19 - 25 νοεμβριου 2022 | διανεμεται δωρεαν

W W W . T H E H E L L E N I C M A I L . G R

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Κυρ. Μητσοτακης
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αντίθετες
οι ΗΠΑ με την απόφαση του
Οργανισμού Τουρκογενών
Κρατών να δοθεί καθεστώς
παρατηρητή στο ψευδοκράτος σελ. 5

«Καλάθι αλληλεγγύης»
για τις ευπαθείς ομάδες από
την Περιφέρεια Αττικής σελ. 7

42,8% αυξήθηκε ο τζίρος των
επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο σελ. 10

Χωρίς συνταγογράφιση
το αντιγριπικό εμβόλιο σελ. 12

Αφιέρωμα

Κέρκυρα

σελ. 14

Στην τοξικότητα των τελευταίων
ημερών, εβδομάδων,
η κυβέρνησή μας θέλει πάντα
να απαντά με έργα και πρωτοβουλίες
που αφορούν όλους τους πολίτες

σελ. 2

Δεν υπέκυψε
στον εκβιασμό
της Τρίπολης
ο Νίκος Δένδιας

Ξεκάθαρη καταδίκη
του τουρκολιβυκού
μνημονίου στη συνάντησή
του με τον Χαφτάρ
στη Βεγγάζη

σελ. 3

Οι 10 βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
για τον εξορθολογισμό
της ασφαλιστικής νομοθεσίας

σελ. 8

Αναρτήθηκαν στο mycAR τα τέλη
κυκλοφορίας 2023
Οι προθεσμίες και οι τρόποι πληρωμής

σελ. 8

2

Επικαιρότητα

Κυρ. Μητσοτάκης: Στην τοξικότητα των τελευταίων ημερών,
εβδομάδων, η κυβέρνησή μας θέλει πάντα να απαντά με έργα και
πρωτοβουλίες που τελικά αφορούν όλους τους πολίτες
«Στην τοξικότητα των τελευταίων ημερών,
εβδομάδων, η κυβέρνησή μας θέλει πάντα να
απαντά με έργα και πρωτοβουλίες που τελικά
αφορούν όλους τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό
θα έπρεπε να είναι και το μήνυμα της σημερινής
μέρας. Γιατί το Πολυτεχνείο ήταν τελικά μία
γιορτή ενότητας. Ενωμένη η νεολαία μας τότε,
μακριά από τις όποιες κομματικές ή πολιτικές
προτιμήσεις, αγωνίστηκε για Δημοκρατία και
Ελευθερία. Σήμερα, που η χώρα αντιμετωπίζει
μεγάλα προβλήματα, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες, δεν μας αξίζει ένας νέος διχασμός. Και
προσωπικά θα αγωνίζομαι πάντα να στρέφω
την προσοχή μου και την προσοχή της κυβέρνησης, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, στην
αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων
των πολιτών», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σύσκεψη με στελέχη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους
φορέων που πραγματοποίησε στην αίθουσα
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δελφών,
στην Άφισσα, στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψής του στην ΠΕ Φωκίδας.
«Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας μας να αγωνιζόμαστε,
αφενός να είμαστε συνεπείς με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αφετέρου να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και κρίσεις που μας
έρχονται απ' έξω. Καμία από τις κρίσεις που
η χώρα κλήθηκε να διαχειριστεί τα τελευταία
χρόνια δεν την προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι.

Μετατρέπουμε, όμως, τις κρίσεις σε ευκαιρίες,
στεκόμαστε κοντά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, η πολιτική μας έχει ένα έντονο
κοινωνικό πρόσημο. Αποφύγαμε τα οριζόντια
μέτρα, ακριβώς γιατί κρίναμε ότι έπρεπε τους
πόρους, τους οποίους μάς προσφέρει η υψηλή
ανάπτυξη, να τους διαθέσουμε στοχευμένα σε
αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και σε
αυτήν τη γραμμή θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σημαντικές ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου
που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

«Κατατίθεται στη Βουλή ένα πολύ σημαντικό
νομοσχέδιο, το οποίο αφορά συνταξιοδοτικά
ζητήματα. Λύνονται κάποιες χρόνιες εκκρεμότητες από το παρελθόν, ζητήματα παραγραφής
χρεών, γονική άδεια για τις εργαζόμενες στον
ιδιωτικό τομέα και φυσικά νομοθετείται και το
επίδομα στήριξης, το οποίο θα δώσουμε στους
συμπολίτες μας τον Δεκέμβριο, 250 ευρώ για να
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν -στον βαθμό που
αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός- οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας τις επιπτώσεις από την
παγκόσμια έκρηξη των τιμών, αποτέλεσμα της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», σημείωσε.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές, οι τοπικοί φορείς έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και
αναζητούν λύση, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι την επόμενη πενταετία έχει προγραμματιστεί να διατεθούν 600 εκατ. ευρώ στη
Φωκίδα για δημόσιες επενδύσεις και κρίσιμες
υποδομές οδικών διασυνδέσεων, άρδευσης και
παραγωγής.
Τόνισε την εφαρμογή ενός ολιστικού σχεδίου
επτά σημείων, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή
για την αποκατάσταση, αειφόρο ανάπτυξη και
προστασία από την κλιματική αλλαγή του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του
Συνεδριακού Κέντρου Δελφών, με πόρους που
θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το

ΕΣΠΑ για συνεδριακό τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο
υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης,
ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος
Στύλιος, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος,
Φάνης Σπανός, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτής Φωκίδας της ΝΔ,
Γιάννης Μπούγας, ο γγ Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο
γγ Αντεγκληματικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος
Παπαθανασίου, ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, Γιώργος Δελμούζος, ο δήμαρχος Δελφών,
Παναγιώτης Ταγκαλής, ο δήμαρχος Δωρίδος,
Γιώργος Καπεντζώνης, καθώς και εκπρόσωποι
φορέων της περιοχής.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι
- Μητσοτάκη, επισκέφθηκε το εργαστήρι του
τελευταίου Έλληνα κουδουνά από τα Σάλωνα,
Χρήστου Παπαδήμα, ο οποίος ξενάγησε τον κ.
Μητσοτάκη και τη σύζυγό του στον χώρο του εργαστηρίου, ενώ ταυτόχρονα τους ανέλυσε τη διαδικασία που ακολουθείται για την κατασκευή,
τηρώντας την παραδοσιακή τεχνοτροπία.
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στη Δαδιά, λίγο πιο εύκολη», σημείωσε.
«Το ίδιο κάναμε με του αρχαιολογικούς μας χώρους. Χθες βρέθηκα στους Δελφούς για τα 50 χρόνια από την κύρωση της Σύμβασης της Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μιλήσαμε
για την ανάγκη της προστασίας της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Αλλά και αυτό απαιτεί σχέδιο,
δράση έγκαιρη χρηματοδότηση. Πόσο παράλογο ήταν στο παρελθόν τα χρήματα να φτάνουν
στους δήμους μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου» είπε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:
«Όλα αυτά είμαστε πια σε θέση να τα διορθώνουμε, χάρη -και θέλω να το πω αυτό- σε εξαιρετικά επίμονες και φιλότιμες προσπάθειες και του
υπουργού και του υφυπουργού, είχαμε περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη φορά. Όχι
μόνο είχαμε τα εναέρια μέσα, αλλά κάναμε κάτι
το οποίο πάντα ήθελα να το δρομολογήσουμε,
γιατί μου φαινόταν -δεν είμαι ειδικός, αλλά ήταν
στο μυαλό μου τελείως αυτονόητο-, να μπορούμε να κάνουμε περιπολίες με τα αεροπλάνα μας
φορτωμένα, ώστε η πρώτη προσβολή να γίνεται
σχετικά γρήγορα και με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».
Ο πρωθυπουργός επισήμανε με έμφαση το ότι
στις περίπου 7 χιλιάδες πυρκαγιές, μόνο 7 ξέφυγαν και έγιναν μεγαλύτερες και έκαψαν παραπάνω από πέντε χιλιάδες στρέμματα. Αυτό σημαίνει -όπως είπε- ότι όλες οι υπόλοιπες με κάποιο
τρόπο σβήστηκαν. Και πάρα πολλές εν τη γενέσει
τους και πολλές χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση
των πυροσβεστικών αεροσκαφών, όχι μόνο των
αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά
και των νέων μέσων.
«Εσείς είστε οι πραγματικοί ήρωες»
Τις προσωπικές εμπειρίες τους από τη μάχη
που έδωσαν το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές

μετέφεραν στην εκδήλωση οι πρωταγωνιστές
της αντιπυρικής περιόδου: ο πυραγός Βασίλης
Κατσιάδας, επιχειρησιακός αξιωματικός στο
Γραφείο Επιχειρησιακού Συντονιστή Αττικής,
ο αντισμήναρχος Ηλίας Βελούδος, διοικητής
της 355 Μοίρας που έχει ως αποστολή τη διεξαγωγή επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης, από τη
Δασική Υπηρεσία ο γενικός διευθυντής Δασών
Βαγγέλης Γκουντούφας, από το Λιμενικό Σώμα
ο αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, ο αστυφύλακας της Ομάδας ΔΙΑΣ Μαρίνος
Συνοδινός, ο διασώστης του ΕΚΑΒ Απόστολος
Δάμκαλης, η πυροσβέστης της ΕΜΟΔΕ Σοφία
Πιπιλακίδου, και εκ μέρους των εθελοντών, ο
πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος.
«Εσείς είστε οι πραγματικοί ήρωες της φωτιάς.
Εσείς είστε οι ήρωες που τρέχετε στα ατυχήματα,
σε βουνά, σε θάλασσα, στους σεισμούς, σε κάθε
επίθεση της φύσης. Σας θαυμάζουμε όταν σας
βλέπουμε να σώζετε ζωές. Και συγκινούμαστε
μαζί σας όταν ακούμε τις δικές σας ανθρώπινες
ιστορίες. Οι οποίες πηγαίνουν πολύ πέρα από την
τυπική αίσθηση του καθήκοντος. Σε κάτι πολύ
παραπάνω, το οποίο κάνει τον δικό σας ρόλο
και τη δική σας δουλειά τόσο ξεχωριστή. Εσείς
αγρυπνείτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο για να αισθανόμαστε
όλοι μας ασφαλείς» επεσήμανε ο πρωθυπουργός
απευθυνόμενος στα στελέχη της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων,
του Λιμενικού, της Δασικής Υπηρεσίας, στους
εθελοντές και στους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα που συνέβαλαν
στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Κυρ. Μητσοτάκης: Διδασκόμαστε από την εμπειρία και έχουμε
τη βούληση να διορθώνουμε κάθε αστοχία

Η κυβέρνηση διδάχθηκε από τα λάθη του 2021
και η εμπειρία που αποκόμισαν οι μηχανισμοί
πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας φάνηκε
το 2022 που οι απώλειες ήταν πολύ μικρότερες σε
σχέση με τον αριθμό πυρκαγιών, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία
του στην εκδήλωση για τη λήξη της αντιπυρικής
περιόδου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Σημειώνεται ότι ο κ.Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της
ημέρας DUOday, συνοδευόταν στην εκδήλωση
από τον 26χρονο Γιώργο Τσεβά, που διαγνώσθηκε σε νεαρή ηλικία με λειτουργικό αυτισμό.
«Δεσμεύτηκα ότι πρέπει να μάθουμε από τις
αστοχίες μας και από τα λάθη μας και πρέπει την
επόμενη φορά, το επόμενο καλοκαίρι, να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Και πιστεύω ότι
αυτή η επιλογή μας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον
μας έχει δικαιώσει. Αποδεικνύεται για ακόμα μια
φορά η σύνδεση μεταξύ των φυσικών απειλών
και της κλιματικής αλλαγής» είπε μεταξύ άλλων
ο κ. Μητσοτάκης.
Όπως ανέφερε «το τέλος του καλοκαιριού, η λήξη
της αντιπυρικής περιόδου πράγματι μας έφερε
φέτος καλά νέα. Αν και είχαμε περισσότερες φωτιές από τον μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών,
οι απώλειες, όπως είδαμε, ήταν συντριπτικά
μικρότερες». Κάνοντας έναν απολογισμό σημείωσε: «Φέτος χάσαμε 238.000 στρέμματα, όταν η
Ισπανία έχασε 2,5 εκατομμύρια και η Πορτογαλία
λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Εμείς πέρυσι,
βέβαια, χάσαμε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Αλλά ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων
την 15ετία ήταν γύρω στις 500.000 στρέμματα.
Λιγότερα από τα μισά χάθηκαν φέτος», σημείωσε
ο πρωθυπουργός.
Ο κ.Μητσοτάκης εξήρε το έργο όλων των συμμε-

τεχόντων στις επιχειρήσεις αντιπυρικής προστασίας και τους εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του,
ενώ ανέδειξε τη σπουδαιότητα του υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
«Φίλες και φίλοι, η ισχύς, η αποτελεσματικότητα,
αυτού του νέου Υπουργείου το οποίο έχουμε συστήσει, δεν εδράζεται μόνο στη διαρκή του ενίσχυση σε προσωπικό και σε τεχνογνωσία, αλλά
και στην αποφασιστικότητά του, στην αποφασιστικότητά μας να διδασκόμαστε από την εμπειρία, διορθώνοντας μέρα με τη μέρα κάθε αστοχία. Και πιστεύω ότι όταν κάναμε με πολύ μεγάλη
ειλικρίνεια την αξιολόγηση του τι δεν πήγε καλά
στο καλοκαίρι του '21, αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να κινηθούμε σε μία διαφορετική κατεύθυνση
από αυτά τα οποία μπορεί να συζητούσαμε στο
παρελθόν, αλλά ουδέποτε είχαμε υλοποιήσει»,
ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σε μία χώρα
με εκατομμύρια στρέμματα δασών δεν μπορεί κανείς να παρέμβει σε όλη την έκταση της
επικράτειας, αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε να
προτεραιοποιήσει τις παρεμβάσεις της μέσα
από το πρόγραμμα Antinero, και η Δαδιά ήταν
αποδέκτης αυτής της πρωτοβουλίας. «Κάτι
που, όμως, έκανε την εξαιρετικά δύσκολη δουλειά των πυροσβεστών μας, όταν βρέθηκαν
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Στρατού (LNA), είχε στη Βεγγάζη ο υπουρΔεν υπέκυψε στον εκβιασμό της Τρίπολης ο Ν. Δένδιας κού
γός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.
- Ξεκάθαρη καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η
ανάγκη σταθεροποίησης της Λιβύης και η προστη συνάντησή του με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη
ώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην
(Khalifa Haftar), επικεφαλής του Λιβυκού Εθνι-

Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η συνάντηση
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον
πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου Μοχάμεντ Μένφι στην Τρίπολη. Λίγα λεπτά μετά την
προσγείωση του κυβερνητικού αεροσκάφους
στην Τρίπολη ο υπουργός Εξωτερικών ζήτησε
την άμεση απογείωση του για τη Βεγγάζη, χωρίς
να υπάρξει αποβίβαση.
Αρχικά η Τρίπολη δεν ήταν στο πρόγραμμα του
ταξιδιού του κ. Δένδια στη Λιβύη. Όμως, πηγές
του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν πως, την
παραμονή της επίσκεψης, ο Μένφι είχε ζητήσει
να μεταβεί ο υπουργός και στην Τρίπολη για συνάντηση μαζί του. Η συνάντηση προγραμματίστηκε με την προϋπόθεση να δει μόνο αυτόν και
να μην παραβρίσκεται κανείς άλλος.
Όμως, όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος στο
αεροδρόμιο της Τρίπολης, περίμενε η υπουργός
Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης Νάιλα Μανγκούς, με τον υπουργό να αποφασίζει

να αναχωρήσει χωρίς να πραγματοποιηθεί η
συνάντηση.
Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών έκαναν λόγο
για «φάουλ πλέι», ενώ σημείωναν πως οι λιβυκές Αρχές θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εκβιάσουν την κατάσταση, με την αιφνιδιαστική
αυτή κίνηση.
Υπενθυμίζεται ότι η κα Μανγκούς, η οποία είναι υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της
Τρίπολης, υπέγραψε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου την
τουρκολιβυκή συμφωνία τον Οκτώβριο, που
βασίζεται στο παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο» του 2019 το οποίο έχει καταδικαστεί από
τη διεθνή κοινότητα.
Θέση της Αθήνας, με την οποία ευθυγραμμίζεται και η Αίγυπτος, είναι η πως η θητεία της
κυβέρνησης της Τρίπολης έχει λήξει και δεν έχει
τη νομιμοποίηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης είναι προσωρινή με
στόχο να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
Ξεκάθαρη καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου στη συνάντηση του υπ. Εξωτερικών με τον
στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη
Συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ

Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα θα έχει συνομιλίες με την
εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης

Η Ελλάδα θέλει να έχει συνομιλίες με τη Λιβύη, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας,
ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Βεγγάζη,
«αλλά με την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει
από τις εκλογές και θα εκπροσωπεί την πραγματική βούληση του λαού της Λιβύης». Ξεκάθαρη
καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου στη συνάντησή του με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη
«Με αυτή την κυβέρνηση, η Ελλάδα πράγματι
θα αρχίσει συνομιλίες και πιστεύω θα καταλήξουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί το θέμα είναι

μάλλον καθαρό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
κ. Δένδιας και προσέθεσε: Συνάντηση Ν. Δένδια
με τους προέδρους των επιτροπών της Βουλής
των Αντιπροσώπων της Λιβύης. «Η υπηρεσιακή
κυβέρνηση της Λιβύης έχει υποχρέωση να συνεργαστεί απόλυτα, ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε
γρήγορες εκλογές». ΥΠΕΞ: Το λιβυκό υπουργείο
Εξωτερικών αθέτησε τη συμφωνία που υπήρχε.
Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, η επίσκεψη στη Λιβύη, όπως ήταν προγραμματισμένο ξεκίνησε από
την Τρίπολη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με
τον πρόεδρο Μένφι. Μπορέλ: Το τουρκολιβυκό
μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα
τρίτων χωρών, δεν παράγει έννομες συνέπειες.
«Όμως η υπουργός Εξωτερικών της υπηρεσιακής
κυβέρνησης προσπάθησε να μου επιβάλλει με
την παρουσία της στο αεροδρόμιο, να συναντηθώ μαζί της, με αποτέλεσμα να διακόψω το ταξίδι
μου στην Τρίπολη και να πετάξω στη Βεγγάζη,

όπου ακολουθήθηκε το πρόγραμμα», σημείωσε.
Καταρχήν, όπως επεσήμανε, έγινε η τελετή παράδοσης των 30.000 εμβολίων, σε συνέχεια επιπλέον
200.000 που έχουμε στείλει στη Λιβύη.
«Στη συνέχεια η συνάντηση με το στρατάρχη Χάφταρ που επανέλαβε τις γνωστές θέσεις του για
το τουρκολιβυκό ”μνημόνιο” και για την παρουσία
τής Τουρκίας στη Λιβύη».
Ακολούθως είχε συνάντηση με βουλευτές και μέλη
της Βουλής των Αντιπροσώπων που είχε την ευκαιρία να τους εξηγήσει τις ελληνικές θέσεις.
«Μάλιστα εμπειρογνώμονες του υπουργείου Εξωτερικών τους έδωσαν λεπτομέρειες όσον αφορά
το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε.
«Επίσης, είχα την ευκαιρία να είμαι παρών σε μια
τελετή στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου η Ελλάδα
παρέχει βοήθεια για την επαναλειτουργία τού
λιμανιού. Το λιμάνι της Βεγγάζης είναι εξαιρετικά

Σημαντικά τα αποτελέσματα της επίσκεψης
Δένδια στη Ρώμη

Ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στη Ρώμη με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο
Ταγιάνι. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, η προκλητική στάση
της Τουρκίας, η κατάσταση στην Λιβύη, οι εξελίξεις στο ουκρανικό και οι διμερείς σχέσεις.

Σε ό,τι αφορά την απειλητική στάση της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο
υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε αν αυτή μπορεί
να οφείλεται στην προεκλογική περίοδο της γείτονος χώρας και απάντησε:
«Όλοι ξέρουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τις απειλές της προς την
Ελλάδα. Φυσικά και τις απορρίπτουμε, αλλά αποδεικνύουν την ορθότητα της ελληνικής στάσης,
αλλά και το ότι η Άγκυρα απειλεί μια χώρα με την
οποία συνορεύει, και ότι με τον τρόπο αυτό αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.
Χρειάζεται μια ισχυρή καταδίκη. Και λυπάμαι που
η Τουρκία δεν διδάχθηκε τίποτα από τα όσα συμ-

βαίνουν στην Ουκρανία».
Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, με
αναφορά στο ίδιο, πάντα θέμα, τόνισε ότι «οι διαφορές δεν λύνονται με απειλές και μονομερείς
πρωτοβουλίες» και ότι «η κυριαρχία της Ελλάδας
επί των νησιών του Αιγαίου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί». «Η στάση μας είναι ότι τα προβλήματα
λύνονται με τον διάλογο», πρόσθεσε ο κ. Ταγιάνι.
Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το μεταναστευτικό και προσφυγικό, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «το μεταναστευτικό είναι μια τεράστια πρόκληση για τις χώρες της νότιας Ευρώπης,
οι οποίες και σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
Δεν είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα, αν δεν
καταβληθούν και προσπάθειες για να βελτιωθεί

Στη Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Οργανισμού
Γαλλοφωνίας, στην Τυνησία αύριο ο Δένδιας

Στην Τυνησία θα μεταβεί το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα
παραστεί στη 18η Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς
Οργανισμού Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ), εκπροσωπώντας
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδικό-

τερα, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε
πάνελ με θέμα «Η Γαλλοφωνία του μέλλοντος»,
καθώς και στη διαδικασία εκλογής νέου γενικού
γραμματέα του ΔΟΓ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου αναμένεται να υιοθετηθεί και το Στρατηγικό Πλαίσιο
του ΔΟΓ για την περίοδο 2023-2030.
Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος του ΔΟΓ από το 2006.
Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών είχε συ-

ευρύτερη περιοχή.
Όπως επεσήμαναν διπλωματικές πηγές, ο
στρατάρχης Χαφτάρ μίλησε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια κατά της παρουσίας των τουρκικών
στρατευμάτων στη χώρα.
Ακόμη, καταδίκασε ξεκάθαρα τα τουρκολιβυκά
μνημόνια. Σημείωσε, δε, πως αν μέχρι τον Ιανουάριο δεν γίνουν εκλογές θα πρέπει να ληφθούν άλλες δράσεις.
Ο στρατάρχης Χαφτάρ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τις σχέσεις της Βεγγάζης με την
Αθήνα, καθώς και για τον συντονισμό των διπλωματικών ενεργειών και με το Κάιρο.
Στη συνέχεια, στο λιμάνι της Βεγγάζης ο κ. Δένδιας παρευρέθη σε εκδήλωση παρουσίασης
της συνεισφοράς της Ελλάδας στο πρόγραμμα
WFP για την αποκατάσταση του λιμένα της πόλης, κρίσιμου σημείου εισόδου για τρόφιμα και
ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια στην
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και του
Σαχέλ. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
σημαντικό, χρησιμεύει όχι μόνο για τη μεταφορά
εμπορευμάτων στην ίδια τη Βεγγάζη, αλλά και για
τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες
του Σαχέλ», επισήμανε και ανέφερε πως η Ελλάδα σε δυο φάσεις έχει παράσχει βοήθεια ώστε να
μπορέσει το λιμάνι να ξαναγίνει λειτουργικό.
Ο κ. Δένδιας πέταξε στη συνέχεια για το Τομπρούκ
όπου θα συναντηθεί με τον Ακίλα Σάλεχ, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, «ώστε να
έχουμε μια διαμορφωμένη κοινή αντίληψη στα
θέματα της τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη και
των τουρκολιβυκών μνημονίων».
Συνάντηση Ν. Δένδια με τον Αγκίλα Σάλεχ στη
Λιβύη
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στη Λιβύη,
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης και εκπρόσωπο της πόλης Αλ
Κούμπα Αγκίλα Σάλεχ Ίσα (Aguila Saleh Issa).
Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίηση της Ελλάδας για την καταδίκη των τουρκολιβυκών «μνημονίων», σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
και η κατάσταση στη Λιβύη. Η Ευρώπη πρέπει να
κάνει μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίλυση
της όλης κατάστασης και η συνεργασία μας με την
Ιταλία, στο θέμα αυτό, είναι στενότατη».
Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, απάντησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Στις Βρυξέλλες
βρήκαμε ένα κλίμα διαλόγου. Οι χώρες της νότιας
Ευρώπης δεν μπορούν να αφεθούν μόνες, σε μια
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να
μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ένωσης.
Ιταλία και Ελλάδα δείχνουν πάντα αλληλεγγύη
με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη
θέση, αλλά δεν μπορούν να φιλοξενήσουν όλους
για μεγάλης διάρκειας περιόδους. Οι σημερινοί
κανόνες μπορούν να βελτιωθούν, η Συμφωνία του
Δουβλίνου δείχνει κουρασμένη και, φυσικά, κύριο
στοιχείο παραμένει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ναντηθεί με τη γενική γραμματέα του ΔΟΓ Louise
Mushikiwabo, στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 2020,
στο πλαίσιο επίσκεψής της στη χώρα μας.
Στο περιθώριο της Συνόδου Koρυφής του ΔΟΓ, ο
υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου
Dritan Abazović.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα πάνω
από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί
Πάνω από δέκα εκατομμύρια Ουκρανοί
στερούνται το ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ ο Βολοντίμιρ
Ζελένσκι.
«Την ώρα που μιλάμε, πάνω από δέκα εκατομμύρια Ουκρανοί δεν έχουν ηλεκτρικό
ρεύμα», ειδικά στην περιφέρεια του Κιέβου, τόνισε ο αρχηγός του κράτους στο
βραδινό τηλεοπτικό διάγγελμά του.
Αρκετές ουκρανικές πόλεις, συμπερι-

λαμβανομένης της πρωτεύουσας, υπέστησαν χθες πλήγματα από τον στρατό
της Ρωσίας, που συνέπεσαν με τις πρώτες χιονοπτώσεις στη χώρα. Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν
ενώ η θερμοκρασία αναμενόταν να πέσει ως ακόμα και στους -10° Κελσίου.
Επανειλημμένοι ρωσικοί βομβαρδισμοί
βάζουν στο στόχαστρο από τον Οκτώβριο ενεργειακές υποδομές στην Ου-

κρανία, αντιμέτωπη με συχνές διακοπές
της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης
για εκατομμύρια πολίτες.
Η εταιρεία Ukrenergo, ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτροδότησης,
ανακοίνωσε χθες πως θα παρατείνονταν οι διακοπές για τουλάχιστον μια
μέρα, εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης».
Παράλληλα, λόγω της «απότομης πτώσης της θερμοκρασίας, η κατανάλωση
ηλεκτρισμού αυξήθηκε σε περιφέρειες
της Ουκρανίας», κάτι που «περιπλέκει
περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση

Ένας από τους δύο πυραύλους κρούζ,
που καταρρίφθηκαν στις 17 Νοεμβρίου
πάνω από το Κίεβο ήταν εξοπλισμένος
με ομοίωμα πυρηνικής κεφαλής, γράφει ο ουκρανικός ιστότοπος Defense

Express επικαλούμενος δικές του πηγές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην
διάθεσή του, επρόκειτο για πύραυλο
κρούζ τύπου Χ-55, η πυρηνική κεφαλή
του οποίου είχε «ξεβιδωθεί» και αντι-

κατασταθεί με ένα άδειο «ομοίωμα». Το
γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ο πύραυλος Χ-55 από το «πυρηνικό οπλοστάσιο»
μπορεί να υποδηλώνει ότι η Ρωσία έχει
ένα κρίσιμα χαμηλό απόθεμα πυραύλων

Η Ρωσία εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας πύραυλο κρούζ
με ομοίωμα πυρηνικής κεφαλής

Νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων - Πύραυλοι πλήττουν
ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου

Η Ρωσία σφυροκόπησε εγκαταστάσεις
παραγωγής αερίου και ένα μεγάλο εργοστάσιο πυραύλων πραγματοποιώντας
νέα πυραυλικά πλήγματα σε κρίσιμες
υποδομές σήμερα στην Ουκρανία, έκαναν γνωστό ουκρανοί αξιωματούχοι.
Εκρήξεις ακούσθηκαν σε διάφορα μέρη
στη χώρα, περιλαμβανομένων της

Οδησσού στη νότια Ουκρανία, της πρωτεύουσας Κιέβου και της πόλης Ντνίπρο
στο κέντρο της χώρας, ενώ οι άμαχοι
κλήθηκαν να μεταβούν στα καταφύγια
καθώς ανακοινώνονταν προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές.
Στους στόχους περιλαμβανόταν το μεγάλο εργοστάσιο πυραύλων Πιβντενμάς
στο Ντίπρο, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Ντένις Σμιχάλ.
«Πύραυλοι πετούν αυτή τη στιγμή πάνω
από το Κίεβο. Τώρα βομβαρδίζουν τις
εγκαταστάσεις μας παραγωγής αερίου,
βομβαρδίζουν τις επιχειρήσεις μας στο
Ντντίπρο και το Πιβντενμάς», δήλωσε ο
Σμιχάλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine.
Δεν έγινε αμέσως σαφές σε ποιες εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου αναφερόταν.

Ντόπιοι αξιωματούχοι είπαν ότι δύο
άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυραυλική
επίθεση στη διάρκεια της νύκτας στη
νοτιοανατολική περιφέρεια της Ζαπορίζια, τρεις γραυματίσθηκαν σε επίθεση
στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο και
τρεις τραυματίσθηκαν στην Οδησσό.
Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει
αυξήσει τις επιθέσεις σε ουκρανικές
ενεργειακές εγκαταστάσεις και έχει
εξαπολύσει μερικά από τα σφοδρότερα
πυραυλικά πλήγματα αφότου εισέβαλε
στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.
Η Ουκρανία έχει δηλώσει πως η αντιαεροπορική άμυνά της έχει καταρρίψει
πολλούς από τους πυραύλους και από
τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα που
έχουν εκτοξευτεί τις τελευταίες εβδομάδες. Δημοτικοί αξιωματούχοι του Κι-

στο σύστημα» και οδηγεί σε «ευρύτερους περιορισμούς» της κατανάλωσης
σε όλη τη χώρα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

κρουζ, επισημαίνει το δημοσίευμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, DW
έβου δήλωσαν πως δύο πύραυλοι κρουζ
και τέσσερα ιρανικής κατασκευής μη
επανδρωμένα αεροπλάνα Sahed καταστράφηκαν σήμερα κοντά στην πόλη.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς από το νέο κύμα των
αεροπορικών επιδρομών.
«Σήμερα το πρωί η Ρωσία εξαπέλυσε
άλλη μια ομοβροντία πυραύλων εναντίον κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου
Εξωτερικών Όλεγκ Νικολένκο.
«Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν
θέλει να στερήσει από εκατομμύρια ανθρώπους το ηλεκτρικό και τη θέρμανση,
εν μέσω θερμοκρασιών κάτω από το
μηδέν. Στείλτε στην Ουκρανία περισσότερα αντιαεροπορικά και πυραυλικά
αμυντικά συστήματα για να αποφευχθεί
αυτή η τραγωδία. Οι καθυστερήσεις κοστίζουν ζωές».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κατάσταση σήμερα είναι πιο απειλητική από ποτέ, δηλώνει
ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε - «Δεν θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα»

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εμφανίζεται
ιδιαίτερα ανήσυχος για την παγκόσμια
κατάσταση, θεωρεί ότι το κύρος της
Γερμανίας έχει πληγεί, ενώ παραδέχεται λάθη που έκανε ο ίδιος, αλλά και
το κόμμα του (CDU) έναντι της Ρωσίας. Θεωρεί ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς
προκειμένου να κατατάξει την 'Αγγελα
Μέρκελ μεταξύ των «μεγάλων καγκε-

λάριων» και υπερασπίζεται την προηγούμενη δήλωσή του περί «δεύτερου
πουλόβερ», εάν στο σπίτι τον φετινό
χειμώνα κάνει κρύο.
«Το κύρος της Γερμανίας έχει πληγεί
σοβαρά», δηλώνει ο πρώην πρόεδρος
του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και
εδώ και 50 χρόνια βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU)
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. «Ποτέ άλλοτε
δεν αισθάνθηκα ότι η παγκόσμια κατάσταση είναι τόσο απειλητική όσο σήμερα», σημειώνει σε συνέντευξή του
στη σημερινό φύλλο της Handelsblatt
και αναφέρεται συγκεκριμένα στη Ρωσία. Αναγνωρίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο
και το κόμμα του, αλλά και πολλοί στη
Γερμανία «δεν θέλαμε να δούμε» την
πραγματικότητα. Ήδη από τη εποχή
που ήταν υπουργός Εσωτερικών, αναφέρει, θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί
τι συνέβαινε. «Μίλησα με τον ρώσο
ομόλογό μου, τότε, για το πώς θα μπορούσαμε να πολεμήσουμε από κοινού
την ισλαμιστική τρομοκρατία. Αλλά θα

μπορούσα απλώς να κοιτάξω τι έκανε
η Ρωσία στην Τσετσενία. Θα μπορούσαμε ακόμη να είχαμε ακούσει τον τότε
πρόεδρο της Πολωνίας Λεχ Κατσίνσκι,
ο οποίος μετά την επίθεση της Ρωσίας
στη Γεωργία είχε προειδοποιήσει ότι
"πρώτα η Γεωργία, μετά η Ουκρανία,
μετά η Μολδαβία, μετά οι Βαλτικές και
μετά η Πολωνία". Είχε δίκιο», λέει ο κ.
Σόιμπλε, ο οποίος πάντως δεν κατηγορεί την πρώην καγκελάριο για αυτή την
πολιτική. «Η Άγγελα Μέρκελ δεν ήταν
η μόνη που ήθελε φθηνό αέριο από τη
Ρωσία. Η οικονομία, οι πολίτες, όλοι
το δέχθηκαν ευχαρίστως», πρόσθεσε,
για να επισημάνει ωστόσο ως «αξιοσημείωτο» το γεγονός ότι η πρώην
καγκελάριος, στις σημερινές τις τοποθετήσεις δυσκολεύεται να παραδεχθεί
ότι έγιναν λάθη στην πολιτική έναντι
της Ρωσίας.
Ερωτώμενος σχετικά με τους «μεγάλους καγκελάριους» της Γερμανίας, ο
κ. Σόιμπλε αναφέρεται στους Κόνραντ
Αντενάουερ, Βίλι Μπραντ και Χέλμουτ

Κολ. «Ο κατάλογος έχει προς το παρόν ολοκληρωθεί», τονίζει και αναφέρει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για
να κριθεί εάν σε αυτόν έχει θέση και η
'Αγγελα Μέρκελ. Σχετικά με τη στάση
του κατά τη διάρκεια της προσφυγικής
κρίσης, όταν, σύμφωνα με πολλούς, θα
μπορούσε να είχε ανατρέψει την καγκελάριο, δηλώνει: «Ανοησίες! Ήμουν
πάντα της άποψης ότι το CDU δεν επιτρέπεται να ανατρέψει τον δικό του
καγκελάριο».
Ο κ. Σόιμπλε ερωτάται όμως και σχετικά με δήλωσή του, «όποιος κρυώνει,
ίσως να φορέσει ένα δεύτερο πουλόβερ», ενόψει ενός χειμώνα με ενεργειακή κρίση, ο κ. Σόιμπλε υπερασπίζεται
την άποψή του: «Είναι λάθος να δίνεις
μεγάλες υποσχέσεις στον κόσμο. Η
δημοκρατία δεν είναι παζάρι για ευκαιρίες. Πρέπει να περιμένουμε περισσότερα από τους πολίτες. Τι πρόβλημα
υπάρχει να βάλουμε ένα πουλόβερ, αν
είναι απαραίτητο;», απαντά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αντίθετες οι ΗΠΑ με την απόφαση
του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών να δοθεί
καθεστώς παρατηρητή στο ψευδοκράτος
Την αντίθεση των ΗΠΑ στην απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών
Κρατών για την παραχώρηση καθεστώς παρατηρητή στο τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος εκφράζει το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ.
Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, εκπρόσωπος του
αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών
σημείωσε ότι η απόφαση αυτή δεν συ-

νάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή τον Χάρτη του ΟΗΕ.
Όπως ανέφερε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν δηλώσεις που ζητούν την αναγνώριση της λεγόμενης
“ Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας
Κύπρου”. Λυπούμαστε για την απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών
Κρατών να δεχθεί ως παρατηρητή μια
οντότητα χωρίς διεθνή αναγνώριση.

Η απόφαση αυτή δεν συνάδει με την
αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή τον
Χάρτη του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τη μοναδική
νόμιμη κυβέρνηση του νησιού».
Τέλος, ο εκπρόσωπος επανέλαβε τη
πάγια αμερικανική θέση για το Κυπριακό, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν
να στηρίζουν τις προσπάθειες των

Ηνωμένων Εθνών υπό την ηγεσία της
Κύπρου για επανένωση του νησιού
στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα
προς όφελος όλων των Κύπριων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπάιντεν σε Σι: Δεν ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προσδοκίες
η σχέση των χωρών μας
Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχουν
σήμερα την πρώτη τους απευθείας συνάντηση αφότου ο Μπάιντεν έγινε πρόεδρος, στο νησί Μπαλί της Ινδονησίας,
παραμονή της συνόδου κορυφής της
Ομάδας των 20 (G20).
Χαμογελούσαν ενώ αντάλλασσαν θερμή χειραψία μπροστά από τις σημαίες
της Κίνας και των ΗΠΑ σε αίθουσα του
πολυτελούς ξενοδοχείου Mulia στον
κόλπο Νούζα Ντούα του Μπαλί.
"Χαίρομαι που σας βλέπω", είπε ο
Μπάιντεν στον Σι καθώς έβαζε το χέρι
του γύρω από τους ώμους του Κινέζου
ηγέτη και πρόσθεσε, σε δηλώσεις μπροστά στους δημοσιογράφους, πως είναι
δεσμευμένος στη διατήρηση ανοικτών
γραμμών επικοινωνίας σε προσωπικό
και κυβερνητικό επίπεδο.
"Ως ηγέτες των δύο χωρών μας, μοιραζόμαστε την ευθύνη, κατά την άπο-

ψή μου, να δείξουμε πως η Κίνα και
οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να
διαχειριστούν τις διαφορές μας, να
αποτρέψουν τον ανταγωνισμό... να μετατραπεί σε σύγκρουση, και να βρουν

τρόπους να εργαστούν από κοινού για
επείγοντα παγκόσμια θέματα που απαιτούν την αμοιβαία συνεργασία μας".
Ανέφερε την κλιματική αλλαγή και τη
διατροφική ασφάλεια ως προβλήματα
τα οποία η διεθνής κοινότητα αναμένει
από τις δύο χώρες να αντιμετωπίσουν.
Απαντώντας στον Μπάιντεν, ο Σι είπε
πως η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες
δεν ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες
προσδοκίες.
"Άρα χρειάζεται να χαράξουμε τη σωστή πορεία για τη σχέση Κίνας-ΗΠΑ.
Πρέπει να βρούμε τη σωστή κατεύθυνση για να πάει μπροστά η διμερής
σχέση και να ανεβάσουμε τη σχέση",
είπε ο Σι.
"Ο κόσμος περιμένει η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να χειριστούν κατάλληλα τη σχέση", είπε και πρόσθεσε πως
προσβλέπει να εργαστεί με τον Μπάιντεν για την επαναφορά της σχέσης

Κάρεν Μπας, η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Λος Άντζελες
Η Δημοκρατική Κάρεν Μπας πρακτικά
εξελέγη την Τετάρτη δήμαρχος του Λος
Άντζελες, κατά στατιστικές προβολές
και εκτιμήσεις αμερικανικών ΜΜΕ, θα
γίνει κατά συνέπεια η πρώτη γυναίκα
που θα αναλάβει το αξίωμα αυτό στη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.
Η κυρία Μπας επικρατεί καθαρά στην
κούρσα με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των ακινήτων Ρικ Καρούσο
-άλλοτε μέλος του Ρεπουμπλικανικού
κόμματος, που όμως πλέον έχει μεταπηδήσει στους Δημοκρατικούς-, παρότι
ο αντίπαλός της έριξε 100 εκατομμύρια
δολάρια από την προσωπική του περιουσία στο εγχείρημα.
Μετά την καταμέτρηση των τριών τετάρτων των ψήφων, η Κάρεν Μπας είχε
προβάδισμα περίπου 46.500 ψήφων, με
βάση στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν
χθες, προβάδισμα που είναι αδύνατον
να ανατραπεί, εξήγησαν τοπικά μέσα
ενημέρωσης.
Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison
Research ανέφερε πως προηγείτο με
το 53,1% των ψήφων έναντι 46,9% του
αντιπάλου της, με το 76% των ψηφοδελτίων να έχει ενσωματωθεί.
Η κυρία Μπας έκανε γνωστό πως δέχθηκε «ευγενικό» τηλεφώνημα από τον

κ. Καρούσο, ο οποίος τη συνεχάρη για
τη νίκη της.
Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται
να έχουν πιστοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί την 5η Δεκεμβρίου.
Η κυρία Μπας, με καταγωγή από την
πόλη, έχει εξαίρετη φήμη στο Λος
Άντζελες. Πολύ ενεργή στην τοπική κοινωνία, εξελέγη αρχικά βουλεύτρια στο
κοινοβούλιο της πολιτείας της Καλιφόρνιας, κατόπιν στην ομοσπονδιακή
Βουλή των Αντιπροσώπων.
Θα διαδεχθεί τον Έρικ Γκαρσέτι, που

καταλαμβάνει το αξίωμα από το 2013.
Στα 69 της, η Κάρεν Μπας θα κληθεί να
κυβερνήσει τη γιγάντια μητρόπολη, με
πιο οξύ πρόβλημα τον πληθυσμό των
αστέγων.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί με
προβλήματα ψυχικής υγείας ή τοξικομανείς, κοιμούνται σε σκηνές, σε τροχόσπιτα, ή στον δρόμο.
Το φαινόμενο επιδεινώνει το γεγονός
ότι το κόστος της στέγης στη μεγαλούπολη είναι από τα υψηλότερα στον πλανήτη. Στο Λος Άντζελες το κόστος ζωής

στον σωστό δρόμο.
Κανείς από τους δύο ηγέτες δεν φορούσε μάσκα κατά της COVID αν και τα μέλη
των αντιπροσωπειών τους φορούσαν.
Τα κυριότερα θέματα των συνομιλιών
τους αναμένεται να είναι η Ταϊβάν, η
Ουκρανία και οι πυρηνικές φιλοδοξίες
της Βόρειας Κορέας, θέματα τα οποία
θα ορθωθούν μπροστά και στην G20.
Οι σχέσεις έχουν αναταραχθεί τα τελευταία χρόνια λόγω αυξανόμενων
εντάσεων για θέματα από το Χονγκ
Κονγκ και την Ταϊβάν μέχρι τη Νότια Σινική Θάλασσα, τις εμπορικές πρακτικές
και τους περιορισμούς που επιβάλλουν
οι ΗΠΑ στην κινεζική τεχνολογία.
Ωστόσο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι έχουν υπάρξει αθόρυβες προσπάθειες τόσο από το Πεκίνο όσο και από
την Ουάσινγκτον τους τελευταίους δύο
μήνες να αποκατασταθούν οι σχέσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
και οι φόροι είναι εξάλλου πολύ πάνω
από τους παναμερικανικούς μέσους
όρους.
Ταυτόχρονα, η κυρία Μπας θα αναλάβει δήμαρχος της πόλης που ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2028 και μπορεί να καυχιέται για την ακμάζουσα πολιτιστική
βιομηχανία της - άλλωστε μια από τις
συνοικίες της, το Χόλιγουντ, θεωρείται
η ανεπίσημη παγκόσμια πρωτεύουσα
του κινηματογράφου.
Μπορεί να είναι η πρώτη γυναίκα που
θα αναλάβει το αξίωμα, αλλά δεν θα
είναι η πρώτη Αφροαμερικανή. Ο Τομ
Μπράντλι, που εξελέγη το 1973, παρέμεινε δήμαρχος του Λος Άντζελες για
δυο δεκαετίες.
«Εδώ είναι το σπίτι μου και είμαι έτοιμη
να το υπηρετήσω με όλη μου την καρδιά», ανέφερε η κυρία Μπας.
Η δημοφιλής πολιτικός των Δημοκρατικών λέγεται πως συμπεριλαμβάνεται
στον κατάλογο των δυνητικών υποψηφίων για την αντιπροεδρία του Τζο
Μπάιντεν εάν ο ογδοντάρης πρόεδρος
των ΗΠΑ οριστικοποιήσει πως θα είναι
υποψήφιος για δεύτερη θητεία στις
προεδρικές εκλογές του 2024.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ζελένσκι: Ιστορική ημέρα - Η Χερσώνα είναι δική μας
Η Χερσώνα, η σημαντική πόλη στη νότια Ουκρανία που ανακαταλήφθηκε
από τις ουκρανικές δυνάμεις μετά την
αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων,
είναι «δική μας», χαιρέτισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Ο δικός μας λαός. Δική μας. Η Χερσώνα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram,
συνοδεύοντας το σύντομο μήνυμά του
με τη γαλαζοκίτρινη σημαία της Ουκρανίας.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε
νωρίτερα σήμερα ότι «εισήλθε» στη
Χερσώνα.
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ειδικές μονάδες των ενόπλων δυνάμεων
βρίσκονται ήδη μέσα στην πόλη.
«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία να πάρουμε πίσω τη Χερσώνα», είπε σε ομιλία
μέσω βίντεο. Άλλες ουκρανικές δυνά-

μεις βρίσκονται σταθμευμένες κοντά
στην πόλη, πρόσθεσε.
Ο Μακρόν "χαιρετίζει την επιστροφή

της Χερσώνας στην Ουκρανία, ένα σημαντικό βήμα"
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Η Πελόζι αποχωρεί από την ηγεσία των Δημοκρατικών στη
Βουλή των Αντιπροσώπων

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, η
πρώτη γυναίκα που κατείχε αυτόν τον
θώκο, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από
την ηγεσία των Δημοκρατικών στην
αμερικανική βουλή. Η 82χρονη Πελόζι
διευκρίνισε πως θα εξακολουθήσει να
εκπροσωπεί το Σαν Φρανσίσκο στο Κογκρέσο, όπως έκανε επί 35 χρόνια.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ηγέτη
των Δημοκρατικών στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, με τον Χακίμ Τζέφρις
να θεωρείται επικρατέστερος. Εάν τελικά διαδεχθεί την Πελόζι, ο Τζέφρις
θα γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός σε
αυτήν τη θέση.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν

χαρακτήρισε τη Νάνσι Πελόζι ως την
σπουδαιότερη πρόεδρο της Βουλής

των Αντιπροσώπων στην ιστορία της
χώρας.
Η Πελόζι επευφημήθηκε από τους Δημοκρατικούς βουλευτές καθώς έλαβε
τη θέση της για να ανακοινώσει την
αποχώρησή της. Χαρακτηρίζοντας
«ιερό έδαφος» τη βουλή, η Πελόζι θυμήθηκε πως επισκέφθηκε για πρώτη
φορά το Καπιτώλιο στα παιδικά της
χρόνια, όταν ο πατέρας της ορκίστηκε
βουλευτής.
Αναφέρθηκε στη συνεργασία της με
τρεις προέδρους των ΗΠΑ -- τον Ρεπουμπλικάνο Τζορτζ Μπους τον νεότερο και τους Δημοκρατικούς Μπαράκ
Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν -- «παραλείποντας» τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ
Τραμπ, με τον οποίο είχε συγκρουστεί

χαιρέτισε σήμερα "την επιστροφή της
Χερσώνας στην Ουκρανία, ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποκατάσταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της", μετά την ανάκτηση αυτή της σημαντικής πόλης της νότιας Ουκρανίας
από τα στρατεύματα του Κιέβου.
"Η Γαλλία θα παραμείνει στο πλευρό
των Ουκρανών", πρόσθεσε ο Γάλλος
πρόεδρος στο Twitter γράφοντας το
μήνυμά του στα γαλλικά και τα ουκρανικά. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εισήλθε στη Χερσώνα,
μετά την αναγκαστική αποχώρηση
των Ρώσων στρατιωτών, εξέλιξη που
αποτελεί μια νέα οδυνηρή ήττα για τη
Μόσχα έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες
εισβολής στην Ουκρανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ουκ ολίγες φορές. Υπενθύμισε όμως ότι
υποστηρικτές του Τραμπ εξαπέλυσαν
την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου του
2021 στο Καπιτώλιο.
«Η αμερικανική δημοκρατία είναι μεγαλειώδης, αλλά είναι εύθραυστη. Πολλοί
από εμάς διαπιστώσαμε από πρώτο
χέρι πόσο εύθραυστη είναι, κατά τρόπο
τραγικό, σε αυτήν την αίθουσα. Επομένως η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται πάντοτε από τις δυνάμεις που
θέλουν το κακό της», τόνισε.
Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ,
οι Δημοκρατικοί διατήρησαν τον έλεγχο της Γερουσίας. Ωστόσο, ο έλεγχος
της Βουλής των Αντιπροσώπων πέρασε στους Ρεπουμπλικάνους, έστω και
με ισχνή πλειοψηφία, κάτι που σημαίνει εμπόδια στο έργο της κυβέρνησης
Μπάιντεν τα επόμενα δύο χρόνια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΕ: Έκτακτο Συμβούλιο για το μεταναστευτικό στις 25 Νοεμβρίου
Έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων
στις 25 Νοεμβρίου συγκαλεί η τσεχική προεδρία
της ΕΕ μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό με το πλοίο Ocean Viking και τη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας.
Ειδικότερα, η τσεχική προεδρία της ΕΕ ανα-

φέρει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι "μόλις
αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25 Νοεμβρίου. Οι υπουργοί θα συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση σε όλες τις μεταναστευτικές
οδούς". Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Τρελή ιδέα, η οποία εξηγείται μόνο με διαφθορά", δήλωσε ο υπ.
Οικονομίας Ρ. Χάμπεκ για τη διοργάνωση του Μουντιάλ από το Κατάρ
Ως «τρελή ιδέα, η οποία
μπορεί να εξηγηθεί μόνο με
διαφθορά», περιέγραψε ο
γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ τη διοργάνωση του Παγκόσμιου
Κυπέλλου Ποδοσφαίρου από
το Κατάρ και δήλωσε ότι ποτέ
άλλοτε δεν είχε τόσο λίγη διάθεση να παρακολουθήσει
τους αγώνες του Μουντιάλ.

«Η ιδέα της διεξαγωγής του
Παγκοσμίου Κυπέλλου σε... δεν ξέρω
κι εγώ τι θερμοκρασία, ήταν πάντα μια
τρελή ιδέα και δεν μπορεί πραγματικά

να εξηγηθεί διαφορετικά, παρά μόνο
με διαφθορά», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ στο
πλαίσιο εμπορικού συνεδρίου στο Βερολίνο. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε αν

ο ίδιος θα παρακολουθήσει
τους αγώνες, δήλωσε: «Ποτέ
άλλοτε δεν είχα τόσο λίγη διάθεση. Δεν αποκλείω βέβαια
ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον»
από τον κόσμο. Πρόσφατα, σε
έρευνα του Ινστιτούτου Civey
για λογαριασμό του περιοδικού Der Spiegel, το 70% των
Γερμανών δήλωνε ότι δεν έχει
διάθεση να παρακολουθήσει
το τουρνουά.

Ο κ. Χάμπεκ επισκέφθηκε το Κατάρ
τον περασμένο Μάρτιο, αναζητώντας
ενεργειακή συνεργασία. Ο ίδιος παρα-

δέχθηκε ότι δεν προέκυψε κάτι από αυτές τις επαφές, αν και υπάρχουν ακόμη
σε εξέλιξη συνομιλίες με γερμανικές
εταιρίες. Το Κατάρ ζητούσε μακροχρόνια συμβόλαια για την παράδοση
φυσικού αερίου, αλλά οι γερμανικές
εταιρίες δέχθηκαν πιο συμφέρουσες
προτάσεις από άλλους προμηθευτές,
εξήγησε ο υπουργός και πρόσθεσε
ότι «το Κατάρ δεν συμμερίζεται τις
ίδιες αξίες». Διευκρίνισε ωστόσο ότι
η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να
κατοχυρωθεί μόνο με συνεργασίες με
χώρες όπως η Νορβηγία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

«Καλάθι αλληλεγγύης» για τις ευπαθείς ομάδες από
την Περιφέρεια Αττικής

Θερμή ήταν η ανταπόκριση των καταναλωτών και των απασχολούμενων στη Λαϊκή αγο-

ράς Καλλιθέας την οποία επισκέφθηκε και ο
περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης σε ό,τι
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αφορά την πρωτοβουλία της Περιφέρειας και
του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», στη δράση προσφοράς προϊόντων από τους πάγκους της Λαϊκής Αγοράς προς κοινωφελή ιδρύματα που
τα έχουν ανάγκη.
Ο περιφερειάρχης, στη Λαϊκή συνομίλησε με
πωλητές, παραγωγούς και καταναλωτές σχετικά με την πορεία της πρωτοβουλίας. Εκεί
τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Καλλιθέας και
αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Κάρναβος, συνεργάτες του ενώ παρόντες ήταν οι αντιπεριφερειάρχες Οικονομικών Ν. Πέππας, Ν. Τομέα Δ.
Νάνου ο διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Χ. Πασβαντίδης και ο πρόεδρος της
Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) Δ. Μουλιάτος.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση ξεκίνησε στις 18
Οκτωβρίου με διάρκεια 6 μήνες και εντάσσεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας
που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας,
του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, της Παναττικής
Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών
Αγορών, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας
Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Λαϊκών Αγορών και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών

Περιφέρειας Αττικής.
Σε κάθε λαϊκή που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, καθιερώνεται σημείο προσφοράς και
αγάπης για τον συνάνθρωπο, όπου καταναλωτές, παραγωγοί και έμποροι προσφέρουν
στο «καλάθι της αλληλεγγύης» προϊόντα, τα
οποία στη συνέχεια θα διατίθενται σε κοινωφελή ιδρύματα που φιλοξενούν ευάλωτες
ομάδες.
«Με αίσθημα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, προχωρούμε σε ακόμα μια δράση
προσφοράς, η οποία βρίσκει θερμή ανταπόκριση και αυτό μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε και με άλλες δράσεις προς την ίδια
κατεύθυνση», επισήμανε ο περιφερειάρχης,
προσθέτοντας: « Η Περιφέρεια Αττικής με
συγκεκριμένες πράξεις, προσβλέπει στη δημιουργία πρότυπων Λαϊκών Αγορών στην
Αττική, με αναβαθμισμένες και ποιοτικές
υπηρεσίες προς τους πολίτες, με κοινωνικό
πρόσωπο και περιβαλλοντική ευαισθησία. Η
όλη δράση έχει στόχο να ενισχύσουμε ιδρύματα τα οποία στηρίζουν ευπαθείς ομάδες.
Παραμένουμε δίπλα στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Κανένας μόνος του».
Τέλος ο Δ. Κάρναβος, υπογράμμισε ότι «τέτοιες πρωτοβουλίες εθελοντισμού η τοπική
αυτοδιοίκηση τις στηρίζει, η κοινωνία της
Καλλιθέας τις στηρίζει και πιστεύουμε ότι θα
βρουν πραγματικά το στόχο τους».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

μών αποτελεί μια βασική προτεραιότητα, τονίζοντας: «Σήμερα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς υπογράψαμε 2 προγραμματικές
συμβάσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό δύο γηπέδων στον Δήμο ΠαπάγουΧολαργού, έργα που περίμεναν οι κάτοικοι

του Χολαργού για πολλά χρόνια. Ειδικά σε ό,τι
αφορά το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού
Κύπρου, πρόκειται για ένα έργο που εκκινεί,
μετά από καθυστερήσεις πολλών ετών, γεγονός που καταδεικνύει ότι η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας μπορεί και δίνει λύσεις,
σε συνεργασία πάντα με τους δήμους».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ηλ. Αποστολόπουλος χαρακτήρισε ουσιαστικό και
σημαντικό το έργο καθώς «το γήπεδο στην
οδό Κύπρου είναι από τα τελευταία χωμάτινα γήπεδα της Αττικής». Σημείωσε ότι με τα
έργα που θα γίνουν, θα αποκτήσει σύγχρονο
συνθετικό χλοοτάπητα, νέο φωτισμό, ενώ θα
γίνουν εργασίες αναβάθμισης της περίφραξης και του περιβάλλοντα χώρου, όπως και
στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού.
Κλείνοντας ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη για
την υπέρβαση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, που καθυστερούσαν την υλοποίηση
του έργου, καθώς και την αντιπεριφερειάρχη
Λ. Κεφαλογιάννη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκσυγχρονίζονται 2 γήπεδα ποδοσφαίρου στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού,
με χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ

Δρομολογήθηκε η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός δύο γηπέδων ποδοσφαίρου στον
Δήμο Παπάγου-Χολαργού με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 1,5 εκατ.
ευρώ, μετά την συνυπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων από τον περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη και τον δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Λουκίας Κεφαλογιάννη.
Το έργο αφορά στην τοποθέτηση τελευταίας
γενιάς χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού,
για τη δημιουργία σύγχρονων και φιλόξενων
χώρων άθλησης που θα παρέχουν ασφάλεια
στους αθλούμενους αλλά και την απαιτούμενη λειτουργικότητα για την φιλοξενία αγώνων ποδοσφαίρου ερασιτεχνικής και επαγγελματικής κατηγορίας. Το τελευταίο αφορά
στο γήπεδο επί της οδού Κύπρου στου Παπάγου, προϋπολογισμού 919.993 ευρώ, εκ των
οποίων τα 800.000 θα διατεθούν από πόρους
της περιφέρειας.
Πέραν της εγκατάστασης χλοοτάπητα στο γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού, προϋπολογισμού 902.286 ευρώ, εκ των οποίων τα

700.000 ευρώ θα είναι από την περιφέρεια,
προβλέπεται τοποθέτηση και νέου αθλητικού
και αστικού εξοπλισμού.
Με αφορμή τις συμβάσεις ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι για την περιφέρεια η δημιουργία
ασφαλών και φιλόξενων αθλητικών υποδο-

Ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ
Γ. Πατούλης για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Επαγρύπνηση κοινού και Πολιτείας σχετικά
με τον διαβήτη και τον κρίσιμο ρόλο των Κέντρων Πρωτοβάθμιας Υγείας στον τομέα της
πρόληψης, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης
και πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, στην
ημερίδα «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και
Διαβήτης», που διοργάνωσε το Κέντρο Υγείας
Αμαρουσίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.
Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης, τόνισε την
ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων
των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων στην
εκπαίδευση για τον διαβήτη. Τόσο σε επίπεδο
πρόληψης, όσο και σε επίπεδο φροντίδας με
«δεδομένη τη θεαματική αύξηση της νόσου
στη χώρα μας».

Με αφορμή την πανδημία έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως ο
υψηλός αριθμός μολύνσεων θα εκτινάξει και
τον αριθμό των διαβητικών ασθενών και υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω:
• Ευαισθητοποίησης του κοινού, και
• Επαγρύπνησης της Πολιτείας, καθώς «o κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη δείχνει να πλήττει
έναν στους δύο πολίτες της χώρας μη διαβητικούς».
Χαρακτήρισε αναγκαία την ενημέρωση, τόσο
των επαγγελματιών Υγείας, όσο και των πασχόντων, ώστε να ενταθεί η έγκαιρη διάγνωση και η εκπαίδευση για την θεραπεία.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πατούλης υπογράμμισε
τη σημασία να έχει κεντρικό ρόλο η Πρωτο-

βάθμια Φροντίδα Υγείας και ενημέρωσε για
την σθεναρή πεποίθηση της Περιφέρειας στην
αξία του προσυμπτωματικού έλεγχου, ο οποίος υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, ΕΔΔΥΠΠΥ, μέσα
από τα ΚΕΠ Υγείας των δήμων της Αττικής.
Υπενθύμισε ότι στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Αμαρουσίου, πρωτολειτούργησε πρόγραμμα
προσυμπτωματικού ελέγχου, το 2014 και ότι
επί 8 έτη ο Δήμος είχε κεντρική συμμετοχή
στο παγκόσμιο συνέδριο για τις Υγιείς Πόλεις,
που έλαβε χώρα στην Αττική, με την συμμετοχή στελεχών του ΠΟΥ. «Και ως πρότυπος
Δήμος είχε αναδείξει από τότε, τις καλές πρακτικές των υγιών πόλεων ανά τον κόσμο και
τις καινοτόμες, ιδέες και προοπτικές».

Σήμερα, τόνισε ο περιφερειάρχης «το κάνουμε πράξη σε όλη την Αττική» και με την
ευκαιρία της παρουσίας του στον «Δήμο της
καρδιάς μου, από τον οποίο ξεκίνησαν όλα»,
όπως είπε, ανακοίνωσε ότι «η Περιφέρεια
Αττικής εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για την Υγεία του ΠΟΥ, μεταξύ 39
Περιφερειών της Ευρώπης».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οικονομία

Οι 10 βασικές ρυθμίσεις του ν/σ για τον εξορθολογισμό
της ασφαλιστικής νομοθεσίας

Τις 10 βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής
νομοθεσίας παραθέτει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ανακοίνωσή του.
Όπως αναφέρει, οι 10 βασικές ρυθμίσεις είναι οι εξής:
1. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλωτους συνταξιούχους, στους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, στους ανασφάλιστους
υπερήλικες, στους δικαιούχους Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και στους δικαιούχους επιδόματος παιδιού.

2. Μείωση σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) του
χρόνου παραγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που δεν έχουν βεβαιωθεί.
3. Μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες

μονάδες.
4. Αύξηση από 12 σε 24 των μηνιαίων δόσεων
των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών.
5. Επέκταση της άδειας μητρότητας για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα σε 9 (από
6) μήνες.
6. Κρατική επιδότηση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων
μερικής απασχόλησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε συμβάσεις
πλήρους απασχόλησης.
7. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των
ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας
των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), καθώς και

για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που
δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Πραγματική αύξηση εισοδήματος.
8. Επέκταση σε όλους τους ενστόλους του δικαιώματος της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον
ετών ασφάλισης, με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.
9. Μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από
67% σε 50%) για λήψη παροχών αναπηρίας
για την εναρμόνιση όλων των κατηγοριών.
10. Θεσπίζεται το πρόγραμμα της Πρώιμης
Παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών που έχουν
διαγνωστεί με αναπηρίες ή αναπτυξιακές
δυσκολίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρώτη η Ελλάδα στην ΕΕ, σε επιχειρήσεις που επένδυσαν
στην καινοτομία την τριετία 2018-20

Πρώτη θέση για την Ελλάδα στην ΕΕ για τις
επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην καινοτομία την 3ετια 2018-20.
Όπως αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης: «Μια νέα σημαντική

πρωτιά για την Ελλάδα στην ΕΕ: σύμφωνα
με την Eurostat, έχει το υψηλοτερο ποσοστό
(73%) επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει
στην καινοτομία την 3ετια 2018-20! Εύγε
Χρίστο Δήμα».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Χρίστος Δήμας έκανε αντίστοιχη ανάρτηση:
«1η θέση για την Ελλάδα στην ΕΕ! Σύμφωνα με
την Eurostat, η Ελλάδα έχει το υψηλοτερο ποσοστό (73%) επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει στην καινοτομία την 3ετια 2018-20».
Επισυνάπτεται το σχετικό γράφημα που

ανάρτησε ο υπουργός.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

42,8% αυξήθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο
Αύξηση κατά περίπου 40 δισ. ευρώ ή 42,8%
σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων και
των δραστηριοτήτων της οικονομίας στη
χώρα το γ' τρίμηνο εφέτος, και ανήλθε σε
133.266.230 χιλ. ευρώ έναντι 93.341.622
χιλ. ευρώ το γ' τρίμηνο 2021. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα Μεταποίησης (44,2%), ενώ τη
μικρότερη παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την

Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (3,1%).
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το
σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας
με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος
εργασιών τον Σεπτέμβριο εφέτος ανήλθε
σε 38.245.190 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 48,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο

2021 που είχε ανέλθει σε 25.778.962 χιλ.
ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση (41,7%) και τη μικρότερη παρουσίασαν
οι επιχειρήσεις του τομέα 'Αλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών (0,1%). Ενώ,
τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι
επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (4,4%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη Δευτέρα κατατίθεται ο προϋπολογισμός του 2023

Το μεσημέρι της Δευτέρας, 21 Νοεμβρίου,
θα κατατεθεί από τον υπουργό Οικονομικών ,Χρήστο Σταϊκούρα, στην Ολομέλεια, ο
προϋπολογισμός του κράτους για το 2023.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών που έκανε η Διάσκεψη των Προέδρων, η συζήτηση και η επεξεργασία του
σχεδίου του προϋπολογισμού του κράτους
για το 2023 στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα διεξαχθεί από τις
23 έως τις 25 Νοεμβρίου. Στην Ολομέλεια
η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 13 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με τη ψήφιση του ,
στις 17 Δεκεμβρίου.

Μεθαύριο, Παρασκευή, στην Ολομέλεια
θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση ο
Προϋπολογισμός της Βουλής των Ελλήνων
για το 2023.
Σήμερα κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων και άλλες διατάξεις». Την Παρα-

σκευή θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στην Ολομέλεια, προγραμματίσθηκε να
εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου.
Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση που
υπήρξε, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια
το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της
ΕΥΠ που είναι ακόμα σε διαβούλευση και
ολοκληρώνεται στις 22 Νοεμβρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναρτήθηκαν στο mycAR τα τέλη κυκλοφορίας 2023 –
Οι προθεσμίες και οι τρόποι πληρωμής

Στα ίδια επίπεδα με τα φετινά παραμένουν
τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του 2023,
η ανάρτηση των οποίων, στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, άρχισε σήμερα Παρασκευή 18/11.
Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα έχουν περιθώριο να καταβάλλουν τα
τέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου, αν και… παραδοσιακά πλέον όλο και κάποια παράταση θα
δοθεί για την εξυπηρέτηση των υπόχρεων.
Έως την ίδια ημερομηνία (31/12/2002), οι
ιδιοκτήτες που σκοπεύουν να θέσουν σε
ακινησία τα οχήματά τους θα πρέπει να το
πράξουν για να αποφύγουν την πληρωμή
των τελών.
Με βάση το ισχύον καθεστώς το ύψος των
τελών κυκλοφορίας καθορίζεται με βάση

το κυβισμό για τα παλιά αυτοκίνητα και με
βάση την εκπομπή ρύπων για τα καινούργια.
Η εκπρόθεσμη πληρωμή τελών συνεπάγεται πρόστιμο:
• Ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι
δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ,
• Ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι
επιβατικό Δ.Χ.
• Δεν πληρώνει πρόστιμο, για τέλη κάτω των
30 ευρώ.
Οι τρόποι πληρωμής
Όσον αφορά στους τρόπους πληρωμής,
όπως και πέρυσι, τα ειδοποιητήρια θα φέρουν κωδικό πληρωμής σε τράπεζα και QR
Code, για την εξυπηρέτηση των πληρωμών
σε φυσικό κατάστημα τράπεζας ή μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εναλλακτικά,

υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του ποσού
με φυσική επίσκεψη στα ΕΛΤΑ.
Στις οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας επισημαίνεται πως «όχημα για το οποίο
έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο
πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται
από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από
τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, είτε να κυκλοφορεί
είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ, πέραν των τελών
κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο
με 10.000 ευρώ».
Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω
πρόστιμο τριπλασιάζεται, δηλαδή επιβάλ-

λεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με 30.000
ευρώ, και με απόφαση των αρμοδίων οργάνων αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα
οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε
διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει
δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.
Πηγή: ertnews.gr
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Υπόθεση Πάτρας: Στις 9 Ιανουαρίου
η δίκη της κατηγορούμενης μητέρας
Για τις 9/1/2023, προσδιορίστηκε η διεξαγωγή της δίκης της 34χρονης μητέρας από
την Πάτρα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου της Αθήνας για τη δολοφονία
της 9χρονης κόρης της και την απόπειρα
δολοφονίας αυτής.
Η 34χρονη είχε παραπεμφθεί σε δίκη με
αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.
Σε εξέλιξη είναι η ανάκριση για τους θανάτους των δυο μικρότερων παιδιών της, της
3,5 ετών και της 6 μηνών, για τους οποίους
επίσης κατηγορείται. Σημειώνεται, ότι
προχθές ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία
για να απολογηθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, στις 25/11.
Η κατηγορούμενη αρνείται κατηγορηματικά τόσο ότι σκότωσε το μεγαλύτερο παιδί

της, χορηγώντας της θανατηφόρα δόση
κεταμίνης, όσο και τα δυο μικρότερα παιδιά της με ασφυξία.
Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε από τις
φυλακές στις 25 Οκτωβρίου στο ανακριτικό γραφείο και έλαβε από την Ανακρίτρια
προθεσμία για σήμερα. Η 34χρονη που αρνείται τις κατηγορίες είναι αντιμέτωπη με
την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά
συρροή. Οι δικαστικές αρχές θεωρούν ότι
τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας
κατέληξαν από εγκληματικές ενέργειες της
μητέρας τους, η οποία αναμένει ήδη τον
προσδιορισμό της δίκης της για την υπόθεση της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας
που κατέληξε τον Ιανουάριο του 2022.
Σύμφωνα με τον κ. Αλέξη Κούγια, συνήγορο της 34χρονης γυναίκας, όλη η ποινική

υπόθεση που εκτυλίσσεται σε βάρος της
εντολέως του, αποτελεί “μια άνευ προηγουμένου δικαστική πλάνη” που οφείλεται εν πολλοίς σε λάθος εκτιμήσεις ιατροδικαστών.
Η υπεράσπιση της μητέρας έχει δηλώσει
πως θα προσέλθει στην Ανάκριση αμφισβητώντας τα στοιχεία της έρευνας των
ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλογρηά οι οποίοι, κατόπιν εντολής
που έλαβαν από την Εισαγγελία, ερεύνη-

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών ανδρών που
συνελήφθησαν για βιασμό της 12χρονης στο Κολωνό

Η Αστυνομία, κατόπιν σχετικής διάταξης της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών. έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ακόμη τριών ανδρών που
συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υπο-

διεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι
για βιασμό της 12χρονης, από τον Κολωνό.
Πρόκειται για τους εξής:
- Δαμιανίδη Ιωάννη του Ιωάννη και της Αφροδίτης, γεννηθέντα την 2-7-1987 στην Αθήνα
- Μοσχολιό Αλέξανδρο του Δημητρίου και
της Ευανθίας, γεννηθέντα την 7-10-1967 στην
Αθήνα
- Μακραδήμα Ανδρέα του Ευθυμίου και της
Μαρίας, γεννηθέντα την 16-8-1979 στην
Κόρινθο

Σε βάρος των ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής,
κατ' εξακολούθηση.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα
με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, στην πληρέστερη
διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς
βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος
απροσδιορίστου εισέτι αριθμού ανηλίκων

σαν τους φακέλους των δύο παιδιών και
συνέταξαν έκθεση σύμφωνα με την οποία
οι θάνατοι της Μαλένας και της Ίριδας
προκλήθηκαν από εξωγενείς παράγοντες
και δεν αποδίδονται σε προϋπάρχοντα
παθολογικά αίτια. Η πλευρά της κατηγορούμενης φαίνεται να έχει στην διάθεση
της άλλες επιστημονικές θέσεις και εξηγήσεις για τα ζητήματα που θέτουν οι δικαστικές αρχές.
Πηγή: ertnews.gr
παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για
τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν,
προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τους ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.
Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2106476370 της υποδιεύθυνσης Προστασίας
Ανηλίκων και 210-6411111 της διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται
ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ομόφωνα ένοχος για επτά ανθρωποκτονίες και έξι απόπειρες ο «Δρ. Κόντος»

Ομόφωνα ένοχο για επτά ανθρωποκτονίες και έξι απόπειρες ανθρωποκτονιών
βαριά πασχόντων ασθενών έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον 50χρονο Νίκο
Κοντοστάθη.  Μετά από έναν χρόνο διαδικασίας οι δικαστές ανακοίνωσαν μέσα σε
μία κατάμεστη από θύματα του "Δόκτορα
Κόντος", την ετυμηγορία τους για την επί

σειρά ετών δράση του ανθρώπου που
προσποιούμενος τον διακεκριμένο ογκολόγο υποσχόταν ίαση σε βαριά νοσούντες
ασθενείς.
Με την απόφασή τους οι δικαστές έκριναν
αθώο τον "Dr Kontos" για τις υπόλοιπες
πέντε ανθρωποκτονίες και τις υπόλοιπες
οκτώ απόπειρες ανθρωποκτονιών που του

έχουν αποδοθεί.
Οι δικαστές, πλην των ανθρωποκτονιών, ανάμεσα στις οποίες και εκείνες δύο
ανήλικων παιδιών, και των αποπειρών
ανθρωποκτονίας έκριναν ομόφωνα ένοχο
τον 50χρονο κατηγορούμενο για τις κατηγορίες της κακουργηματικού βαθμού απάτης κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή σε
βάρος 28 ασθενών και συγγενών και ασθενών. Ο Κοντοστάθης κρίθηκε επίσης ένοχος για αντιποίηση αρχής που αφορά στο
διάστημα 1.5.2020 έως 16.6.2020, όπως
για σειρά άλλων αδικημάτων, μεταξύ των
οποίων και κακουργήματα, όπως για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ εξακολούθηση, αλλά και παράνομη οπλοκατοχή και
κατοχή μνημείου.
Οι δικαστές ομόφωνα έκριναν αθώους
τους 16 συγκατηγορούμενους του Κοντοστάθη, ανάμεσα στους οποίους και γιατρό,

Έρχονται από τα δυτικά διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά
με τοπικά ισχυρές βροχές τις επόμενες ημέρες
Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από
την Ιταλία πρόκειται να κινηθούν προς
τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες και,
σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά
στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών/Meteo.gr, θα προκαλέσουν σημαντικά ύψη βροχής στα δυτικά τμήματα
της χώρας μας.
Από την Παρασκευή 18/11 έως τουλάχιστον

και τη Δευτέρα 21/11, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη διέλευση διαδοχικών
βαρομετρικών χαμηλών, με αποτέλεσμα
την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων κατά
διαστήματα, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια
Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα φαινόμενα τις
βραδινές ώρες της Κυριακής 20/11 θα είναι

πρώην υπουργό.
Ο Εισαγγελέας της έδρας ζήτησε στην πρόταση του να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ισόβια κάθειρξη για κάθε περίπτωση
ανθρωποκτονίας που κρίθηκε ένοχος και
επιπλέον 12 χρόνια για κάθε απόπειρα
ανθρωποκτονίας αλλά και ισόβια για την
διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών κατ
επάγγελμα σε ανηλίκους.
«Αυτό που συγκλόνισε την εισαγγελική
έδρα ήταν ότι οι πράξεις του στρέφονταν
σε βάρος ευάλωτων ανθρώπων, ανθρώπων που υπέφεραν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός.
Η διαδικασία συνεχίζεται, προκειμένου οι
δικαστές να αποφασίσουν αργότερα επί
των ελαφρυντικών και των ποινών που θα
επιβάλει στον δήθεν διακεκριμένο επιστήμονας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
κατά τόπους έντονα στα δυτικά τμήματα,
ενώ έως τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας 21/11 θα επηρεάσουν μεγάλο τμήμα
της ηπειρωτικής χώρας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Η Δυτική Ελλάδα και κυρίως η Ήπειρος, τις
τελευταίες ημέρες, έχει δεχθεί ήδη σημαντικά ύψη βροχής και, λαμβάνοντας υπ
΄
όψη τα προγνωστικά δεδομένα, θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευρύτερη
περιοχή, σύμφωνα με το meteo.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χωρίς συνταγογράφιση το αντιγριπικό εμβόλιο,
ενδεχομένως κι από την επόμενη εβδομάδα

Την είδηση πως σε λίγες μέρες η συνταγογράφηση για το αντιγριπικό εμβόλιο δεν θα είναι υποχρεωτική έδωσε ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πλέον έχουμε διασφαλίσει την επάρκεια
των αντιγριπικών εμβολίων. Ενδεχομένως κι από την άλλη εβδομάδα η γενική γραμματέας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη
που τρέχει το θέμα, θα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες».
Θα ανοίξουμε το σύστημα για να γίνεται ο εμβολιασμός χωρίς συνταγογράφηση κατέληξε ο υπουργός Υγείας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κορονοϊός- Εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ: 55.917 κρούσματα, 115 θάνατοι,
81 διασωληνωμένοι

Τα στοιχεία που αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέον κορωνοϊό

(COVID-19) την εβδομάδα 7-13 Νοεμβρίου 2022 ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.
Καταγράφηκαν 55.917 κρούσματα

COVID-19 (5.360 ανά εκατομμύριο
πληθυσμού: -9% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 26% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων
από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.306.482 εκ των οποίων
52,1% γυναίκες.
Το Rt για την επικράτεια βάσει των
κρουσμάτων εκτιμάται σε 0,9 (95% ΔΕ:
0,78 – 0,97)
Το σύνολο των εισαγωγών στα νοσοκομεία, την εβδομάδα αναφοράς ήταν
1.292 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 185, -11%
εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.152
ασθενείς (7ήμερος μ.ο.: 165, -8% εβδομαδιαία μεταβολή).
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της

εβδομάδας αναφοράς είναι 81 (71,6%
άνδρες) με διάμεση ηλικία 76 έτη και
το 98,8% να έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Επίσης, καταγράφηκαν 115 θάνατοι
ασθενών COVID-19 (11 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -22% εβδομαδιαία
μεταβολή) εκ των οποίων οι 11 (10%)
απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης
της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 34.024 θάνατοι, και το
96,1% των θανόντων είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 80 έτη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κίνα-Covid-19: Οι αρχές ανακοινώνουν κρούσματα ρεκόρ σε κινεζικές
πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Πεκίνου

Το Πεκίνο και άλλες μεγάλες πόλεις της
Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα αριθμούςρεκόρ στα κρούσματα COVID-19, θέτοντας τις αρχές υπό μεγαλύτερη πίεση
προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις εξάρσεις, προσπαθώντας παράλληλα να μειώσουν τον αντίκτυπο
στην καθημερινότητα των πολιτών και
την οικονομική δραστηριότητα.
Η Εθνική Επιτροπή Υγείας κατέγραψε
16.072 νέα κρούσματα τοπικής μετάδοσης σε όλη τη χώρα, συγκριτικά με
14.761 χθες. Πρόκειται για τον υψηλότερο τέτοιο απολογισμό στην Κίνα από τις
25 Απριλίου, όταν η Σανγκάη ήταν αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη έξαρσή της.
Το Πεκίνο, η Τσονγκίνγκ, η Γκουανγκτζόου και η Τζενγκτζόου κατέγραψαν το χειρότερο ημερήσιο απολογισμό που έχουν αναφέρει έως τώρα,
αν και στην περίπτωση της πρωτεύουσας ο αριθμός ήταν λίγες εκατοντάδες
περιστατικά, ενώ στις άλλες πόλεις
έφθανε τις χιλιάδες.
Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολύ
μικρότερος συγκριτικά με τα επίπεδα μολύνσεων που καταγράφηκαν σε
άλλες χώρες, αλλά η επιμονή της Κίνας στην ‘εκκαθάριση’ των εξάρσεων
αμέσως μόλις εμφανιστούν, με βάση
την πολιτική για μηδενικά κρούσματα

COVID, αύξησε τον αντίκτυπο στους
πολίτες και την οικονομία.
Την Παρασκευή, η Εθνική Επιτροπή
Υγείας επικαιροποίησε τους κανόνες
για την COVID, προχωρώντας στην
πιο σημαντική χαλάρωση των περιορισμών έως σήμερα, περιγράφοντας
τις αλλαγές ως ‘βελτίωση’ των μέτρων
προκειμένου να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα των πολιτών.
Ενώ μεμονωμένοι πολίτες, γειτονιές
και δημόσιοι χώροι μπορεί πάλι να
τεθούν σε lockdowns για να μην εξαπλωθούν οι εξάρσεις, η επιτροπή χαλάρωσε κάποια μέτρα, όπως τον χρόνο
καραντίνας για τις στενές επαφές.
Παρά τη χαλάρωση των περιορισμών,
πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα
μέτρα είναι αυξητικά με κάποιους να
προβλέπουν ότι η Κίνα δεν θα είναι σε
θέση να ξεκινήσει το ‘εκ νέου άνοιγμα’
πριν από τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου της τον Μάρτιο.
Το Πεκίνο ανέφερε 407 κρούσματα
σήμερα, συγκριτικά με 235 μία ημέρα
νωρίτερα. Στην πόλη Γκουανγκτζόου,
στη νότια Κίνα, τα νέα κρούσματα τοπικής μετάδοσης ανήλθαν στο υψηλό επίπεδο των 4.065, συγκριτικά με
3.653 μία ημέρα νωρίτερα. Στην Τζεν-

γκτζόου, βασικό κόμβο μεταποίησης
στην κεντρική Κίνα, οι αρχές ανακοίνωσαν 1.981 νέες μολύνσεις συγκριτικά με 2.642 μία ημέρα νωρίτερα. Η
Τσονγκίνγκ, μια πόλη με πάνω από 32
εκατ. κατοίκους στη νοτιοδυτική Κίνα,
κατεγραψε επίσης άλμα στα κρούσματα, στα 2.297 συγκριτικά με 1.820 μία
ημέρα νωρίτερα.
Την ίδια ώρα, το ψυχαγωγικό πάρκο
Shanghai Disney Resort δεν έχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία για το πότε
θα επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με
σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας. Το
πάρκο, του οποίου η λειτουργία έχει

ανασταλεί από τις 31 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ότι παραμένει κλειστό λόγω
των μέτρων για την COVID-19 και ότι η
ημερομηνία επαναλειτουργίας του θα
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ο χώρος αυτός έκλεισε αφού
επισκέπτης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Έγινε το επίκεντρο μιας μαζικής εκστρατείας ιχνηλάτησης επαφών,
που είχε ως αποτέλεσμα να δοθούν
εντολές σε πολλούς επισκέπτες να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό
και να υποβληθούν σε διαγνωστικούς
ελέγχους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Life

Τα πρώτα βασιλικά γενέθλια του Καρόλου
Στις 14 Νοεμβρίου του 1948 στο Παλάτι
του Μπάκιγχαμ γεννήθηκε ο βασιλιάς
Κάρολος. Φέτος, είναι η πρώτη χρονιά
χωρίς την μητέρα του, τη βασίλισσα
Ελισάβετ, και μονάρχης της Βρετανίας.
Σύμφωνα με τον δημοσίευμα του Hello
τα γενέθλια του θα τα περάσει ήσυχα
και ιδιωτικά με τη σύζυγό του Καμίλα.
Η μπάντα του Ιππικού Βασιλικού Οίκου θα ερμηνεύσει το «Happy Birthday»
κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής
φρουράς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν
κανονιοβολισμοί σε όλη την πρωτεύουσα και θα ακολουθήσει χαιρετισμός
από 41 όπλα του πυροβολικού «the
King's Troop Royal Horse Artillery» στο
Γκριν Παρκ του Λονδίνου, ενώ αμέσως μετά η «Μπάντα της Σκωτσέζικης
Φρουράς» θα παίξει το Happy Birthday
στο πάρκο.
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η οικογένειά
του ήταν από τους πρώτους που ευχήθηκαν στον βασιλιά για τα γενέθλιά του
με μία φωτογραφία που κοινοποιήθηκε
στον επίσημο λογαριασμό τους στο
Twitter γράφοντας: «Ευχόμαστε χρόνια
πολλά στην Αυτού Μεγαλειότητα τον
Βασιλιά!». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Λευκός Οίκος θα φιλοξενήσει
τον 19ο γάμο στην ιστορία του
Στον Λευκό Οίκο το επόμενο Σάββατο
θα πραγματοποιηθεί ο 19ος γάμος στη
ιστορία του. Η Ναόμι Μπάιντεν (Naomi
Biden), η μεγαλύτερη εγγονή του προέδρου Τζο Μπάιντεν και ο Πίτερ Νιλ
(Peter Neal) θα επισημοποιήσουν
την σχέση τους στο χώρο του «South
Lawn» του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με
το δημοσίευμα του AP.

Θα είναι ο πρώτος γάμος με νύφη την
εγγονή ενός προέδρου και ο πρώτος
σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με τον
«White House Historical Association».
Η Ναόμι, το μεγαλύτερο από τα πέντε
παιδιά του Χάντερ Μπάιντεν, είναι δικηγόρος. Η μητέρα της είναι η Κάθλιν

Μπούλε (Kathleen Buhle), η πρώτη
σύζυγος του Χάντερ. Ο Νιλ αποφοίτησε πρόσφατα από τη νομική σχολή
του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.
Το ζευγάρι κατοικεί στην Ουάσιγκτον.
Γνωρίστηκαν στην Νέα Υόρκη, σε ραντεβού με έναν κοινό φίλο πριν από
περίπου τέσσερα χρόνια και από τότε
είναι μαζί, σύμφωνα με το γραφείο της
πρώτης κυρίας.
Ο τελευταίος γάμος - τελετή και δεξίωση - στον Λευκό Οίκο με μέλος της προεδρικής οικογένειας ήταν τον Ιούνιο
του 1971 όταν η Τρίσια Νίξον παντρεύτηκε τον Έντουαρντ Κοξ στον Κήπο
των Ρόδων με 400 προσκεκλημένους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ιβάνκα Τραμπ δεν θα συμμετάσχει στη νέα προεκλογική εκστρατεία
του Ντόναλντ Τραμπ
Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση από
τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ της τρίτης κατά σειρά υποψηφιότητάς του στις προεδρικές εκλογές
του 2024 η Ιβάνκα Τραμπ έκανε γνωστό
με ανακοίνωσή της ότι δεν θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία
του πατέρα της δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της.
Σημειωτέον είναι παντρεμένη με τον
Τζάρεντ Κούσνερ από το 2009 και είναι
περήφανη μαμά τριών παιδιών.
Η πρωτότοκη κόρη του Τραμπ ανέφερε
στην ανακοίνωσή της στα Instagram
Stories : «Αγαπώ πάρα πολύ τον πατέρα

μου. Αυτή τη φορά επιλέγω να δώσω
προτεραιότητα στα μικρά μου παιδιά
και στην ιδιωτική ζωή που δημιουργούμε ως οικογένεια. Δεν σκοπεύω να
ασχοληθώ με την πολιτική. Ενώ πάντα
θα αγαπώ και θα στηρίζω τον πατέρα
μου, στο μέλλον θα το κάνω εκτός της
πολιτικής αρένας».
«Είμαι ευγνώμων που είχα την τιμή να
υπηρετήσω τον αμερικανικό λαό και
θα είμαι πάντα υπερήφανη για πολλά
από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής
μας», καταλήγει η Ιβάνκα Τραμπ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η

Υπέροχη

Κέρκυρα

Τ

ο νησί των Φαιάκων αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας,
με διεθνή φήμη. Η πανέμορφη και αρχοντική Κέρκυρα, με πρωτεύουσα την ομώνυμη πόλη, βρίσκεται
στο βόρειο Ιόνιο και, συγκεκριμένα, στην είσοδο της
Αδριατικής θάλασσας, κοντά στις ακτές της Ηπείρου.
Οι κατάφυτες ορεινές και πεδινές εκτάσεις συνδυάζονται με το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου και τις πανέμορφες, δαντελωτές ακρογιαλιές, δημιουργώντας
ένα μαγευτικό τοπίο, ενώ τα πολλά και σημαντικά
αξιοθέατα του νησιού αντικατοπτρίζουν τη μακραίωνη ιστορία του τόπου. Η Κέρκυρα είναι το νησί όπου
ο πολιτισμός, η μουσική παράδοση, η εξαιρετική αρχιτεκτονική και η μοναδική φυσική ομορφιά δένουν
αρμονικά.

Ειδική έκδοση Κέρκυρα Hellenic Mail Χειμώνας 2022, Εκδότης: Μαρία Γ. Σιαφάκα, Σύμβουλος Έκδοσης: Νίκος Τσιλιμπάρης, Αρχισυνταξία: Μαριελίζε ντι Αλεσσάντρο

Κέρκυρα - Ιστορία - Πολιτισμός

Είμαι ευλογημένος που γεννήθηκα στην Κέρκυρα
Συνέντευξη με τον κ. Νίκο

Τσιλιμπάρη

Κερκυραίο των Αθηνών, μουσικό

Κύριε Τσιλιμπάρη, γιατί σχεδόν
μετά από τριάντα χρόνια που ζείτε
στην Αθήνα η σκέψη σας και η καρδιά σας είναι πάντα στην Κέρκυρα;
Μπορώ να σας πω με απόλυτη συνείδηση ότι επί 28 ολόκληρα χρόνια
καθημερινώς και ιδίως στις μεγάλες
γιορτές, η ψυχή μου, η σκέψη μου
και όλο μου το είναι, βρίσκεται στην
Κέρκυρα. Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται εις την παρουσία του Αγ. Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα και δη στη ζωή
μου, καθώς και στις εικόνες, τους
ήχους και τις αναμνήσεις που έχω
από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
Μπορώ να πω ότι θεωρώ τον εαυτό
μου τυχερό και ευλογημένο που γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σε αυτό τον
ευλογημένο τόπο από το Θεό, που
έχουμε τη μεγάλη ευτυχία να έχουμε το θησαυρό μας, που είναι ο Αγ.
Σπυρίδωνας, όπου από την παρουσία του Αγίου μας εκεί έχει δημιουργηθεί ένα κοινωνικό, ένα πολιτιστικό
και ένα θρησκευτικό πλαίσιο με το
οποίο γιορτάζονται με μοναδικό τρόπο οι εορτές στο νησί της Κέρκυρας.
Όλο αυτό το θρησκευτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και τοπικό σύστημα, όλο αυτό μαζί οφείλεται στην
παρουσία του Αγ. Σπυρίδωνος στο
νησί.
Διότι εξαιτίας του Αγίου θα δούμε
ότι έχουν δημιουργηθεί και οι Φι-

λαρμονικές στην Κέρκυρα, με πρώτη
την Παλαιά Φιλαρμονική το 1840 και
μέχρι σήμερα να λειτουργούν στο
νησί μας περί τις 18 με 19 Φιλαρμονικές. Ας σημειωθεί ότι όλη αυτή
η θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση διαρκεί τόσους αιώνες πλέον, διότι τον Άγιο τον έχουμε στην
Κέρκυρα από το 1456. Φανταστείτε
ότι η παλαιότερη λιτανεία του Αγίου
είναι από το 1553, δηλαδή πάμε σχεδόν για 600 περίπου χρόνια. Το 1716
είναι η πιο πρόσφατη λιτανεία του
Αγίου χρονολογικά που έχουν περάσει 300 και πλέον χρόνια. Όλο αυτό
έχει δημιουργηθεί γνωστό ως κερκυραϊκή παράδοση και θα ήθελα να
τονίσω ότι το τυπικό των λιτανειών
του Αγ. Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα,
έρχεται αυτούσιο από τα βυζαντινά
χρόνια. Με αυτό το τυπικό λιτανεύεται ο Άγιος στην Κωνσταντινούπολη.
Για αυτό έχουμε τα γνωστά πορφυρά κομμάτια υφάσματος όπου βάζουμε στα παράθυρα της Κέρκυρας
κατά τις ημέρες των λιτανειών του
Αγίου τα οποία είναι γνωστά ως νταμάσκα.
Η Κερκυραϊκή παράδοση συνεχίζει
αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου και επομένως εορτάζονται με
μοναδικό τρόπο στο νησί μας όλες οι
γιορτές του Αγίου ακόμη και τα πανηγύρια στην ύπαιθρο της Κέρκυρας.

Και βέβαια η Κέρκυρα είναι φημισμένη για το Πάσχα με τα ξεχωριστά έθιμα και τους μοναδικούς εορτασμούς.
Η μεγαλύτερη βεβαίως, γνωστή παγκοσμίως θρησκευτική γιορτή είναι
το Κερκυραϊκό Πάσχα ή Πάσχα της
Κέρκυρας ή αν θέλετε να το πούμε
στα παραδοσιακά, Κορφιάτικη Λαμπριά, διότι Λαμπριά ονομάζεται μέχρι εδώ και 60-70 χρόνια στην τοπική διάλεκτο το Πάσχα.
Ξεκινάει από την Κυριακή των Βαΐων με τη μεγαλύτερη σε περίμετρο
λιτανεία του Αγίου μας, καθόλη τη
διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας γίνονται μοναδικές εκδηλώσεις. Ακόμη
και ο τρόπος που ακούμε τις Ακολουθίες του Νυμφίου κάθε βράδυ στην
εκκλησία, φτιάχνονται οι φογάτσες,
στολίζονται τα σπίτια, στολίζεται η
Κέρκυρα, μετά έρχεται η Μεγάλη Πέμπτη με την τελευταία δοκιμή των
Φιλαρμονικών, την πρόβα τζενεράλε, όπου μαζεύεται ο κόσμος από
κάτω να την ακούσει. Όλες αυτές τις
μέρες από το Σάββατο του Λαζάρου
μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη έχουμε συναυλίες των Φιλαρμονικών, των
Χορωδιών και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες είναι συναφείς με
το Πάσχα.
Το αποκορύφωμα είναι τη Μεγάλη
Παρασκευή όπου έχουμε Επιταφίους
στην πόλη της Κέρκυρας από τις δύο

σχεδόν το μεσημέρι. Κάθε εκκλησία
βγάζει τον Επιτάφιό της με Φιλαρμονική, χορωδία, προσκόπους, σχολεία
και αποκορύφωμα είναι ο μεγάλος
Επιτάφιος της Μητροπόλεως ο οποίος βγαίνει στις 22.00 το βράδυ και
είναι πολύ κατανυκτικός. Αλλά και
στην ύπαιθρο με μοναδικό και ίδιο
τρόπο όπως και στην πόλη και εκεί
πρέπει να τονίσουμε ότι και στα χωριά της Κέρκυρας εορτάζεται το Πάσχα με πολύ ξεχωριστό τρόπο. Εδώ
θέλω να κάνω μια παρένθεση για
την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου.
Πασίγνωστο σε όλους είναι το έθιμο
των μπότηδων. Δηλαδή που σπάμε
τις στάμνες στις 11.00, αυτό το έθιμο το έχουμε πάρει από Ενετοκρατία
όπου οι Ενετοί είχαν έθιμο και το υιοθέτησαν οι Κερκυραίοι να σπάνε τα
παλιά κεραμικά σκεύη για να φύγει
το κακό, για να φύγει η γρουσουζιά
όπως λέμε και για καλή τύχη. Όμως
έχουμε ένα άλλο μοναδικό φαινόμενο και τονίζω τη λέξη μοναδικό φαινόμενο, στην Ορθοδοξία και στον Ελλαδικό χώρο όπου έχουμε Περιφορά
μαζί με Επιτάφιο και του σκηνώματος του Αγ. Σπυρίδωνος, όπου είναι
η λιτανεία γνωστή ως λιτανεία του
Μεγάλου Σαββάτου.
Επειδή επί Ενετοκρατίας, ένα διάστημα αφού είχε θεσπιστεί η λιτανεία
του Αγίου το 1553 για τη λύση του
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από τη σιτοδεία, δηλαδή που γλύτωσε την Κέρκυρα από πείνα αφού δεν
υπήρχε σιτάρι, η Ενετική τότε διοίκηση αποφάσισε να μη βγάζουν τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών και οι
Ορθόδοξοι, λιτανείες ή θρησκευτικές
πομπές όπως έβγαζαν οι ίδιοι. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα
μόνο για το
Ναό του Αγίου, να μπορεί να βγάζει
και τον Επιτάφιο μαζί με τον Άγιο.
Οπότε έχουμε το μοναδικό φαινόμενο που είναι λιτανεία μαζί, ο Επιτάφιος με τον Άγιο όπου σε αυτή τη
λιτανεία ο Άγιος έχει θέση χοροστατούντος Επισκόπου. Είναι η πιο συγκινητική και κατανυκτική λιτανεία
στην Κέρκυρα και εκεί οι Φιλαρμονικές της πόλης δίνουν τον καλύτερό
τους εαυτό.
Η παλαιά με τον Αμλέτο, η Μάντζαρος με το calde lacrime, δηλαδή καυτά δάκρυα, ή μία μάρτσια το "βασίλειο του Πλούτωνα" του αείμνηστου
μουσικοσυνθέτη Δημητρίου Ανδρώνη και η Φιλαρμονική Καποδίστριας
με απόσπασμα από την τρίτη συμφωνία του Μπετόβεν, την ηρωική.
Είναι μία μέρα για την οποία ζει ο
Κερκυραίος αλλά είναι και μία μέρα
με εικόνες, συναισθήματα, ήχους στη
φύση όπου αξίζει κάθε επισκέπτης
να μπορέσει να βρεθεί στην Κέρκυρα
έστω για μια φορά στη ζωή του να το
ζήσει, να το νιώσει, να δει αυτή την
ωραία λιτανεία.
Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι παγκοσμίως γνωστό, όμως υπάρχουν και
άλλες μεγάλες εορτές του Αγίου
που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούμε. Θα θέλατε να μας μιλήσετε
για αυτές;
Έχουμε, εκτός από τη λιτανεία των
Βαΐων και του Μεγάλου Σαββάτου,
τις οποίες αναφέραμε και εντάσσονται στον εορτασμό του Πάσχα,
έχουμε ακόμη άλλες δύο λιτανείες,

αυτές είναι η λιτανεία της 11ης Αυγούστου όπου είναι η σωτηρία της
Κέρκυρας από βέβαιη επιδρομή των
Οθωμανών, η οποία έγινε το 1716
χάρις της σωτηρίας της από τον
Άγιο Σπυρίδωνα. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε και ο ρους
της Ευρωπαϊκής ιστορίας διότι δεν
ξέρουμε τι θα μπορούσε να είχε
συμβεί, που θα μπορούσαν να είχαν
φτάσει οι Τούρκοι εάν καταλάμβαναν την Κέρκυρα τότε και την είχαν
ως ορμητήριο. Είναι πολύ λαμπρή
λιτανεία από όταν τη θέσπισαν οι
Βενετοί. Λαμβάνουν μέρος όσες περισσότερες Φιλαρμονικές μπορούν,
διότι επειδή είναι καλοκαίρι και
όπως γνωρίζετε πολλοί δουλεύουν
και είναι δύσκολο να μπορέσουν να
πάρουν άδεια από την εργασία τους
για να πάνε στις Φιλαρμονικές, ιδίως της υπαίθρου αλλά και πάλι είναι
πολύ μεγάλη η συμμετοχή των Φιλαρμονικών. Ο εορτασμός αυτός είναι τριήμερος, από τις 11 μέχρι και
τις 13 Αυγούστου όπου εκτός από τη
λιτανεία έχουμε και λειτουργίες και
αγρυπνίες γνωστά ως νυχτέρια στην
Κέρκυρα, με το γνωστό Κερκυραϊκό
τυπικό στην εκκλησία του Αγίου.
Επίσης, έχουμε την περίοδο των καλύτερων συναυλιών των Φιλαρμονικών στην εξέδρα της Άνω Πλατείας,
το γνωστό ως Πάρκο. Η τελευταία
χρονολογικά λιτανεία, όχι πως θεσπίστηκε σύμφωνα με το πότε έγινε
το θαύμα, αλλά τελευταία χρονολογικά στο πέρασμα του έτους, είναι
η λιτανεία του Πρωτοκύριακου, δηλαδή της πρώτης Κυριακής του Νοεμβρίου, όπου είναι γνωστό στην
Κέρκυρα ως Πρωτοκύριακο, όπου
γλίτωσε ο Άγιος Σπυρίδωνας την
Κέρκυρα από πανδημία πανώλης.
Την τελευταία χρονιά μάλιστα έχουμε τη χαρά να αναπτύσσεται και πολύς τουρισμός κατά τη διάρκεια αυ-

τής της λιτανείας και παλαιά, επειδή
είμαστε μόνο εμείς από την Κέρκυρα, οι επισκέπτες ήταν ελάχιστοι,
ήταν γνωστή και ως η λιτανεία των
Κερκυραίων. Αλλά τώρα έχουμε τη
χαρά κάθε χρόνο να βλέπουμε όλο
και περισσότερους επισκέπτες από
διάφορα μέρη, όχι μόνο της Ελλάδας
αλλά και του εξωτερικού που αυτό
αποδεικνύει, όπως έχει πει ο Μητροπολίτης μας, ο Σεβασμιότατος
κύριος κύριος Νεκτάριος, ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας δεν είναι μόνο Άγιος
της Ορθοδοξίας και της Κέρκυράς
μας, αλλά είναι Οικουμενικός Άγιος,
είναι Άγιος της Οικουμένης.
Όλο και περισσότερος κόσμος, έχουμε τη χαρά, να έρχεται κάθε χρόνο
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου να
επισκεφθεί και να ασπαστεί το Σκήνωμά του και να πάρει ευλογία, δύναμη για να συνεχίσει τη ζωή του.
Εκτός από τις λιτανείες θα ήθελα
να σταθώ στη 12η Δεκεμβρίου που
είναι ημέρα μνήμης του Αγίου Σπυρίδωνος, δηλαδή είναι η εορτή του
Αγίου, είναι η ημέρα που κοιμήθηκε ο Άγιος. Αυτή είναι γνωστή στην
Κέρκυρα, στην τοπική διάλεκτο, τ΄
Αγιού ανήμερα, αλλά να σας το πω
στα απλά ελληνικά η 12 Δεκεμβρίου
είναι η μέρα του Αγίου, η μέρα του
Αγιού. Εκεί κάθε καρδιά του απανταχού της γης Κερκυραίου σκυρτά,
αγάλλεται και χαίρει διότι όπου και
να βρεθεί εκείνη την ημέρα νιώθει
μια νοσταλγία, νιώθει μια χαρά διότι σκέπτεται τον Άγιό του και είναι
ημέρα χαράς για την εορτή του Αγίου, που γιορτάζει ο Άγιος αλλά είναι
και ημέρα συγκίνησης και αναμνήσεων, διότι είναι μια ημέρα σταθμός
όπου ο καθένας έχει αναμνήσεις από
το παρελθόν του, έχει τη χαρά του
παρόντος αλλά έχει και την ελπίδα
του για το μέλλον να έχει στη ζωή
του υγεία, δύναμη να προχωρήσει

χάρη στην ευλογία και τη σκέπη του
Αγίου.
Τι αισθάνεστε που είστε Κερκυραίος;
Αισθάνομαι ότι είμαι ευλογημένος
που γεννήθηκα στην Κέρκυρα, το ότι
είμαι Κερκυραίος! Διότι έχω εικόνες, συναισθήματα, τρόπο ζωής τα
οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα.
Διότι έχουμε μία, αυτό που είπαμε
Κερκυραϊκή παράδοση η οποία έχει
στοιχεία πάρα πολύ όμορφα. Γιορτάζουμε με ένα ξεχωριστό τρόπο όλες
τις γιορτές του χρόνου.
Τι εύχεστε για την Κέρκυρα στο μέλλον;
Για την Κέρκυρα στο μέλλον εύχομαι
να έχει πάντα ανάπτυξη, να συνεχίσει να έχει τη διαχρονική Κερκυραϊκή ευγένεια και αβραμιαία φιλοξενία
που είχαν πάντα οι Κερκυραίοι και
θέλω να κάνω μία προτροπή και μία
ευχή. Η προτροπή μου είναι να συνεχίσουμε αναλλοίωτη την Κερκυραϊκή παράδοση όπως την παραλάβαμε
από τους πατέρες μας και ακριβώς
τα βιώματα, τις εικόνες και όλα αυτά
που έχουμε μάθει να ζούμε από την
ημέρα που γεννηθήκαμε στην Κέρκυρα, ακριβώς έτσι αναλλοίωτα να τα
παραδώσουμε. Γιατί είναι χρέος μας
να τα παραδώσουμε αναλλοίωτα, το
τονίζω άλλη μία φορά, στις επόμενες
γενιές που θα έρθουν.
Και η ευχή μου είναι, κάθε χρόνο όλο
και περισσότερος κόσμος να έχει
τη δυνατότητα να επισκέπτεται την
Κέρκυρά μας. Και, γιατί βλέπουμε
από την εποχή του Ομήρου να υπάρχει η Κέρκυρα, να μαγεύεται και αυτός, όπως μαγεύτηκε ο Οδυσσέας,
που ήρθε στο νησί των Φαιάκων.
Και εύχομαι ο κάθε επισκέπτης να
μην έρχεται μόνο μια φορά, αλλά να
έρχεται και να ξαναέρχεται πάλι και
πάλι.
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Από Βαγιώνε σε Λαμπριά

Oδοιπορικό από την Κυριακή των Βαΐων στο Πάσχα στην Κέρκυρα

Του κ. Νίκου

ται ποτέ σε όποιον το βιώσει...
Το βράδυ στις 10:00 ξεκινά ο τελευταίος Επιτάφιος, εκείνος της Μητροπόλεως. Οι τρεις Φιλαρμονικές σε πλήρη σύνθεση, σχολεία, προσκόποι και
η χορωδία με μοναδικό Κερκυραϊκό
χρώμα, Μώβ φως. Funebre και ο Επιτάφιος, μόνο στην Κέρκυρα θα βιώσεις
αυτό το γεγονός κατά τέτοιο τρόπο. Η
παλαιά παίζει Adagio Albinoni, η Μάντζαρος (Μπλε Verdi, o Kαποδίστριας
Sventura και η πομπή προχωρά μέσα
στην παλαιά πόλη...
Μ. Σάββατο πρωί, γύρω στις 06:00,
στην Παναγία των Ξένων γίνεται με
μοναδικό τρόπο η αναπαράσταση του
σεισμού στη Θ. λειτουργία. Ώρα 9:00
η καμπάνα του αγίου δίνει μια γλυκιά
«Μπότα» (Buotta). Γι’ αυτή τη στιγμή
την ιερότερη και κατανυκτικότερη για
κάθε Κερκυραίο ξεκινά η περιφορά του
αγίου Σπυρίδωνος μαζί με τον Επιτάφιο. πρόκειται για την αρχαιότερη λιτανεία του αγίου (1553), όπου έσωσε

ποδίστριας με την 3η του Beethoven,
την Εroica. Tα σχολεία, οι πρόσκοποι,
η χορωδία με το Κεκρυραϊκό αι Γενεαί
πάσαι. Ο Άγιος, ασκεπής εκτελώντας
χρέη αρχιεραίως και ο Επιτάφιος... Εικόνα, ήχος, συναίσθημα. Η Χάρις του
αγίου και η Μεσιτεία Του στο Χριστό
επί αιώνες μαρτυρά σε κάθε γενιά ότι
μετά το Γολγοθά και τη Σταύρωση έρχεται πάντα η ανάσταση...
Με τους ήχους της Μπάντας, τον Άγιο,
τον Επιτάφιο, περνά μυσταγωγικά από
Κερκυραίο σε Κερκυραίο, από γενιά σε
γενιά η πίστη, η ελπίδα, η Χάρις και η
ευλογία να έχειςκοντά σου τον Άγιο
Σπυρίδωνα... αφού τελειώσει η λιτανεία στις 11:00 το πρωί, γίνεται η πρώτη ανάσταση με το πασίγνωστο έθιμο,
το σπάσιμο του Μπότη. Σπάνε τσι στάμνες για να φύγει το κακό και οι τρεις
Φιλαρμονικές ξεχύνονται στην πόλη
παίζοντας το χαρούμενο March «Οι
Γραικοί».
Το βράδυ του Μ.Σαββάτου με μοναδικό

το νησί από σιτοδεία. Έσωσε το νησί
της Κέρκυρας, έφερε Πάσχα στον πεινασμένο και απελπισμένο τότε λαό της
Κέρκυρας.
Oι τρεις Φιλαρμονικές, η Παλαιά με
τον Amleto, η Μάντζαρος με Καυτά Δάκρυα και Funebre Aνδρώνη και ο Κα-

τρόπο γίνεται η ανάσταση στην εξέδρα
(πάρκο) της Άνω πλατείας μοναδική
και γνωστή ανά την επικράτεια.
Την Κυριακή του Πάσχα, τη λαμπριά,
ξεκινούν οι περιφορές των αναστάσεων των Ναών της πόλεως από τις
07:30 το πρωί, με κορυφαία γύρω στις

Τσιλιμπάρη

Κερκυραίος των Αθηνών, μουσικός

Τ

ην Κυριακή των Βαγιώνε (Βαΐων, στα Κερκυραϊκά) όλο το νησί
στολισμένο με Βάγια ξεκινά με
θριαμβευτικό τόνο, την εορτή όπου
εκτός από το Ωσαννά στο βαϊαφόρο
Χριστό, λιτανεύεται το σκήνωμα του
αγίου Σπυρίδωνος για την απαλλαγή
της νήσου από την πανώλη το 1630.
πρόκειται για τη μεγαλύτερη λιτανεία
του αγίου της χρονιάς όπου η διαδρομή της αποτελεί το γύρο από τα παλαιά Τείχη της πόλης της Κέρκυρας με
τη συμμετοχή όλων των Φιλαρμονικών
του νησιού.
Όλος ο λαός μαζί με το θρίαμβο του
Κυρίου βιώνει και τη σωτηρία του νησιού χάρις στη θαυματουργική παρέμβαση του αγίου και Θαυματουργού
Σπυρίδωνος. Τα Βάγια, ο Άγιος, η Άνοιξη στην Κέρκυρα μια εμπειρία γεμάτη
πίστη, Εικόνα, Χρώματα, Μπάντα...
αρχίζει με μοναδικό τρόπο η Μεγάλη
Εβδομάδα...
Το απόγευμα των Βαΐων ξεκινά σε όλες
τις εκκλησίες η ακολουθία του Νυμφί-

ου με ιδιαίτερη μυσταγωγία.
Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη ακολουθίες του Νυμφίου με ιδιαίτερη
κατάνυξη στις παλαιές εκκλησίες της
Κέρκυρας. Η πόλη μυρίζει φογάτσα και
κολομπίνα (τα παραδοσιακά Κερκυραϊκά πασχαλινά τσουρέκια) και οι Μπάντες κάνουν τις τελευταίες πρόβες για
τα πένθιμα εμβατήρια (FUNEBRE).
Μ. Πέμπτη το πρωϊ, παντού η λειτουργία του Μ. Βασιλείου και η Θεία Κοινωνία. Το βράδυ οι εκκλησίες στα Μωβ, τα
12 Ευαγγέλια «Σήμερον Κρεμάται Επί
Ξύλου». Οι Φιλαρμονικές κάνουν την
πρόβα Generale. Στην εκκλησία Μυσταγωγία, στο δρόμο γλυκές Funebre
μελωδίες, ο κόσμος μεταξύ εκκλησίας
και στο δρόμο κάτω από τις Φιλαρμονικές να ακούσει τις Marcies.
M.παρασκευή πρωί, η ακολουθία της
αποκαθήλωσης και από τις 2 το μεσημέρι ξεκινούν οι Επιτάφιοι στην πόλη.
Κάθε εκκλησία με Banda, σχολείο, προσκόπους, χορωδία βγάζει Επιτάφιο,
εικόνες και ήχοι... βίωμα που δε ξεχνιέ-
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10:00 την Περιφορά της Αναστάσεως
του Αγίου. Στο Λιστόν εκείνη τη μέρα
δίνουν το παρόν οι Ταμένοι, ομάδα
Κερκυραίων που έχουν παράδοση να
παρακολουθούν τα δρώμενα της Περιφοράς της Αναστάσεως.
Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, τη Νια
Δευτέρα έχουμε περιφορές αναστάσεως σε πολλά χωριά της Κέρκυρας με
παραδοσιακά πανηγύρια.
Την Τρίτη μέρα του Πάσχα τελειώνουν
οι εορτασμοί με τα Μπάσματα του αγίου Σπυρίδωνος, όπου από το Μ.Σάββατο μετά τη λιτανεία παραμένει όρθιος
για προσκύνημα μέχρι τις 18:00 της
Νιας Τρίτης όπου εναποτίθεται το σκήνωμά Του στη λαρνακά Του.
Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι βίωμα.
Είναι τρόπος ζωής.
Κέρκυρα θα πει Άγιος Σπυρίδων.
Κέρκυρα θα πει Φιλαρμονική.
Εύχομαι από καρδιάς στους αναγνώστες μας, με τη βοήθεια του Θεού να
βιώσουν στη ζωή τους ένα Πάσχα
στην Κέρκυρα, που θα τους μείνει
αξέχαστο!

Περιφορά Αναστάσεως Αγ. Ιωάννη Πόλεως Κέρκυρας. Φωτογραφία από το αρχείο του κ. Νίκου Τσιλιμπάρη.

Κέρκυρα | Τ. +30 6972 229314 | metallinostransport@gmail.com |

Metallinostransport

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών από το 1956.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη εξυπηρέτηση, δηλαδή
ασφάλεια, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και εχεμύθεια. Μπορούμε να καλύψουμε κάθε είδους
μεταφορά σε όλη την Ελλάδα.
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GAME REVIEW

Review: Σπύρος Πολίτης
s.politis253@gmail.com

God Of War: Ragnarök
Developer: SIE Santa Monica Studio
Publisher: Sony Interactive Entertainment
Κονσόλες: PlayStation 4, PlayStation 5
Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 9 Νοεμβρίου
2022

Το God of War: Ragnarök είναι ένα πραγματικό επίτευγμα στον χώρο του gaming.
Το παιχνίδι είναι άρτιο σε τόσους πολλούς
διαφορετικούς τομείς που είναι δύσκολο
να διαλέξεις που να εστιάσεις. Το άριστο
gameplay του; Την καθηλωτική πλοκή του;
Την υπέροχη μουσική του Bear McCreary;
Προφανώς σε μια σελίδα είναι δύσκολο να
διατυπώσει κανείς όλα όσα πετυχαίνει το
game, αλλά σε αυτό το review θα αναλυθούν οι βασικοί πυλώνες που κάνουν το
God of War Ragnarök, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών.
Το game ακολουθεί τις περιπέτειες του
Κράτος και του Ατρέα στα διάφορα βασίλεια τις Σκανδιναβικής μυθολογίας. Η
πλοκή διαδραματίζεται λίγα χρόνια μετά
τα γεγονότα του God of War 2018, όπου
οι Σκανδιναβοί θεοί είναι παραπάνω από
δυσαρεστημένοι με τις πράξεις των δύο
πρωταγωνιστών σε αυτό το παιχνίδι. Το
Ragnarök είναι γραμμένο σαν μια αρχαιοελληνική τραγωδία. Υπάρχει ένα πεπρωμένο που οι πρωταγωνιστές προσπαθούν
ανέλπιστα να αποφύγουν, αλλά οι πράξεις
τους τους φέρνουν όλο και πιο κοντά σε
αυτό. Η πλοκή του Ragnarök είναι άκρως
ενδιαφέρουσα και κρατά την αγωνία στα
ύψη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτό
της. Κάθε ηθοποιός κάνει φανταστικά την
δουλειά του, αλλά ειδική μνεία πρέπει να
γίνει στον Christopher Judge ως Κράτος,

που για άλλη μια φορά δίνει μια οσκαρική
ερμηνεία.
Φυσικά, μια εξαιρετική πλοκή δεν είναι
τίποτα, αν δεν υποστηρίζεται από καλό
gameplay, και σε αυτήν την περίπτωση το
gameplay όχι μόνο στηρίζει την πλοκή,
αλλά την ανεβάζει σε νέα ύψη. Το combat
θα είναι αρκετά γνώριμο σε όσους έπαιξαν το God of War 2018. Ο Κράτος μπορεί
να χρησιμοποιήσει το τσεκούρι του ή τα
Blades of Chaos για να υπερνικήσει τους
αντιπάλους του, με τα δύο αυτά όπλα να
είναι απολύτως ικανοποιητικά στα χέρια
του παίκτη. Τα parries ειδικά είναι εξαιρετικά ευχάριστα στην μάχη, δημιουργώντας έναν ευχάριστο ήχο και δίνοντας το
προβάδισμα της μάχης στον χρήστη. Η
Santa Monica παίρνει κάποια ρίσκα με το
gameplay που ενώ αρχικά δείχνουν ότι
δεν φαίνεται ότι θα δουλέψουν, τελικά
καταλήγουν να είναι από τα καλύτερα
κομμάτια του παιχνιδιού. Ένα από αυτά
είναι ότι οι αντίπαλοι του Κράτος είναι
εμφανώς πιο γρήγοροι σε σχέση με το
προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, κάνοντας το combat προκλητικό και φυσικά
απολαυστικό.
Κάθε όπλο έχει μια σωρεία διαθέσιμων

upgrades, δίνοντας πολύ βάθος στο παιχνίδι. Ναι μεν, μπορείς να τερματίσεις το
Ragnarök μόνο με τις βασικές επιθέσεις
του Κράτος, αλλά το παιχνίδι είναι στα καλύτερά του όταν ο παίκτης χρησιμοποιεί
τα όπλα του στην πλήρη ισχύ τους.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στα boss
fights, με όλα τα boss του main quest να
είναι εντυπωσιακά. Τα bosses έχουν απαιτητικά movesets που τεστάρουν τις ικανότητες του παίκτη, χωρίς όμως να ξεχνούν
να διαθέσουν εντυπωσιακά cutscenes. Τα
bosses του Ragnarök, όπως και είναι η παράδοση με την σειρά God of War, είναι το
καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι
λίγα τα παιχνίδια που μπορούν να σε κάνουν να ανυπομονείς για το επόμενο boss
fight, και το Ragnarök είναι ένα από αυτά.
Παρόλο που η κύρια πλοκή του παιχνιδιού διαρκεί γύρω στις 20 ώρες, το God
of War Ragnarök φροντίζει να έχει και
άπειρο side content. Ο παίκτης μπορεί
να επισκεφτεί και τα εννέα βασίλεια της
Σκανδιναβικής μυθολογίας, με κάθε ένα
από αυτά να παρέχει διαφορετικές προκλήσεις και αποστολές. Η ποιότητα των
side missions κυμαίνεται από μέτρια έως
πολύ καλή, αλλά συνήθως είναι εύκολο
να διαπιστώσεις την ποιότητα ενός quest
μόνο από το χαρακτήρα που το προτείνει.
Αν το προτείνει ένας χαρακτήρας του παιχνιδιού θα είναι τουλάχιστον καλό, ενώ αν
το προτείνει μια από τις ψυχές που περιπλανώνται στα βασίλεια, τότε κατά πάσα
πιθανότητα θα είναι μέτριο.
Η γενική εξερεύνηση του κόσμου είναι
απρόσμενα ευχάριστη, επιβραβεύοντας

τους παρατηρητικούς παίκτες με loot
και αναβαθμίσεις στα όπλα και την πανοπλία τους.
Το God of War διαθέτει σπάνια ποιότητα
και αποτελεί ένα must-buy για όλους τους
κατόχους των κονσόλων Playstation. Το
πάθος των developers στην δημιουργία
αυτού του παιχνιδιού φαίνεται σε κάθε
κομμάτι του και ειλικρινά θα αδικήσετε
τον εαυτό σας, εάν δεν το παίξετε. Ένα
πραγματικό αριστούργημα.
*Το Review βασίστηκε σε review code που λάβαμε από την Sony Hellas
Το Review με οπτικοακουστικό υλικό
και περισσότερες λεπτομέρειες θα
κυκλοφορήσει σύντομα στο youtube.
com/CitizenGameCG

Καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται
λόγω του Covid-19 είναι πραγματικά μοναδικές για όλους, στο Tobacco Hotel έχοντας
ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια,
την υγεία και την άνεση των επισκεπτών
αλλά και όλων των στελεχών μας, έχουμε
προσαρμόσει τις λειτουργικές διαδικασίες
σε όλα όσα προβλέπονται από τον Π.Ο.Υ.
και τις Ελληνικές υγειονομικές αρχές.
Ως μέρος της δέσμευσής μας για την υγεία
και την ευημερία των επισκεπτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον
covid-19 με τακτικές ενημερώσεις και καθοδήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας,
καθώς κι από πρόσθετους κυβερνητικούς
και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Με βάση την καθοδήγηση που έχουμε λάβει
και τη γενική κατάσταση της ετοιμότητας
μας, είμαστε βέβαιοι ότι οι εγκαταστάσεις
και οι υπηρεσίες μας εξακολουθούν να είναι ασφαλείς και οι ομάδες μας έτοιμες να
εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες μας.
Εκτιμούμε κάθε επισκέπτη που μας τιμά με
την παρουσία του στο Davitel Tobacco Hotel.

