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Ποιος είναι ο καταλληλότερος
Εξαιρετικό ενδιαφέ-

ρον παρουσιάζουν 
τα αποτελέσµατα 

από το δεύτερο µέρος 
της δηµοσκόπησης 
της Public Issue στην 
έρευνα για το Πολιτικό 
Βαρόµετρο του Νοεµ-
βρίου.

Σύµφωνα µε το πολιτικό 
βαρόµετρο, ο πρόεδρος της 
Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης 
είναι καταλληλότερος για 
πρωθυπουργός για το 43%, 
µε το 25% να προκρίνει τον 
Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος της Ν∆ θεω-
ρείται δηµοφιλέστερος πο-
λιτικός αρχηγός. Τα ποσοστά 
του αρχηγού της Νέας ∆ηµο-
κρατίας είναι αυξηµένα συ-
γκριτικά µε την προηγούµε-
νη µέτρηση κατά 4 µονάδες. 
Από τους οκτώ πολιτικούς 
αρχηγούς, ο Αλέξης Τσίπρας 
είναι έκτος σε δηµοφιλία. Η 
Φώφη Γεννηµατά βρίσκε-
ται στη δεύτερη θέση και 

ο γραµµατέας του ΚΚΕ, ∆. 
Κουτσούµπας είναι τρίτος.

Στο ερώτηµα για το πώς 
λειτουργεί το κράτος σε 
σχέση µε πριν από πέντε 
χρόνια, µόλις το 19% λέει 
ότι λειτουργεί καλύτερα ενώ 
το 51% ότι λειτουργεί χει-
ρότερα.

Ακόµη πιο ισχυρό είναι 
το µήνυµα που στέλνουν 
οι πολίτες στην κυβέρνηση 
όταν ερωτώνται για το τι πι-
στεύουν σχετικά µε το πώς 
πηγαίνουν τα πράγµατα στην 
Ελλάδα. Το 74% πιστεύει ότι 
η Ελλάδα κινείται σε λάθος 
κατεύθυνση, το 17% σε σω-
στή, 7% λέει ούτε σωστή 
ούτε λάθος κατεύθυνση.

Αναφορικά µε το πόσο 
υπερήφανοι αισθάνονται οι 
Έλληνες, 8 στους 10 τονί-
ζουν ότι είναι πολύ ή αρκετά 
υπερήφανοι.

Το 74% πιστεύ-
ει ότι η Ελλά-
δα κινείται σε 
λάθος κατεύ-
θυνση

Πέθανε 
από τα 
τραύµατα
Αλλοιώσεις 
µυοκαρδίου που 
προκλήθηκαν 
από τα τραύµατα 
που έφερε ο Ζακ 
Κωστόπουλος ήταν 
η αιτία του θανά-
του του 33χρονου, 
σύµφωνα µε τους 
ιατροδικαστές Νίκο 
Καλογριά και Σουλ-
τάνα Μαριαννού, 
που µελέτησαν τα 
αποτελέσµατα της 
νεκροτοµής, των 
τοξικολογικών και 
ιστολογικών εξετά-
σεων. Οι τοξοκο-
λογικές εξετάσεις 
ήταν καθαρές.

Εκλάπη εξοπλισµός
στα επεισόδια του Σαββάτου

Κλοπές σε τεχνολογικό 
εξοπλισµό κατέγραψε, εκτός 
από τις ζηµίες στις κτιριακές 
υποδοµές, η κοσµητεία της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης, µετά τα επεισόδια 
του Σαββάτου για την επέτειο 
του Πολυτεχνείου. Υπολογίζει 
το κόστος αντικατάστασης και 
αποκατάστασης στο ποσό των 
20.000 ευρώ. Όπως δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κοσµήτορας 

της Πολυτεχνικής Σχολής, κα-
θηγητής Πολιτικών Μηχανικών, 
Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, 
από τις αίθουσες εκλάπησαν 
ένα σύστηµα wi-fi , αξίας 300 
ευρώ, δύο καινούριοι προβο-
λείς και κάποια εξαρτήµατα 
υπολογιστών. Χαρακτήρισε 
«ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός» 
την καταστροφή υποδοµών 
για ΑΜΕΑ και πάγκων για τους 
φοιτητές. «Σαν κάποιος να µισεί 
τον φοιτητή», παρατήρησε.

Με ερώτηση που 
κατέθεσαν βουλευτές 
της, η ∆ηµοκρατική 
Συµπαράταξη (∆ΗΣΥ) 
ζητά να ενηµερωθεί η 
Βουλή εάν κινήθηκαν 
οι διαδικασίες αναφο-
ρικά µε βούλευµα του 
Συµβουλίου Εφετών 
(2017) που διαπιστώ-
νει ότι τρεις πρώην 
υπουργοί, οι Προκόπης 
Παυλόπουλος, Βύρων 
Πολύδωρας και Χρή-
στος Μαρκογιαννάκης 
ζηµίωσαν το ελληνικό 
∆ηµόσιο µε τροποποι-
ήσεις των συµβάσεων 
του συστήµατος ασφα-
λείας των Ολυµπιακών 
Αγώνων (C4I).

Ποινικές 
ευθύνες 
υπουργών

Αγώνων (C4I).

ΣΤΟ ΒΕΛΛΙ∆ΕΙΟ 24-25/11   
ΤΟ 4ο FORUM ΥΓΕΙΑΣ 2018
Περισσότεροι από 200 

διακεκριµένοι οµιλητές 
µε διεθνείς διακρίσεις θα 
συµµετάσχουν στο 4Ο 
Forum Υγείας 2018 που 
θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο 24 και 
25 Νοεµβρίου. 

Το 4Ο Forum Υγείας 
2018 αποτελεί το  µεγα-
λύτερο γεγονός ∆ιατρο-
φής, Υγείας και Οµορφιάς 
που φέρνει κοντά σε κοινό 
και ειδικούς επισκέπτες, 
κορυφαίους επιστήµονες 
και καθηγητές ιατρικής! 

Στις παράλληλες εκδη-
λώσεις εντάσσονται οι 
ηµερίδες του Ελληνικού 
Συνδέσµου Τουρισµού 
Υγείας, της Ακαδηµίας Ια-
µατικής Ιατρικής και της 
Παγκόσµιας Ακαδηµίας 
Κινεζικής & Συµπληρω-
µατικής Ιατρικής. 

Το πρόγραµµα των οµι-
λιών καλύπτει κάθε σηµα-
ντική πτυχή της σύγχρονης 
ιατρικής και επιστηµονικής 
έρευνας. Θέµατα όπως τα 
αυτοάνοσα νοσήµατα, η 
στυτική δυσλειτουργία, 
η υγεία των µατιών, η 
οστεοπόρωση, το ευερέ-
θιστο έντερο, η δυσλεξία, 
ο καρκίνος του προστάτη, 
ο σακχαρώδης διαβήτης, 
η παχυσαρκία, η καρδιακή 
ανεπάρκεια, η υπογονιµό-
τητα, η σκλήρυνση κατά 
πλάκας και πολλά άλλα 
σοβαρά θέµατα που αγ-

γίζουν τους τοµείς της 
οµορφιάς και της διατρο-
φής, όπως η κυτταρίτιδα, η 
τριχόπτωση, η αντιγήραν-
ση, η βλεφαροπλαστική, η 
ακµή κλπ είναι µερικά από 
εκείνα που θα αναλυθούν 
από τους εκλεκτούς καλε-
σµένους-οµιλητές.  

▶  Το κοινωνικό 
µήνυµα
Με το σύνθηµα «Ανοί-

γουµε την υγεία στην 
κοινωνία», το 4ο Forum 
Υγείας αποσκοπεί να γί-
νει η «γέφυρα» όχι µόνο 
για την µεταφορά γνώσης 
και πληροφορίας, αλλά και 
για την ανάπτυξη µίας δια-
δραστικής σχέσης µεταξύ 
επισκεπτών και επιστη-
µονικής κοινότητας. Αυτή 
την ευκαιρία προσφέρει 
σε όλους η κορυφαία αυτή 
διοργάνωση µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση όλων 
απέναντι στην πρόληψη. 

Η είσοδος στο Συνέδριο 
είναι ελεύθερη. 

* Περισσότερες πλη-
ροφορίες για το Forum, 
στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.dyoforum.gr  
2111001780
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