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ΜAΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛEΟΥΣ Γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

BLACKOUT ΣΤΙΣ 
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡEΣ
ΣΕΛ. 21

Νέος γύρος στήριξης
σε όσους πλήττονται 

ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΘOΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚAΚΗΣ ΣΤΗΝ «POLITICAL» 
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•Σοκ από το αρνητικό ρεκόρ των 9.284 κρουσμάτων 
•Τι προβλέπεται για εστίαση, ψυχαγωγία, γήπεδα 
και σχολεία - Επιστρέφει  με 50% η τηλεργασία

NEA MEΤΡΑ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

με αστερίσκους 

•Τι σημειώνει για τέταρτη δόση 
και επέκταση της υποχρεωτικότητας 
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Δ
εν είναι και μικρό πράγμα να έχεις πληρώσει
βαρύ τίμημα για την πατρίδα και τη Δημοκρατία,
να έχεις χάσει τον πατέρα σου σε παιδική ηλι-

κία, να έχεις πολεμήσει μαθητής ακόμα τον κατακτητή,
να έχεις κυνηγηθεί ως αντιστασιακός στα χρόνια της
Δικτατορίας, και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να
ακούς να σε φωνάζουν «προδότη»… 

Στη μακρά διαδρομή του, ο Κάρολος Παπούλιας γεύ-
τηκε νίκες και ήττες, χαρές και πίκρες, με μεγαλύτερη
αυτή στις 28 Οκτωβρίου του 2011 όταν βρέθηκε στο
στόχαστρο των αγανακτισμένων στη Θεσσαλονίκη στη
διάρκεια της παρέλασης που δεν έγινε ποτέ. 

«Λυπάμαι. Λυπάμαι για τους υβριστές. Διάλεξαν μια
μέρα που είναι ντροπή τους. Και είναι και νέοι. Εμείς
πολεμήσαμε για την Ελλάδα. Δεκαπέντε χρονών και
πολεμούσα τον ναζισμό και τους Γερμανούς, μη μου
λένε τώρα “Παπούλια, προδότη’’. Ποιος είναι προδότης;
Να ντρέπονται», ήταν το ξέσπασμα του τότε Προέδρου

της Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε πλήρης ημερών την
Κυριακή. 

Ο Κάρολος Παπούλιας γεννήθηκε το 1929 στο χωριό
Μολυβδοσκέπαστος Ιωαννίνων και ήταν γιος του υπο-
στράτηγου Γρηγορίου Παπούλια. Ήταν νυμφευμένος
με τη Μαρία Πάνου και είχε τρεις κόρες. Αποφοίτησε
από τη Νομική Σχολή Αθηνών και πραγματοποίησε με-
ταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου
(Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις) και στη
συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το
Πανεπιστήμιο της Κολονίας (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο).

Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και εκλεγόταν συνε-
χώς βουλευτής Ιωαννίνων για 26 χρόνια (1977-2004).
Στην πρώτη κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου διορίστη-
κε υφυπουργός Εξωτερικών μέχρι το 1984 και στη συ-
νέχεια αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Την περίοδο 1985-1989 διετέλεσε υπουργός Εξωτε-
ρικών, ενώ στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα 1989-

1990 διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας. Στη θέση του υπουργού Εξωτερικών επανήλθε το
1993 μέχρι το 1996 ενώ διατέλεσε πρόεδρος της Επι-
τροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
της Βουλής. Στις 12 Δεκεμβρίου 2004 προτάθηκε από
τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για το αξίωμα
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπέρ της πρότασης
τάχθηκε και το ΠΑΣΟΚ. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2005
εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον πρώτο γύ-
ρο με 279 ψήφους. Στις 3 Φεβρουαρίου 2010 επανεξε-
λέγη στο ύπατο αξίωμα της χώρας με 266 ψήφους στο
σύνολο των 298 ψηφισάντων.

Αύριο, Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, θα τελεστεί η κηδεία
του με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους. Η εξόδιος
ακολουθία θα πραγματοποιηθεί από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σπυρίδωνος Παγκρατίου αύριο στις 13.00. H κηδεία
του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του, τα Ιωάννινα. 
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Α
λλη μια νέα πραγματικότητα θα
ζήσουμε από τις πρώτες ημέρες
του χρόνου με καινούργια αλλά
δοκιμασμένα μέτρα, έτσι ώστε να

ανακοπεί η διασπορά του κορονοϊού και ει-
δικά της μετάλλαξης Όμικρον. Τα μέτρα
αφορούν κυρίως τη διασκέδαση αλλά και
την τηλεργασία με το ποσοστό της να φτά-
νει στο 50% όπου είναι δυνατόν.

Τα μέτρα αποφασίστηκε να μην εφαρμο-
στούν πριν από τις 3 Ιανουαρίου και το σκε-
πτικό είναι ότι η επιβάρυνση στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας δεν είναι τέτοια που να
κρίνεται σκόπιμη η πρόωρη εφαρμογή
τους. Επίσης, τονίστηκε ότι η λήψη μέτρων
πριν από την Πρωτοχρονιά θα μετέφερε τη
διασκέδαση και την ψυχαγωγία στους
κλειστούς χώρους των σπιτιών.

Άλλωστε, όπως είπε και ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερω-
μένη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου: «Είμαστε σε φάση αποκλιμάκω-
σης ως προς τις εισαγωγές στα νοσοκομεία
και σταδιακής μείωσης στις εντατικές, και
αυτό είναι ενθαρρυντικό και μας δίνει κά-
ποια μικρά περιθώρια χρόνου να ετοιμά-
σουμε τις άμυνές μας απέναντι και στη με-
τάλλαξη Όμικρον». 

Στη συνάντηση αυτή, τόσο ο πρωθυ-
πουργός όσο και η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας επανέλαβαν την έκκλησή τους σε
όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να το πρά-
ξουν, τονίζοντας ότι είναι μονόδρομος για
την ελευθερία μας.

Ο κορονοϊός και οι νέοι 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 75%

των κρουσμάτων εντοπίζεται στις ηλικίες
από 18 έως 59 ετών με κυρίαρχη αναφορά
την ηλικία από 18 έως 30 ετών. Μόλις 6%
των κρουσμάτων έχει ανιχνευθεί στις ηλι-
κίες άνω των 60 ετών και όπως εξήγησε ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, αυτός
είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει φόβος
για επιβάρυνση του ΕΣΥ.

Αυτό που επανέλαβε πολλές φορές,
όμως, ήταν ότι οι νέοι πρέπει να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί ειδικά μετά τη διασκέδα-
ση και είτε να αποφεύγουν να έρχονται σε
επαφή με τους γονείς και τους παππούδες
και τις γιαγιάδες τους, είτε να υποβάλλον-
ται σε τεστ πριν τους συναντήσουν.

Έως 16 Ιανουαρίου
Τα μέτρα ανακοινώθηκαν ύστερα από

μαραθώνια συνεδρίαση της επιτροπής των
ειδικών και κάποια από αυτά, μάλιστα,
έχουν αστερίσκους. Η ισχύς τους θα είναι
από τις 3 έως τις 16 Ιανουαρίου 2022 με
προοπτική επέκτασης, αν οι επιδημιολογι-
κοί δείκτες δεν βελτιωθούν. Οι αστερίσκοι
που μπήκαν από κυβέρνηση και ειδικούς
έχουν να κάνουν τόσο με τη διασκέδαση
όσο και με τα γήπεδα. Εκεί, ξεκαθαρίστηκε
ότι, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει παρέκκλιση
από τα μέτρα, τότε στη διασκέδαση θα απα-
γορευθεί η μουσική και οι αγώνες θα γί-
νονται κεκλεισμένων των θυρών.

Τι θα ισχύσει
Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής

προστασίας (FFP2/KN95), ή διπλής από
τους εργαζόμενους στην εστίαση, στα Μέ-
σα Μαζικής Μεταφοράς, στα σουπερμάρ-
κετ και όπου υπάρχει συνωστισμός.

Τα καταστήματα εστίασης και διασκέδα-
σης θα κλείνουν τα μεσάνυχτα, δεν θα επι-
τρέπονται όρθιοι, θα υπάρχουν μετρικές
αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα και έξι
άτομα ανά τραπέζι.

Στα γήπεδα, η πληρότητα εμβολιασμέ-
νων θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητι-
κότητάς τους, με πλαφόν θεατών τα 1.000
άτομα.

Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων η
επίσκεψη θα γίνεται μόνο με PCR test 48
ωρών, ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα απα-
γορεύονται οι ιατρικοί επισκέπτες και εν-
τατικοποιούνται οι έλεγχοι στα επισκεπτή-
ρια.

Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα θα εφαρμοστεί έως και 50%, ενώ θα
ισχύσει και το κυλιόμενο ωράριο.

Κ Ο Ρ Ο Ν Ο Ϊ Ο Σ

Νέα μέτρα με
...αστερίσκους 
από 3 Iανουαρίου

Στην Ήπειρο ο Μητσοτάκης
Για την Ήπειρο αναχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, με την οικογένειά του, όπου θα
βρίσκεται τις επόμενες δυο μέρες. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η οικογένεια Μητσοτάκη θα διαμείνει στα
Ζαγοροχώρια. Ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει στην
Αθήνα την Τετάρτη προκειμένου να παραστεί στην
εξόδιο ακολουθία για τον Κάρολο Παπούλια.

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Ρολά τα μεσάνυχτα σε
εστίαση και διασκέδαση,
στο 10% η πληρότητα 
στα γήπεδα, επιστρέφει 
η τηλεργασία 



Άδ. Γεωργιάδης:
«16 εταιρείες
αύξησαν τις τιμές 
στις μάσκες» 
Στο… κυνήγι όσων αισχρο-
κερδούν ελέω πανδημίας
έχουν επιδοθεί στο υπουρ-
γείο Ανάπτυξης. Ήδη 16 δια-
δικτυακές εταιρείες έχουν εν-
τοπιστεί που αύξησαν την τιμή
στις μάσκες ενισχυμένης
προστασίας. «Έχουμε βρει 16
ηλεκτρονικές σελίδες που
αύξησαν την τιμή στις ενισχυ-
μένες μάσκες κατά 40%-60%
μέσα σε ένα βράδυ, από την
Πέμπτη που ανακοινώθηκαν
τα νέα μέτρα στην Παρα-
σκευή», είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέν-
τευξή του στον τηλεοπτικό
σταθμό Open και γνωστοποί-
ησε ότι ήδη έχει ετοιμαστεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου το χαρτί ελέγ-
χου και οι εταιρείες θα πρέπει
να αποδείξουν τον λόγο της
αύξησης, διαφορετικά θα
τους επιβληθεί αυστηρό πρό-
στιμο ανάλογα με τον τζίρο
της επιχείρησης.
«Θα πρέπει να αποδείξουν ότι,
από Πέμπτη προς Παρα-
σκευή, αυξήθηκε η τιμή προ-
μήθειας των μασκών», είπε ο
υπουργός και πρόσθεσε ότι
για τα πρόστιμα θα εξαντλήσει
τα όρια του νόμου. «Εκτός από
νομικά, είναι και ηθικά απα-
ράδεκτο να θέλει κάποιος,
επειδή η πανδημία δείχνει ξα-
νά τα δόντια της, να βγάλει
υπερβολικό κέρδος. Εγώ δεν
είπα να μη βγάλουν κέρδος
και για αυτό δεν έβαλα διατί-
μηση. Τους άφησα να έχουν
ένα λογικό, νόμιμο κέρδος»,
είπε ο υπουργός.

Στα ΕΚΑΜ 
ο Θεοδωρικάκος 

Τις εγκαταστάσεις της Ειδικής
Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής
Μονάδας (ΕΚΑΜ) στο Μαρκόπουλο
επισκέφτηκε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη. Ο κ. Θεοδωρικά-
κος, ο οποίος συνοδευόταν από τον
αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη,
σε εκτενή σύσκεψη ενημερώθηκε
από τον διοικητή, αστυνομικό υπο-
διευθυντή Πέτρο Τζεφεράκο για τη
λειτουργία της ειδικής μονάδας της
Αστυνομίας, ενώ συζητήθηκε και
αποφασίστηκε μια σειρά μέτρων για
την αναβάθμιση των υποδομών και
του εξοπλισμού. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη συνομίλησε και με τους άνδρες
της ΕΚΑΜ και αντάλλαξε μαζί τους
ευχές, ενώ σε ανάρτησή του στα so-
cial media σχετικά με την επίσκεψή
του σημείωσε: «Σήμερα (σ.σ.: χθες),
μέρα γενεθλίων, ήταν για εμένα και
μια ξεχωριστή μέρα εργασίας. Επι-
σκέφθηκα τις εγκαταστάσεις της
ΕΚΑΜ στο Μαρκόπουλο. Πρόκειται
για μια υπηρεσία που εγγυάται την
ασφάλεια στη χώρα σε ειδικές κα-
ταστάσεις και απέναντι σε σοβαρούς
κινδύνους. Υψηλό ηθικό, εκπαίδευ-
ση, ετοιμότητα! Αισθάνομαι περη-
φάνια που συνεργαζόμαστε και
υπηρετούμε την πατρίδα μας στον
τομέα της ασφάλειας».
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Ανασχηματισμός
των γενικών
γραμματέων
Μ

πορεί οι εκλογές να απέχουν ακόμη αρ-
κετά, τουλάχιστον 18 μήνες με βάση τις
πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις, η κυ-
βέρνηση όμως προχώρησε χθες σε

έναν μερικό ανασχηματισμό της σύνθεσης των γενι-
κών και ειδικών γραμματέων, καθώς κάποιοι πρό-
κειται να πολιτευτούν, συνεπώς θα έπρεπε να έχουν
παραιτηθεί έως τα Φώτα, όπως ορίζει ο νόμος. Με
δεδομένο ότι έπρεπε να εκδοθούν τα σχετικά ΦΕΚ
μέσα στις γιορτές, η κυβέρνηση ζήτησε από όσους
είναι να αποχωρήσουν να το κάνουν εντός του Δε-
κεμβρίου.

Κάπως έτσι οι μέχρι σήμερα γγ Αντεγκληματικής
Πολιτικής Σοφία Νικολάου, Φορολογικής Πολιτικής
και Δημόσιας Περιουσίας Αθηνά Καλύβα και Τουρι-
στικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου αντικα-
θίστανται προκειμένου να πολιτευθούν, όπως έχουν
εκφράσει την επιθυμία. Κατά τις πληροφορίες της
«Political», η κυρία Νικολάου έχει αποφασίσει να
μετακομίσει από την Α’ Αθηνών στην Εύβοια, όπου η
ΝΔ έχει αυτήν τη στιγμή τρεις βουλευτές (Σ. Κεδίκο-
γλου, Θ. Ζεμπίλης, Σ. Πνευματικός), η κυρία Λοΐζου
που έλκει την καταγωγή της από τη Μύκονο θα είναι
υποψήφια στις Κυκλάδες (η ΝΔ εκλέγει τους Γ.
Βρούτση, Φ. Φόρτωμα, Κ. Μονογυιού), ενώ η κυρία
Καλύβα βαίνει προς το ψηφοδέλτιο της Θεσπρωτίας
(«γαλάζιος» βουλευτής ο Β. Γιόγιακας). Στη θέση της
κυρίας Νικολάου πηγαίνει ο Κωνσταντίνος Παπαθα-
νασίου, στη θέση της κυρίας Λοϊζου η Ολυμπία Ανα-
στασοπούλου (στέλεχος του Ποταμιού και πολιτεύ-
τρια της ΝΔ) και στη θέση της κυρίας Καλύβα ο Μα-
νώλης Μαστρομανώλης.

Κατά τ’ άλλα, εκτός σχήματος βρέθηκε ο γενικός
γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζερά-
κος, ο οποίος ακούστηκε ως ο παραλήπτης της μελέ-
της Τσιόδρα - Λύτρα. Ο κ. Πρεζεράκος είχε «τελει-
ώσει» από το υπουργείο εδώ και καιρό και στη θέση

του είχε «κλειδώσει» η μέχρι πρότινος ειδική γραμ-
ματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Με-
τανάστευσης και Ασύλου.  Εκτός σχήματος βρέθηκε
και ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους Φώτης Κουρμούσης, ο οποίος ήταν στη θέση
από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θέτει ισχυρή
υποψηφιότητα για τη θέση του αναπληρωτή CEO στο
ΤΧΣ. Στη θέση του κ. Κουρμούση πηγαίνει το άλλοτε
στέλεχος του ESM Μαριαλένα Αθανασοπούλου.

Προεδρία της κυβέρνησης
Από εκεί και πέρα, ο άλλοτε «γαλάζιος» βουλευ-

τής και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης Δημή-
τρης Γαλαμάτης αναλαμβάνει γενικός γραμματέας
Επικοινωνίας στη θέση του Γιάννη Μαστρογεωργίου.
Ο κ. Μαστρογεωργίου αναλαμβάνει την Ειδική Γραμ-
ματεία Προοπτικής Διεύρυνσης (Foresight) στην
Προεδρία της Κυβέρνησης. Θα συνεργάζεται άμεσα
με τον γγ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη,
συμβάλλοντας στην πιο στενή παρακολούθηση των
διεθνών τάσεων και στη χάραξη αντίστοιχων πολιτι-
κών σε μακροπρόθεσμη βάση. Σημαντικές είναι οι
αλλαγές στο υπουργείο Εργασίας, όπου δημιουργεί-
ται μια ενιαία δομή, η ΓΓ Εργασίας με δύο υποδομές:
τη ΓΓ Εργασιακών Σχέσεων με προϊσταμένη τη νυν
γενική γραμματέα Άννα Στρατινάκη και τη ΓΓ Ενί-
σχυσης Απασχόλησης με προϊσταμένη την Ελένη
Γιώτη. Τέλος, στο υπουργείο Περιβάλλοντος επανέρ-
χεται η ΓΓ Δασών υπό τον Κωνσταντίνο Αραβώση, ο
οποίος ήταν γενικός γραμματέας, και στη θέση του κ.
Αραβώση αναλαμβάνει ο Πέτρος Βαρελίδης. 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Αντιπολιτευτικές κορόνες με
αφορμή τους νέους γενικούς
γραμματείς που ανακοίνωσε
η κυβέρνηση

Η
παραίτηση των γενικών γραμμα-
τέων της κυβέρνησης κρατά σε
υψηλά επίπεδα το πολιτικό θερ-
μόμετρο μεταξύ κυβέρνησης και

αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χθες, Δευτέρα,
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε
τους νέους γενικούς γραμματείς καθώς και
τη δημιουργία τριών ακόμη νέων γενικών
γραμματειών. 

Η αξιωματική αντιπολίτευση σήκωσε το
γάντι, υποστηρίζοντας πως οι γενικοί γραμ-
ματείς -ανάμεσά τους και η Σοφία Νικολά-
ου- παραιτήθηκαν για να μπορούν έτσι να
συμμετάσχουν στην επικείμενη εκλογική
διαδικασία, γεγονός που αποδεικνύει πως η
προεκλογική υπόσχεση για αποκομματικο-
ποίηση και κυβέρνηση «αρίστων» εξελίχθη-
κε σε μετεκλογικό ρεσάλτο των «φιλελεύθε-
ρων» και «αντικρατιστών» γαλάζιων παιδιών
σε κρατικές θέσεις και δημόσιο χρήμα, με
αποκορύφωμα την κυρία Νικολάου που σε
δύο χρόνια κατέρριψε όλα τα ρεκόρ απευ-
θείας αναθέσεων εκατομμυρίων σε εταιρεί-
ες-φαντάσματα. 

Στην ίδια ανακοίνωση, μάλιστα, τονίζεται
πως όλα αυτά θα διερευνηθούν μέχρι τελευ-
ταίου ευρώ, ενώ κάλεσαν και τον πρωθυ-
πουργό να παραιτηθεί: «Μιας και οι γενικοί
γραμματείς έκαναν την αρχή, καλούμε τον κ.
Μητσοτάκη μέρες που είναι να τους ακολου-
θήσει και να παραιτηθεί μια ώρα αρχύτερα,
για να σώσουμε ό,τι σώζεται και στην πανδη-
μία και στην κρίση της ακρίβειας».

Στην αντεπίθεση και ο Χαρίτσης
Την ίδια ώρα, επίθεση στην κυβέρνηση για

την κακή διαχείριση της πανδημίας άσκησε
και ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξης Χαρίτσης. Αν και είχαμε καιρό να
δούμε στις επάλξεις τον βουλευτή Μεσση-
νίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος επανήλθε χθες με
δήλωσή του στην εφημερίδα «Real», υπο-
γραμμίζοντας πως η κυβέρνηση γνώριζε,
αλλά δεν έκανε τίποτα για την ενίσχυση του
ΕΣΥ και ειδικότερα για την επέκταση του δι-
κτύου των ΜΕΘ. «Η χώρα οδεύει σε σύγ-
κρουση με δύο παγόβουνα -την πανδημία
και την ακρίβεια- και ο κύριος Μητσοτάκης

αντί να κάνει κάτι για αυτό, είτε δίνει συγχα-
ρητήρια στον εαυτό του είτε ασχολείται με
την προώθηση μιας αντικοινωνικής ατζέντας
που θα κάνει την πρόσκρουση ακόμα πιο
επώδυνη. Η χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπί-
σει τις τεράστιες αυτές δυσκολίες με μια κυ-
βέρνηση αρνητών της πραγματικότητας»,
επεσήμανε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 

«Σωστά ζήτησε ο Τσίπρας εκλογές»
Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που θα ακο-

λουθήσει μέχρι τις εκλογές, θα κινηθεί στην
επιθετική γραμμή που χάραξε ο πρόεδρος
Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής, ζη-
τώντας από την κυβέρνηση να προκηρύξει
εκλογές. Πηγές της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν

λόγο για κίνηση ματ του Τσίπρα να ζητήσει
εκλογές τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή:
«Νομίζω πως σωστά έπραξε και συσπείρω-
σε έτσι το κόμμα και τράβηξε προς τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ όσους λοξοκοιτούσαν προς το ΚΙΝΑΛ.
Βέβαια, βλέπεις, ήδη ξεφούσκωσε το σωσί-
βιο Ανδρουλάκη, όσο και να του κάνουν την
αγιογραφία του τα κανάλια, δεν έχει ρεύμα.
Ήταν κίνηση ματ οι εκλογές». 

Παναγιωτόπουλος: Μέσα στον Ιανουάριο Belh@rra, Rafale 
Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η αμυντική θωράκι-

ση της χώρας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέλυ-
σε το χρονοδιάγραμμα του εξοπλιστικού προγράμ-
ματος στην εθιμοτυπική συνάντηση με τους διαπι-
στευμένους συντάκτες του υπουργείου, σύμφωνα
με το οποίο τον Ιανουάριο του 2022 θα κατατεθεί στη
Βουλή η σύμβαση για την πρόσκτηση των τριών
φρεγατών Belh@rra. Τον ίδιο μήνα -με πιθανότερη
ημερομηνία τις 19 Ιανουαρίου- θα φτάσουν στην Ελ-
λάδα τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale. 

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ζήτησε την εμπλοκή ελλη-

νικών εταιρειών τού κλάδου της αμυντικής βιομη-
χανίας στη διαδικασία ναυπήγησης των τριών φρε-
γατών, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι οι Γάλλοι μάς προ-
σφέρουν τα δύο πλοία «πολύ γρήγορα» και συγκε-
κριμένα μέσα στο 2025. Εξάλλου, όπως είπε, υπάρ-
χει ειδική πρόβλεψη για τη διασύνδεση των αμυντι-
κών βιομηχανιών Ελλάδας - Γαλλίας στην αμυντική
συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες. Συνολικά,
όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, θα διατεθούν
5 δισ. ευρώ για το Πολεμικό Ναυτικό εκ των οποίων
περίπου τα 3 δισ. αφορούν τη σύμβαση για την πρό-

σκτηση των φρεγατών Belh@rra ενώ ποσό της τά-
ξης του 1,5 δισ. ευρώ θα δοθεί για την απόκτηση
τεσσάρων κορβετών και περίπου μισό δισ. ευρώ για
την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ. 

Επισήμανε ότι το υπουργείο συνεχίζει να κινείται
στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης της συνεργασίας
με τις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι πιθανότα-
τα τον Φεβρουάριο αναμένεται επίσκεψη του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο
αλλά και συνάντηση του ιδίου του Νίκου Παναγιω-
τόπουλου με τον Αμερικανό ομόλογό του. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει
στο «σκληρό ροκ»
με το Μαξίμου



Γ
ια τον διπλό στόχο του υπουργείου Υγείας σε σχέ-
ση με την επίσπευση της εμβολιαστικής κάλυψης
του πληθυσμού, την αποτελεσματικότητα του μέ-
τρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού στην ηλι-

κιακή ομάδα των 60 ετών και άνω και τη σημασία της ανα-
μνηστικής δόσης μιλά στην «Political» o γενικός γραμματέ-
ας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους. Παράλληλα, δεν αποκλείει την επέκταση του μέτρου
της υποχρεωτικότητας και απαντά αν θα χρειαστούμε και
τέταρτη δόση αλλά και πόσο ανησυχεί τους ειδικούς η πα-
ραλλαγή Όμικρον.

Σε ποια φάση βρίσκεται η εμβολιαστική κάλυψη του
πληθυσμού και ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος;
Τη στιγμή αυτή έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι

από 16.960.000 εμβολιασμοί και πριν από λίγες μέρες ξε-
περάσαμε το 70% εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού πλη-
θυσμού με τουλάχιστον μία δόση και το 80% εμβολιαστικής
κάλυψης του ενήλικου πληθυσμού με μία δόση. Δεδομέ-
νου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας έχει
πλέον εμβολιαστεί, ο στόχος μας είναι διπλός. Κατ’ αρχάς
να συνεχίσουμε με γρήγορους ρυθμούς τον εμβολιασμό με
την αναμνηστική δόση και επίσης να πείσουμε όσους συμ-
πολίτες μας δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν, για
να προστατεύσουν την υγεία τους και την υγεία των αγαπη-
μένων τους.

Το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
στους άνω των 60 απέδωσε καρπούς;
Αδιαμφισβήτητα απέδωσε. Ήδη περισσότεροι από

112.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί, 26.000 έχουν
κλείσει το ραντεβού τους και έχουμε 19.000 αιτήσεις για
κατ’ οίκον εμβολιασμό. Άρα, ένα μεγάλο ποσοστό της ηλι-
κιακής αυτής ομάδας, περίπου το ένα τρίτο μέχρι στιγμής,
έχει ήδη εμβολιαστεί ή έχει κλείσει ραντεβού. Το σημαντι-
κότερο είναι ότι καθημερινά κλείνονται περίπου 5.000 νέα
ραντεβού. 

Κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επεκταθεί η υποχρεω-
τικότητα;
Τα μέτρα που αφορούν το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα

εξετάζονται πάντα με βάση τα επιστημονικά και επιδημιο-
λογικά δεδομένα. Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη το μέ-
τρο της υποχρεωτικότητας στους άνω των 60, το οποίο έχει
αποδώσει. Το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα λειτουργεί
στην πλήρη δυναμικότητά του και τον Δεκέμβριο θα ξεπε-
ράσουμε τα 3.000.000 εμβολιασμούς. Στη συνέχεια και
ανάλογα με τις εξελίξεις με την Όμικρον θα εξετάσουμε
εάν χρειάζονται νέα μέτρα.

Η λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όσους άνω
των 60 δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση λειτούργησε ως
μέσο πίεσης;
Το πρόγραμμα της αναμνηστικής δόσης πηγαίνει εξαιρε-

τικά καλά και είμαστε αρκετά μπροστά ειδικά σε σχέση με
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότεροι από
5.770.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβο-

λιασμό τους και είναι δικαιούχοι της αναμνηστικής δόσης,
με το 75% αυτών, δηλαδή 4.325.000, είτε να έχει εμβολια-
στεί είτε να έχει προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους.

Ειδικά το μέτρο για την αναμνηστική δόση επτά μήνες
μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους για τους πολί-
τες άνω των 60 ετών έχει παρουσιάσει σημαντικά αποτελέ-
σματα, με πάνω από το 90% των πολιτών που είναι δικαιού-
χοι, δηλαδή 2.130.000 πολίτες άνω των 60, να έχει εμβολια-
στεί ή να έχει προγραμματισμένο ραντεβού, και μόνο ένας
μικρός αριθμός συμπολιτών μας άνω των 60 να μην έχει
εμβολιαστεί ή προγραμματίσει το ραντεβού του. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί όλες οι μέχρι τώρα επιστημονι-
κές μελέτες δείχνουν ότι η τρίτη δόση είναι απαραίτητη για
την προστασία μας από τη μετάλλαξη Όμικρον.

Εγώ έκανα χθες την τρίτη δόση. Αρκεί ή έρχεται και τέ-
ταρτη;
Και πολύ ορθά κάνατε! Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει

ακόμη επιστημονική συζήτηση για την τέταρτη δόση εκτός
από το Ισραήλ, όπου υπάρχει μια σκέψη. Οι μελέτες, όπως
έχουμε ήδη αναφέρει, δείχνουν ότι η τρίτη δόση καλύπτει
και τη μετάλλαξη Όμικρον. Θα πρέπει να έχουμε μια καλύ-
τερη εικόνα για την Όμικρον και ακολούθως με βάση τις
οδηγίες των επιστημόνων θα κριθεί εάν θα χρειαστεί να
επαναλάβουμε τον εμβολιασμό.

Πώς ανταποκρίνονται οι γονείς στο άνοιγμα των ραντε-
βού για εμβόλια στα παιδιά; Υπάρχει διστακτικότητα;
Μέχρι στιγμής έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ήδη

έχουν κλειστεί 40.000 ραντεβού και περισσότερα από
12.000 παιδιά έχουν εμβολιαστεί. Αυτή τη στιγμή είναι κα-

λυμμένα τα ραντεβού σχεδόν σε όλη τη χώρα. Για αυτό θα
ανοίξουμε αρκετές χιλιάδες νέα ραντεβού μετά την πρώτη
μεγάλη παραλαβή που θα έχουμε στις 3 Ιανουαρίου 2022. 

Σας ανησυχούν οι γιορτές; 
Αυτό που μας ανησυχεί είναι η εξάπλωση της μετάλλα-

ξης Όμικρον. Είμαστε σίγουροι ότι είναι αρκετά πιο μεταδο-
τική από τη Δέλτα, αλλά ακόμη δεν έχουμε την πλήρη επι-
στημονική γνώση όσον αφορά τη νοσηρότητα και τη θνητό-
τητα. Στη χώρα μας, εδώ και αρκετές εβδομάδες έχουμε
εφαρμόσει επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε το εμβολια-
στικό μας πρόγραμμα, τα οποία τώρα βλέπουμε να εφαρ-
μόζονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε επε-
κτείνει το ωράριο των εμβολιαστικών κέντρων στις 14 ώρες,
ενώ η Αγγλία μόλις προχθές το επέκτεινε στις 12 ώρες, ακό-
μα έχουμε ξεκινήσει την επταήμερη λειτουργία των εμβο-
λιαστικών κέντρων εδώ και περίπου έναν μήνα.

Τι θα λέγατε σήμερα σε όσους επιμένουν να είναι αρνη-
τές εμβολιασμού;
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χάρη στον εμβολιασμό

έχουν σωθεί χιλιάδες συμπολίτες μας. Και αυτό που θέλω να
τονίσω σε αυτούς που εξακολουθούν να διστάζουν είναι να
κλείσουν τα αυτιά τους στις ψεύτικες φωνές και να ακολου-
θήσουν τον δρόμο της επιστήμης, τον δρόμο της ιατρικής. Ο
εμβολιασμός και σε αυτήν τη πανδημία και σε προηγούμε-
νες πανδημίες στην παγκόσμια ιστορία είναι το ισχυρότερο
όπλο. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, να ρωτήσουν τον
γιατρό τους, να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα για να
συζητήσουν και να κάνουν το βήμα να εμβολιαστούν. Τα εμ-
βόλια είναι ασφαλή και μας προστατεύουν. Μ
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Στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

«Κλείστε τα αυτιά σας
στις ψεύτικες φωνές
και εμβολιαστείτε» 



ΟΟι «λίρες εκατό» 
του ανασχηματισμού
γραμματέων 
Κάνοντας διακριτικά ρεπορτάζ, κατάφερα να
μάθω ότι οι «λίρες εκατό» στους οποίους το
Μέγαρο ποντάρει πολλά είναι ο Ηρακλής Μο-
σκώφ, με τεράστιο βιογραφικό και εμπειρία σε
θέματα Ανθρώπινης Ασφάλειας και Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, αλλά και η κυρία Μαρια-
λένα Αθανασοπούλου, η οποία αναλαμβάνει
ειδική γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους. Στο πρόσωπό της το Μαξίμου κερδίζει
το στοίχημα του brain gain, αφού η κυρία Αθα-
νασοπούλου έχει εργαστεί ως αναπληρώτρια
επικεφαλής Ανάλυσης Οικονομικού Κινδύνου
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ως οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα. Το καλύτερο σας το κράτησα για το τέλος.
Μεγάλη αναβάθμιση έρχεται για τον μέχρι
πρότινος ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιω-
τικού Χρέους Φώτη Κουρμούση. Οδεύει για δι-
οικητής δημόσιου οργανισμού με τις ευλογίες
του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.

To σκάνδαλο με τις χρυσές
βίζες στην Κύπρο
Οι αστυνομικές έρευνες και οι ανακρίσεις για
το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων»
έχουν ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η Νομική Υπηρεσία της Κύπρου έχει
εδώ και μια εβδομάδα στα χέρια της έναν ογ-
κωδέστατο φάκελο, στον οποίο υποβάλλονται
εισηγήσεις για
ποινικές διώ-
ξεις εναντίον
αρκετών προ-
σώπων. Σε αυτά
τα πρόσωπα
περιλαμβάνον-
ται ο πρώην
πρόεδρος της
Κυπριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και
ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης
Τζιοβάννης, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό
ρόλο στο ντοκιμαντέρ του Al Jazzera «The
Cyprus Papers Undercover», η δημοσιοποί-
ηση του οποίου άνοιξε τον ασκό του Αιόλου
για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα. Η
Κομισιόν φαίνεται αποφασισμένη να επιβάλει
κυρώσεις για τα «χρυσά διαβατήρια», αν η
Κύπρος δεν συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά
κριτήρια. Τη διασύνδεση της πορείας των
διώξεων για το πολύκροτο σκάνδαλο με τη
διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στις
Βρυξέλλες την έκανε ο ίδιος ο Ευρωπαίος
επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς σε
συνέντευξή του στην «Καθημερινή Κύπρου».

Πρωτοχρονιά στο Ντουμπάι

Επανέρχομαι στο κοσμικό ρεπορτάζ. Όσοι
έχετε φουσκωμένο πορτοφόλι προλαβαίνετε
στο παρά πέντε να κλείσετε για το covid free
αγαπημένο Ντουμπάι. Χαμός θα γίνει και φέ-
τος. Ήδη από την παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς και έπειτα το «Nammos» έχει δύο
events που θα προσελκύσουν γνωστά ονόμα-
τα. Ο Βασίλης Τσιλιχρήστος θα ανέβει στα
decks του «Nammos» την 1η Ιανουαρίου μαζί
με τον Αιγύπτιο τραγουδιστή Αμρ Ντιαμπ, ο
οποίος θα τραγουδήσει για τους τυχερούς πε-
λάτες που θα δώσουν το «παρών». Στις 5 του
μήνα τη σκυτάλη θα πάρει ο Αντώνης Ρέμος,
συνεπικουρούμενος από τους Ισπανούς Gip-
sy Kings, οι οποίοι θα ανοίξουν τη βραδιά…

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ψάχνει εναγωνίως
για νέο διευθυντή της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του Κινήματος Αλλα-
γής. Η θέση απαιτεί έναν έμ-
πειρο πολιτικό που να ξέρει να
διαβάζει νομοσχέδια. Οι πε-
ρισσότερες πιθανότητες συγ-
κλίνουν στο πρόσωπο του
πρώην βουλευτή Βαγγέλη Αρ-
γύρη. Ο Γιαννιώτης πολιτικός
έχει γράψει χιλιόμετρα και ως
υφυπουργός Γεωργίας και ως αντιπρόεδρος
της Βουλής στο παρελθόν και έχει μεγάλη
εμπειρία… 

Το στοίχημα 
της Ειρήνης 
Αγαπηδάκη

Π
άει και ο Παναγιώτης Πρεζεράκος από
το υπουργείο Υγείας. Το κλίμα ήταν βα-
ρύ για τον μέχρι πρότινος γενικό γραμ-

ματέα Δημόσιας Υγείας και αποφάσισε ο άν-
θρωπος να «αφοσιωθεί» στα πανεπιστημιακά
του καθήκοντα. Έφυγε αθόρυβα παρά τον τε-
ράστιο θόρυβο που δημιουργήθηκε με την πο-
λύκροτη έκθεση Τσιόδρα - Λύτρα. Ο ίδιος πάν-
τως ο κ. Πρεζερά-
κος δήλωνε δεξιά
και αριστερά ότι
είχε άγνοια για τη
μελέτη. Περισσό-
τερο... αριστερά
τα δήλωνε, αλλά
αυτό είναι δι-
καίωμά του. Δεν
ήξερε, λέει, ούτε
την ύπαρξή της…
Μάλιστα, καταλά-
βαμε. Στη θέση του, όπως μάθατε, ανέλαβε η
κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία χαίρει ιδιαι-
τέρας εκτιμήσεως του πρωθυπουργού. Σημει-
ωτέον, όταν ανέλαβε την ειδική γραμματεία για
την Προστασία των Ασυνόδευτων, εδέχθη χυ-
δαίες επιθέσεις στα social media. Μόνο που η
κυρία Αγαπηδάκη κέρδισε την απόλυτη εμπι-
στοσύνη του πρωθυπουργού και έκανε έργο με
τα ανήλικα. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τής
δίνει ένα πολύ κρίσιμο πόστο, αυτό της γενικής
γραμματέως Δημόσιας Υγείας.

Πονοκέφαλο από το πουθενά
έχουν προκαλέσει οι αναρτή-
σεις του Ηλία Μόσιαλου με τα
«μαμίδια» που χλευάζουν

αστόχως την Παναγία. Έχει ξε-
σηκωθεί θύελλα αντιδράσεων όχι

μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας αλλά και
στη «γαλάζια» πολυκατοικία. Οι αναρτήσεις του
έχουν φέρει σε δύσκολη θέση το Μαξίμου αλλά
και υπουργούς της ΝΔ, οι οποίοι φρόντισαν να πά-
ρουν αποστάσεις από τον Μόσιαλο. Πρώτος ο βου-
λευτής Κώστας Κυρανάκης και αμέσως μετά ο
Άδωνις Γεωργιάδης επέκριναν τον κ. Μόσιαλο δια-
χωρίζοντας πλήρως τη θέση τους.
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Η επαναφορά 
του Βαγγέλη Αργύρη
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Το φρένο - γκάζι 
στον Σκαραμαγκά  

Ο εφοπλιστής Προκοπίου ακόμη διατηρεί την
εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση και περιμένει
ο άνθρωπος να προχωρήσει το project του Σκα-
ραμαγκά και να μη γίνει, όπως συνηθίζεται στην
Ελλάδα, άλλο ένα γιοφύρι της Άρτας. Να μην
τραβήξει σε βάθος η ιστορία με τις προσφυγές
και μετατραπεί σε μια υπόθεση τύπου «Ελληνι-
κό». Ο ίδιος ο Γιώργος Προκοπίου λέει ότι «αυτή
η κυβέρνηση κρατά τις υποσχέσεις της και τα
χρονοδιαγράμματά της» και «μας δίνει τη δυνα-
τότητα να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας». Βέ-
βαια, να σας πω την αλήθεια δεν τον βλέπω τον
άνθρωπο να περιμένει καμιά δεκαριά χρόνια
για τη συγκεκριμένη επένδυση… «Είναι μια
στρατηγική επένδυση, την οποία όλοι πρέπει να
τη δούμε με αυτό το μάτι. Ελπίζω να το αντιλη-
φθούν όλοι και να μη μας αρχίσουν φρένο -
γκάζι συνέχεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Προκοπίου. Χαρά στο κουράγιο του πάντως…



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
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Η παρέμβαση Πλεύρη 
για τα ποτά-μπόμπες
M

ια μητέρα έγραψε στα social media με το ψευδώνυμο Αννιώ για το φλέγον
θέμα με τα ποτά-μπόμπες. Και έγραψε ότι η κόρη της, παρόλο που προσέ-
χει και είναι μετρημένη στη διασκέδαση, έφτασε στο νοσοκομείο σχεδόν

χωρίς τις αισθήσεις της εξαιτίας ποτού-μπόμπας που κατανάλωσε σε μαγαζί. Εντε-
λώς συμπτωματικά τις αναρτήσεις της τις διάβασε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης, ο οποίος επικοινώνησε αμέσως μαζί της και ζήτησε να μάθει περισσότερα,
ώστε να πάρει πρωτοβουλίες, αφού το θέμα άπτεται και της δημόσιας υγείας. Η έκ-
πληξη της Αννιώς ήταν μεγάλη και την εξέφρασε με τη σειρά της ξανά σε νέα ανάρ-
τηση, διατυπώνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θάνο Πλεύρη. «Ευχαριστώ τον
υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη που κάθισε και ενημερώθηκε για το θέμα που έγρα-
ψα σήμερα το πρωί με την κόρη μου εδώ στο τουίτερ και ενδιαφέρθηκε να μάθει
λεπτομέρειες. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους πολιτικούς. Ευχαριστώ θερμά, κύριε
Πλεύρη, και ελπίζω να πράξετε τα δέοντα».

«Η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας θα είναι διαρκείας και θα κοστίσει ακριβά»,
τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, στη
συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην ελληνική έκδοση του «Forbes». Ο κ.
Μυτιληναίος ασκεί κριτική στην ΕΕ, η οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά, βιάστηκε και προσεγγίσει
το θέμα της ενεργειακής μετάβασης με άναρχο τρόπο και χωρίς σχέδιο. Ταυτόχρονα, ο κ.
Μυτιληναίος επισημαίνει ότι δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια στους πολίτες σε σχέση το
υπερφιλόδοξο πλάνο μείωσης των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη. Ως προς τη γεωπολιτική
διάσταση της κρίσης, ο ίδιος εκτιμά ότι θα απαιτηθεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να
μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Να πω ότι έχει άδικο ο Μυτιληναίος;
Φωτιά θα πέσει να με κάψει… Δυστυχώς θα δικαιωθεί…
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Ο Μπακογιάννης
και η... κάνναβη
Χαμός έγινε με την είδηση ότι ο Κώστας
Μπακογιάννης έλαβε άδεια για την καλ-
λιέργεια και την επεξεργασία φαρμακευ-
τικής κάνναβης. Στην αρχή έπαθα ένα μι-
κρό εγκεφαλικό μέχρι να διαπιστώσω ότι
πρόκειται για άλλον Κώστα Μπακογιάν-
νη, του Χρήστου και όχι του Παύλου. Δεν
πρόκειται δηλαδή για τον δήμαρχο Αθη-
ναίων αλλά για έναν επιχειρηματία από το
Αγρίνιο. Ο άνθρωπος σε συνεργασία με
Καναδούς και Πολωνούς ξεκινά μια
επένδυση άνω των 4 εκατ. ευρώ σε μια
έκταση 30,35 στρεμμάτων στο Μπούζι του
Αγρινίου. Ο άλλος ο Μπακογιάννης, ο Κώ-
στας του Παύλου, έχει άλλα προβλήμα-
τα… Ακόμη το φυσάει αυτό με τα 200 χι-
λιάρικα στον Σάκη. 

Ακούω εντόνως ότι τον
ερχόμενο Ιούνιο, όταν λήγει η
θητεία του προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου του
ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη, η
κυβέρνηση θα επιμείνει στο
θέμα της ανανέωσης της
θητείας του παρά τις διαφωνίες
των Κινέζων. Η πρόθεση της
κυβέρνησης έχει
γνωστοποιηθεί προς τους
Κινέζους της State Grid, οι
οποίοι κατέχουν το 24% και
έχουν -βάσει συμφωνίας
μετόχων- «λόγο» στην επιλογή
της διοίκησης. Θα μου πείτε,
έχουμε έξι μήνες ακόμη…

Προβλήματα 
στο Νεώριο Σύρου

Ανάπτυξη με επιθέσεις και δικαστή-
ρια δεν γίνεται. Εκτός από την κόντρα
που έχει ο ιδιοκτήτης του Ναυπηγείου
στη Σύρο με το Περιβαλλοντικό Παρα-
τηρητήριο, έμ-
πλεξε και στην
υπόθεση ο
Ρουβίκωνας. Ο
ιδιοκτήτης της
ΟΝΕΧ, ο Ελλη-
νοαμερικανός
επιχειρηματίας
Πάνος Ξενοκώστας, κατέθεσε μήνυση
κατά παντός υπευθύνου. Σε ανακοίνω-
σή της η εταιρεία κάνει λόγο για «ιδιό-
τυπους “πλασιέ” επιχειρηματικών και
ανθελληνικών συμφερόντων» και δε-
σμεύεται ότι «σύντομα όλοι οι υπεύθυ-
νοι θα λογοδοτήσουν» για την επίθεση
της αναρχικής συλλογικότητας στα
γραφεία της στην Αθήνα ανήμερα τα
Χριστούγεννα. Της αναπτύξεως γίνεται
δηλαδή… 

Σκληρή κριτική κατά της ΕΕ από τον Μυτιληναίο

Η ποταμίσια και ο σαμαρικός 
Από τους νέους γραμματείς ξεχώρισα δύο αρκετά κα-

λά βιογραφικά με ιδιαίτερο πολιτικό παρελθόν, πράγμα
που δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίνει ευκαι-
ρίες μόνο σε στενά κομματικούς, αλλά δίνει ιδιαίτερο
βάρος στα βιογραφικά των ανθρώπων. Η κυρία Ολυμπία
Αναστασοπούλου, που αναλαμβάνει γενική γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, προέρχεται από
το Ποτάμι. Ήταν δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλή-
ρου και υποψήφια βουλευτής με το κόμμα του Σταύρου
Θεοδωράκη. Ωιμέ, τώρα που το θυμήθηκα, τελικά στο
Τουρισμού δεν πήγε ο Πάνος ο Αρκουμανέας… Θρήνος και οδυρμός. Το αφήνω αυτό για
το μέλλον. Πάμε, τέλος, και στον νέο γενικό γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής που
παίρνει τη θέση της Σοφίας Νικολάου. Είναι ο Κώστας Παπαθανασίου, πολιτευτής Φωκί-
δας και αδερφικός φίλος του Αντώνη του… Καλαματιανού. Τον είχε κάνει ένα φεγγάρι
υποδιοικητή του ΙΚΑ ο Σαμαράς. Είδες πόσο μεγάλη καρδιά είναι ο πρόεδρος Κυριάκος.
Δεν έχει κόμπλεξ. Όποιος αξίζει προχωράει.



Α
ν νομίζετε ότι τα μαχαίρια βγαίνουν μόνο στον χώρο
της πολιτικής, γελιέστε! Εσχάτως, βγαίνουν «χασαπο-
μάχαιρα», μάλιστα, και στον ιατρικό χώρο, και ιδιαίτε-

ρα μεταξύ εκείνων που στα χρόνια της πανδημίας έχουν γίνει
τηλεαστέρια και θέλουν να πιάσουν πόστο στην πολιτική. Μα-
θαίνω, λοιπόν, ότι στο πνεύμα… της αγάπης των Χριστουγέν-
νων, γνωστός επιστήμονας προμηθεύει γνωστό υφυπουργό
της κυβέρνησης με στοιχεία που αποδεικνύουν την άρρηκτη
σχέση τηλεαστέρα συναδέλφου του επιστήμονα με δύο μεγά-
λες φαρμακευτικές εταιρείες. 

Ο υφυπουργός τα κρύβει στο συρτάρι και θα τα διοχετεύσει

στην ώρα τους. Αν και όταν, δηλαδή, ο γνωστός γιατρός απο-
φασίσει να δοκιμάσει την τύχη του στην ίδια εκλογική πίστα.

Ε, ρε, γλέντια. Φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει καθ’
οδόν για τις εκλογές, οι οποίες, πάντως, σας ενημερώνω
ότι ο Κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν στη λήξη της τε-
τραετίας. 

Κι ας τον πιέζουν όλο και περισσότερο να τις κάνει την άνοι-
ξη ή το αργότερο τον Σεπτέμβριο, για να μην προλάβει ούτε ο
Ανδρουλάκης να ανδρωθεί πολιτικά, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανα-
κάμψει, ούτε η ΝΔ να καταγράψει τη φθορά που είναι δεδο-
μένο ότι θα έχει όσο περνούν οι μήνες. 

Ο Σταϊκούρας, 
ο Οικονόμου και 
το μήλον της έριδος 

Ανακουφισμένοι ένιωσαν από τις αλλαγές
στους γενικούς γραμματείς ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ και κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Δεν παραιτήθηκε για να πολι-
τευθεί ο γγ του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων Κώστας Μπαγινέτας.  Και οι
τρεις κατάγονται από τη Φθιώτι-
δα. Και ο κ. Μπαγινέτας πιεζό-
ταν από το Μαξίμου να πολιτευ-
θεί δεδομένης της εκτίμησης της
οποίας χαίρει στον αγροτικό κό-
σμο. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί
να προσφέρει περισσότερο στην κυβέρνηση
από τη θέση την οποία ήδη κατέχει από το
2019. Η επόμενη φάση ανταγωνισμού μεταξύ
των κ.κ. Σταϊκούρα και Οικονόμου είναι ποιος
θα προσεταιρισθεί τον κ. Μπαγινέτα!

Η Τόνια και τα
καλικαντζαράκια

Μαύρες γιορτές περνάει, όπως μαθαίνω, η
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Τόνια Αντωνίου, η οποία
θυμίζω ότι ήταν πρώτη επιλαχούσα και πήρε
τη θέση της εκλιπούσας Φώφης Γεννηματά
στη Βουλή. Όλα τα Χριστούγεννα τα
πέρασε ρωτώντας φίλους και
γνωστούς αν ευσταθούν οι φή-
μες που θέλουν τον Νίκο Αν-
δρουλάκη να πολιτεύεται στις
εκλογές στον Νότιο Τομέα της
Αττικής, εκεί, δηλαδή, όπου
εκλεγόταν και η Γεννηματά.

ΥΓ.: Μόνο τα καλικαντζαράκια δεν έχει ρω-
τήσει η Τόνια. Για καλό της, δηλαδή, γιατί θα
της έλεγαν: Ισχύει, ισχύει! 

Ο υφυπουργός, ο τηλεαστέρας γιατρός, 
τα φαρμακερά τιμολόγια και οι εκλογές 
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Ο διακριτικός
υπουργός και η βίλα
στην Αράχοβα  
Ομολογώ ότι η παρουσία του στην
Αράχοβα τις μέρες των Χριστουγέννων
ήταν αρκετά διακριτική. Ο
συγκεκριμένος υπουργός είναι σχετικά
χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει να
δίνει δικαίωμα. Άλλωστε, το σπίτι του
μεγαλέμπορου αυτοκινήτων που τον
φιλοξένησε, προσφέρει όλες τις ανέσεις
και μια απίστευτη θέα στο χιονισμένο
βουνό. 

Οι δύο κυρίες που θα δώσουν 
τη μάχη του σταυρού 

Οι αλλαγές που έγιναν σε αρκετές γενικές γραμ-
ματείες υπουργείων ήταν υποχρεωτικές, καθώς
ορισμένοι γγ έχουν αποφασίσει να πολιτευθούν
στις επόμενες εκλογές. Και με βάση τα οριζόμε-
να από το Σύνταγμα ότι 18 μήνες πριν από τις
εκλογές δεν πρέπει να ασκούν εξουσία. Έτσι,

λοιπόν, οι μέχρι σήμερα γενικοί γραμματείς
Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου,
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιου-

σίας Αθηνά Καλύβα και Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου αντικαθίστανται προ-

κειμένου να πολιτευθούν, όπως έχουν εκφράσει την επιθυμία.

Τα «καλούδια» της ανακρίτριας 
για τον Νίκο και τον κύριο Μίμη  

Ποδαρικό με κλήση σε απολογία θα κάνει το 2022 για δύο κορυ-
φαίους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παππά και

τον Μίμη Παπαγγελόπουλο. Οι πληροφορίες μου,
καρατσεκαρισμένες, λένε ότι η ανακρίτρια του

Ειδικού Δικαστηρίου περνά τις γιορτές
της χαμένη μέσα στους δύο καυ-

τούς φακέλους, της Novartis και
των τηλεοπτικών αδειών, και
ετοιμάζει τα «καλούδια» της για
τους δύο άλλοτε στενούς φί-

λους και συμβουλάτορες του
Αλέξη Τσίπρα.

Και μιας και πιάσαμε τα εκλογικά, θυμηθείτε: Ο Τάκης
Θεοδωρικάκος κατεβαίνει στον Νότιο Τομέα. Ο Στέλιος
Πέτσας στην Ανατολική Αττική. Η Σοφία Ζαχαράκη
πιέζεται για Ευρυτανία ή κάπου στην Αθήνα, αν και η ίδια
θα ήθελε ευρωψηφοδέλτιο. Ο Νίκος Παπαθανάσης μάλλον
δεν θα κατέβει, καθώς οι προσβάσεις του περιορίζονται

στην Καλλιθέα. Ο Θ. Σκυλακάκης δεν είναι φανατικός της
καθόδου, καθώς ξέρει ότι όσο θα είναι πρωθυπουργός ο
Κυριάκος ο ίδιος θα είναι υπουργός. Ο Νίκος Χαρδαλιάς
θέλει να πολιτευθεί αλλά όχι για βουλευτής. Όσο για τον
δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, είναι μάλλον
δεδομένο ότι θα ξανακατέβει για δήμαρχος.

Η εκλογική κάθοδος, οι καραμπόλες 
και τα όνειρα για Ευρωβουλή



του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Οι 270.000 Έλληνες που στις 5 Δεκεμβρίου πή-
γαν στις εσωκομματικές κάλπες για να εκλέξουν
έναν νέο πολιτικό αρχηγό… Ακόμη περισσότερο,

οι σχεδόν 210.000 πολίτες της χώρας μας που στις 12
Δεκεμβρίου πήγαν στις εσωκομματικές κάλπες απλώς
και μόνο για να καταστήσουν ισχυρότερο τον νέο πολιτι-
κό αρχηγό… Προσέφεραν στο δημοκρατικό μας πολί-
τευμα μια αναποτίμητη υπηρεσία: Το θεράπευσαν από
μια αναπηρία που κινδύνευε να καταστεί δομική. Και
του έδωσαν την ιδιότητα που είναι κατεξοχήν χαρακτη-
ριστική μιας υγιούς δημοκρατίας: Τη δυνατότητα κατα-
λογισμού πολιτικών ευθυνών, παράλληλα δε με αυτήν
τη δυνατότητα κυβερνητικής εναλλαγής.

Μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν επιλέξιμος για να
δώσει κυβερνητική προοπτική στη χώρα. Ως δημιούρ-
γημα μιας τελείως ειδικής και ανεπανάληπτης συγκυ-
ρίας -την οποία, εις βάρος των συμφερόντων του τό-
που, εκμεταλλεύτηκε τελείως ανενδοίαστα και αναί-
σχυντα- επιλέξιμος υπήρξε τότε.

Σήμερα αυτός δεν είναι απλώς κάποιος που κυβέρ-
νησε πρώτα με τους νεοσταλινικούς και τον Γιάνη, στη
συνέχεια δε με τα «καταραμένα» Μνημόνια, σχεδόν
πάντα όμως με τον «πολιτικά έντιμο κεντροδεξιό»
Καμμένο… Δεν είναι απλώς αυτός που πορεύτηκε,
δείχνοντας με το δάχτυλο στους συνοδοιπόρους του
και τους νεοπαγείς μηχανισμούς του την πρόσφορη
οδό -όχι για την κατάκτηση, αλλά- για τη κατάχρηση και
την οικειοποίησης της εξουσίας… (Κυρίως για την οι-
κειοποίηση και τον έλεγχο της τρίτης και της τέταρτης
Εξουσίας, δηλαδή των θεσμοθετημένων για να λει-
τουργούν ως αντίβαρα, αφού τις δύο πρώτες τις κα-
τείχε συννόμως, με βάση τη λαϊκή ψήφο και τους κοι-
νοβουλευτικούς συσχετισμούς…).

Είναι, πολύ περισσότερο, ο «πρώτη φορά αριστε-
ρός» κυβερνήτης της χώρας που λάτρεψε τη χλιδή και

εθίστηκε εξαιρετικά γρήγορα στις ηδονές της εξου-
σίας: διακοπές σε κότερα φίλων, πούρα Αβάνας, πα-
νάκριβα ρούχα κοκ… Αυτός που διά νόμου οδήγησε
τη σύνευνό του σε άμεση «καθηγητοποίηση»… Που
έστειλε τα παιδιά του σε ακριβά ιδιωτικά εκπαιδευτή-
ρια (ίσως γιατί από τα μέσα γνωρίζει πού οδήγησαν τη
δημόσια παιδεία ο ίδιος ως ακτιβιστής και ως οπαδός
της οχλαγωγίας, οι δε αναρίθμητοι επί της Παιδείας
υπουργοί του ως εραστές της απραξίας, κάποιοι μάλι-
στα εξ αυτών ως εχθροί της αριστείας…). Και πολλά
ακόμη…

Όμως, η απώλεια αυτή της πολιτικής παρθενίας του
κόμματος και του αρχηγού του δεν αναπληρώθηκε
από την απόκτηση ουσιαστικής και λειτουργικής επα-
φής με τον πολιτικό και οικονομικό πραγματισμό. Και
αν η ιστορική ευθυδικία επιβάλει να αναγνωριστεί πως
-ως άτομο ενδεχομένως στερούμενο ιδεολογικών αγ-
κυλώσεων ή ιδεολογικού έρματος- ο κ. Τσίπρας έκανε
κάποια μικρά βήματα προς τον πραγματισμό, κράτησε
πάντως αλώβητη τη φύση του κόμματός του ως πολι-
τικού υποκειμένου πλήρως διαζευγμένου με αυτόν.
Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα -αναξιόπιστο- κόμμα με πολ-
λά πρόσωπα, πολλές ψυχές και πολλές φωνές (κάποι-
ες εξ αυτών, μειοψηφικές ασφαλώς, σχετικώς υγι-
είς). Η σύνθεση δε ή η μη σύνθεση όλων αυτών των
ετερόκλητων και ετερόκλιτων οδηγεί σε έναν πολιτικό
Φραγκενστάιν, αποκρουστικό για την κοινωνία.

Το εν λόγω πολιτικό μόρφωμα όμως οδηγούσε σε
αναπηρία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Το
υγιώς σκεπτόμενο τμήμα της κοινωνίας έβλεπε τα λά-
θη, τις ανεπάρκειες και τα ολισθήματα της κυβερνώ-
σης παράταξης, τα οποία, αν δεν είναι άπειρα, είναι
πάντως υπαρκτά: Τις τουλάχιστον όχι αξιοζήλευτες,
έπειτα από κάποιο σημείο, επιδόσεις της στη διαχείρι-
ση της πανδημίας (παρά την πανθομολογουμένως άρι-

στη οργάνωση του εμβολιαστικού προγράμματος…).
Τα λάθη στην αντιπυρική θωράκιση της χώρας… Το έν-
τονα ταξικό πρόσημο της πολιτικής της, κορυφαία εκ-
δήλωση του οποίου υπήρξε το ολοσχερώς αφορολό-
γητο της ενδοοικογενειακής μεταβίβασης -διά γονι-
κών παροχών- τεράστιων περιουσιών, κάτι που «παγώ-
νει» και παγιώνει τη σημερινή ταξική διαστρωμάτωση
της κοινωνίας και υπονομεύει την προοπτική κοινωνι-
κής κινητικότητας… Την ατολμία για τη θεσμική συμ-
πλήρωση των συμφωνιών των Πρεσπών, του μόνου
ίσως θετικού κληροδοτήματος της προηγούμενης κα-
τάστασης… Τους ανορθολογισμούς στην κατανομή
κάποιων δημόσιων πόρων… Την αδράνειά της σε σχέ-
ση με τις δυσλειτουργίες της Δικαιοσύνης… Κοκ…

Δεν τολμούσε όμως αυτό το υγιώς σκεπτόμενο τμή-
μα της κοινωνίας να υψώσει κριτική φωνή προς τους
σήμερα κρατούντες, είτε ορθοφρονούντες είτε παρα-
λογιζόμενους, είτε αποτελεσματικούς είτε όχι… Γιατί
η κριτική προς την κυβέρνηση θα ενίσχυε -και ίσως
επανέφερε στην εξουσία- τον Φραγκενστάιν/ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εσωκομματικές αρχαιρεσίες του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ
θεράπευσαν λοιπόν τη δημοκρατία μας από την ανα-
πηρία που την έκανε να λειτουργεί σαν «κουτσή δημο-
κρατία» λόγω της ανυπαρξίας αξιόπιστης εναλλακτι-
κής λύσης προς την παρούσα κυβέρνηση. Ως εκ τού-
του, πρόκειται για μια εξέλιξη που κατέστησε δυνατή
τη μη αυτολογοκρισία, τη μη «αυτοφίμωση» εκείνων
των πολιτών που βρίσκουν στοιχεία προς καταλογι-
σμό και ψόγο στους κυβερνώντες, καθώς και στο πο-
λιτικό υποκείμενο που τους στηρίζει. Έτσι ώστε η λει-
τουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος να μπο-
ρεί να δώσει και να αφομοιώσει μεγαλύτερες δόσεις
υγιούς και εξυγιαντική κριτικής… Που να μπορούν κά-
ποτε να οδηγήσουν σε μια αξιόπιστη εναλλακτική κυ-
βερνητική λύση…
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Eγραψαν ή είπαν πριν από αρκετό καιρό επι-
φανείς ηγέτες, φιλόσοφοι, επιστήμονες
και πολιτικοί φράσεις που έμειναν στην

ιστορία. Άλλες φορές παίζοντας και αλλάζοντας
το νόημα των λέξεων και άλλες φορές συμπυ-
κνώνοντας την πολιτική, κοινωνική, ακόμη και οι-
κονομική πραγματικότητα σε μια μόνο φράση, αρ-
κετές φορές πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω,
εφευρίσκοντας εκφράσεις και έννοιες που ταυτί-
ζονται με τη συγκυρία.

Ένας Αυστριακός φιλόσοφος είπε ότι «τα όρια
της γλώσσας είναι και τα όρια της σκέψης» και
πολλές φορές τα «λεγόμενα» ξεπερνούν και την
πιο καλπάζουσα φαντασία και σκέψη. Ζούμε στην
εποχή της ταχύτητας και των μηνυμάτων και πολ-
λοί από εμάς χρησιμοποιούμε  τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και δίνουμε απαντήσεις σε φί-
λους αλλά και επικριτές με tweet, ακόμη και με
φράσεις-tips γνωστών κινηματογραφικών ται-
νιών. Τα λέμε όλα μέσα σε λίγες λέξεις.

Τα Tips πολιτικής επικοινωνίας που διαβάζετε
έναν χρόνο τώρα κάθε Τρίτη χρησιμοποιήθηκαν
από αρκετά δημόσια πρόσωπα και «έγραψαν»,
συζητήθηκαν και προβλημάτισαν. Φράσεις πειστι-

κές, αφτιασίδωτες, αυθόρμητης, ακόμη και λαϊ-
κής και περιθωριακής προέλευσης, για κάθε πο-
λιτικό που ενώ κινείται στα όρια της κοσμιότητας,
θέλει να ξαφνιάζει ευχάριστα και με χιούμορ.
Κρατήστε τα tips πολιτικής επικοινωνίας, θα σας
χρειαστούν και στον νέο χρόνο, χρόνο πιθανής
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, μιας και θα
αφήσουν τα «ίχνη» σας!
1. Σε κάθε εκλογικό πόλεμο η νίκη πηγαίνει

στον ηγέτη που ξέρει να στήνει καλύτερα την ομά-
δα του.
2. Στην πολιτική είναι αναγκαία και η γνώση της

αγοραίας γλώσσας και της αργκό της πιάτσας, νύ-
χτας και μέρας. Αναγκαία η αστική ευγένεια αλλά
απαραίτητη και η γνώση της ορολογίας Τσιφόρου
στα «Παλιόπαιδα τ’ ατίθασα»!
3. Στην πολιτική όπως και στη ζωή η αθρόα

χρήση υποτιμητικών υποκοριστικών συμβάλλει
στην αποδόμηση της εικόνας και προσωπικότη-
τας του αντιπάλου. Ο καθένας στα κυβικά του, αλ-
λά με προσοχή.
4. Το χιούμορ αμβλύνει τα τρωτά σημεία ενός

πολιτικού και απογειώνει με αβίαστο τρόπο την ει-
κόνα του άνετου και ακομπλεξάριστου. Το ίδιο

ακριβώς συμβαίνει και στην προσωπική μας ζωή.
5. Προσοχή στο δάχτυλο. Μην το κουνάτε. Δεί-

χνει ότι έχετε ξεπεράσει τα όρια της ευπρέπειας.
Δεν προσθέτει πολιτική δύναμη.
6. Στην πολιτική όπως και στη ζωή υπάρχουν

φράσεις που βραχυπρόθεσμα ωφελούν αλλά μα-
κροπρόθεσμα αποδεικνύονται φράσεις-αγκάθια.
7.Οι πολιτικοί όσο περισσότερο επενδύουν στο

φαίνεσθαι και όχι στο είναι  τόσο περισσότερο
ανασφαλείς είναι για τον εαυτό τους και τόσο πιο
επικίνδυνοι για το κόμμα τους.
8. Στην πολιτική οι «πληγές» δεν θεραπεύονται

με τον καιρό, όπως στη ζωή, αλλά με πράξεις.
9. Ο υστερικός λόγος ενός πολιτικού δεν προ-

σφέρει στην πειθώ του.
10. Στην πολιτική νίκη θεωρείται πολλές φο-

ρές ακόμη και όταν δεν κερδίσει ο δικός σας
«εκλεκτός» αλλά και δεν κερδίσει και ο «εκλε-
κτός» του αντιπάλου σας.
11. Στην πολιτική όπως και στη ζωή για να πε-

τύχετε δεν χρειάζεται να είστε μόνο χαρισματικός
και γοητευτικός αλλά αποτελεσματικός, ρεαλι-
στής και αυθεντικός!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ανδρουλάκης: Το τέλος της ανάπηρης δημοκρατίας;



Δ
εν παίρνει «ανάσα» η ελληνική δι-
πλωματία, αφού αμέσως μετά τις
γιορτές αρχίζει και πάλι ο «μαραθώ-
νιος» για την ανάδειξη των ελληνι-

κών θέσεων και την ανάσχεση της τουρκικής
επιθετικότητας, τόσο στο Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο, όσο και στην ευρύτερη πε-
ριοχή, από τον Καύκασο μέχρι την Κεντρική
Αφρική. 

Αρμόδιες διπλωματικές πηγές εξηγούν
στην «Political» ότι η Υποσαχάρια Αφρική
αναμένεται να αποτελέσει πεδίο άσκησης
ενεργούς εξωτερικής πολιτικής για την Ελλά-
δα αλλά και «σύγκρουσης» συμφερόντων με
την Τουρκία. Η Άγκυρα έχει απλώσει τα «πλο-
κάμια» της επιρροής της πολύ μεθοδικά τα τε-
λευταία χρόνια, αυξάνοντας το στρατιωτικό
και οικονομικό της αποτύπωμα σε πολλές χώ-
ρες της περιοχής. Παράλληλα, μέσω της
ενεργοποίησης πυρήνων που βρίσκονται στη
σφαίρα ελέγχου της, όπως η Μουσουλμανική
Αδελφότητα, επιχειρεί την παρέμβαση στο
εσωτερικό των χωρών αυτών, προωθώντας
την αναθεωρητική της πολιτική. 

Διπλωματία των εμβολίων
Το ανάχωμα που στήνει η Αθήνα βασίζεται

σε δύο κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος στοχεύει
στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε οι-
κονομικό και διπλωματικό επίπεδο, με την
Ελλάδα να παίζει τον ρόλο «γέφυρας» ανάμε-
σα στις αφρικανικές χώρες και την Ευρώπη.
Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει
η δημιουργία επίσημων αρχών, όπως το
άνοιγμα της πρεσβείας στη Σενεγάλη αλλά και
η «διπλωματία των εμβολίων», η οποία ανα-
δεικνύει την Ελλάδα σε έναν από τους σημαν-
τικότερους παρόχους υγειονομικής βοήθειας
στην περιοχή με περισσότερα από μισό εκα-
τομμύριο εμβόλια να έχουν διατεθεί μέχρι
στιγμής για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης
της πανδημίας στην Αφρική. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά την «αναχαίτιση»
των τουρκικών Μη Επανδρωμένων Αεροσκα-
φών που αποτελούν το «όχημα» εισόδου της
Άγκυρας στις αφρικανικές χώρες. Η διείσδυ-
σή της στο Μαρόκο, στην Τυνησία, ακόμη και
στη χριστιανική Αιθιοπία, χτύπησε «καμπανά-
κια» στην Αθήνα, με τους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών να συγ-
καλούν σύσκεψη μέσα στις γιορτές για να βρε-
θεί το «αντίδοτο» στην επεκτατική στρατηγική
της Τουρκίας. Η Άγκυρα μετράει ήδη αρκετές
εμπορικές επιτυχίες στην περιοχή, κυρίως χά-
ρη στο δημοφιλές από τα πεδία του Ναγκόρνο
Καραμπάχ, Bayraktar TB2. Τον συγκεκριμένο
τύπο Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους έχει
βάλει στο μάτι και η Νιγηρία. 

Εκεί θα βρεθεί μέσα στις επόμενες εβδο-

μάδες ο Νίκος Δένδιας, κάνοντας «ποδαρικό»
για το 2022. Ο υπουργός Εξωτερικών θα επι-
σκεφθεί την Αμπούτζα και στη συνέχεια θα
μεταβεί στη Λουάντα, την πρωτεύουσα της
Αγκόλας. Η νέα περιοδεία του Νίκου Δένδια
στην Αφρική έρχεται ως συνέχεια των ταξι-
διών που πραγματοποίησε σε Ρουάντα, Γκάνα
και Γκαμπόν το 2021. Η ολοένα και πιο ενεργή
παρουσία αξιωματούχων της χώρας μας στην

περιοχή αποδεικνύει ότι η Αφρική βρίσκεται
πια για τα καλά στο «στόχαστρο» της ελληνι-
κής διπλωματίας, εκτιμούν έμπειροι αναλυτές
και υπογραμμίζουν ότι «η ευκαιρία που ανοί-
γεται στην Ελλάδα δεν πρέπει να πάει χαμένη
όπως έγινε με την περίπτωση της Λιβύης ή
των Δυτικών Βαλκανίων που, αν και γείτονες
μας, βρίσκονταν για δεκαετίες κάτω από τα
ελληνικά ραντάρ».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Τα «αναχώματα» Δένδια
στην Υποσαχάρια Αφρική

Η ένταση που καλλιεργεί η Άγκυρα στα Ελληνοτουρκι-
κά δεν αποκλιμακώνεται ούτε μέσα στις γιορτές. Ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου επιστράτευσε και πάλι τη γνωστή
εμπρηστική του ρητορική για να επιτεθεί στην Ελλάδα,
κάνοντας το άσπρο μαύρο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών ισχυρίστηκε ότι ο Νίκος Δένδιας και ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «επιχειρούν να αυξή-
σουν την ένταση στο Αιγαίο», ενώ δεν δίστασε να υπο-
στηρίξει πως η κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου είναι
«συζητήσιμη». «Δεν δείξαμε ανοχή στις εχθρικές
ενέργειες εναντίον της χώρας μας. Δεν αφήσαμε κενά
ούτε στη διπλωματία, ούτε στο πεδίο, ούτε σε σημαντικά
ζητήματα όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
του Αιγαίου», είπε ο Τσαβούσογλου στην απολογιστική
συνέντευξη Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερι-
κών. Αναφέρθηκε όμως και στις σχέσεις με την Αίγυ-
πτο, επιχειρώντας νέα προσέγγιση με το Κάιρο. Ο Τσα-
βούσογλου είπε πως «αν η Αίγυπτος υπογράψει μια
συμφωνία καθορισμού θαλασσίων ζωνών με την Τουρ-

κία, θα αποκτήσει μεγαλύτερη
θαλάσσια περιοχή ευθύνης στη
Μεσόγειο», διευκρινίζοντας
όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν
γίνει επίσημες συζητήσεις.
Σε σκληρή γλώσσα ήρθε η απάντηση της
ελληνικής πλευράς. «Τούρκοι αξιωματούχοι συνεχί-
ζουν να επαναλαμβάνουν τις ίδιες παράνομες και ανυ-
πόστατες αιτιάσεις», τονίζουν διπλωματικές πηγές και
επισημαίνουν ότι η θέση της Ελλάδας βασίζεται στο
Διεθνές Δίκαιο και είναι γνωστή διεθνώς. «Όσον αφορά
τις κατηγορίες για δήθεν αύξηση της έντασης στο Αι-
γαίο, η χώρα που κατά παράβαση των θεμελιωδών αρ-
χών του Διεθνούς Δικαίου απειλεί την Ελλάδα με πόλε-
μο, παραβιάζει κατάφωρα διεθνείς κανόνες, την κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν έχει κα-
νένα δικαίωμα να κατηγορεί άλλους για την ένταση που
η ίδια προκαλεί, καθώς και για την απομόνωσή της διε-
θνώς», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Προκαλεί και πάλι η Τουρκία

Οι κινήσεις της Αθήνας σε δύο
άξονες προκειμένου να βάλει
φρένο στα σχέδια της Άγκυρας



«Η
πιστοποίηση που έλα-
βε το Ειδικό Τμήμα
Αλεξιπτωτιστών από το
ΝΑΤΟ ήταν μόνο η αρ-

χή», διαμηνύουν αξιωματικοί του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, προμη-
νύοντας ότι ανάλογες επιτυχίες θα ακο-
λουθήσουν και για άλλα τμήματα των Ει-
δικών Επιχειρήσεων. Στόχος του Επιτε-
λείου, άλλωστε, είναι η Διακλαδική Διοί-
κηση Ειδικού Πολέμου να διαθέτει μονά-
δες με τον χαρακτηρισμό «έτοιμες για
επιχειρήσεις» από τη Συμμαχία, τόσο
στην ξηρά όσο στον αέρα και τη θάλασσα.

Έτσι, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι μετά
το ΕΤΑ σειρά θα πάρει ο βραχίονας των
ναυτικών και των αεροπορικών επιχει-
ρήσεων, με ανώτατες πηγές να επισημαί-
νουν ότι τα τμήματα αυτά θα είναι τα πρώ-
τα που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας
σε πραγματικές επιχειρήσεις δίπλα
στους Συμμάχους μας, όταν και αν αυτό
απαιτηθεί. Η σκέψη όλων, βεβαίως, πη-
γαίνει στο Σαχέλ και συγκεκριμένα στο
Μάλι, όπου η Γαλλία έχει ζητήσει τη συν-
δρομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει
ήδη γίνει η επιλογή της ομάδας που θα
φέρει τη Γαλανόλευκη στην αφρικανική
ήπειρο, ενώ από πλευράς επιχειρησια-
κής ετοιμότητας έχουν ακολουθηθεί
όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και
απομένει μόνο η έγκριση της Πολιτείας.

Επικίνδυνες αποστολές
Την ίδια ώρα, στη Διοίκηση Ειδικού

Πολέμου γίνονται «άλματα», προκειμέ-
νου όλο και περισσότερα τμήματα να

συγκαταλέγονται στην ελίτ των Ειδικών
Δυνάμεων του πλανήτη. Μία από αυτές
τις θέσεις διεκδικούν επάξια τα τμήματα
JTAC, οι Ελεγκτές Τερματικής Καθοδή-
γησης Πυρών, που αποτελούν τα «μάτια»
των αεροπορικών μέσων, και όχι μόνο,
στο έδαφος. Η αποστολή τους είναι τόσο
επικίνδυνη όσο και απαραίτητη για την
επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων.
Καταφέρνουν να τρυπώσουν πίσω από
τις γραμμές του εχθρού, χωρίς να γίνουν
αντιληπτοί, καταδεικνύουν στόχους και
κατευθύνουν με χειρουργική ακρίβεια τα
πυρά των αεροσκαφών. Είτε πρόκειται
για μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας
είτε για Επιθετικά Ελικόπτερα του Στρα-
τού Ξηράς ή ακόμη και για πλοία του Πο-
λεμικού Ναυτικού, οι JTAC γνωρίζουν
άριστα τις δυνατότητες κάθε όπλου που
έχουν στη «φαρέτρα» τους και σε συνερ-
γασία με τους χειριστές των μέσων, πετυ-
χαίνουν το ισχυρότερο πλήγμα.

Η ζημιά που προκαλούν στην εχθρική
άμυνα ή σε υποδομές υψηλής στρατηγι-
κής αξίας είναι τέτοια που μπορεί να αλ-
λάξει δραματικά την έκβαση μιας σύρρα-
ξης. Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι
Μονάδες Αμφίβιων Καταδρομέων στα
νησιά διαθέτουν άριστα εκπαιδευμένα
στελέχη JTAC. 

Είτε πρόκειται για καμουφλαρισμέ-
νους είτε για προστατευόμενους στό-
χους, οι Ελεγκτές Τερματικής Καθοδή-
γησης Πυρών κατευθύνουν το «σφυρο-
κόπημα» των ιπτάμενων μέσων ακόμη
και σε περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί
φίλιες δυνάμεις. 

Η εκπαίδευσή τους αναμένεται να ενι-
σχυθεί ακόμη περισσότερο, ακολουθών-
τας τα διεθνή πρότυπα, με την εγκατά-
σταση ενός υπερσύγχρονου τρισδιάστα-
του εξομοιωτή, ο οποίος θα μπορεί να
εκτελεί κάθε σενάριο κατάδειξης στόχου
σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων.

Ανησυχεί η Άγκυρα
Ο συνδυασμός άριστα εκπαιδευμένων

JTAC και μαχητικών αεροσκαφών όπως
τα Rafale προκαλεί έντονο εκνευρισμό
στην Τουρκία, αφού αυξάνει κατακόρυ-
φα τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Τα όπλα που φέρουν τα γαλλικά αερο-
σκάφη αλλά και η τεχνολογία που χρησι-
μοποιούν τα καθιστούν ιδανικά για πλήγ-
ματα σε μεγάλο βάθος μέσα σε εχθρικό
έδαφος και με την κατάλληλη καθοδήγη-
ση μπορούν να «λυγίσουν» και την πιο
ικανή αεράμυνα. 

Τα Rafale που φτάνουν στην 114 Πτέρυ-
γα Μάχης της Τανάγρας γύρω στις 19 Ια-
νουαρίου, θα έρθουν εφοδιασμένα με
πυραύλους αέρος-αέρος Meteor και MI-
CA ενώ θα μπορούν να εξοπλιστούν με
αντιπλοϊκούς Exocet και στρατηγικής
κρούσης SCALP.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι Ελεγκτές Τερματικής
Καθοδήγησης Πυρών
αποτελούν τα «μάτια» 
των αεροπορικών μέσων, 
και όχι μόνο, στο έδαφος
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Στην ελίτ των Ειδικών 
Δυνάμεων του πλανήτη



Η
Όμικρον δεν αστειεύεται και αυτό
έγινε σαφές με το που ξεκίνησε η
εβδομάδα. Τα 9.284 νέα κρούσματα
της Δευτέρας ήταν ένα δυνατό χτύ-

πημα για τη χώρα. Ο υπουργός Υγείας τόνισε
ότι η Αττική παρουσιάζει αύξηση και αυτό
αποτυπώθηκε στα χθεσινά 4.038 νέα κρού-
σματα, με το κέντρο να καταγράφει 1.264 και
τη Θεσσαλονίκη 1.048. Δυστυχώς 66 συνάν-
θρωποί μας έχασαν τη ζωή τους, 629 είναι οι
διασωληνωμένοι, από τους οποίους οι 533
ανεμβολίαστοι. 

Ο υπουργός Υγείας έδωσε ενδιαφέροντα
στοιχεία για την πανδημία στη χώρα μας,
όπως ότι το 75% των κρουσμάτων είναι ηλικίας
από 18 έως 59 ετών με έμφαση στις ηλικίες
18-30. Κάτω του 20% των κρουσμάτων είναι 18
ετών και ένα 6% των κρουσμάτων είναι άνω
των 60 ετών, μια κατηγορία που έχει κάνει τη
γ’ δόση σε ποσοστό 90%. Ωστόσο, ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης έκανε έκκληση στους
νέους που βγαίνουν και διασκεδάζουν να μη
συναντήσουν στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
τον παππού και τη γιαγιά. Μάλιστα, ζήτησε για
ακόμη μια φορά τήρηση μέτρων και εμβολια-
σμό αλλά και εργαστηριακό έλεγχο μετά τις
εξόδους μας, ειδικά αν θα συναντήσουμε ηλι-
κιωμένους.

Σώθηκαν 15.000 συνάνθρωποί μας
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον πρώ-

το εμβολιασμό στην Ελλάδα και μέσα σε 365
μέρες έχουν γίνει 17.060.000 εμβολιασμοί,
έχουν εμβολιαστεί 7.415.000 πολίτες με α’ δό-
ση (70,6%) και 7.000.000 πολίτες έχουν ολο-
κληρώσει τον εμβολιασμό (66,4%). Επίσης,
4.365.00 πολίτες έχουν κάνει την αναμνηστι-
κή δόση. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
ΠΦΥ Μάριο Θεμιστοκλέους, στις 3/1/22 θα γί-
νουν νέες παραδόσεις παιδικών εμβολίων
από την Pfizer, ενώ άνοιξαν πάνω από 120.000
ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 5-11 ετών. Ο

κ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως χωρίς τον εμβο-
λιασμό πάνω από 15.000 άτομα θα είχαν χάσει
τη ζωή τους. Η Ελλάδα άνοιξε πρώτη την
πλατφόρμα για εμβολιασμό αναμνηστικής
δόσης στους 18 και άνω και καθιέρωσε τους 3
μήνες ως ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ του
δεύτερου και τρίτου εμβολιασμού. Η Ελλάδα
είναι 8η στην Ευρώπη στις αναμνηστικές δό-
σεις, ενώ έχουν γίνει πάνω από 40.000 κατ’ οί-
κον εμβολιασμοί. Η Μαρία Θεοδωρίδου στη
χθεσινή ενημέρωση τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι
η τρίτη δόση μπορεί να αντιμετωπίσει την Όμι-

κρον, όμως η πανδημία ανέδειξε για ακόμη
μια φορά τις ανισότητες μεταξύ των κρατών
υψηλού εισοδήματος με εμβολιασμό στο 75%,
μετρίου εισοδήματος με εμβολιασμό κατά
40% και χαμηλού εισοδήματος κατά 7%. 

Κανονικά τα σχολεία
Κατηγορηματική ότι τα σχολεία θα επανα-

λειτουργήσουν κανονικά στις 10 Ιανουαρίου
εμφανίστηκε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε,
«αυτήν τη στιγμή δεν συζητάμε για εξ αποστά-

σεως εκπαίδευση» και πρόσθεσε ότι «επεν-
δύουμε στα ανοιχτά σχολεία με ένα πρωτό-
κολλο που εστιάζει στην προστασία της Δημό-
σιας Υγείας». 
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Μαύρο ρεκόρ με 9.284 νέα κρούσματα

Τα στοιχεία που έδωσε ο ΕΟΔΥ για το πώς η Covid-19
χτύπησε τις εγκύους και τις λεχωίδες είναι αποκαρ-
διωτικά. Από την 1/1/21 μέχρι τις 7/12/21 μολύνθηκαν
συνολικά 2.898 έγκυοι και λεχωίδες, εκ των οποίων μό-
λις το 7,7% (223/2.898) ήταν πλήρως εμβολιασμένο και
το υπόλοιπο 92,3% (2.675/2.898) αφορούσε ανεμβολία-
στες ή μερικώς εμβολιασμένες. 
Μάλιστα, το 8,6% των ανεμβολίαστων εγκύων/λεχωίδων

γυναικών που είχε μολυνθεί χρειάστηκε νοσηλεία. Κα-
ταγράφηκαν 36 νοσηλείες σε ΜΕΘ ή διασωληνώσεις
(36/2675 - 1,3%) των ανεμβολίαστων ή μερικώς εμβο-
λιασμένων και σημειώθηκαν και 5 θάνατοι. Μόλις το
2,24% των εμβολιασμένων εγκύων και λεχωίδων γυναι-
κών χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ δεν υπήρξε καμία νο-
σηλεία σε ΜΕΘ, καμία διασωλήνωση και κανένας θάνα-
τος στις εμβολιασμένες γυναίκες. 

Μόνο το 7% των εγκύων είχε εμβολιαστεί πλήρως

Άλλοι 66 άνθρωποι έφυγαν
από κορονοϊό, στους 629 
οι διασωληνωμένοι

Με απλό κρυολόγημα μοιάζουν τα συμπτώματα της «Όμικρον»
Η ραγδαία εξάπλωση της Όμικρον προκαλεί ανησυχία σε

ειδικούς και πολίτες, με τα συμπτώματα της νέας μετάλλαξης
να διαφέρουν από αυτά που παρουσιάζει κάποιος που δια-
γνώστηκε με άλλα στελέχη του κορονοϊού. Τα συμπτώματα
πλέον μοιάζουν με ένα απλό κρυολόγημα, καθώς δεν συμπε-
ριλαμβάνονται σε αυτά ούτε ο πυρετός ούτε αγευσία ή η ανο-
σμία. Τις πρώτες 48 ώρες τα συμπτώματα, σύμφωνα με τη
Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης,

που εισηγείται τα επιστημονικά της συμπεράσματα στα Κέν-
τρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), είναι τα ακό-
λουθα: ρινική καταρροή, ξηρός λαιμός, πονοκέφαλος, κόπω-
ση, φτέρνισμα.

Ο καθηγητής Νίκος Σύψας, μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΚ-
ΠΑ, τόνισε ότι μπορεί κάποιος να νοσήσει με κορονοϊό ακόμη
και αν δεν εμφανίσει πυρετό. Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και για-
τρός Αθανάσιος Δημόπουλος εξήγησε ότι η μετάδοση της

Όμικρον είναι πολύ ταχύτερη από άλλες μεταλλάξεις, αλλά η
νόσηση είναι πιο ήπια για τους εμβολιασμένους. Ο πρόεδρος
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυ-
λος είπε πως «ο χρόνος εκδήλωσης της νέας παραλλαγής εί-
ναι κάτω από τις 15 ημέρες για αυτό ίσως έχουμε αλλαγή στα
υγειονομικά πρωτόκολλα». Επίσης, ανέφερε ότι όποιος έχει
συμπτώματα, ακόμη και όταν έχει αρνητικό τεστ, θα πρέπει
πλέον να συμπεριφέρεται σαν να έχει κορονοϊό.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Μπαράζ ελέγχων (220.980 τον αριθμό) με 1.722 κλιμάκια
αποτελούμενα αστυνομικούς (και κάποια μεικτά με προσω-
πικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας) πραγματοποιήθηκε σε
όλη τη χώρα το τριήμερο των Χριστουγέννων, με απολογι-
σμό 346 διοικητικά πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε επιχειρή-
σεις υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά βάση και 20 συλλή-
ψεις με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ο... κακός χαμός έγινε σε νυχτερινά κέντρα (κλαμπ και
μπουζούκια), όπου οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο να
κυνηγάνε κάτω από τα τραπέζια και μέσα στις τουαλέτες θα-
μώνες που είτε δεν είχαν καθόλου είτε είχαν πλαστά πιστο-

ποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Το... θέατρο του παραλό-
γου «παίχτηκε» σε δύο κλαμπ στο Γκάζι, τα οποία πλέον εί-
ναι αντιμέτωπα ακόμη και με οριστική ανάκληση άδειας, κα-
θώς οι υπεύθυνοι λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων
«συνελήφθησαν» υπότροποι για δεύτερη φορά. Σε ένα από
τα δύο αυτά μαγαζιά δεν γίνονταν κανένας έλεγχος των πι-
στοποιητικών στους VIP πελάτες, ενώ δύο εξ αυτών επέδει-
ξαν πλαστά πιστοποιητικά με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί
διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στο άλλο, στο οποίο είχε
επιβληθεί πρόστιμο μόλις πριν από λίγα 24ωρα, δεν εντοπί-
στηκαν πλαστά πιστοποιητικά, αλλά λειτουργούσε κατά πα-

ρέκκλιση των κανονισμών, καθώς είχε μπει δεκαπενθήμερο
«λουκέτο».

Πλέον τον λόγο έχουν οι δημοτικές Αρχές, με την ΕΛΑΣ να
αποστέλλει σχετικό έγγραφο και να ζητά την οριστική ανά-
κληση των αδειών λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων
λόγω υποτροπής! Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι εντατι-
κοί ήταν οι έλεγχοι και για τη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς (πλέον) χώρους, με 1.329 διοικητικά πρό-
στιμα των 300 ευρώ σε όλη τη χώρα των τριήμερο των Χρι-
στουγέννων. 

Παπ.
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Σαφάρι ελέγχων στα νυχτερινά μαγαζιά με συλλήψεις και «λουκέτα»

του Κώστα Παππά 

Τ
ο Διαδίκτυο αλλάζει άρδην πλέον
τις καταναλωτικές συνήθειες των
Ελλήνων αλλά και τις συναλλαγές
τους με το Δημόσιο. Πρόσφατη

έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ έρχεται να επιβεβαι-
ώσει αυτό που λίγο έως πολύ εντοπίζεται
στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από
τα βασικά ευρήματα της έρευνας αναφέρει
πως το 85,1% των νοικοκυριών της χώρας
έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την κα-
τοικία τους και σε σύγκριση με το 2011 κα-
ταγράφεται αύξηση 69,5%. Παράλληλα, ευ-
ρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 85% του
συνόλου των νοικοκυριών με ένα τουλάχι-
στον μέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 6,3% σε σύγκριση με το
2020. Αναφορικά με τους λόγους χρήσης
του Διαδικτύου, κυριότερη δραστηριότητα
είναι η online ανάγνωση ειδήσεων από
ιστοσελίδες, εφημερίδες και περιοδικά και
αφορά τους 9 στους 10.

Ως προς τις ηλεκτρονικές αγορές, στην
έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ σημειώνεται ότι το
91,5% των καταναλωτών που πραγματοποί-
ησαν ηλεκτρονικές αγορές επέλεξε να κά-
νει τις αγορές αυτές από εγχώριες επιχει-
ρήσεις, ποσοστό που καταγράφει μείωση
1,7% σε σύγκριση με το 2020 (93,1%), ενώ
αύξηση 20,5% και 14,4% καταγράφεται
στους καταναλωτές που πραγματοποίησαν

ηλεκτρονικές αγορές από πωλητές άλλων
χωρών της ΕΕ (2020: 21%, 2021: 25,3%) και
από πωλητές χωρών εκτός ΕΕ (2020: 13,9%,
2021: 15,9%) αντίστοιχα. 

Αγόρασαν ταινίες και μουσική
Οι περισσότεροι καταναλωτές αγόρασαν

σε ποσοστό 76,3% είδη ένδυσης, το 33% πα-
ρήγγειλε delivery από εστιατόρια και ταχυ-
φαγεία, ενώ και οι παραγγελίες για καλλυν-
τικά και προϊόντα ομορφιάς βρέθηκαν στις
πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των κατα-
ναλωτών με ποσοστό που έφτασε στο 29,7%,
για να ακολουθήσουν οι αγορές σε αθλητι-
κά είδη με 29,1%. Εντυπωσιακή ήταν και η
προτίμηση σε ταινίες και σειρές που αγορά-
ζονται διαδικτυακά, καθώς, σύμφωνα με
την έρευνα, το 19,5% των ατόμων αγόρασε
είτε ως υπηρεσία μετάδοσης (streaming)
είτε ως ψηφιακό αρχείο που μεταφορτώνε-
ται τις ταινίες που τον ενδιέφεραν. Ένα 9,8%
των καταναλωτών που προτίμησαν το διαδί-
κτυο για τις αγορές τους προτίμησε να δα-

πανήσει ένα ποσό για να αγοράσει μουσική
είτε ως υπηρεσία μετάδοσης (streaming)
είτε ως ψηφιακό αρχείο που μεταφορτώνε-
ται. Σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020 (4%)
καταγράφηκε αύξηση 145% σε αυτές τις
υπηρεσίες πώλησης μουσικών έργων. 

Αύξηση στις τραπεζικές συναλλαγές
Το 6,1% των καταναλωτών του Διαδικτύου

αγόρασε ηλεκτρονικά βιβλία και online
εφημερίδες. Το ποσοστό τους μάλιστα αυ-
ξήθηκε κατά 134% σε σχέση με το 2020. Αν-
τίστοιχο ποσοστό κατέλαβαν στις ηλεκτρο-
νικές αγορές και οι προτιμήσεις για ηλε-
κτρονικά παιχνίδια για κινητά, tablets.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το
18% των ατόμων αγόρασε συνδρομές inter-
net ή συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Σε
σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020 (17,2%) κα-
ταγράφηκε αύξηση 4,6%. Ακόμη, το 16% των
ατόμων αγόρασε συνδρομή για ηλεκτροδό-
τηση, ύδρευση και φυσικό αέριο.

Η τεχνολογία του Διαδικτύου διαμορφώ-

νει όμως ταυτόχρονα και νέες σχέσεις ανά-
μεσα στους πολίτες με τις τράπεζες και το
Δημόσιο. Σύμφωνα με την έρευνα, οι τρα-
πεζικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου είναι
η δραστηριότητα που παρουσιάζει τη μεγα-
λύτερη αύξηση (15,4%) σε σχέση με το α’ τρί-
μηνο του 2020 (46,8%), όπως και η αναζήτη-
ση πληροφοριών υγείας (12%). Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αναφέ-
ρουν ότι 1 στους 2 (55%) έκανε χρήση υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τη
χρονική περίοδο Απριλίου 2020 - Μαρτίου
2021 για προσωπικούς λόγους.

Πώς ψώνισαν
οι Έλληνες μέσα
από το Διαδίκτυο

Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις
ιντερνετικές καταναλωτικές
μας συνήθειες - Ρούχα και
φαγητό στην κορυφή



Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
ημαντικές αλλαγές φέρνει η
έλευση του νέου χρόνου σε όλες
τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης,
καθώς το υπουργείο Παιδείας

ετοιμάζεται να φέρει άμεσα προς ψήφιση
στη Βουλή δυο νομοσχέδια και ακόμα πε-
ρισσότερες ρυθμίσεις. Το πρώτο σχέδιο
νόμου αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση με βασικούς άξονες την ίδρυση ιδιωτι-
κών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων,
την επιλογή του πρύτανη από το Συμβού-
λιο Ιδρύματος, τη διαχείριση των οικονο-
μικών κάθε ΑΕΙ από μάνατζερ, τις συγχω-
νεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και
την εισαγωγή των φοιτητών σε σχολές με
τη λογική ότι δεν θα υπάρχουν επαγγελ-
ματικά δικαιώματα προσδεδεμένα σε
συγκεκριμένα πτυχία και θα παρέχονται
ενότητες μαθήματων. 

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από
τη Βουλή, θα συσταθούν και οι Οργανι-
σμοί των ΑΕΙ και θα συνταχθούν οι κανο-
νιστικές αποφάσεις για θέματα εσωτερι-
κής οργάνωσης, διοίκησης και λειτουρ-
γίας καθώς και ακαδημαϊκά και οικονομι-
κά ζητήματα. Το δεύτερο σχέδιο νόμου
προς ψήφιση σχετίζεται με το νέο θεσμικό
πλαίσιο του ΔΟΑΤΑΠ με στόχο τον εκσυγ-
χρονισμό του Οργανισμού. Σε επίπεδο
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα προχωρή-
σει και ο θεσμός των Επισκεπτών Καθη-
γητών μέσω της χρηματοδότησης διακε-
κριμένου ακαδημαϊκού προσωπικού ξέ-
νων πανεπιστήμιων η ερευνητικών ιδρυ-
μάτων για να ενταχθούν σε ελληνικά πα-
νεπιστήμια με τελικό στόχο την προώθηση
της κινητικότητας από και προς ΑΕΙ της
αλλοδαπής.

Προχωρά η αξιολόγηση
Στα άμεσα σχέδια του υπουργείου Παι-

δείας βρίσκεται και η ίδρυση Γραφείου
Μεταφοράς Τεχνολογίας στα πανεπιστή-
μια, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτη-
τές να επιλέγουν μαθήματα και από άλλα
πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ θα συμ-

βάλλουν στις συμπράξεις με τον ιδιωτικό
τομέα και στην περαιτέρω ενδυνάμωση
των συνεργειών με πανεπιστήμια του
εξωτερικού. Την ίδια ώρα, προχωρά και το
επόμενο έτος ο θεσμός της αξιολόγησης
με την εφαρμογή του Συμβούλου Εκπαί-
δευσης Επιστημονικής Ευθύνης και την
ολοκλήρωση και υποβολή της έκθεσης
αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, τον
ερχόμενο Ιούνιο. 

Την επόμενη σχολική χρονιά, θα ξεκι-
νήσει και η διαδικασία πλήρους ανανέω-
σης του εξοπλισμού των Εργαστηριακών
Κέντρων των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ, σε μια

ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης, και θα ιδρυθούν οι πρώτες
Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης Επι-
πέδου 3. Στο πλαίσιο αυτό, θα διατεθούν
για την ανάπτυξη των υποδομών, την προ-
μήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη
Προγραμμάτων Σπουδών κονδύλια που
ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ. Η έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς θα σηματοδο-
τήσει και την επέκταση των νέων Προ-
γραμμάτων Σπουδών και του δικτύου των
Πρότυπων ΕΠΑΛ και των Πειραματικών
και Θεματικών ΙΕΚ. Παράλληλα, η Επαγ-

γελματική Εκπαίδευση θα εμπλουτιστεί
με τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυ-
ξης και Σταδιοδρομίας που θα λειτουργή-
σουν πιλοτικά στα ΙΕΚ. 

Ίδρυση ιδιωτικών-μη
κερδοσκοπικών
πανεπιστημίων, μάνατζερ 
στα ΑΕΙ, ανανέωση εξοπλισμού
σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ κ.ά.
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Οι αλλαγές που φέρνει 
το 2022 στην Παιδεία

Κοντά στα 3 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ για τα Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας των ΑΕΙ 
Κονδύλι, ύψους 2.870.000 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ, θα διαθέσει

το υπουργείο Παιδείας στα πανεπιστήμια της χώρας, προκει-
μένου να συσταθούν και να λειτουργήσουν τα Γραφεία Υπο-
στήριξης της Διδασκαλίας σε όσα ιδρύματα δεν λειτουργούν
ήδη. Το μεγαλύτερο ποσό (210.000 ευρώ) θα πιστωθεί στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, ενώ από 140.000 ευρώ θα λάβουν το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο θα χρηματο-

δοτηθεί με 120.000 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσο-
γειακό Πανεπιστήμιο με 100.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα ιδρύματα
θα λάβουν από 80.000 ευρώ το καθένα. 

Τα ηραφεία απευθύνονται στο κύριο και βοηθητικό διδα-
κτικό προσωπικό, ιδιαίτερα στους νέους διδάσκοντες, για
την ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών.
Αναπτύσσουν και υλοποιούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις,

οι οποίες βελτιώνουν το διδακτικό έργο και συντελούν στην
επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ιδρύματος καθώς
επίσης και την ανταπόκρισή του στα κριτήρια ποιότητας και
αποτελεσματικότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στην
απόφαση επισημαίνεται, ακόμα, ότι τα Γραφεία Υποστήρι-
ξης της Διδασκαλίας των ΑΕΙ, μεταξύ άλλων, συντονίζουν
και προσδιορίζουν τους στόχους του ιδρύματος να ανταλ-
λάσσουν πληροφορίες με άλλα πανεπιστήμια, να διενερ-
γούν έρευνες και μελέτες και να συνάπτουν συνεργασίες με
φορείς εντός και εκτός χώρας.



Με σχεδόν 10.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα να εί-
ναι επιφορτισμένοι με το βάρος των ελέγχων για την τή-
ρηση των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊ-
ού, πολλές ήταν οι συμμορίες ληστών και διαρρηκτών που
βρήκαν πεδίο δράσης τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες
περιοχές της χώρας. Σε κάποιες περιπτώσεις τα κατάφε-
ραν, σε κάποιες άλλες όχι...  Στη Βάρη μια 48χρονη ένοι-
κος σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας επέστρε-

ψε στο σπίτι της τα Χριστούγεννα και το βρήκε παραβια-
σμένο, με τους διαρρήκτες να έχουν αρπάξει χρυσά κο-
σμήματα και ρολόγια πολύ μεγάλης αξίας, ανάμεσα τους
δακτυλίδι με σμαράγδι και σκουλαρίκια με ρουμπίνια. Με
μικρότερη λεία έφυγαν εισβολείς σε διαμερίσματα στο
Αιγάλεω, στο Περιστέρι και στην Καλλιθέα, ενώ θύμα λη-
στείας έπεσε και οδηγός ταξί στον Ασπρόπυργο.

Στιγμές τρόμου έζησε και ένας 45χρονος που διαμένει

σε μονοκατοικία στον Νέο Κόσμο, καθώς τα ξημερώματα
της Δευτέρας ήρθε αντιμέτωπος με δύο ληστές οπλισμέ-
νους με μαχαίρι, οι οποίοι τον τραυμάτισαν καθώς αντι-
στάθηκε. Τέλος, στη Χαλκίδα ξημερώματα Χριστουγέν-
νων ένοπλοι ληστές άρπαξαν περίπου 500 ευρώ από
υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων, που τον ακινητο-
ποίησαν, τον απείλησαν και του άρπαξαν τις εισπράξεις.

Παπ.

του Κώστα Καντούρη

Ε
λεύθερος με περιοριστικούς
όρους αφέθηκε ο Στάθης Πα-
ναγιωτόπουλος, ενώ του επι-
βλήθηκε χρηματική εγγύηση

30.000 ευρώ μετά την απολογία του για
την υπόθεση που αφορούσε στα βίντεο
με την πρώην σύντροφό του. Ωστόσο,
κρατείται ενόψει της νέας απολογίας για
την τρίτη μήνυση, καθώς ασκήθηκε σε
βάρος του νέα ποινική δίωξη.

Συγκεκριμένα, η τρίτη μήνυση κατα-
τέθηκε σε βάρος του από πρώην σύν-
τροφό του, η οποία ανέφερε ότι είδε βίν-
τεο με προσωπικές τους στιγμές σε
ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομέ-
νου. Την ώρα που ο 58χρονος είχε προ-
γραμματιστεί να απολογηθεί στον ανα-
κριτή, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, κα-
θώς σχηματίστηκε νέα δικογραφία μετά
τη νέα μήνυση. Η εισαγγελέας άσκησε
σε βάρος του ποινική δίωξη για παρα-
βίαση προσωπικών δεδομένων που
αφορά τη σεξουαλική ζωή προσώπων
κατ’ εξακολούθηση και τον παρέπεμψε
εκ νέου να απολογηθεί στον ανακριτή.

«Συγγνώμη και μετάνοια»
Ο δικηγόρος του Στάθη Παναγιωτό-

πουλου Γιώργος Δακουράς ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Επιβλήθηκαν περιο-
ριστικοί όροι και αφέθη ελεύθερος για
τη μία υπόθεση. Από χθες υπάρχει και
μια δεύτερη μήνυση σε εξέλιξη για την
οποία υπάρχει η ίδια ακριβώς παραπομ-
πή και για την οποία πήραμε προθεσμία
για απολογία για αύριο. Οι περιοριστικοί
όροι είναι απαγόρευση από τη χώρα,
εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τό-
που κατοικίας του και εγγύηση 30.000
ευρώ. Η συγγνώμη του και η μετάνοιά
του είναι πραγματικές και ειλικρινείς.

Υπάρχει η πρόθεση και ζητάει συνεχώς
συγγνώμη, οπότε έχει συνειδητοποι-
ήσει το τεράστιο λάθος του. Έχει παρα-
δεχτεί ό,τι ακριβώς έχει τελέσει και όχι
όλα όσα του αποδίδονται. Ο ισχυρισμός
του είναι ότι τα βίντεο που υπάρχουν δεν
είναι αναρτημένα από τον ίδιο, γιατί από
τις αρχές του 2019 δεν έχει ασχοληθεί
ξανά με τέτοιες δραστηριότητες και αυ-
τό βέβαια θα εξακριβωθεί».

Δηλώνει… έκπληκτος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στάθης

Παναγιωτόπουλος και στην απολογία
του εξέφρασε την έκπληξή του για το
γεγονός ότι κατηγορείται για κακούργη-
μα και υποστήριξε ότι δεν ξέρει ποιος
ανέβασε τα βίντεο στο Διαδίκτυο. Αυτό
άλλωστε είχε διαρρεύσει ότι θα αποτε-

λέσει και μέρος της υπερασπιστικής
γραμμής που θα ακολουθούσε. Κατά
την έξοδό του από τα δικαστήρια ο
58χρονος παρουσιαστής αρνήθηκε να
απαντήσει σε ερώτηση των δημοσιο-
γράφων αν έχει να πει κάτι στις γυναί-
κες, οι οποίες χωρίς τη συγκατάθεσή
τους είδαν τις προσωπικές τους στιγμές
στο Διαδίκτυο.

ΒΒραζιλιάνα έκρυβε
36 «αυγά» κόκας 
στο στομάχι της

Λάθος εκτίμηση έκανε μια 35χρονη
Βραζιλιάνα, η οποία πίστεψε ότι λόγω
των Χριστουγέννων τα μέτρα ασφαλεί-
ας στο «Ελ. Βενιζέλος» θα είναι πιο χα-
λαρά και θα μπορέσει να περάσει στη
χώρα μας ποσότητα κοκαΐνης. Το περι-
στατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαβ-
βάτου στις αφίξεις του Διεθνούς Αερο-
λιμένος Αθηνών, με την αλλοδαπή γυ-
ναίκα να καταλήγει με χειροπέδες.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι-
κών, οι οποίοι στο πλαίσιο στοχευόμε-
νων ελέγχων για την αποτροπή εισαγω-
γής ναρκωτικών ουσιών από χώρες της
Λατινικής Αμερικής εντόπισαν και συ-
νέλαβαν την 35χρονη Βραζιλιάνα. Η γυ-
ναίκα αφίχθη αεροπορικώς στη χώρα
μας προερχόμενη από το Σάο Πάολο
Βραζιλίας και επιχείρησε να περάσει
τους ελέγχους, ωστόσο υπολόγισε...
λάθος.

Η 35χρονη μετέφερε διά της μεθόδου
της καταπόσεως ποσότητα κοκαΐνης σε
36 αυτοσχέδιες συσκευασίες (τα επο-
νομαζόμενα «αυγά»), συνολικού βά-
ρους 355 γραμμαρίων, οι οποίες και κα-
τασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε συ-
σκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρη-
ματικό ποσό των 540 ρεάλ Βραζιλίας.

Παπ.

Αύριο η νέα απολογία 
του Στάθη Παναγιωτόπουλου
μετά την τρίτη ποινική δίωξη 
σε βάρος του 

Μπαράζ ληστειών και διαρρήξεων τις μέρες των Χριστουγέννων

Αφέθηκε ελεύθερος με
όρους, αλλά... κρατείται
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Σέρρες

Εμβολιασμοί χωρίς ραντεβού
Πρόγραμμα εμβολιασμών κατά της Covid-19 χωρίς ραντεβού, υλοποιεί
σήμερα, Τρίτη 28 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Σερρών, σε συνεργασία με την
4η Υγειονομική Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, Κινητή Μονάδα Εμβολια-
σμού της 4ης
ΥΠΕ θα βρίσκε-
ται στο φουαγιέ
του Δημοτικού
Θεάτρου Σερ-
ρών «Αστέρια»,
από τις 09.00
έως τις 15.00,
προκειμένου να
εμβολιάζει τους
ενδιαφερόμε-
νους πολίτες
όλων των ηλικιών με την πρώτη ή την τρίτη/ενισχυτική δόση, της Pfizer.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η αύξηση των εμβολιασμένων για
την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας μέσα στην εορταστική πε-
ρίοδο. «Όλοι οι φορείς συμφωνήσαμε σε συστράτευση κατά του κορο-
νοϊού γιατί αυτά τα Χριστούγεννα το μεγαλύτερο δώρο είναι το δώρο
της ζωής», τόνισε ο δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

ΟΤΑ

Τρίμηνη παράταση 
συμβασιούχων Covid

«Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η πα-
ράταση έως την 31η/3/2022 της διάρκειας των συμβάσεων προ-
σωπικού ι.δ.ο.χ. που απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κο-
ρονοϊού, εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις ή σε περί-
πτωση που δεν επαρκούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού
τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα». Τα ανωτέρω εμπεριέχονται
σε ειδική τροπολογία, στον Νόμο 4876/ 2021 «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και την προ-
στασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» και
δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Με αιχμηρό σχόλιό του, σε ανάρτησή του στο Facebook,
απαντά στον γενικό γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρη
Τζανακόπουλο, ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, με
αφορμή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για τη γιορτή που
έχει προγραμματίσει ο δήμος της πρωτεύουσας την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς με τον Σάκη Ρουβά. Γράφει επί
τούτου ο δήμαρχος Αθηναίων: «Ναι, καλά το κατάλαβε πως
τον αφορούσε. Και καλά απάντησε. Και τον ευχαριστώ που
με επιβεβαίωσε με το φαρμάκι του ο γραμματέας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Χρόνια πολλά και σε αυτόν. Είπαμε, όλες οι μπάλες στο-
λίζουν το δέντρο. Ακόμα και οι φαιές και χολόχρωμες».
Υπενθυμίζεται πως του παραπάνω αιχμηρού σχολίου είχε
προηγηθεί ανάλογο αιχμηρό σχόλιο του κ. Τζανακόπου-
λου, στο Facebook: «Και πάλι καλά να λέμε εμείς οι πλεμ-
παίοι που δεν το διοργάνωσε στο Μπάντεν Μπάντεν. Άντε,
γιατί πολύ μας ανέχτηκε».

Με πολιτική κηδεία αποχαιρετούν σήμερα
το μεσημέρι στο Νεκροταφείο της Καισαρια-
νής οι δημότες του οικείου δήμου τον πρώην
δήμαρχό τους Θανάση Μπαρτζώκα. Ο Θανά-
σης Μπαρτζώκας πέθανε σε ηλικία 68 ετών.
Διετέλεσε δήμαρχος στον ιστορικό Δήμο Και-
σαριανής για τρεις θητείες και συγκεκριμένα
από το 1991 έως το 1998 και από το 2003 έως
το 2005, οπότε και παρέδωσε τον δημαρχιακό
θώκο στον αντιδήμαρχό του Σπύρο Τζόκα.
Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών είχε ενταχθεί στο
αντιδικτατορικό κίνημα από τα φοιτητικά του
χρόνια και έδωσε τη μάχη κατά του χουντικού
καθεστώτος μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ
και του ΚΚΕ. Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ το
1991 συμμετείχε στον Συνασπισμό της Αριστε-
ράς και εν συνεχεία εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ
και έπειτα στη ΛΑΕ (Λαϊκή Ενότητα).

!Καισαριανή

Πέθανε ο πρώην
δήμαρχος Θανάσης
Μπαρτζώκας

Αιχμηρή απάντηση του δημάρχου στον Τζανακόπουλο

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά
τον Κάρολο Παπούλια 

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου
Παπούλια, εξέδωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας. 

«Ο Κάρολος Παπούλιας ήταν ένας αξιοπρε-
πής, έντιμος και ικανός πολιτικός που υπηρέ-
τησε τη χώρα από πολλά αξιώματα αλλά και ως
ανώτατος πολιτειακός άρχοντας. Θα τον θυμό-
μαστε για την υποδειγματική στάση του, καθώς
από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας
συμπύκνωσε ουσιαστικά αλλά και συμβολικά
την εθνική ενότητα πέρα και πάνω από πολιτι-
κές και κοινωνικές αντιθέσεις», ανέφερε ο κ.
Ζέρβας σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης.

Πελοπόννησος

Προκαταρκτική μελέτη 
για άξονα Μεγαλόπολη -
Αρχαία Ολυμπία 

Προκαταρκτική μελέτη και παράλληλη Αιτιο-
λογική έκθεση για τον οδικό άξονα Μεγαλόπο-
λη - Αρχαία Ολυμπία, χωρίς δαπάνη για το Δη-
μόσιο, συντάσσει η οικεία Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου. Όπως τονίζει ο περιφερειάρχης Πα-
ναγιώτης Νίκας: «Προχωρούμε με γοργά βή-
ματα, εστιάζοντας στην αναπτυξιακή προοπτική
που δίνει για την περιοχή της Μεγαλόπολης το
έργο αυτό». 

Διευκρινίζεται ταυτόχρονα ότι η εν λόγω μελέ-
τη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε σύντομο
χρονικό διάστημα μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2022,
οπότε και θα παρουσιαστεί προς έγκριση, σε ευ-
ρεία σύσκεψη παραγόντων της περιφέρειας, του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Σ
ε μια μαραθώνια συνεδρίαση, το περι-
φερειακό συμβούλιο ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την πρότασης της διοικού-

σας παράταξης του προϋπολογισμού ύψους
343 εκατ. ευρώ και του προγράμματος εκτε-
λεστέων έργων για το 2022, ενώ την ίδια ώρα
καταψήφισε την πρόταση προϋπολογισμού
που κατέθεσε η παράταξη «Δύναμη Ζωής»
της Ρένας Δούρου. Αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση της συνεδρίασης ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης επισήμανε: «Οι
ανάγκες και η ασφάλεια των πολιτών αποτε-
λούν βασική προτεραιότητά μας. Ο προϋπο-
λογισμός, όπως και το πρόγραμμα εκτελε-
στέων έργων του 2022, αποτυπώνει με ρεα-
λισμό το όραμά μας για μια Αττική με αναπτυ-
ξιακό πρόσημο. Στο επίκεντρο των πολιτικών
μας είναι ο άνθρωπος και είμαστε έτοιμοι να
συγκρουστούμε με όλες εκείνες τις δυνάμεις
που εμποδίζουν τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής του και την αναπτυξιακή πορεία της Ατ-
τικής μας». 

Ακόμη ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «προτεραι-
ότητες της σημερινής διοίκησης αποτελούν η
δημιουργία υποδομών και υλοποίηση έργων
και δράσεων για φιλική προς το περιβάλλον
διαχείριση των απορριμμάτων, με έμφαση
στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία,
η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης
της Αττικής, η διατήρηση και ενίσχυση των
κοινωνικών δομών και η δημιουργία φιλικού
προς τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότη-
τα περιβάλλοντος. Στους στόχους που προκύ-
πτουν από το τεχνικό πρόγραμμα μπορούμε
ακόμη να εντάξουμε την ενίσχυση των δημό-
σιων δομών υγείας της Αττικής, την τουριστική
προβολή της Αττικής και την υλοποίηση πρά-
σινων έργων που έχουν να κάνουν με τη δια-
χείριση των λυμάτων και την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Ενεργειακές κοινότητες    
Η ανάπτυξη ενεργειακής κοινότητας στον

Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου ήταν το αντικείμενο
της συνάντησης που είχε στο δημαρχείο της
πόλης ο δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου με καθη-
γητές και στελέχη του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Εργαστηρίου Συστη-
μάτων Αποφάσεων και Διοίκησης. Στη συνάν-
τηση παρουσιάστηκε το σχέδιο καταστατικού
και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την ενεργειακή κοινότητα που σχεδιάζεται να ανα-
πτυχθεί από τον δήμο, με στόχο να καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια, καθώς και η
ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων κτιριακών εγκα-
ταστάσεων του δήμου, η πρώτη σε δημοτικό επίπεδο στην Ελλάδα, προκειμένου να είναι
εφικτός ο ενεργειακός συμψηφισμός. Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου θα συνεχίσει το αμέ-
σως επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας και
υψηλής κοινωνικής προστιθέμενης αξίας.

Δωρεάν πρόσβαση
στο ίντερνετ  

Απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση
στο διαδίκτυο μπορούν να έχουν πλέ-
ον οι Ηρακλειώτες σε πέντε πρώτα
σημεία κοινόχρηστων-δημοτικών
χώρων, χάρη στα αντίστοιχα hotspots
που εγκατέστησε ο Δήμος Ηρακλείου
Αττικής, αξιοποιώντας το πρόγραμμα
WiFi4EU. Η είσοδος γίνεται μέσα από
το wifi menu της συσκευής του χρή-
στη (smartphone, tablet, laptop) επι-
λέγοντας το σημείο «WiFi4EU» και
ακολουθώντας μερικές απλές οδη-
γίες επί της οθόνης για τη σύνδεση.
Έτσι, με λιγοστά μόνο βήματα, οι πολί-
τες μπορούν να βρεθούν στο διαδί-
κτυο ακόμα και όταν βρίσκονται έξω
στην πόλη, σερφάροντας σε ιστοσελί-
δες και εφαρμογές, χωρίς να χαλάνε
τα δεδομένα του προγράμματος της
κινητής τους. Θυμίζουμε, το WiFi4EU
είναι χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το
οποίο ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής
διεκδίκησε και πέτυχε να κερδίσει
voucher για την εγκατάσταση της
απαραίτητης υποδομής.

Έπειτα από πολύμηνες και συ-
νεχείς προσπάθειες του δη-
μάρχου Αγίας Παρασκευής,
Βασίλη Ζορμπά, αλλά και του
αντιπεριφερειάρχη Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της πε-
ριφέρειας και πρώην δημάρ-
χου της πόλης, Βασίλη Γιαν-
νακόπουλου, οριστικοποιήθη-
κε η χρηματοδότηση, ύψους
2.000.000 ευρώ, για την απο-
περάτωση του κολυμβητηρίου
της πόλης από την Περιφέρεια
Αττικής. Το έργο εντάχθηκε
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Αττικής, από
όπου προκύπτει και η χρημα-
τοδότησή του.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δεύτερο pocket
garden
Ο Δήμος Καισαριανής ήταν από τους
πρώτους δήμους στην Αττική που
δημιούργησε «πάρκο τσέπης», στη
συμβολή των οδών Βουτζά και Ομη-
ρίου, στα τέλη του 2019. Τώρα δημι-
ουργεί το δεύτερο pocket garden,
όπως είναι γνωστά διεθνώς, μεταξύ
των οδών Σμύρνης και Μανωλίδη. Η
παρέμβαση περιλαμβάνει τοποθέτη-
ση νέων καθισμάτων, στοιχεία παιδι-
κής χαράς και απομάκρυνση απορ-
ριμμάτων και μεγάλων αντικειμένων
από τον χώρο. Άλλωστε, όπως συχνά
υποστηρίζει ο δήμαρχος Χρήστος
Βοσκόπουλος, η θετική ανταπόκρι-
ση του κόσμου στο πρώτο «πάρκο
τσέπης» οδήγησε σε μια πανεπιστη-
μιακή μελέτη, άνευ κόστους για τον
δήμο, που θα κατευθύνει τον σχεδια-
σμό ενός δικτύου «πάρκων τσέπης»
σε ολόκληρη την πόλη.

Δήμαρχος 
Αϊ-Βασίλης 

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα
παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό
του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Ωρω-
πού και του Ειδικού Νηπιαγωγείου
Ωρωπού. Τις παραμονές των Χριστου-
γέννων παιδιά και εκπαιδευτικοί αιφ-
νιδιάστηκαν διπλά, όχι μόνο επειδή
επισκέφθηκε το σχολείο τους ο Άγιος
Βασίλης αλλά επειδή πίσω από τη γε-
νειάδα και τα χαρακτηριστικά γυαλιά
αναγνώρισαν τον πρώτο πολίτη του
Δήμου Ωρωπού, Γιώργο Γιασημάκη!

Όπως εξήγησε αργότερα ο δήμαρ-
χος, όταν ενημερώθηκε για την επί-
σκεψη αγάπης στα παιδιά του ΕΝΕΕ-
ΓΥΛ ενόψει Χριστουγέννων και ταυτό-
χρονα του προτάθηκε να αναλάβει
συγκεκριμένο ρόλο, δέχθηκε χωρίς
δεύτερη σκέψη… «Θα το κάνω, για αυ-
τά τα παιδιά θα γίνω και εγώ παιδί»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ψηφίστηκαν προϋπολογισμός
και τεχνικό πρόγραμμα

Εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση 



Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν δη-
μοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία αντιεμβολιαστής
κόλλησε εσκεμμένα κορονοϊό χωρίς να υπολογίσει
όμως ότι θα μεταδοθεί στη μητέρα του, η οποία νό-
σησε και τελικά πέθανε. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, για-
τρός έδινε συμβουλές να μη μεταβούν στο νοσοκο-
μείο, αλλά να προμηθευτούν στο σπίτι συσκευή
οξυγόνου. Μετά τον θάνατο της γυναίκας, ο προ-
ϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλο-

νίκης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, ζητώντας να ερευνηθεί εάν έχει τελέσει ο
γιος της άτυχης γυναίκας το αδίκημα της παραβία-
σης μέτρων για μολυσματικές ασθένειες που είχε
αποτέλεσμα τον θάνατο, σε βαθμό κακουργήματος,
αλλά και της έκθεσης που προκάλεσε βαριά σωμα-
τική βλάβη. Για τον γιατρό ζήτησε να εξεταστεί εάν
έχει τελέσει το αδίκημα της έκθεσης που προκάλε-
σε τον θάνατο άλλου προσώπου σε βαθμό κακουρ-
γήματος.

Από τις πιο «SOS» ερωτήσεις που έγιναν κατά τη συ-
νάντηση των δημοσιογράφων στον Κωνσταντίνο Ζέρβα
ήταν εάν έχει ξεκινήσει να καταστρώνει τα πλάνα του για
τις επόμενες εκλογές. Ο κ. Ζέρβας έχει ανακοινώσει
πως θα είναι υποψήφιος δήμαρχος και το 2023 και ου-
σιαστικά απομένουν 22 μήνες για τις κάλπες. Έτσι,

όπως αποκάλυψε, έχει αρχίσει να ψάχνει νέα πρόσωπα
για να πλαισιώσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του.
«Έχουμε ζήτηση, θα βρούμε εύκολα… νύφες και γαμ-
προύς σε σχέση με το 2019», είπε χαρακτηριστικά και
πρόσθεσε πως η αναζήτηση θα συνεχιστεί έως τον Αύ-
γουστο των εκλογών.

Ψάχνει «νύφες και γαμπρούς» για τις… εκλογές ο Ζέρβας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Μαρία Σπυράκη
έγραψε παραμύθι
για… το μεθάνιο

«Πουφ!!! Μεθάνιο» είναι ο τίτ-
λος της παιδικής ιστορίας που
έγραψε η Μαρία Σπυράκη, με
στόχο να συζητήσουν τα παιδιά
για την κλιματική κρίση, τον ρόλο
του μεθανίου στην ατμόσφαιρα
και τους τρόπους που μπορεί ένα
αέριο του θερμοκηπίου, που ζε-
σταίνει τον πλανήτη και συμβάλ-
λει στην κλιματική αλλαγή, να με-
τατραπεί σε χρήσιμη πηγή ενέρ-
γειας. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ-
ΕΛΚ διάβασε το παραμύθι της
στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον
γνωστό youtuber PanoDent (Πά-
νο Ευταξία).

Τα οικογενειακά
Χριστούγεννα του
Δημήτρη Κούβελα 

Οικογενειακές στιγμές είχε την
ευκαιρία να περάσει τα Χριστού-
γεννα ο βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας στην Περιφέρεια της Α’
Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβε-
λας, μαζί με την όμορφη σύζυγό
του Εύα Τσουκαλίδου και τα τρία
τους παιδιά, τον Σωτήρη, τον Θάνο
και τη Νίκη. 

Ο πολυάσχολος Δημήτρης Κού-
βελας τρέχει για όλα, αλλά δεν βά-
ζει τίποτα πάνω από την οικογένειά
του. Αγαπάει την πολιτική, αλλά σαν
την οικογένεια… δεν έχει. 

Ο αποχαιρετισμός
του Καράογλου
στον Παπούλια
Το δικό του αντίο στον Κάρολο
Παπούλια είπε μέσω Facebook ο
Θεόδωρος Καράογλου. Ο βου-
λευτής της ΝΔ ανάρτησε μια φω-
τογραφία τους, την εποχή που
ήταν υφυπουργός Μακεδονίας-
Θράκης, γράφοντας: «Αποχαι-
ρετώ με απέραντο σεβασμό τον
Κάρολο Παπούλια! Έναν ευπα-
τρίδη πολιτικό της σύνεσης και
του μέτρου, που δίδαξε πολιτικό
ήθος και αξιοπρέπεια. Κρατώ
στην καρδιά μου τη φράση που
μου είπε στο ΥΜΑΘ το 2014:
“Υπεράνω όλων η Ελλάς”. Καλό
ταξίδι, Πρόεδρε». 

Εισαγγελέας για αντιεμβολιαστή 
που κόλλησε τη μητέρα του και πέθανε

Τον… έπνιξαν 
στα συγχαρητήρια

Πλημμύρισε από συγχαρητήρια η προσωπική σε-
λίδα του Δημήτρη Γαλαμάτη στο Fb μετά την ανακοί-
νωση της ανάληψης καθηκόντων στη Γενική Γραμ-
ματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. Ο Δημή-
τρης Γαλαμάτης που διαδέχεται τον Γιάννη Μαστρο-
γεωργίου διετέλεσε δήμαρχος Βόλβης και βουλευ-
τής Β’ Θεσσαλονίκης, ενώ κατήλθε στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης στις τελευταίες εκλογές. Πρόκειται για τον
δεύτερο γενικό γραμματέα από τη Θεσσαλονίκη με-
τά τον Αντώνη Οικονόμου στο υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.

Ευχές στους φίλους 
μέσω διαδικτύου
Καλά Χριστούγεννα ευ-
χήθηκαν αγκαλιασμένοι
και φορώντας τα γιορτινά
τους ρούχα ο πρώην πρω-
θυπουργός Κώστας Κα-
ραμανλής και η σύζυγός
του Νατάσα Παζαΐτη. Οι
δυο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί μπρο-
στά από το χριστουγεννιάτικό τους δέντρο, με τη
σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού να μοιράζεται
τη φωτογραφία τους με τους διαδικτυακούς της
φίλους.

Ορέγονται θέση 
στο ψηφοδέλτιο 

Η ανοδική πορεία που καταγράφει στις τελευταίες
δημοσκοπήσεις το ΚΙΝΑΛ φαίνεται πως έχει ανοίξει
την όρεξη σε πολλούς, οι οποίοι ψάχνονται για μια
θέση στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Ήδη
έχουν ξεκινήσει τις επαφές τους κάνοντας παράλ-
ληλα γνωστή την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι.
Ωστόσο, όπως μαθαίνω, πρόκειται είτε για άτομα
που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το κόμμα είτε για
άτομα που δεν πήραν καμία θέση ανοιχτά υπέρ κά-
ποιου υποψήφιου στις εσωκομματικές εκλογές. 

Βλέπει προς… Βουλή 
ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης 

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Ολυμπιονίκη
Αλέξανδρου Νικολαΐδη στην Α’ Θεσσαλονίκης με τον
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει κάνει αρκετούς
να χάσουν τον ύπνο τους. Λίγο η αναγνωρισιμότητα
του συγκεκριμένου αθλητή, λίγο και τα ποσοστά του
κόμματος που πέφτουν, ανακατεύουν τις ισορροπίες
στο ψηφοδέλτιο. Πάντως σύμφωνα με κάτι μετρήσεις
που ήρθαν στα αυτιά μας, δεν έχουν κανέναν λόγο να
ανησυχούν η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Γιάννης Αμα-
νατίδης και ο Χρήστος Γιαννούλης. 
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Π
ερισσότερες από 7.000 πτήσεις ματαιώθη-
καν από τις αεροπορικές εταιρείες σε ολό-
κληρο τον κόσμο το Σαββατοκύριακο των
Χριστουγέννων, ενώ άλλες 2.100 ακυρώθη-

καν χθες, καθώς η παραλλαγή Ομικρον συνεχίζει την
εξάπλωσή της διαταράσσοντας τις μετακινήσεις κατά
την περίοδο των εορτών.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα ματαιώθηκαν περί τις
2.800 πτήσεις παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 1.000
αφορούσαν τις ΗΠΑ, ενώ την παραμονή των Χριστου-
γέννων σημειώθηκαν περί τις 2.400 ματαιώσεις, οι 700
προς και από τις ΗΠΑ.

Πιλότοι, αεροσυνοδοί και άλλα μέλη του προσωπι-
κού έχουν μπει σε καραντίνα αφού εκτέθηκαν στον ιό,
γεγονός που ανάγκασε μεγάλες εταιρείες όπως οι
Lufthansa, Delta SAS, United Airlines και Alaska Air-
lines να καθηλώσουν τα αεροσκάφη τους στο έδαφος.

Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες ματαίωσαν επί-
σης εκατοντάδες πτήσεις: η China Eastern ακύρωσε
περί τις 540, το ένα τέταρτο του πτητικού της προγράμ-
ματος, ενώ η Air China ματαίωσε 267 πτήσεις, επίσης το
ένα τέταρτο των προγραμματισμένων. Η Ευρώπη είναι
αυτήν τη στιγμή η περιοχή με τα περισσότερα κρούσμα-
τα στον κόσμο (3.022.868 τις τελευταίες μέρες), δηλα-
δή το 57% του παγκόσμιου συνόλου των περιστατικών,
καθώς και με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
στην Ευρώπη Χανς Κλούγκε δήλωσε ότι η παραλλαγή
Όμικρον έχει εντοπιστεί τουλάχιστον στις 38 από τις 53
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ σε ορισμένες από αυτές,
όπως στη Δανία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο
Βασίλειο, είναι ήδη η κυρίαρχη.

Υπό την απειλή ενός νέου κύματος κορονοϊού από
τον Ιανουάριο, οι ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν νέα
πιο αυστηρά μέτρα.

Στη Γερμανία το ένα κρατίδιο μετά το άλλο περιορί-
ζουν τις ιδιωτικές συγκεντρώσεις σε δέκα άτομα πλή-
ρως εμβολιασμένα ή που έχουν αναρρώσει από Covid,
ενώ επιβάλλουν «λουκέτο» σε νυχτερινά κέντρα και
άλλους χώρους διασκέδασης.

Στη Γαλλία η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να
τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς, ενώ έχουν ακυρωθεί όλες οι μεγάλες
εορταστικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Παγκόσμια συγκίνηση και εθνικό πένθος στην πατρίδα του, τη
Νότια Αφρική, προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ντέσμοντ
Τούτου, του μεγάλου αγωνιστή κατά των φυλετικών διακρίσεων
και υπέρ της συμφιλίωσης
μαύρων και λευκών στη χώρα.
Ο πρώην αρχιεπίσκοπος, ο
οποίος πέθανε την Κυριακή σε
ηλικία 90 ετών, θα ταφεί την 1η
Ιανουαρίου στο Κέιπ Τάουν.

Ως ο πρώτος μαύρος αγγλι-
κανός αρχιεπίσκοπος της Νό-
τιας Αφρικής, ο Τούτου έγινε
γνωστός σε όλο τον κόσμο για
τον αγώνα που έδωσε τα δύσκολα χρόνια του Απαρτχάιντ, όταν
πολλοί από τους μαύρους ηγέτες της χώρας, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Νέλσον Μαντέλα, είχαν φυλακιστεί από το καθεστώς, ορ-
γανώνοντας ειρηνικές διαδηλώσεις κατά του φυλετικού διαχωρι-
σμού. Το 1984 ο Τούτου τιμήθηκε με το Νομπέλ Ειρήνης.

Ακριβώς τριάντα χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιε-
τικής Ένωσης, η οποία έφερε ελευθερία σε εκατομμύρια
ανθρώπους, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατη-
γορείται ότι οραματίζεται την επιστροφή της πάλαι ποτέ
υπερδύναμης.
Τον τελευταίο μήνα η Ρωσία διεξάγει μια στρατηγική επί-
θεση για να σταματήσει μία και καλή την επέκταση του
ΝΑΤΟ στα ανατολικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα
προσπαθεί να αλλάξει υπέρ της τους όρους με τους οποί-
ους τελείωσε ο Ψυχρός Πόλεμος. Σε μια επίδειξη ισχύος,
ο Πούτιν συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα της
Ανατολικής Ουκρανίας και κρατάει σαν άσο στο μανίκι τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2,
χρησιμοποιώντας την ενέργεια σαν όπλο κατά της ΕΕ και του NATO.
Σε αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έλαβε πρόταση του ΝΑΤΟ
για την έναρξη συνομιλιών στις 12 Ιανουαρίου. Η Μόσχα απαιτεί νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις
ασφαλείας για το ότι ορισμένα επιθετικά οπλικά συστήματα δεν θα αναπτυχθούν σε χώρες που γει-
τονεύουν με τη Ρωσία και ότι το ΝΑΤΟ θα σταματήσει την επέκτασή του προς Ανατολάς. 

Το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων
ματαιώθηκαν πάνω από 7.000 πτήσεις,
ενώ χθες ακυρώθηκαν άλλες 2.100 

Μπλακάουτ στις 
αερομεταφορές 
από την  Όμικρον

Τριάντα χρόνια από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και 
ο Πούτιν οραματίζεται την επιστροφή ως υπερδύναμη

Ντέσμοντ Τούτου: «Αντίο» στον
αγωνιστή κατά του Απαρτχάιντ
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Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα εξοφληθεί και η δια-
φορά που τυχόν προκύπτει μετά την προκαταβολή την οποία
εισέπραξαν οι παλαιοί δικαιούχοι. 

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται υπό τον όρο ότι ο δι-
καιούχος θα έχει πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτού-
μενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας
αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος
από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022

και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από τη 15η Οκτω-
βρίου 2021. 

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα θέρμανσης
χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί
από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σε
περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ορίου αυτού,
ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της
αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα. Με

βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών:
� Έως τις 30 Δεκεμβρίου οι περσινοί δικαιούχοι θα εξοφλη-

θούν το συνολικό επίδομα θέρμανσης που δικαιούνται φέ-
τος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβάλει τα απαι-
τούμενα παραστατικά αγοράς έως τις 15 Δεκεμβρίου.

�Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα έχουν λάβει το επίδομα θέρμαν-
σης που τους αναλογεί και οι νέοι δικαιούχοι, μετά τη διεύ-
ρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. 

Νέες πληρωμές στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης

Τ
ρεις σημαντικές παρεμβάσεις
στο εισόδημα των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα έρχονται το
2022. Εκτός από τις θεσμοθετη-

μένες αλλαγές στο Ασφαλιστικό (νέα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης και νέο επικου-
ρικό ταμείο), το εργατικό εισόδημα αναμέ-
νεται να ενισχυθεί, καθώς τα οφέλη για
τους εργαζομένους προκύπτουν από την
εφαρμογή-παράταση τριών μέτρων, τα
οποία είναι:

�Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%
από 1/1/2022 με προοπτική να υπάρξει και
νέα αύξηση (το δεύτερο εξάμηνο του νέου
έτους).
�Η διατήρηση της μείωσης εισφορών κα-
τά 1,1% στους εργαζομένους (και 3% συνο-
λικά με τη μείωση κατά 1,9% που αφορά
τους εργοδότες).
�Η απαλλαγή των μισθωτών του ιδιωτικού
τομέα από την εισφορά αλληλεγγύης (με
προοπτική να «παγώσει» από το 2023 και
για Δημόσιο και συνταξιούχους).

Ποιους αφορά
Ο κατώτατος μισθός (αφορά 450.000 ερ-

γαζομένους στον ιδιωτικό τομέα) από
1/1/2022 θα διαμορφωθεί από τα 650 ευρώ
που είναι τώρα στα 663 ευρώ, με την αύξη-
ση κατά 2% που έχει αποφασιστεί, ενώ
σχεδιάζεται πρόσθετη αύξηση το δεύτερο
εξάμηνο του νέου έτους (εκτιμάται γύρω
στο 3%). Έτσι, έως και 195 ευρώ υψηλότε-
ρος θα είναι ο κατώτατος μισθός από την
1η Ιανουαρίου 2022, αν συνυπολογισθούν
και οι τριετίες στους έμπειρους υπαλλή-
λους.

Ήδη ανακοινώθηκε η επέκταση για όλο
το 2022 της απαλλαγής από την ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.
Μάλιστα, το «πάγωμα» της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης το 2022 για το Δημόσιο και τους
συνταξιούχους τίθεται στις άμεσες προτε-
ραιότητες της κυβέρνησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές διατηρούνται
και το 2022 μειωμένες κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες εισφορές για εργοδότες και ερ-
γαζομένους. Αυτό στην πράξη οδηγεί σε
σημαντική ελάφρυνση του μη μισθολογι-
κού κόστους για ακόμη έναν χρόνο, με
άμεσες θετικές συνέπειες τόσο στους ερ-
γαζομένους όσο και στους εργοδότες. Η
μείωση επιμερίζεται σε -1,79 ποσοστιαίες
μονάδες για τον εργοδότη και -1,21 ποσο-
στιαίες μονάδες για τους εργαζομένους,
διατηρώντας και την επόμενη χρονιά το
σύνολο των εισφορών στο 36,66% από
39,66%. Έτσι, οι εισφορές για κύρια σύντα-
ξη θα παραμείνουν και το 2022 στο 20%,
7,10% υπέρ υγείας, 6,5% για επικουρική
ασφάλιση και 3,06% για ανεργία και άλ-
λους συνεισπραττόμενους κλάδους υπέρ

ΟΑΕΔ. Μάλιστα, κατά το β’ εξάμηνο του
2022 προβλέπεται περαιτέρω μείωση μι-
σής ποσοστιαίας μονάδας (0,50) για τις ει-
σφορές της επικουρικής ασφάλισης, στο
πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου Κα-
τρούγκαλου (Ν. 4387/2016).

Συνολικό κέρδος
Επισημαίνεται ότι το συνολικό κέρδος

για τον εργαζόμενο από τη μείωση των ει-
σφορών και των φόρων το νέο έτος ανέρ-
χεται σε 160 ευρώ τον χρόνο για έναν ερ-
γαζόμενο με μεικτό μισθό 700 ευρώ. Με
απολαβές 1.000 ευρώ τον μήνα, το όφελος
είναι 355 ευρώ ανά έτος. Με 1.200 ευρώ, το
όφελος είναι 389 ευρώ. Με μισθό 2.000
ευρώ, το όφελος ανέρχεται σε 691 ευρώ
ανά έτος. Παράλληλα, για όσους αμείβον-

ται με τον κατώτατο μισθό, το όφελος από
ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα και
την αύξηση του κατώτατου μισθού 2% το
2022 κυμαίνεται από 305 έως 533 ευρώ
ανά έτος.

Αύξηση του κατώτατου μισθού
κατά 2% από 1/1/2022 με
προοπτική να υπάρξει και νέα
αύξηση. Η διατήρηση της
μείωσης εισφορών κατά 1,1%
και η απαλλαγή των μισθωτών
από την εισφορά αλληλεγγύης 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ  Τ Ο Μ Ε Α Σ

Τρεις αλλαγές στο εισόδημα
των εργαζομένων το 2022
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Ν
έα σημαντική υπέρβαση του
στόχου των εσόδων προκύπτει
από τα στοιχεία του πρώτου δε-
καπενθημέρου του Δεκεμβρί-

ου, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού
θα είναι αισθητά μικρότερο από τον ετήσιο
στόχο, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο
και ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς αναμένε-
ται ανάκαμψη-έκπληξη το 2021!

Αυτά δηλώνει στην «Political» ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεό-
δωρος Σκυλακάκης, επισημαίνοντας ότι η
κυβέρνηση έχει τα περιθώρια να στηρίξει
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με νέα
μέτρα μέσα στο νέο έτος, τονίζοντας,
ωστόσο, ότι τα περιθώρια λόγω της υγει-
ονομικής και της ενεργειακής κρίσης δεν
είναι απεριόριστα, καθώς το ισοζύγιο του
προϋπολογισμού πρέπει να επιστρέψει
σταδιακά σε ισορροπία. Σύμφωνα με τον κ.
Σκυλακάκη, οι αυξημένες πληρωμές για
Φόρο Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, Τέλη Κυκλο-
φορίας, ΦΠΑ, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
στην ενέργεια και για τη ρύθμιση οφειλών,
σε συνδυασμό με το υψηλότερο διαθέσιμο
απόθεμα των αποταμιευτών, διευκολύ-
νουν το υπουργείο Οικονομικών, έτσι
ώστε, από τη μία, να επιτύχει καλύτερες
επιδόσεις στο σκέλος των εσόδων και, από
την άλλη, να ανταποκριθεί επαρκώς στις
αυξημένες δαπάνες για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης, στηρίζοντας πα-
ράλληλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-

σεις που πλήττονται. 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

επισημαίνει στην «Political» την εξαιρετι-
κή ανάκαμψη που σημειώνει η οικονομία,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι το τελικό ποσο-
στό που θα βγάλει η ΕΛΣΤΑΤ τον Φεβρουά-
ριο θα κινείται πολύ πιο πάνω από την ανα-
θεωρημένη πρόβλεψη 6,9% που ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός τον περασμένο Σε-
πτέμβριο. Σημειώνεται ότι οι κορυφαίοι
διεθνείς οίκοι έχουν ανεβάσει τον πήχη
της ανάπτυξης πάνω από 8%, ενώ την πε-
ρασμένη εβδομάδα το Τμήμα Οικονομικής
Ανάλυσης της Τράπεζας Πειραιώς εξέ-
φρασε την πρόβλεψη για ανάπτυξη 9,8%
φέτος! 

Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, η συνέ-
χιση της θετικής πορείας του προϋπολογι-
σμού και τον Νοέμβριο, αλλά και η πρό-
βλεψη για αισθητά μεγαλύτερη ανάπτυξη
το 2021, δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον
για το πρώτο τρίμηνο του 2022, έτσι ώστε
να αντιμετωπιστεί μεγάλο μέρος των πιέ-
σεων, λόγω της πανδημίας αλλά και της
ενεργειακής κρίσης. 

Εξάλλου, χθες δόθηκαν στη δημοσιότη-
τα τα στοιχεία του προϋπολογισμού στο
ενδεκάμηνο, από τα οποία προκύπτει ότι,

σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλ-
λειμμα του κρατικού προϋπολογισμού
διαμορφώθηκε στα 12,267 δισ. ευρώ έναν-
τι στόχου 13,399 δισ. ευρώ. Παρουσίασε,
δηλαδή, μείωση κατά 1,132 δισ. ευρώ, ενώ
το πρωτογενές έλλειμμα περιορίστηκε στα
7,882 δισ. ευρώ έναντι στόχου 8,973 δισ.
ευρώ. «Κλειδί» για τις καλύτερες επιδό-
σεις του προϋπολογισμού στο ενδεκάμηνο
αποτελούν τα συνολικά έσοδα, τα οποία
σημείωσαν αύξηση κατά 408 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου και τελικώς διαμορφώ-
θηκαν στα 52,746 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τα
φορολογικά έσοδα σημείωσαν υπέρβαση
κατά 1,9% ή 784 εκατ. ευρώ σε σχέση με
τον στόχο που είχε περιληφθεί στον προ-
ϋπολογισμό. Από τα στοιχεία που προϋπο-
λογισμού προκύπτει ξεκάθαρη στήριξη
των εσόδων μέσω ΦΠΑ ή ΕΦΚ, λόγω της
έκρηξης των τιμών ηλεκτρισμού και φυσι-
κού αερίου, αλλά και των καυσίμων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αύριο καταβάλλεται 
το βοήθημα των 250
ευρώ σε 634.027
συνταξιούχους

Αύριο καταβάλλεται το έκτακτο βοήθημα
των 250 ευρώ σε 634.027 χαμηλοσυνταξι-
ούχους, συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ,
ενώ 26.051 δικαιούχοι προκαταβολής σύν-
ταξης του Δεκεμβρίου θα λάβουν συνολικά
10,6 εκατ. ευρώ.

Το βοήθημα των 250 ευρώ αφορά χαμη-
λοσυνταξιούχους με ετήσιο ατομικό εισό-
δημα έως 7.200 ή οικογενειακό έως 14.400
ευρώ, ενώ ζευγάρι συνταξιούχων που βρί-
σκεται κάτω από τα όρια αυτά θα λάβει 500
ευρώ. Επίσης, την Παρασκευή 31 Δεκεμ-
βρίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση 250 ευρώ στους δικαιούχους του
αναπηρικού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ καθώς
και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Έως την Παρασκευή θα καταβληθούν τα
εφάπαξ σε 620 δικαιούχους, καθώς και οι
επικουρικές συντάξεις σε 80 κληρονόμους
θανόντων, ενώ ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει τα επι-
δόματα ανεργίας, τα ποσά των επιδοτούμε-
νων προγραμμάτων, την άδεια μητρότητας
και τα ποσά που δικαιούνται όσοι συμμετέ-
χουν σε Προγράμματα Κοινωφελούς Εργα-
σίας. 

Ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβάλει έως
την Παρασκευή τα οικογενειακά και αναπη-
ρικά επιδόματα σε συνολικά 1.028.944 δι-
καιούχους, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδη-
μα σε 243.005 δικαιούχους, το επίδομα στέ-
γασης σε 274.924, το επίδομα γέννας σε
13.957, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλί-
κων σε 35.003, την επιδότηση δανείου του
προγράμματος «Γέφυρα» σε 114.900 δι-
καιούχους, το επίδομα ορεινών περιοχών
σε 1.473 δικαιούχους, το επίδομα αναδοχής
σε 385, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής
σε 885, το επίδομα ομογενών-προσφύγων
σε 6.320, τα έξοδα κηδείας ανασφαλίστων
σε 93 δικαιούχους και την οικονομική ενί-
σχυση του Δημοσίου για δάνεια προστασίας
πρώτης κατοικίας σε 4.490 δικαιούχους. 

Συνολικά έως την Παρασκευή θα κατα-
βληθούν 645,4 εκατ. ευρώ σε περίπου
2.600.000 δικαιούχους.
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Στοιχεία του πρώτου
15θημέρου Δεκεμβρίου -
«Μεγαλύτερα τα περιθώρια
για νέα μέτρα στήριξης»,
δηλώνει στην «Political» 
ο Θόδωρος Σκυλακάκης

Υπέρβαση στα έσοδα, 
ανάπτυξη-έκπληξη το ’21 



H
εγχώρια χρηματιστηριακή
αγορά θα συνεχίσει να κινείται
σε «ρηχά νερά», περιμένοντας

τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδη-
μίας, όπως και να τιμολογήσει το «οι-
κονομικό αποτύπωμα» από τα υπόλοι-
πα περιοριστικά μέτρα που αναμένεται
να ανακοινωθούν. Με τα παραπάνω
δεδομένα, καλό θα είναι τα, θεωρού-
μενα, συντηρητικά χαρτοφυλάκια να
παρακολουθήσουν τις εξελίξεις με
αυξημένη ρευστότητα και αγνοώντας
τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις που
μπορεί να γίνουν στο ταμπλό, με απο-
κλειστικό στόχο τον σχετικό «καλλω-
πισμό» των αποτιμήσεων. Απόλυτα εν-
δεικτικές του κλίματος που επικρατεί,
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, οι εκτιμήσεις της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ που αναφέρει: «Τα συναλλακτικά δεδομένα είναι αμείλι-
κτα και δεν επιτρέπουν την εκτροφή προσδοκιών για ουσιαστική διαφοροποίηση στην κίνηση του ΓΔ. Μόνη ελπίδα, η συνέχιση
της ευρωστίας στις διεθνείς αγορές που ενδεχομένως να οδηγήσει σε αντίδραση και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, έστω και με χρο-
νοκαθυστέρηση». Από τεχνικής πλευράς, θετικές ενδείξεις για τον Γενικό Δείκτη, όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 888
(απλός ΚΜΟ 200 ημερών), ή έστω υψηλότερα των 882 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Οι επόμενες αντιστάσεις στις
895 (διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90 ημερών), 900, 904, 909, 912, 927, 934 και 950 μονάδες. 

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε 
η τιτλοποίηση «Sunrise II»

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποί-
ησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με τίτ-
λο «Sunrise II», συνολικής μεικτής λογιστικής
αξίας ύψους 2,7 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Πει-
ραιώς Financial Holdings. Η Πειραιώς Finan-
cial Holdings ΑΕ μεταβίβασε ποσοστό 44% στην
Intrum AB και 7% στη Serengeti Opportunities
Partners LP επί των ομολογιών ενδιάμεσης
εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine
notes) της τιτλοποίησης, που είχε αποκτήσει
μέσω ομιλικής διεταιρικής συναλλαγής. H Τρά-
πεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό 5% των
ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητι-
κής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise
ΙI, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλο-
ποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς
θα διακρατήσει ποσοστό 100% των ομολογιών
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η Πει-
ραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχό-
μενο να διανείμει στους μετόχους της μέρος ή
το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των
εν λόγω ομολογιών, υπό την αίρεση λήψης των
απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγ-
κρίσεων.

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων
μετοχών από τη Μυτιληναίος

Η από 15/06/2021 τακτική γενική συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας Μυτιληναίος ενέ-
κρινε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως
2.750.000 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου) της εταιρείας, οι οποίες θα δο-
θούν σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρείας ή/και σε ανώτατα
ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εται-
ρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών
κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014,
ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία
υπηρεσίες σε σταθερή βάση (το «πρόγραμμα»).
Επίσης, η εν λόγω γενική συνέλευση εξουσιο-
δότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποί-
ηση της κατά τα ανωτέρω απόφασης, περιλαμ-
βανομένου του καθορισμού των όρων του προ-
γράμματος και των δικαιούχων, με τη δυνατό-
τητα να αναθέτει μέρος των σχετικών εξουσιών
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα-μέλη του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε ηλικία 40 ετών έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστου-
γέννων ο Φρειδερίκος Χόντος, γιος του Αργύρη Χόντου, εκ των
πέντε συνιδρυτών-αδελφών των πολυκαταστημάτων Hondos
Center. Ο Φρειδερίκος Χόντος πέθανε ύστερα από μάχη με τον
καρκίνο. Τον Ιούνιο του 2020 είχε πεθάνει από καρκίνο και ο θεί-
ος του Φρειδερίκου, Γιάννης Χόντος, σε ηλικία 67 ετών. Ο Γιάννης
Χόντος είχε χάσει τη γυναίκα του επίσης από καρκίνο.
Η ιστορία των καταστημάτων Hondos Center ξεκίνησε όταν τα
πέντε αδέλφια, Γιώργος, Γιάννης, Νίκος, Αργύρης και Κώστας,
ήρθαν στην Αθήνα από το χωριό τους, τις Μίκρες (σημερινά Χον-
τέικα). Τα πέντε αδέλφια άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο εμ-
πόριο και ως πλασιέ διέθεταν σαπούνια, αρώματα και οικονομικά
καλλυντικά της εποχής στους υπάλληλους της Τράπεζας της Ελ-
λάδος και στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών. Αργότε-

ρα, ανέλαβαν τη λειτουργία ενός περιπτέρου επί της οδού Ομήρου. Το 1967, με τις πρώτες οικονομίες τους κατάφεραν
να ανοίξουν το πρώτο κατάστημα ακριβώς απέναντι από το περίπτερο της Ομήρου και σιγά σιγά άρχισαν να επεκτείνον-
ται. Από την ίδρυσή τους το 1967 έως σήμερα, τα Hondos Center αριθμούν δεκάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Η Δομική Κρήτης ανακοίνωσε ότι το ΔΣ στη συνεδρίαση της 22ας
Δεκεμβρίου 2021, αφού έλαβε υπόψη την από 30/9/2021 Ειδική
Έκθεση Αξιολόγησης Συναλλαγής στα πλαίσια των άρθρων 99-101
του Ν. 4548/2018 επί του δίκαιου και εύλογου των μετοχών της Αι-
ολικό Ρουμάνι ΑΕ που διενεργήθηκε από τη Mazars Ορκωτοί Ελεγ-
κτές ΑΕ, αποφάσισε την εξαγορά του 19,51% ήτοι 98.400 κοινών
ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Αιολικό Ρουμάνι
ΑΕ από το συνδεδεμένο πρόσωπο κ. Συνατσάκη Γεώργιο. Το συνο-
λικό τίμημα προσδιορίστηκε στο ποσό των 152.495,64 ευρώ.

Με 100% στην Αιολικό Ρουμάνι η Δομική Κρήτης

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ο Φρειδερίκος Χόντος

Σε «ρηχά νερά» το Χρηματιστήριο της Αθήνας
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T
ην πρόθεσή της να ξεκινήσει την εφαρμογή προ-
γράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, στο πλαί-
σιο της σχετικής έγκρισης που έλαβε στην έκτα-

κτη γενική συνέλευση του Ιουνίου η πολιτική αποδοχών
και το προβλεπόμενο σε αυτήν πρόγραμμα δωρεάν διά-
θεσης μετοχών (stock awards) μέσω της απόκτησης
υφιστάμενων κοινών μετοχών, γνωστοποίησε η ΔΕΗ.
Όπως ανέφερε, οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγ-
ματοποιούνται μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ. Ο ανώτατος
αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν
θα υπερβεί τις 1.856.000, οι οποίες αντιστοιχούν σε πο-
σοστό 0,8% του συνόλου των μετοχών της ΔEΗ προ της
πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με
κατώτατη τιμή αγοράς 5 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη
τιμή αγοράς 17 ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα
εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές
ιδίων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 2/1/2022
και θα λήξει το αργότερο στις 4/6/2023. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι η διάθεση μετοχών δωρεάν στα δι-
καιούμενα στελέχη της ΔEΗ. Οι αγορές ιδίων μετοχών
θα πραγματοποιούνται στον βαθμό που θα κρίνονται
συμφέρουσες για τη ΔEΗ και η διαθέσιμη ρευστότητα
της εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγο-
ράς, θα το επιτρέπουν.

Πωλητήριο σε τρία ξενοδοχεία 
Τρία ξενοδοχεία, το Boss Boutique Athens, το
Breeze Boutique και το Delphi Art Hotel Athens, όλα
ιδιοκτησίας της «Θεοδώρου Πρόπερτις Ελλάς
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»,
βγαίνουν αύριο στο σφυρί με επισπεύδουσα την
Ελληνική Τράπεζα. Το Boss Boutique Athens
βρίσκεται επί των οδών Χαλκοκονδύλη και
Σωκράτους και είναι ένα κατάλυμα 9 ορόφων, με 108
δωμάτια. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το ακίνητο
αυτό έχει ορισθεί στα 5,46 εκατ. ευρώ. Το Breeze
Boutique Hotel βρίσκεται επί της συμβολής των
οδών Χαλκοκονδύλη 46 και Αριστοτέλους 2 και
σύμφωνα με την έκθεση του ειδικού εκτιμητή
διαθέτει 70 δωμάτια. Η τιμή εκκίνησης του
πλειστηριασμού για το Breeze Boutique Hotel έχει
οριστεί στα 3,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, το Delphi Art
Hotel Athens που βρίσκεται επί της πλατείας Αγίου
Κωνσταντίνου, θα βγει στο σφυρί με τιμή πρώτης
προσφοράς το 1,82 εκατ. ευρώ. Διαθέτει 95 κλίνες
και 43 δωμάτια.

Η CRIF ανακοίνωσε 
την εξαγορά της ICAP

Η CRIF που εξειδικεύεται σε credit bureau και επιχει-
ρηματική πληροφόρηση, καθώς και σε προηγμένες ψη-
φιακές λύσεις για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την
ανοιχτή τραπεζική, ανακοίνωσε την εξαγορά της ICAP,
του μεγαλύτερου ομίλου B2B υπηρεσιών στην Ελλάδα,
με ισχυρή παρουσία και σε Ρουμανία, Βουλγαρία και
Κύπρο. Η ICAP ιδρύθηκε το 1964. Το 2007 το South East-
ern Europe Fund, της Global Finance, απέκτησε το πλει-
οψηφικό πακέτο, με την Coface, μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και παροχής επιχειρη-
ματικής πληροφόρησης στον κόσμο, και τη διοικητική
ομάδα να συμμετέχουν στην εξαγορά. «Στην ICAP είδα-
με μια ευκαιρία να επενδύσουμε σε μια καλά αναγνωρι-
σμένη ελληνική επιχείρηση για να επιταχύνουμε την ορ-
γανική ανάπτυξη και να εξελίξουμε την εταιρεία σε περι-
φερειακό ηγέτη. Κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας μας, η
ICAP έγινε η κορυφαία εταιρεία Business Information
and Credit Risk Solutions στην Ελλάδα, στη Ρουμανία,
στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Μαζί με τη διοικητική
ομάδα, δημιουργήσαμε μια δυνατή εταιρεία και είμαι
βέβαιος ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται υπό την ηγε-
σία της CRIF», δήλωσε ο Μιχάλης Μαδιανός, Partner
στην Global Finance.

Lamda: Η Mace και Jacobs Σύμβουλοι
Κτιριακών Έργων στο Ελληνικό

Η Lamda Development, σύμφωνα με τον Κανονισμό
596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, έκαστος όπως ισχύει, ανακοίνωσε -αναφορικά με τις
επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνι-
κού- ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή του
Συμβούλου Διαχείρισης Κατασκευής Κτιριακών Έργων
(Project Management Consultant for Buildings). Σύμφω-
να με τη σχετική ανακοίνωση, ανάδοχος θα είναι η κοινο-
πραξία των εταιρειών Mace και Jacobs, εταιρειών διε-
θνούς φήμης και εμπειρίας σε διαχείριση κατασκευής
έργων σημαντικού μεγέθους, οικονομικής αξίας και βαθ-
μού πολυπλοκότητας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Viva Wallet αποκτά το 33,5% 
της N7 mobile

Στην απόκτηση του 33,5% της N7 mobile, μιας
εξειδικευμένης εταιρείας software development,
προχώρησε η Viva Wallet. Η N7 mobile δραστη-
ριοποιείται στην πολωνική αγορά για πάνω από
μία δεκαετία, έχοντας αναπτύξει εκατοντάδες
προγράμματα software σε native, server, back-
end και υβριδικές τεχνολογίες για πελάτες στην
Πολωνία και την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως οι Mi-
crosoft, Orange, T-Mobile, Dolby κ.λπ. Αυτή η
επένδυση φέρνει τη Viva Wallet ένα βήμα πιο
κοντά στον στόχο της εταιρείας να αναπτύξει πε-
ρεταίρω την εξειδικευμένη ομάδα software de-
velopment της με τη δημιουργία Technology
Hubs στην Ευρώπη.

Attica: Εγκρίθηκε η διανομή κερδών
0,05 ευρώ ανά μετοχή

Η Attica ανακοίνωσε ότι η έκτακτη γενική συνέ-
λευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών
προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας, συνολι-
κού ποσού 10.790.292,15 ευρώ, που αντιστοιχεί
σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση, το εγκεκριμένο ποσό διανο-
μής προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα, δεν υπό-
κειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί ως καθα-
ρό ποσό στους δικαιούχους. Η καταβολή στους
δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 5 Ιανουαρί-
ου 2022 από την Τράπεζα Πειραιώς.

CNP Assurances: Αξιολογήθηκε 
με Α+ από τη Fitch 

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings επι-
βεβαίωσε την οικονομική ισχύ και ευρωστία του
γαλλικού ασφαλιστικού κολοσσού CNP Assur-
ances, που δραστηριοποιείται και στη χώρα μας,
με την κατάταξή του στην κατηγορία Α+ και με
σταθερή προοπτική. Σύμφωνα με τη Fitch Rat-
ings, η αξιολόγηση αντανακλά την ισχυρή κεφα-
λαιοποίηση, το ιδιαίτερα δυναμικό επιχειρηματι-
κό προφίλ και το σταθερό ιστορικό οικονομικών
επιδόσεων της CNP Assurances. Η αξιολόγηση
λαμβάνει επίσης υπόψη τις προσδοκίες ότι η μη-
τρική La Banque Postale SA θα ολοκληρώσει την
εξαγορά της εναπομένουσας μειοψηφικής συμ-
μετοχής της CNP Assurances και θα γίνει ο μονα-
δικός της μέτοχος το 2022.
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ΔΕΗ: Πρόγραμμα
επαναγοράς ιδίων μετοχών
έως 0,8% του συνόλου
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Σ
το αδυσώπητο και εξαντλητικό μέχρι τελι-
κής πτώσης «μαστίγωμα» των ποδοσφαιρι-
στών για να παράξουν χρήμα, στην Αγγλία
σοβεί ένας ιδιότυπος «πόλεμος» αυτή την

εποχή, μεταξύ των ιδιοκτητών των ομάδων και των
τριών πιο ονομαστών προπονητών. Του Καταλανού
Πεπ Γκουαρντιόλα της Μάντσεστερ Σίτι και των Γερ-
μανών Γιούργκεν Κλοπ της Λίβερπουλ και Τόμας
Τούχελ της Τσέλσι. Οι τρεις δεν ζήτησαν τίποτα πε-
ρισσότερο από ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη:
μίνι διακοπές τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-
νιά και πέντε αλλαγές και όχι τρεις όπως στην Αγ-
γλία, «γιατί και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι,
όχι μηχανές». Είπαν, δηλαδή, το αυτονόητο. Επειδή,
ωστόσο, οι ζάπλουτοι ιδιοκτήτες των ομάδων της
Premier League βλέπουν τους ανθρώπους σαν μη-
χανές, ανέλαβε να απαντήσει ο Σάιμον Τζόρνταν της
Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος μίλησε με άκρως προ-

σβλητικά σχόλια εναντίον τους: «Μήπως να σκε-
φτούν πόσο τυχεροί είναι; Αν δεν υπήρχε το ποδό-
σφαιρο, οι μισοί από αυτούς θα δούλευαν στα Mc-
Donalds. Νομίζω ότι τέτοιες απόψεις είναι αρκετά
οπισθοδρομικές. Στους οπαδούς αρέσει η παράδο-
ση. Μήπως έχουν ξεχάσει πού βρίσκονται; Αυτό
που σας φέρνει εδώ είναι αυτές οι παραδόσεις. Αν
δεν υπήρχαν αυτές, ούτε εσείς ούτε οι συνάδελφοί
σας θα ήσασταν εδώ και θα εισπράττατε τόσα εκα-
τομμύρια». 

Και ο Σάιμον Τζόρνταν κατέληξε: «Ο Πεπ είναι
ικανός να φέρει επιτυχίες, αλλά μόνο αν έχει χρή-
ματα να ξοδέψει. Αρκετά. Σταματήστε τα λόγια και
παίξτε το παιχνίδι, όπως είναι. Οι περισσότεροι παί-
κτες που γνωρίζω απολαμβάνουν να αγωνίζονται σε
τέτοια παιχνίδια, όπως αυτά της Boxing Day».

Δηλαδή, βγάλτε τον σκασμό και παίξτε μπάλα,
μέχρι εκεί που αντέχετε, γιατί κερδίζετε εκατομ-

μύρια. Κι αυτοί δισεκατομμύρια, αλλά αυτό δεν το
είπε.

Αυτή η περίφημη Boxing Day είναι πράγματι μια
παράδοση ενός αιώνα στην Αγγλία, να γίνονται παι-
χνίδια τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, και
πάντα γέμιζαν τα γήπεδα. Οι Άγγλοι ποδοσφαιρόφι-
λοι, αντί να κάθονται σπίτι και να ακούν τα άνευ ου-
σίας διαγγέλματα της βασίλισσας και να βλέπουν
καμιά ταινία με τον Μπρους Γουίλις, ή το «Μόνος στο
Σπίτι», προτιμούσαν το γήπεδο. Στο πέρασμα των
χρόνων, ωστόσο, όταν αυξήθηκε ο αριθμός των αγώ-
νων, οι ποδοσφαιριστές διαμαρτυρήθηκαν και οι
προπονητές επίσης. Και αν οι παραδόσεις είναι το
DNA των Άγγλων, για τις τρεις αλλαγές κι όχι πέντε,
όπως παντού στον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιο-
λογία, παρά μόνο στενοκεφαλιά. Αρκεί να θυμηθού-
με ότι όταν σε όλο τον πλανήτη επιτρέπονταν δύο αλ-
λαγές, στην Αγγλία γινόταν μία και μόνο…

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Βγάλτε τον σκασμό, εκατομμυριούχοι»
Επίθεση ιδιοκτητών σε Πεπ,
Τούχελ και Κλοπ, που ξεστόμισαν 
«οι παίκτες δεν είναι μηχανές»



E
πιτέλους, λίγη διαφάνεια στο ποδό-
σφαιρο. Μετά τα περσινά ευτράπελα
στην κλήρωση του Κυπέλλου, η ΕΠΟ

αποφάσισε η φετινή να γίνει σε κεντρικό ξενο-
δοχείο της Αθήνας και με παρουσία εκπροσώ-
πων των οκτώ ομάδων που προκρίθηκαν. Η
κλήρωση θα γίνει αύριο, Τετάρτη. Την περα-
σμένη σεζόν, να θυμίσουμε, επί προεδρίας
Ευάγγελου Γραμμένου, η κλήρωση είχε γίνει
στα γραφεία της ΕΠΟ, χωρίς την παρουσία εκ-
προσώπων και είχε προκληθεί μεγάλος ντό-
ρος, όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπια-
κός είχε προβλέψει τα ζευγάρια  Ολυμπιακός
- Άρης και Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα, λες
και κάτι ήξερε. Τότε, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου Μάνος Γαβριηλίδης είχε δηλώσει ότι έκανε μόνος
του την κλήρωση λόγω της πανδημίας. Και φέτος, πανδημία έχουμε, ωστόσο. Είχε γραφτεί πέρυσι ότι υπήρχαν
«ζεστά» και «κρύα» μπαλάκια στην κληρωτίδα για να βγουν τα «επιθυμητά» ζευγάρια. Φέτος οι εκπρόσωποι θα
μπορούν να τα αγγίζουν για να διαπιστώσουν τη θερμοκρασία τους. Οι ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα
είναι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Παναιτωλικός, Λαμία και Αναγέννηση Καρδίτσας. Τα
πρώτα ματς θα διεξαχθούν το τριήμερο 18-19-20 Ιανουαρίου και οι ρεβάνς 25-26-27 Ιανουαρίου.

Κλήρωση χωρίς «ζεστά» και «κρύα μπαλάκια» Νέντοβιτς: «Είσαι ηλίθιος»
Τα social media έχουν και την άσχημη πλευρά

τους (ή, μήπως, μόνο αυτή;), όπως αυτό που έγινε
ανάμεσα στον Σέρβο μπασκετμπολίστα του Πα-
ναθηναϊκού Νεμάνια Νέντοβιτς και οπαδό του
Ολυμπιακού. Μετά τη νίκη 84-65 του Ολυμπιακού
στο ΟΑΚΑ για τη EuroLeague, ο Νέντοβιτς αντάλ-
λαξε πολλά μαζί του και στο τέλος τον αποκάλεσε
«ηλίθιο». Τα υπόλοιπα δεν γράφονται.

Στα δικαστήρια τον Σόουζα

Στα δικαστήρια προσέφυγε η πολωνική ομο-
σπονδία ποδοσφαίρου εναντίον του Πορτογάλου
προπονητή Πάολο Σόουζα, άλλοτε παίκτη του Πα-
ναθηναϊκού, επειδή παράτησε στα κρύα του λου-
τρού την εθνική ομάδα και πήγε στη Βραζιλία,
όπου υπέγραψε συμβόλαιο με τη Φλαμένγκο. Το
συμβόλαιο του Σόουζα τελειώνει το ερχόμενο

καλοκαίρι. Μέχρι και πριν από λίγες
ημέρες διαβεβαίωνε τους διεθνείς
ότι θα παραμείνει.

Η Μπάρτσα συνεχίζει
να πουλάει… Μέσι
Ο Μέσι μπορεί να έφυγε από την Μπαρ-

τσελόνα, αλλά ακόμα συνεχίζει να πουλάει!
Όπως αναφέρει η «As», στο κατάστημα της

Μπάρτσα ένα υπογεγραμμένο περιβραχιόνιο του
34χρονου επιθετικού πωλήθηκε για 643,5 ευρώ,
μια φανέλα που φορούσε τη σεζόν 20/21 με την
υπογραφή του δόθηκε για 1.170 ευρώ, ενώ πρό-
σφατα ένας φίλος των Καταλανών αγόρασε μια
φανέλα με την υπογραφή των Τσάβι, Ινιέστα και
Μέσι έναντι 2.950 ευρώ.

Στους δέκα καλύτερους 
ο Αντόνιο Τσόλακ

Ο Αντόνιο Τσόλακ, που δεν κατάφερε να παίξει
στον ΠΑΟΚ και δόθηκε δανεικός στη σουηδική
Μάλμε, είναι στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων
του σουηδικού πρωταθλήματος. Ο Κροάτης φορ
πέτυχε 14 γκολ, έχοντας και τέσσερις ασίστ σε 27
αγώνες. Για να τον κρατήσει, ωστόσο, η Μάλμε, θα
πρέπει να εξαγοράσει τη ρήτρα των 10 εκατ. ευρώ.
Μπορεί, ωστόσο, ο παίκτης να θέλει να επιστρέψει.

Το όνομα του Ιταλού προπονητή Τζιάνι ντε Μπιάτζι προ-
στέθηκε σε αυτά που ενδιαφέρουν την ΕΠΟ για να καλύ-
ψει τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού. Ο Ντε Μπιά-
τζι, 65 ετών, που οδήγησε την εθνική Αλβανίας στην τε-
λική φάση του Euro 2016, έχει συμβόλαιο με την ομο-
σπονδία του Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο είναι ανοιχτός να
αποχωρήσει και για αυτό τις τελευταίες μέρες έχει προ-
ταθεί στην ΕΠΟ.

Εμβόλιμη αγωνιστική Super
League 1 την άλλη βδομάδα

Με τα παιχνίδια ΠΑΣ Γιάννινα - Ιωνικός (17.15 Nova) και Αστέρας Τρ. - ΟΦΗ (19.30 Nova), θα ανοίξει η
αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Super League 1 την άλλη Τρίτη 4/1. Τετάρτη 5/1: Ατρόμητος - Βόλος
(17.15 Nova), Λαμία - ΑΕΚ (17.15 Cosmote TV), Απόλλων Σμ. - Ολυμπιακός (19.30 Cosmote TV),
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (19.30 Nova), Παναθηναϊκός - Άρης (21.30 Cosmote TV).

ΤΡΙΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL SPORTS27
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Από το Αζερμπαϊτζάν στην Εθνική Ελλάδας;
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Τ
ο 2021 έσπει-
ρε ανέμους
και θέρισε
θύελλες στην

εγχώρια showbiz! Η
χρονιά που φεύγει,
στιγματίστηκε από χω-
ρισμούς και τρανταχτά
διαζύγια λαμπερών ce-
lebrities που πλέον πε-
ριμένουν καρτερικά το
ημερολόγιο να δείξει
2022 με την ελπίδα ενός
καλύτερου και πιο τυχερού έτους.

Χωρισμός-βόμβα για τη Δέσποινα Βανδή και τον
Ντέμη Νικολαΐδη. Έπειτα από 20 χρόνια σχέσης και 18
χρόνια γάμου, το πολυφωτογραφημένο ζευγάρι πήρε
διαζύγιο, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να βρίσκει ξα-
νά τον έρωτα στην αγκαλιά του γόη Βασίλη Μπισμπίκη.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μάζεψε τα πράγματά
του και μετακόμισε σε άλλο σπίτι, ενώ τα δύο παιδιά
που απέκτησαν, έμειναν με τη διάσημη μαμά τους.

Ηχηροί τίτλοι τέλους στο ειδύλλιο της Ζέτας Μακρυ-
πούλια με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη έπειτα από 12 χρό-
νια σχέσης. Το δημοφιλέστατο ζευγάρι, πριν από τέσ-
σερις μήνες, αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς
δρόμους, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει τότε σε δη-
λώσεις της: «Είμαστε αγαπημένοι, ύστερα από 12 χρό-
νια νιώσαμε μια κόπωση και για αυτόν τον λόγο πήρα-
με την απόφαση να μην είμαστε πια μαζί».

Αναμενόμενο ήταν το διαζύγιο της Κατερίνας Καρα-
βάτου με τον Κρατερό Κατσούλη ύστερα από 10 χρόνια
γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών. Οι φήμες που
επέμεναν επί μήνες πως το τηλεοπτικό ζευγάρι είχε

χωρίσει μυστικά, επιβε-
βαιώθηκαν στο τέλος του
καλοκαιριού, με επίσημη
ανακοίνωση.

Ένα ακόμα τρανταχτό
διαζύγιο ήταν αυτό του
Γιώργου και της Μαρίνας
Πατούλη, ενώ είχε προ-
ηγηθεί η διάλυση του γά-
μου των Ιωσήφ Μαρινά-
κη και Χρύσας Καλπάκη.

Άδοξο τέλος είχε η
σχέση της Φαίης Σκορδά

με τον γοητευτικό Νίκο Ηλιόπουλο. Η παρουσιάστρια
του «Πρωινού» και ο γοητευτικός επιχειρηματίας χώ-
ρισαν αιφνίδια τον περασμένο Ιούνιο, με την είδηση να
μονοπωλεί τα media.

Στο παραπέντε ακυρώθηκε ο γάμος του Λάμπρου
Χούτου και της Μαρίνας Ζάρα. Ο πρώην «Survivor» και
η νεαρή τραγουδίστρια σχεδίαζαν να παντρευτούν στη
Σκιάθο κι ενώ τα προσκλητήρια είχα σταλεί, η γαμήλια
τελετή… έληξε πριν καν ξεκινήσει.

Απρόσμενος ήταν ο χωρισμός της Κατερίνας Και-
νούργιου με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη. Η παρουσιάστρια
και ο εφοπλιστής έζησαν μαζί δύο υπέροχα χρόνια και
όλοι περίμεναν πως αυτή τη φορά η δημοσιογράφος
θα ανέβαινε τα σκαλιά της εκκλησίας. Ωστόσο, ο ξαφ-
νικός χωρισμός διέψευσε τις ευοίωνες προβλέψεις.

Οριστικό τέλος ύστερα από 8 χρόνια σχέσης για τη
Δανάη Μπάρκα και τον Πάνο Αδαμόπουλο, αλλά και
για τον εκκεντρικό ράπερ Snik με τη λαμπερή παρου-
σιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Χωρισμός, όμως, και
για τον ηθοποιό Ιωάννη Παπαζήση με τη Βανέσα Αδα-
μοπούλου, γονείς ενός αγοριού. 

• Το «Survivor» έκανε πρεμιέρα την
Κυριακή και πήρε την πρωτιά στην
τηλεθέαση. Ο αδύναμος αγωνιστικά
Βαλάντης είδε την πόρτα εξόδου
στην πρώτη ψηφοφορία. 

• Η διάσημη Κλόε Καρντά-
σιαν επέλεξε μια εκπληκτι-
κή δημιουργία της Ελληνί-
δας σχεδιάστριας Σήλιας
Κριθαριώτη για το ρεβεγιόν
των Χριστουγέννων.

• Αποκλειστικό: Η αστρολόγος Λί-
τσα Πατέρα αποκτά δική της εκπομ-
πή στον ψηφιακό ΑΝΤ1.

• Στη χιονισμένη Πράγα η
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
με τον σύντροφό της Βασίλη
Σταθοκωστόπουλο.

• «It’s a boy» ανακοίνωσε στο Insta-

gram η εγκυμονούσα ηθοποιός Μά-

ρα Δαρμουσλή.

• Ξαναμπαίνει ο Σταμάτης
Γαρδέλης στη «Φάρμα»
ύστερα από απαίτηση των
τηλεθεατών. 

• Δύο κιλά μέσα σε τρεις ημέρες

έχασε ο Σάκης Τανιμανίδης μετά την

περιπέτεια της υγείας του.

•Στο παραμυθένιο St. Moritz
θα υποδεχτεί τον νέο χρόνο
η χρυσή κληρονόμος Ευγε-
νία Νιάρχου.

• Απόδραση στο Μιλάνο για την πα-

ρουσιάστρια Ευαγγελία Αραβανή

και τον επιχειρηματία σύντροφό της

Σπύρο Λάζαρη.

•Το πρώτο ειδύλλιο στη
«Φάρμα» είναι γεγονός. Αγ-
γελική Ηλιάδη και Γρηγόρης
Αναστασιάδης είναι full in
love.

• Αποκάλυψη από τη Λάουρα Νάρ-
γες: «Στο “Πρωινό” δεν πέρασα κα-
λά, ήταν μια δύσκολη χρονιά για μέ-
να».

•Γενέθλια για τον Κικίλια
τζούνιορ: Έγινε ενός έτους! 

Οι τρανταχτοί
χωρισμοί του 2021



Εορταστική… απελπισία!

Ξινή βγήκε η βόλτα του Θανάση Ευθυμιάδη
στη στολισμένη Αθήνα με το αυτοκίνητό του.
Έχοντας μετακομίσει εδώ και χρόνια από το κέν-
τρο της πρωτεύουσας στην εξοχή, ο ηθοποιός
δοκίμασε τις αντοχές του στο βολάν, όταν έπεσε
σε μποτιλιάρισμα! «Το να οδηγείς αυτοκίνητο εί-
ναι πλέον ένας Άθλος. Χωρίς επιβράβευση. Η
προειδοποίηση στον ηλεκτρονικό πίνακα του
δρόμου “Καθυστερήσεις” είναι αστεία μπροστά
σε αυτό που βιώνεις. Η σωστή έκφραση είναι
“τραυματική εμπειρία”», έγραψε απελπισμένος
στον λογαριασμό του. 

Ρομαντικό ταξίδι για δύο

Στη βορειανατολική Γαλλία απολαμβάνουν
5άστερες διακοπές η Αλεξάνδρα Παλαιολό-
γου και ο σύντροφός της Κυριάκος Σκούρας.
Το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε το ρομαντικό
Στρασβούργο για να χαρεί όμορφες και ήρε-
μες μέρες, μακριά από τα αδιάκριτα μάτια, με
την πρωταγωνίστρια να αποκαλύπτει: «Στρα-
σβούργο, μια πόλη που μοιάζει σαν να βγήκε
από παραμύθι. Εδώ ξαναγίνεσαι παιδί και πι-
στεύεις στα θαύματα! Βέβαια, αν είχα και το
πάπλωμά μου, δεν θα με χαλούσε, κάνει ψό-
φο, ούτε να χαμογελάσω δεν μπορώ!».

Συγκίνησε η ανάρτηση του Γιώρ-
γου Νταλάρα. Ο σημαντικός ερ-
μηνευτής δημοσίευσε μια throw-
back φωτογραφία από το οικογε-
νειακό άλμπουμ, ποζάροντας
στον δρόμο για το σχολείο με τον
πολυαγαπημένο αδελφό του Χρή-
στο, που έφυγε από τη ζωή το
2010. «Χρήστος και Γιώργος, Ηλι-
ούπολη 1957. Τα Χριστούγεννα
για τα παιδιά είναι πάντα χαρά, οι-
κογένεια, ασφάλεια και αγάπη»,
αποκάλυψε με νοσταλγία ο τρα-
γουδιστής.

Χριστούγεννα
1957

Οικογενειακή
απόδραση

Σ
την Αμερική φαίνεται πως θα υποδεχτούν τον νέο χρόνο ο Άγ-
γελος Λάτσιος και η Γαία Μερκούρη. Ο μοναχογιός της Ελέ-
νης Μενεγάκη και η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη «πέτα-

ξαν» για τη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας μέρος των διακοπών τους να το
περάσουν στην Πολιτεία του Κονέκτικατ. Το ζευγάρι είναι μαζί για
περισσότερο από έναν χρόνο και στις φωτογραφίες που δημοσίευ-
σαν στους λογαριασμούς τους στο Instagram, πόζαραν ευτυχισμέ-
νοι και ενθουσιασμένοι στην πρώτη τους εκτός Ελλάδας απόδραση.
Επισκέφθηκαν το διάσημο χωριό Mystic με το ιστορικό λιμάνι και
πόζαραν στην ξύλινη εξέδρα που καταλήγει στη θάλασσα, ντυμένοι
casual με σκουφιά και χοντρά πανωφόρια. Πιθανότατα, όπως ανα-
φέρουν πληροφορίες, ο γιος της «ωραίας Ελένης» έκανε μια πρώτη
επαφή με πανεπιστήμια στην περιοχή, μεταξύ των οποίων είναι και
το φημισμένο Yale, καθώς έχει αποφασίσει να σπουδάσει στο εξω-
τερικό.

Οι κουμπάροι στην Disneyland
Στην Καλιφόρνια έδωσαν ραντεβού η Μαριέττα Χρουσαλά και
η Καλομοίρα! Μαζί με τους συζύγους τους Λέοντα Πατίτσα
και Γιώργο Μπούσαλη (αντίστοιχα) και τα έξι συνολικά
παιδιά τους, επισκέφθηκαν τη στολισμένη Disneyland στην
Καλιφόρνια και πέρασαν αξέχαστες στιγμές. Η
επιχειρηματίας έχει βαφτίσει τη μοναχοκόρη της
τραγουδίστριας, την όμορφη Αναστασία, την οποία είχε να
δει αρκετούς μήνες και τη γέμισε δώρα λόγω των εορτών.

Το πρώτο τους ταξίδι, ύστερα από δυο χρόνια
καραντίνας, πραγματοποίησαν στο στολισμένο
Παρίσι ο Γιάννης Αϊβάζης με τη σύζυγό του Μα-
ρία Κορινθίου και την κόρη τους. Το ζευγάρι
επέλεξε την Πόλη του Φωτός για τις εορταστι-
κές ημέρες, ξεναγώντας τη 13χρονη Ισμήνη στα
πιο διάσημα αξιοθέατα. «Χρόνια πολλά κόσμε!
Υγεία να έχουμε και όλα θα έρθουν», ευχήθηκε
ο ηθοποιός στο Instagram.
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Σ
χεδόν κάθε χρόνο οι γιορτές συνδυάζονται
με αύξηση του βάρους μας. Οι ειδικοί τονί-
ζουν πως τα επιπλέον κιλά ή τα γλυκά που
είναι σε αφθονία στις γιορτές, είναι ο μεγα-

λύτερος κίνδυνος για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου
2 (ΣΔτ2).

«Η επίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη αυξάνεται
γραμμικά με την αύξηση του βάρους. Αυτό είναι πλέ-
ον αποδεδειγμένο από πολλές μελέτες. «Κυρίως η
παχυσαρκία ή το πολύ αυξημένο βάρος, που οφεί-
λονται σε αυξημένη κατανάλωση θερμίδων και όχι
στο είδος της διατροφής (ακόμη και το “υγιεινό” φα-
γητό, αν περιέχει πολλές θερμίδες), θεωρούνται από
τις περισσότερες μελέτες ως ο πιο σημαντικός επιβα-
ρυντικός παράγοντας για την εμφάνιση του σακχα-
ρώδους διαβήτη», εξηγεί ο παθολόγος-διαβητολό-
γος Αντώνιος Λέπουρας. Μάλιστα ο γιατρός αναφέ-
ρεται σε πρόσφατη μελέτη του 2018 από τον Καναδά,
η οποία στόχευσε στην εκτίμηση της επίδρασης δια-
φόρων ομάδων τροφίμων και μακροθρεπτικών συ-
στατικών στην ευαισθησία και την έκκριση ινσουλί-
νης κατά τρόπο προοπτικό σε διάρκεια δύο ετών. Τα
αποτελέσματα αυτής της μελέτης επιβεβαίωσαν ότι η
αυξημένη πρόσληψη φρούτων, λαχανικών, φυτικών
ινών και ζωικών τροφών καλής ποιότητας, δηλαδή
χαμηλών σε λίπος, συσχετίζεται με βελτίωση της
ευαισθησίας στην ινσουλίνη, άρα των τιμών του σακ-
χάρου στο αίμα σε παιδιά με οικογενειακό ιστορικό
παχυσαρκίας. Η μελέτη αυτή έδειξε επίσης ότι, αντί-

θετα, οι αυξημένες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών
οξέων (ζωικά λίπη) συσχετίζονται με αύξηση στην
αντίσταση στην ινσουλίνη (μείωση της ευαισθησίας)
και φυσικά αύξηση του κινδύνου για ΣΔτ2. Αρκετά
γλυκά αλλά και τρόφιμα που περιέχουν εύκολα
απορροφήσιμους υδατάνθρακες (υψηλός γλυκαιμι-
κός δείκτης, π.χ., σιροπιαστά, λευκό ρύζι, κ.λπ.), αν
καταναλωθούν σε ποσότητες από άτομα με ΣΔτ2, εί-
ναι σίγουρο ότι θα ανεβάσουν τις τιμές και θα απορ-
ρυθμίσουν τον διαβήτη τους. Η μικρή απώλεια βά-
ρους προκαλεί εντυπωσιακή μείωση στον κίνδυνο
διαβήτη τύπου 2. Η απώλεια ενός μέσου όρου μόλις
13% του σωματικού βάρους μειώνει τον σχετικό κίν-
δυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 κατά περίπου 40%
σε άτομα με παχυσαρκία, μεταξύ πολλών άλλων οφε-
λών για την υγεία, δείχνει μια μεγάλη μελέτη «πραγ-
ματικού κόσμου» σε μισό εκατομμύριο ενήλικες. «Η
απώλεια βάρους ήταν σε πραγματικό κόσμο χωρίς
τεχνητή παρέμβαση και κέρδισαν πραγματική μεί-
ωση του κινδύνου πολλών παθήσεων που σχετίζονται
με παχυσαρκία», αναφέρει ο ειδικός.
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Τα γλυκά που υπάρχουν σε αφθονία
αυτές τις ημέρες είναι 
ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
για τους νοσούντες

Ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο
Κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά περισ-
σότερο τα άτομα που έχουν για καιρό αρ-
ρύθμιστο τον διαβήτη τους, οι καπνιστές, οι
παχύσαρκοι, όσοι έχουν και άλλα χρόνια
νοσήματα (π.χ. καρδιοπάθεια, αυτοάνοσα
νοσήματα κ.λπ.) και οι μεγαλύτερες ηλικίες
(70 έτη και άνω). Η παχυσαρκία αποτελεί
έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες
κινδύνου επιπλοκών και θνητότητας στη
λοίμωξη με SARS 2 (Covid-19), αλλά και σε
λοιμώξεις από άλλες αιτίες. Η συσχέτιση εί-
ναι αναλογική, δηλαδή όσο αυξάνει το βά-
ρος τόσο αυξάνουν και οι κίνδυνοι επιπλο-
κών.
Η συχνότητα εμφάνισης της παιδικής παχυ-
σαρκίας στη Βόρεια Αμερική έχει αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς,
το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Το 42%
των αγοριών και το 38% των κοριτσιών στην
Ελλάδα είναι υπέρβαρα, ενώ παχύσαρκα εί-
ναι το 20% των αγοριών και το 14% των κορι-
τσιών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Πρωτοβουλίας Επιτήρησης της Παιδι-
κής Παχυσαρκίας (COSI) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ο διαβήτης και 
οι πειρασμοί των γιορτών

Αντώνιος Λέπουρας, 
παθολόγος-διαβητολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Εσείς οι Κριοί θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι
καταστάσεις δεν μπορεί πάντα να σας ευνο-
ούν, οπότε αφήστε στην άκρη τον εκνευρισμό
που δεν βγάζει πουθενά. Σήμερα ανανεώστε
τα προγράμματά σας ανάλογα με τις γενικότε-
ρες συνθήκες που επικρατούν. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, θα
υπάρξουν πολλές υποθέσεις, συναισθηματι-
κές και μη, που θα σκάσουν σαν φωτοβολί-
δες μπροστά σας, από εκεί που δεν το περι-
μένατε. Κατά τα άλλα, κάντε ένα καλό πρό-
γραμμα σε ό,τι σας απασχολεί, ιδίως σε θέ-
ματα υγείας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, είναι μια στιγμή που
θα πρέπει να βάλετε σε τάξη ένα οικονομικό
σας θέμα. Η πίεση των ημερών δεν είναι ο κα-
λύτερός σας συμβουλάτορας, αλλά προσπα-
θήστε να κάνετε το καθετί που βρίσκεται σε
πλαίσιο και νόμους. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, οι μέρες αυτές είναι
αρκετά πιεστικές και σίγουρα όχι οι καλύτε-
ρες για θέματα σχέσεων. Έχετε ίσως ένα πα-
λιό συναισθηματικό θέμα που πρέπει οπωσ-
δήποτε να το φροντίσετε, αλλά όχι σήμερα.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια θα υπάρξει σήμερα μια
ασυνεννοησία με πρόσωπα από το περιβάλ-
λον σας. Κυρίως εσείς του τρίτου δεκαημέ-
ρου θα έχετε περισσότερη πίεση με την ερ-
γασία σας ή με θέματα υγείας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οικονομικά θέματα θα σας ταλαιπωρήσουν
αυτή τη μέρα, ενώ θα πρέπει να αφήσετε και
λίγο στην άκρη την τάση να έχετε το πορτοφό-
λι σας ορθάνοιχτο για όλους. Φροντίστε να
τακτοποιήσετε κάποιες εκκρεμότητές σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη μέσα στο δικό σας ζώδιο θα βοη-
θήσει να απαλλαγείτε από καταστάσεις και
συμπεριφορές που δεν μπορείτε να ανεχ-
θείτε άλλο. Είστε αρκετά πιεσμένοι με οι-
κογενειακά θέματα και θα πρέπει να φρον-
τίσετε πρώτα από όλα την ηρεμία σας, αλλά
και την υγεία σας.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μία μέρα αρκετά εσωτερική και δύστροπη, σε
θέματα που αφορούν την επικοινωνία σας με
τους άλλους. Μπορεί να μην έχετε τη διάθεση
σήμερα να ανεχτείτε τίποτα και κανέναν, εφό-
σον όλα σας κουράζουν.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, σίγουρα η μέρα αυτή
δεν είναι από τις πιο καλές, εφόσον κάτι θα
σας στενοχωρήσει, κάποιος θα σας μεταφέ-
ρει λόγια που δεν πρέπει, ενώ θα προσπαθή-
σετε να βάλετε σε σειρά υποχρεώσεις σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οι πρωταγωνιστές των ημερών είστε
εσείς και στα καλά, αλλά και στα δύσκολα,
δίνετε το προβάδισμα και σίγουρα αυτό θα
αποτελέσει τη διαφορά με τα άλλα έντεκα
ζώδια. Εσείς ιδίως του τρίτου δεκαημέ-
ρου αφήστε για τις επόμενες μέρες τις ση-
μαντικές αποφάσεις, όσο και αν σας πιέ-
ζουν τα γεγονότα. Ένα πρόσωπο από τα
παλιά κάνει την επανεμφάνισή του. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς που είστε αρκετά προσηλωμένοι
σε θέματα εργασιακά, αφήστε για λίγο το
άγχος σας και ζήστε τις γιορτινές αυτές μέ-
ρες σε όποια κατάσταση και να είστε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τα Ψαράκια, η μέρα αυτή σας δημι-
ουργεί μια μικρή απογοήτευση με τα φιλικά
σας πρόσωπα, ή με τα παιδιά σας, αν είστε γο-
νείς. Μην αφήσετε να σας αναστατώσουν
κουβέντες που δεν είναι απόλυτα αληθινές.
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HΣελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του
Ζυγού, όπου και συναντά σε όψη τετραγώνου Ερμή,
Αφροδίτη και Πλούτωνα. Είναι μια δύσκολη στιγμή
για να πάρουμε προσωπικές αποφάσεις, να

επικοινωνήσουμε, αλλά και να κάνουμε αγορές. Αποφύγετε
τα σημαντικά αυτή τη μέρα, αλλά και κάθε νέα
γνωριμία, που μπορεί να διακατέχεται από κάποιους
περιορισμούς. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Ε
ίναι γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει και
ξαναλέει σε όλους τους τόνους ότι
βρισκόμαστε σε πόλεμο με έναν αό-
ρατο εχθρό: τον κορονοϊό.

Ο εχθρός αυτός έχει αλλάξει τις ζωές μας.
Έχει αλλάξει τις συνήθειές μας. Έχει αλλάξει
τα πάντα δημιουργώντας ουσιαστικά μια νέα
πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που πε-
ριορίζει την κοινωνική μας ζωή, τις μετακινή-
σεις μας και τη διασκέδασή μας. Μια πραγματι-
κότητα εξαναγκαστική, που περιορίζει την
ελευθερία μας.

Οι πολίτες παγκοσμίως διαθέτουμε μόνο ένα
όπλο, το εμβόλιο που μας επιτρέπει μια κάποια
μορφή κανονικότητας και μια κάποια μορφή
ελευθερίας, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ζωή
μας και η ζωή των συμπολιτών μας. Γιατί τελικά
το ζητούμενο σε βαθμό σπουδαιότητας είναι
καταρχάς η προστασία της ζωής και ακολου-
θούν η ελευθερία, η ευημερία, η διασκέδαση
κ.λπ., με όποια σειρά επιθυμεί ο καθένας. Το
πρωτεύον πάντως είναι η ζωή. Γιατί χωρίς ζωή
δεν μπορεί να υπάρχει τίποτε από τα υπόλοιπα.

Τις τελευταίες μέρες λοιπόν η κυβέρνηση
προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να συμμορ-
φώσει τους απείθαρχους πολίτες και να τους
κάνει να πειθαρχήσουν στα μέτρα που έχει λά-
βει και τα οποία ως πρωταρχικό στόχο έχουν
την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σε αυτήν τη λογική κινούμενη, ματαίωσε χρι-
στουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες εκδη-

λώσεις και προχωρεί σε επαναρρύθμιση της
υπόλοιπης ζωής μας τόσο σε οικονομικό όσο
και σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Ωστό-
σο, σε αυτή την προσπάθεια οδηγείται σε ένα
λάθος: Τσουβαλιάζει τους πάντες στο ίδιο σακί,
καθώς τα μέτρα που έλαβε δρουν σε βάρος και
των πειθαρχημένων και των απείθαρχων.

Αυτό όμως είναι αδικία. Αυτή η τακτική δεν
έχει σχέση με το κράτος δικαίου, για το οποίο
αγωνίζεται η ΝΔ. Δεν είναι λογική «πονάει δόν-
τι, κόβει κεφάλι…».

Σε αυτό τον τόπο το 80% των ενηλίκων είναι
εμβολιασμένο και εξ αυτών ήδη το 30% έχει κά-
νει και την τρίτη δόση. Εννοείται ότι τα ποσοστά
έπρεπε να είναι υψηλότερα.

Η άποψη ότι πρέπει να διευρυνθεί η υποχρε-
ωτικότητα στον εμβολιασμό είναι μια άποψη
που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Αλλά μέχρι να
γίνει αυτό η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να
πάρει και άλλα μέτρα. Πήρε πρόσθετα μέτρα.
Δεν είναι ωστόσο ακριβοδίκαια.

Όταν η πλειονότητα των πολιτών επέλεξε να
κάνει το εμβόλιο, αναμένει από την κυβέρνηση
να δράσει αναλόγως ούτως ώστε να δικαιώνει
αυτή την επιλογή. Και σε κάθε περίπτωση οι
εμβολιασμένοι πολίτες ανέμεναν ότι τα μέτρα
που θα ληφθούν θα τους διαχωρίζουν από τους
αρνητές του εμβολίου.

Αν ένα κατάστημα εστίασης ή διασκέδασης
έχει όλο του το προσωπικό εμβολιασμένο και
οι πελάτες του είναι επίσης όλοι εμβολιασμέ-

νοι, γιατί θα πρέπει να κλείσει στις 12 το βράδυ;
Μετά τα μεσάνυχτα θα κυκλοφορήσει ο κορο-
νοϊός;

Πρέπει να καταλάβει η Πολιτεία ότι πρέπει να
ευνοήσει τη δημιουργία θυλάκων προστατευ-
μένων από τον κορονοϊό. Όπως επίσης πρέπει
να είναι πιο αυστηρή με εκείνους τους επαγ-
γελματίες που έχουν επαφή με πολίτες, αλλά
δεν εφαρμόζουν τα μέτρα. Η υποχρεωτικότητα
στον εμβολιασμό πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα
τα επαγγέλματα που έρχονται σε επαφή με
τους πολίτες. Και οι εργοδότες που δεν φροντί-
ζουν για αυτό θα πρέπει να πληρώνουν το ανά-
λογο τίμημα. Να θυμίσουμε απλώς πόσο πε-
ριορίστηκε η παράνομη εργασία όταν επί κυ-
βερνήσεως Σαμαρά επιβλήθηκε το -εξοντωτι-
κό αλλά αναγκαίο- πρόστιμο των 10.500 ευρώ
για κάθε ανασφάλιστο εργαζόμενο.

Μήπως λοιπόν αντί να κλείνουμε όλα τα κέν-
τρα διασκέδασης και όλα τα καταστήματα
εστίασης, θα έπρεπε προηγουμένως να επιτρέ-
ψουμε να λειτουργούν ελεύθερα μόνο τα εκεί-
να τα καταστήματα που έχουν πλήρως εμβο-
λιασμένο προσωπικό και δέχονται μόνο εμβο-
λιασμένους πελάτες;

Δεν θα ήταν μια μορφή αναγνώρισης προς
εκείνους τους πολίτες και τους επαγγελμα-
τίες που έχουν πειθαρχήσει στα μέτρα της
Πολιτείας; Και φυσικά μια τέτοια πολιτική δεν
θα αποτελούσε ένα κίνητρο για νέους εμβο-
λιασμούς; 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Όχι στο τσουβάλιασμα!

Αν ένα
κατάστημα
εστίασης ή

διασκέδασης
έχει όλο του το

προσωπικό
εμβολιασμένο
και οι πελάτες

του είναι επίσης
όλοι

εμβολιασμένοι,
γιατί θα πρέπει
να κλείσει στις

12 το βράδυ;

ΤΡΙΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL #ELLI32


