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Δικηγόρος Λιγνάδη: 
Υπάρχουν πολλές φήμες 
που δεν έχουν επιβεβαιωθεί 
Για φήμες «που δεν έχουν επιβεβαιω-
θεί» κάνει λόγο ο δικηγόρος του Δημή-
τρη Λιγνάδη, Νίκος Γεωργουλέας.
«Υπάρχουν πολλές φήμες που δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί. Δεν μπορώ να 
ξέρω αν θα φτάσουμε στα δικαστήρια 
χωρίς να έχω λάβει μία κλήση ή κάποιο 
δικόγραφο. Τέτοιου είδους φήμες βλά-
πτουν οποιονδήποτε» είπε αρχικά ο κ. 
Γεωργουλέας, μιλώντας στο Mega.
Γνωστοποίησε, μάλιστα, πως ο κ. Λιγνά-
δης «έχει δώσει εντολές προκειμένου να 
προστατεύσει την τιμή και την υπόληψή 
του και ο ίδιος πράττει αναλόγως. Και 
εμείς ενημερωνόμαστε από τα ΜΜΕ. 
Δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας, είτε σε 
πειθαρχικό, είτε σε ποινικό επίπεδο».

Επίσημα εκτός ΕΡΤ 
ο Φιλιππίδης
Τίτλοι τέλους «έπεσαν» στη συμμετοχή 
του Πέτρου Φιλιππίδη στη σειρά της 
ΕΡΤ «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», για 
τον οποίο έχουν γίνει καταγγελίες για 
σεξουαλική παρενόχληση.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ τονίζει πως 
«λόγω της αυτονόητης ευαισθησίας 
που οφείλει να επιδεικνύει η Δημόσια 
Τηλεόραση, ο ηθοποιός για τον οποίο 
έχουν υποβληθεί επώνυμες καταγγελί-
ες προς έλεγχο στο Σωματείο Ελλήνων 
Ηθοποιών από σήμερα δεν θα μετέχει 
πλέον στα γυρίσματα της σειράς».
«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με 
την καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή 
«Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», η ΕΡΤ 
διευκρινίζει ότι ουδέποτε ετέθη ζήτη-
μα διακοπής της σειράς στην οποία 
μετέχουν δεκάδες ηθοποιοί και τεχνι-
κοί και παρακολουθούν καθημερινά 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Λόγω, 
ωστόσο, της αυτονόητης ευαισθησίας 
που οφείλει να επιδεικνύει η Δημόσια 
Τηλεόραση, ο ηθοποιός για τον οποίο 
έχουν υποβληθεί επώνυμες καταγγελί-
ες προς έλεγχο στο Σωματείο Ελλήνων 
Ηθοποιών από σήμερα δεν θα μετέχει 
πλέον στα γυρίσματα της σειράς».

Έβρος: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην επίσκεψη 
Μηταράκη για τη νέα δομή-Υβρεις και αντικείμενα
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το μεσημέ-
ρι της Δευτέρας στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας 
προκειμένου να εκφράσει την αντίθεσή του στα σχέδια 
της Κυβέρνησης αναφορικά με το ΚΥΤ Φυλακίου όπως 
αναφέρει το e-evros.gr.
«Οχι στη νέα δομή» είναι το σύνθημα Συλλόγων, Φορέ-
ων αλλά και απλών πολιτών οι οποίοι κρατούσαν πανό 
με συνθήματα περιμένοντας την άφιξη του Υπουργού Με-
τανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη στο Δημαρχείο 
της Ορεστιάδας.
Κατα πληροφορίες μάλιστα στον υπουργό εκτοξεύτηκαν 
αυγά και άλλα αντικείμενα ενώ από τους συγκεντρωμένους 
ακούγονται συνθήματα όπως το «αλήτες, προδότες, πολι-
τικοί» που παραπέμπουν σε ακροδεξιούς σχηματισμούς.
Ο κ. Μηταράκης πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στον 
νομό Έβρου και στο πλαίσιο αυτής αναμένεται να επισκε-
φτεί και το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), 
στο Φυλάκιο Έβρου.
Απευθυνόμενος στον δήμαρχο, πριν την έναρξη της συ-
ζήτησης, ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου σημείω-
σε ότι με μεγάλη χαρά θα συζητήσει τόσο με τον ίδιο όσο 
και με τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα, τους επικεφαλής 
των παρατάξεων αλλά και με την Περιφερειακή Αυτοδι-
οίκηση του Έβρου, στη βάση της μείωσης των ροών και 
της μείωσης των επιπτώσεων και για τον Έβρο και για 
όλη τη χώρα.
«Η πολιτική της κυβέρνησης για τη μείωση των ροών εί-
ναι αδιαπραγμάτευτη. Για την κυβέρνηση της Ν.Δ. οι ροές 
και το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη 
χώρα και εφαρμόζουμε μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική 
πολιτική που βάζει δύο με τρεις στόχους.
Τη μείωση των ροών -και πέρυσι είδατε μειώθηκαν οι 
ροές κατά 80%- και τον περιορισμό των επιπτώσεων στις 
τοπικές κοινωνίες. Σ’ αυτές τις δύο παραμέτρους, στο 
πλαίσιο δηλαδή της μείωσης των ροών και της μείωσης 

των επιπτώσεων και για τον Έβρο και για όλη τη χώρα σ’ 
αυτή τη βάση, με μεγάλη χαρά θα συζητήσω μαζί σας, και 
μ’ εσάς και με τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα, τους επι-
κεφαλής των παρατάξεων αλλά και με την Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση του Έβρου.
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η χώρα μας δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να είναι η πύλη εισόδου για τους λαθρο-
διακινητές για την Ευρώπη. Άρα η φύλαξη των συνόρων, 
οι συνοριοφύλακες και η γραμμή άμυνας, με τα κλειστά 
ελεγχόμενα κέντρα στο βαθμό που θα συζητήσουμε και 
σήμερα, είναι για εμάς απαραίτητα για να μην ξαναβιώ-
σουμε ποτέ αυτά που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης
Εν συνεχεία, ο Υπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με 
αρμόδιους φορείς.

Απερίφραστη καταδίκη από Νέα Δημοκρατία
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκε 
νωρίτερα έξω από το Δημαρχείο Ορεστιάδας ο Υπουρ-
γός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκης. Καμία 
ακραία συμπεριφορά δεν πρόκειται να ανακόψει τις 
διαρκείς προσπάθειες του Υπουργείου για διάλογο με 
τους πολίτες του Έβρου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της 
η Νέα Δημοκρατία.

Εκτός Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου ο Γιώργος Κιμούλης
Ε

πιβεβλημένη χαρακτηρίζει 
η Καλλιτεχνική Διεύθυνση 
του Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου την απόφαση να 

θέσει τον Γιώργο Κιμούλη εκτός του 
φετινού προγράμματος, μετά τις κα-
ταγγελίες εργασιακού εκφοβισμού 
που είδαν το φως της δημοσιότητας. 
«Υπό τη βαριά σκιά των τελευταίων 
εξελίξεων και συγκεκριμένα των 
δημοσιοποιημένων επώνυμων κα-
ταγγελιών συναδέλφων του Γιώργο 
Κιμούλη για προσβολή της προσω-
πικότητάς τους, οδηγηθήκαμε στην 
δυσάρεστη, πλην όμως επιβεβλημέ-
νη, απόφαση να μην συμπεριλάβου-
με τον συγκεκριμένο ηθοποιό στην 
ομάδα των καλλιτεχνών που θα 
συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθηνών 
και Επιδαύρου τη φετινή χρονιά», 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
«Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση βρί-
σκεται σε συνεννόηση με τον πα-
ραγωγό και τον σκηνοθέτη της πα-
ράσταση, για την εξασφάλιση νέας 
συμφωνίας για το φετινό πρόγραμ-

μα, με το ίδιο ή με άλλο έργο, με 
γνώμονα την διασφάλιση των υπό-
λοιπων μελών του θιάσου», επιση-
μαίνεται.
«Πρόθεσή μας δεν είναι να δρά-
σουμε τιμωρητικά, ούτε να ούτε 
να υποκαταστήσουμε τα δικαστή-
ρια. Όμως, θα ήταν ανεύθυνο από 

πλευράς μας εάν παραβλέπαμε τις 
σκληρές και επώνυμες μαρτυρίες 
επαγγελματιών του χώρου μας για 
αντιδεοντολογικές πρακτικές και 
συμπεριφορές που κάθε άλλο παρά 
τιμούν την Τέχνη και τους ανθρώ-
πους της», αναφέρει το Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου. 


