήστος
Κυριαζής. Ο 68χρονος τραγουδο-
ποιός πέθανε χθες τα ξημερώματα
στο σπίτι του και η θλιβερή είδηση

σόκαρε το πανελλήνιο. Ο μπον βιβέρ του πεντα-
γράμμου πάλεψε με γενναιότητα αλλά ηττήθηκε
από τη σοβαρή ασθένεια, έχοντας μέχρι την τε-
λευταία στιγμή στο πλευρό του τη σύζυγό του Σο-
φία, τη γυναίκα που αγάπησε πολύ.

Η ζωή του καλλιτέχνη και επιπλοποιού από τον
Πειραιά είχε έντονα στοιχεία βιογραφίας ροκ σταρ.
Έτσι ξεκίνησε το τραγούδι με το συγκρότημα «Πρό-
κες» έχοντας αφάνα μαλλιά, φορώντας μιλιτέρ ρού-
χα και με «σκληρό» ρεπερτόριο. Άλλωστε και η
πρώτη κιθάρα που έπιασε, δώρο του πατέρα του,
ήταν ίδια με εκείνη του Κιθ Ρίτσαρντς στην αφίσα
που κοσμούσε το δωμάτιό του.

Στα νεανικά του χρόνια έφτιαχνε συνέχεια
γκρουπάκια και τραγουδούσε σε ζαχαροπλαστεία
και καφετέριες. Αργότερα, έφυγε στην Ιταλία, συ-
νεργάστηκε με Λατίνους μουσικούς και εκεί, σε μια
βόλτα στις βιτρίνες του Μιλάνου, γοητεύτηκε από τα
απίθανα φινετσάτα έπιπλα, τόσο διαφορετικά από
τα βαριά σύνθετα στο επιπλοποιείο του πατέρα του.
Γράφτηκε σε σχολή σχεδίου της γειτονικής χώρας,
μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση και από τότε
δεν άφησε ποτέ ξανά το μολύβι από τα χέρια του. 

Όταν ο παραγωγός της δισκογραφικής εταιρείας
Sony Γιώργος Πολυχρονίου πέρασε από το μαγαζί
του με τη Μάγκυ Χαραλαμπίδου για να αγοράσουν
έπιπλα για τον γάμο τους, ο Χρήστος Κυριαζής δεν
έχασε την ευκαιρία. Του έδωσε να ακούσει το κομ-
μάτι «Μου θυμίζεις τη μάνα μου» που μοίραζε σε
εταιρείες ο συνεργάτης του Αντώνης Τουρκογιώρ-
γης και δεν το ήθελαν.

Κι έγινε το θαύμα! Το 1992 το τραγούδι έγινε πλα-
τινένιο, με το sex symbol της εποχής Βάνα Μπάρμ-
πα να πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ. Ακολούθησαν
το « Έλα μωράκι μου», το «Επιμένω», «Το πουλό-
βερ», «Υπάρχουν βράδια», « Έχω κλάψει», «Στο
Ημεροβίγλι», «Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια».

Το 1967 ο Βλάσσης Μπονάτσος είχε κάνει κάτι
ανάλογο. Ενθουσιασμένος με τα τραγούδια του νεα-
ρού τότε Χρήστου Κυριαζή, τον πήρε στο μαγαζί
όπου εμφανιζόταν, το φημισμένο «Τσιν Τσιν», ανοί-
γοντάς του την πόρτα στο θέαμα.

Το 1976, παράλληλα με τη θητεία του στο Ναυτικό,
πήρε μέρος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η συμμε-
τοχή του προκάλεσε εκνευρισμό στον Μάνο Χατζι-
δάκι, γιατί τον περίμενε στους «Αγώνες της Κέρκυ-
ρας», και του είπε το αξέχαστο: «Κωλοπειγαιώτη,
που αφήνεις εμένα και πας στο πανηγυγάκι».

Το 1995 ο επιτυχημένος πια δημιουργός εξαφανί-
στηκε και για περίπου είκοσι χρόνια κανείς δεν ήξε-

ρε πού βρισκόταν. Έκλεισε το επιπλοποιείο, ζούσε
με τα απαραίτητα και τα λιγοστά έσοδα από την ΑΕ-
ΠΙ, για να επιστρέψει το 2016 στα live σε μια επική
συνεργασία με τους «Onirama». Το «κονέ» έκανε ο
γιος του, Άρης Ξυλάς, τον οποίο απέκτησε ο καλλι-
τέχνης από τον γάμο του με την εφοπλίστρια Μαρία
Διαμαντή Πατέρα. Ο νεαρός σκηνοθέτης είχε επιμε-
ληθεί το ανατρεπτικό βιντεοκλίπ «Μια βόλτα» και
έφερε τον Θοδωρή Μαραντίνη σε επαφή με τον πα-
τέρα του. Το 2019, στην εκπομπή «The 2night sh-
ow», εξομολογήθηκε πως κάποτε είχε αποχωρήσει
από το σχήμα ενός μαγαζιού, το οποίο, αν και ήταν
πολύ καλό, δεν είχε όμορφα καμαρίνια, ενώ στο πα-
ρελθόν είχε δεχθεί πρόταση συνεργασίας από την
Άννα Βίσση, την οποία απέρριψε. 

Όσο για την προσωπική του ζωή, ήταν θυελλώδης
με τρανταχτά ειδύλλια, γάμους και διαζύγια, και
όπως ανέφερε, το 2000 βρήκε τη γυναίκα της ζωής
του στην Αίγινα!

ΧΡHΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖHΣ

Έφυγε ο μπον βιβέρ 
του πενταγράμμου

Ο 68χρονος τραγουδοποιός 
νικήθηκε χθες από τον καρκίνο 
- Η ζωή του καλλιτέχνη 
και επιπλοποιού από τον Πειραιά 



Τιμά τα ριάλιτι ταλέντων Νέο ζευγάρι

Η Κατερίνα Λιόλιου είναι ερωτευμένη. Η
τραγουδίστρια, που διαγωνίζεται στο «J2US»
με παρτενέρ την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, εί-
ναι full in love με τον παίκτη που γνωρίσαμε
στο «Big Brother» Δημήτρη Κεχαγιά. Το νέο
ζευγάρι της showbiz εμφανίστηκε πρόσφατα
στα πίσω τραπέζια του κέντρου διασκέδασης
όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Δασκουλίδης με
τον Σάκη Αρσενίου και ήταν ιδιαίτερα διαχυτι-
κοί μεταξύ τους. Το καλοκαίρι έκαναν μαζί δια-
κοπές στη Μύκονο, ωστόσο ισχυρίζονταν πως
ήταν μόνο φίλοι!

In love στη Σαντορίνη

Θα περιμένει πολύ ακόμη η Θεσσαλονίκη για
να δει από κοντά το «κακό κορίτσι» του Χόλι-
γουντ Μέγκαν Φοξ! Η διάσημη σταρ βρίσκεται
στη Σαντορίνη με τον εκκεντρικό σύντροφό της
Μασίν Γκαν Κέλι, απολαμβάνοντας πεντάστερες
διακοπές στη γραφική Οία. Ο ράπερ δημοσίευσε
στο διαδίκτυο φωτογραφίες με την αγαπημένη
του, διαφημίζοντας τις ομορφιές του αιγαιοπε-
λαγίτικου νησιού σε όλο τον κόσμο. Η άφιξη της
μελαχρινής καλλονής στην Ελλάδα έγινε με
αφορμή τα γυρίσματα των «Αναλώσιμων 4».

Μέσα Νοεμβρίου η Μαρία Αν-
δρούτσου φόρεσε το μαγιό της
και πήγε παραλία! Η σέξι ηθο-
ποιός είναι χειμερινή κολυμβή-
τρια και απολαμβάνει καθημε-
ρινά τις βουτιές στις παγωμέ-
νες θάλασσες της Θεσσαλονί-
κης σαν να είναι Αύγουστος.
«Πάντα καλοκαίρι! Πάντα έχω
την επιλογή τι σκέψεις θα κα-
τοικήσουν στο μυαλό μου και τι
συναισθήματά θα φωλιάσουν
στην καρδιά μου», σχολίασε
ποζάροντας με απίθανο μαύρο
ολόσωμο μαγιό.

Μονοπώλησε τα φλας
Απαστράπτουσα, εντυπωσιακή και πιο
όμορφη από ποτέ, η Βικτώρια Καρύδα
επέστρεψε στα φώτα του θεάματος!
Τρία χρόνια μετά τη στυγνή δολοφονία
του συζύγου της Γιάννη Μακρή, το γνω-
στό μοντέλο εμφανίστηκε σε prive par-
ty με ημιδιάφανο αστραφτερό haute
couture φόρεμα, μονοπωλώντας το εν-
διαφέρον. «Ευχαριστώ πολύ τον σχε-
διαστή μου και καλό φίλο Βασίλειο Κω-
στέτσο για το υπέροχο λαμπερό φόρε-
μα», αποκάλυψε στο Instagram.

Χειμερινές βουτιές

Ο
Νίνο δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε! Ο ποπ σταρ, που έγινε
γνωστός από το «Fame Story», κατακτώντας στη συνέ-
χεια την κορυφή της επιτυχίας, εκθείασε τον τηλεοπτικό

σταθμό ΑΝΤ1 για την ευκαιρία που του είχε δώσει τότε. «Αυτό
που έκανε ο ANT1 το 2002 ήταν κάτι που δεν είχε δει ποτέ ξανά ο
κόσμος. Άλλαξε τα πάντα στη μουσική βιομηχανία. Πλησιάζουν
τα 20 χρόνια. Πριν με επιλέξουν ως διαγωνιζόμενο στο “Fame S-
tory” είχα απορριφθεί από τα μεγαλύτερα μαγαζιά της Αθήνας,
από τα μεγαλύτερα ονόματα της δισκογραφίας, όπως επίσης και
από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες της εποχής εκεί-
νης», αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Ροδίτης τραγουδιστής. Και
συνέχισε: « Όλοι έλεγαν το γνωστό “θα σε καλέσουμε εμείς”. Δεν
με κάλεσε κανείς. Την επόμενη χρονιά τούς κάλεσα εγώ στην
πλατεία Συντάγματος. Σε ευχαριστώ ANT1 για τότε».

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Φιλί στο στόμα
Σύσσωμη η showbiz στο πάρτι γενεθλίων του prman Χάρη Σιανίδη!
Μάλιστα, οι δύο καλές διάσημες φίλες του, η Δέσποινα Βανδή και η
Άννα Βίσση, ήταν εκείνες που τραγούδησαν το «happy birthday», την
ώρα που κατέφθασε η τούρτα-υπερπαραγωγή. Σε βίντεο που κυκλο-
φόρησε από τη γιορτινή βραδιά, οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται
να ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα, το δεύτερο έπειτα από εκείνο
στο περσινό «J2US».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρης της μή-
τρας ονομάζεται υστερεκτομή και μπορεί
να περιλαμβάνει και τα εξαρτήματα αυ-
τής, δηλαδή τις ωοθήκες και τις σάλπιγ-

γες. Όταν αφαιρείται και το κατώτερο τμήμα της μή-
τρας που λέγεται τράχηλος, η επέμβαση ονομάζεται
ολική υστερεκτομή, ενώ αν ο τράχηλος παραμείνει,
ονομάζεται υφολική υστερεκτομή. 

Η ασθενής που θα υποβληθεί σε κάποια από αυτές
τις επεμβάσεις θα πρέπει να γνωρίζει τις επιλογές
της. Η σημερινή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους
χειρουργούς για την πραγματοποίηση τέτοιων επεμ-
βάσεων μέσω ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών που
χρησιμοποιούν μικρές τομές στο δέρμα.

Ο γυναικολόγος και διευθυντής Τμήματος Ρομποτι-
κής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής μεγάλου
ιδιωτικού θεραπευτηρίου κ. Νικόλαος Πλεύρης μάς
εξηγεί τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν
μία ασθενή στο να υποβληθεί σε υστερεκτομή: «Ινο-
μυώματα μήτρας, ενδομητρίωση, καρκίνος ή προ-
καρκινικές αλλοιώσεις ενδομητρίου, καρκίνος ή προ-
καρκινικές αλλοιώσεις (δυσπλασίες) τραχήλου μή-
τρας, πρόπτωση μήτρας, αιμορραγίες μήτρας, πυελι-
κός πόνος. Μετά την υστερεκτομή η ασθενής δεν θα
έχει περίοδο και δεν θα μπορεί να μείνει έγκυος. Ανά-
λογα με την πάθηση οι ωοθήκες μπορεί να διατηρη-
θούν εξασφαλίζοντας ορμονική κάλυψη στην ασθε-
νή. Για αυτούς τους λόγους η υστερεκτομή προτείνε-
ται ως ύστατη λύση, ειδικά σε γυναίκες αναπαραγωγι-
κής ηλικίας. Ο ειδικός χρησιμοποιεί αυτήν τη σύγχρο-
νη τεχνική με μια πολύ λεπτή οπτική κάμερα, η οποία

εισέρχεται μέσω του ομφαλού. Τα χειρουργικά εργα-
λεία χρειάζονται άλλες δύο ή τρεις μικρές τομές (από

5 έως 8 χιλιοστά). Όσες ακριβώς και στην παραδοσια-
κή λαπαροσκόπηση. 

Η διαφορά της παραδοσιακής λαπαροσκόπησης
από τη ρομποτική χειρουργική είναι ότι ο γιατρός σας
χρησιμοποιεί το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα “da
Vinci”. Το σύστημα αυτό στηρίζει τα πολύ λεπτά χει-
ρουργικά εργαλεία, ενώ ο χειρούργος ελέγχει πλή-
ρως τις κινήσεις και τα επιμέρους στάδια της επέμβα-
σης. Η ρομποτική τεχνολογία ενισχύει την αντίληψη
του χειρουργού για το χειρουργικό πεδίο, διευκολύ-
νει τις χειρουργικές κινήσεις και προστατεύει τις ανα-
τομικές δομές λόγω της λεπτότητας και της ακρίβειας
των χειρισμών. Προσφέρει καλύτερα μετεγχειρητικά
αποτελέσματα, λιγότερο πόνο και στη συντριπτική
πλειονότητα των περιστατικών παραμονή μόνο για
ένα βράδυ στο νοσοκομείο. Οι παραδοσιακές τεχνι-
κές εμφανίζουν βασικά μειονεκτήματα έναντι της
ρομποτικά υποβοηθούμενης υστερεκτομής (παρα-
μονή στο νοσοκομείο για περισσότερες μέρες, πιο
επίπονες και αιματηρές επεμβάσεις, αυξημένες επι-
πλοκές που σχετίζονται με παχύσαρκους ασθενείς)».
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kpapakosto@yahoo.gr

Η σημερινή τεχνολογία δίνει 
τη δυνατότητα στους χειρουργούς 
για την πραγματοποίηση επεμβάσεων 
μέσω ελάχιστα επεμβατικών 
τεχνικών  που χρησιμοποιούν 
μικρές τομές στο δέρμα

Και στη γυναικολογία 
Η ρομποτική χειρουργική στη γυναικολο-
γία πραγματοποιεί επεμβάσεις που εξατο-
μικεύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
τής κάθε ασθενούς, από τις πιο απλές μέχρι
τις πιο σύνθετες επεμβάσεις. Τα οφέλη της
είναι πολλά. Η μέθοδος αυτή κάνει τεχνικά
εφικτή την πραγματοποίηση σύνθετων γυ-
ναικολογικών επεμβάσεων χωρίς μεγάλες
τομές σε γυναίκες με αυξημένο δείκτη μά-
ζας σώματος. Στην ογκολογία η σταθερότη-
τα κινήσεων που προσφέρει η εργονομία
των εργαλείων τής ελάχιστα επεμβατικής
χειρουργικής διασφαλίζει την ασφάλεια
του ογκολογικού αποτελέσματος. Υπάρχει
πολύ χαμηλότερη πιθανότητα σχηματισμού
συμφύσεων σε σύγκριση με ανοικτές
επεμβάσεις και καλύτερη ανατομική απο-
κατάσταση των δομών που προκαλούν υπο-
γονιμότητα. «Απαιτούνται υψηλή εξειδί-
κευση και διεθνείς δεξιότητες σε χειρουρ-
γούς για να πραγματοποιούν ρομποτικές
επεμβάσεις. Με τη ρομποτική χειρουργική
μπορεί να πραγματοποιηθεί η συντριπτική
πλειονότητα των γυναικολογικών επεμβά-
σεων», καταλήγει ο κ. Πλεύρης.

Ρομποτική υστερεκτομή

O γυναικολόγος και διευθυντής
Τμήματος Ρομποτικής 
και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
μεγάλου ιδιωτικού θεραπευτηρίου,
Νικόλαος Πλεύρης
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Μια περίεργη μέρα η σημερινή, που σας βάζει
και πάλι τα ερωτήματα «είμαι στη σωστή κα-
τεύθυνση;», «έκανα καλή διαχείριση στα συ-
ναισθήματά μου;». Έτσι θα βρεθείτε σε μια κα-
τάσταση που τα ερωτήματά σας θα απαντώνται
από γεγονότα που θα επιβεβαιώνουν τους φό-
βους σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε σε μια γενικότερη αναστάτωση, που προ-
έρχεται από τους άλλους προς εσάς. Είναι ίσως
οι κακές συμπεριφορές που θα σας δημιουργή-
σουν μια μπερδεμένη ψυχολογία και θα σας κά-
νουν να σκεφτείτε ότι δεν το αξίζετε όλο αυτό.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους η μέρα αυτή είναι αρκετά
πολύπλοκη και πολύβουη. Δεν θα πρέπει να δίνε-
τε πολλές πληροφορίες στους άλλους, με κίνδυ-
νο να είστε εκτεθειμένοι σε κάτι που δεν θα γίνετε
συνεπείς λόγω των καταστάσεων.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους θα υπάρξουν αρκετές
ψυχολογικές μεταπτώσεις, που θα προέλθουν
από την κακή διαχείριση κάποιων οικονομικών
σας πόρων. Γενικότερα θα παρουσιαστούν εκ-
κρεμότητες από το παρελθόν που μπορεί να
έχουν και νομικές προεκτάσεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη  θα έρθει σε δύσκολη όψη με Ουρανό,
Κρόνο και Ήλιο, κάτι που θα σας μετατρέψει τη
μέρα σε ένα επικίνδυνο ναρκοπέδιο. Αφήστε τα
μεγάλα σχέδια για αργότερα και ασχοληθείτε
με ό,τι πιο απλό και ανώδυνο.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η μέρα αυτή θα σας δη-
μιουργήσει μια αμηχανία στον τρόπο που οι άλλοι
επικοινωνούν μαζί σας και γενικότερα στον τρόπο
που σας προσεγγίζουν. Επίσης, θα υπάρξει μια
πτώση της φυσικής σας ενέργειας, με αποτέλε-
σμα να νιώσετε αδυναμία και κακή υγεία. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς είναι μία δύσκολη μέρα
σε οικονομικά θέματα αλλά και στις συναι-
σθηματικές σας υποθέσεις. Μπορεί μάλιστα
να προσπαθήσετε να αλλάξετε κάποια πράγ-
ματα για να δείτε βελτίωση των καταστάσεων,
αλλά η περίοδος αυτή ακόμη δεν έχει εκτονω-
θεί και δεν μπορεί να κλείσει ο κύκλος των
δοκιμασιών. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς η μέρα αυτή είναι
αρκετά δύσκολη σε προσωπικό επίπεδο αλ-
λά και σε επαγγελματικό. Μην αφήσετε να
σας εκμεταλλευτούν και να μειώσουν την
προσωπικότητά σας τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα, που μάλλον κάτι δεν πάει καλά σε αυ-
τό τον τομέα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς η μέρα αυτή θα έχει εναλλαγές διάθεσης
και μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν θα έχετε πολ-
λά κέφια να βρεθείτε με τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. Ίσως μάλιστα να έχετε αρκετά φορτωμένο
πρόγραμμα χωρίς να διαθέτετε πολλή ενέργεια
για να το βγάλετε εις πέρας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν έν-
τονα σήμερα, όπου κάποιες κινήσεις που είχατε
κάνει κατά το παρελθόν σάς έχουν απογοητεύ-
σει. Προχωρήστε σήμερα με ηρεμία και μην
ανοίγετε αρκετά το πορτοφόλι σας αλλά ούτε
και την αγκαλιά σας σε πρόσωπα που δεν το
αξίζουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Συνεχίζετε να ασχολείστε με την προσωπική
σας ζωή. Ίσως μάλιστα να πρέπει να κάνετε
ένα βήμα πίσω, αν καταλάβετε ότι τα συναι-
σθήματά σας δεν έχουν τον σωστό αποδέκτη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με μπλοκαρισμένα τα συναισθήματά σας σήμε-
ρα θέλετε να βάλετε σε σειρά τις καταστάσεις.
Είναι δύσκολο να κάνετε τις αλλαγές που θέλε-
τε αυτήν τη χρονική στιγμή, απλώς μην αφήσετε
να χαθεί η εμπιστοσύνη που τρέφουν κάποιοι
άνθρωποι για εσάς.

Mέσα σε μία ποσοτικά έντονη πλανητική

εβδομάδα, έχουμε και μία Πανσέληνο, στις

19/11, στο ζώδιο του Ταύρου, όπου γίνεται

και μερική έκλειψη, στις 27 μοίρες, στις 10.57 π.μ.

ώρα Ελλάδας. Οι σεληνιακές εκλείψεις δεν έχουν

μεγάλη χρονική διάρκεια στην επιρροή τους, όπως οι

ηλιακές, και γίνονται πιο έντονες οι ψυχολογικές μας

μεταπτώσεις. Η συγκεκριμένη βρίσκεται κοντά σε

αναιρετική μοίρα, όπου δείχνει την επιθυμία μας,

μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις που βιώνουμε,

να αποζητάμε την αλλαγή, μέσα από την προσωπική

μας μεταμόρφωση. 
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Ε
νοχλητική, αν και δεν προκαλεί έκπλη-
ξη, είναι η σπουδή του ΣΥΡΙΖΑ να υιοθε-
τήσει τους προβοκατόρικους ισχυρι-
σμούς της Ολλανδής δημοσιογράφου

με το άκρως προκλητικό ύφος, αφού εντάσσεται
στην πάγια τακτική της Κουμουνδούρου «τον Μη-
τσοτάκη να βρίζει κι ας είναι ό,τι να ’ναι».

Και στην προκειμένη, όταν λέμε «ό,τι να ’ναι», εν-
νοούμε ό,τι κι αν έχει κάνει στη χώρα μας η εν λόγω
κυρία, η οποία, για όσους δεν ενθυμούνται, ήταν η
ίδια που απασχόλησε τα ΜΜΕ, τις Αρχές και την το-
πική κοινωνία της Ύδρας (στην οποία διαμένει τα
τελευταία πολλά χρόνια), όταν συνελήφθη με την
κατηγορία της διευκόλυνσης παράνομης διαμονής
ξένου πολίτη προ έτους. Η ίδια είχε επιβεβαιώσει
τις καταγγελίες κατοίκων για την παρουσία στο
σπίτι της ενός 23χρονου από το Αφγανιστάν και
αφού γλίτωσε την καταδίκη, έβαλε εναντίον των
πάντων με αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημού-
λης, ωστόσο, όχι μόνο επαίνεσε δημόσια τη στάση
της, αλλά εμμέσως εξέφρασε την απογοήτευσή
του που δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα τέτοιου
διαμετρήματος δημοσιογράφοι. Ίσως ο μόνιμος
κάτοικος Βρυξελλών και ευρωβουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να γνωρίζει κάτι που μας διαφεύγει για τους
κανόνες δεοντολογίας που διέπουν το δημοσιο-
γραφικό επάγγελμα. Υπάρχει άραγε κάποια δη-
μοκρατική ευρωπαϊκή χώρα που αναγνωρίζει την
εμπάθεια, την αγένεια και τη συναισθηματική εμ-

πλοκή ενός δημοσιογράφου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του; Διότι ένας δημοσιογράφος που
έχει συλληφθεί γιατί φιλοξενούσε παρανόμως
μετανάστη δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο -με
αυτό τον τρόπο και σε αυτό το ύφος- στον εκλεγ-
μένο πρωθυπουργό της χώρας όπου έχει επιλέξει
να διαμένει.

Ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να αξιοποιήσει
την ερώτηση που της δόθηκε προσομοιάζει περισ-
σότερο σε αναπαραγωγή επιχειρημάτων ΜΚΟ, που
επί σειρά ετών λειτουργούσαν εν κρυπτώ και με
αμφίβολες μεθοδολογίες, παρά σε ανεξάρτητη εκ-
πρόσωπο ΜΜΕ ευρωπαϊκής χώρας.

Επί της ουσίας της παρεμβάσεως τώρα. Διαφω-
νούν άραγε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εκπρόσωποί του με το
σχόλιο του Κ. Μητσοτάκη ότι, αντί να ρίχνει την ευ-
θύνη σε εκείνους που εργαλειοποιούν το Μετανα-
στευτικό (ως Τουρκία), επιτίθεται σε μια χώρα που
έχει σώσει -και εξακολουθεί να το πράττει- δεκά-
δες χιλιάδες απελπισμένες ψυχές που αναζητούν
διέξοδο από την κόλαση; 

Δεν γνωρίζει τον κ. Ερντογάν η κυρία Ίνγκενμ-
ποργκ Μπέουχελ ή δεν έχει πάρει το αφτί της τίπο-
τα για τον απροκάλυπτα χυδαίο τρόπο με τον οποίο
ο Τούρκος ηγέτης χρησιμοποιεί τους
πρόσφυγες/μετανάστες για να επιβάλει διά του εκ-
βιασμού της Δύσης τις μεγαλοϊδεατικές του πλά-
νες; Προφανώς τον γνωρίζει. Όπως και τον Λευκο-
ρώσο Λουκασένκο, ο οποίος εξαπάτησε και παρέ-
συρε χιλιάδες άοπλους ανθρώπους από τα βάθη

της Ασίας για να τους ρίξει τώρα βορά στη ρήξη του
με τη Δύση.

Όπως δεν διαφεύγει από τη μνήμη της Ολλανδής
δημοσιογράφου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι
σήμερα δεν έχει κοινό σύστημα ασύλου, ενιαία
πρότυπα, δίκαιη διαδικασία κατανομής των προ-
σφύγων - άρα παραμένει ανοιχτή στον εκβιασμό.
Για τους δικούς της λόγους η ίδια επέλεξε να στα-
θεί απέναντι στον εκβιαζόμενο και όχι στον εκβια-
στή. Πρόβλημά της.

Θα μπορούσε βέβαια, μιας και ασχολείται ζωηρά
με το θέμα, να έχει ενδιαφερθεί, π.χ., για το σπου-
δαίο έργο που πρόσφερε ο κυβερνήτης περιπολικού
σκάφους και υποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος
Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος αφιέρωσε τη
σύντομη ζωή του στη διάσωση προσφύγων - μετα-
ναστών από τα παγωμένα νερά του Βόρειου Αιγαίου.

Να έχει μάθει ότι κατά την επίσκεψη του Αυ-
στριακού πρώην καγκελαρίου Φάιμαν στη Λέσβο
με τον τότε πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, ο πρώτος εί-
χε ρωτήσει πόσους ανθρώπους διέσωσε ο υπο-
πλοίαρχος και όταν του είπαν τουλάχιστον 5.000,
απάντησε έκπληκτος «είστε πραγματικός ήρωας».
Αλλά και αυτό πρόβλημά της.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι τα ωσαννά και οι
ιαχές χαράς από ανθρώπους οι οποίοι εκ της θέσε-
ως και του ρόλου τους είναι υποχρεωμένοι να φυ-
λάττουν Θερμοπύλες, μη αναπαράγοντας, αν μη τι
άλλο, ατεκμηρίωτες κατηγορίες κατά της Ελλάδας
ως υπόδειγμα δημοσιογραφίας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Το «φλερτ» του ΣΥΡΙΖΑ 
με την Ολλανδή δημοσιογράφο 

Δεν γνωρίζει 
τον κ. Ερντογάν 
η κυρία
Ίνγκενμποργκ 
Μπέουχελ 
ή δεν έχει πάρει 
το αφτί της
τίποτα για τον 
απροκάλυπτα
χυδαίο τρόπο 
με τον οποίο 
ο Τούρκος
ηγέτης
χρησιμοποιεί
τους πρόσφυγες/
μετανάστες 
για να επιβάλει
διά του 
εκβιασμού της
Δύσης τις 
μεγαλοϊδεατικές
του πλάνες; 


