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Το revenge porn, 
οι ψευτονταήδες 
και η ευθύνη μας 

Άμεση στήριξη 
σε εστίαση - 
διασκέδαση 
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Γράφουν

Μπορούν τα χρήματα
να σου αγοράσουν 
την ευτυχία;

ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤH
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Ποιες οι νέες προκλήσεις 
για τις επιχειρήσεις - 
Υπάρχει ελπίδα για το 2022;
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
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ΠΟΛΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕIΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟI ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤEΣ

ΟΙ ΛΑΜΠΕΡΟΙ
ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ 2021 
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Ρεβεγι-off 
με 28.828 
κρούσματα! 

TI ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

• Χωρίς μουσική και μέχρι τις 12 η εστίαση-διασκέδαση
• Την παραμονή Πρωτοχρονιάς μέχρι τις 2 
• Επιτροπή Ειδικών: «Μη χαθεί ούτε μέρα χωρίς μέτρα»

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Η ΑΓΟΥΡΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΜΜΟΡIΕΣ
12χρονων!

Πεδία δράσης το Σύνταγμα, 
το ιστορικό κέντρο και η Δυτική Αττική 
«Μεγάλος αρχηγός» 20χρονος με 30 συλλήψεις!
Δύο 13χρονοι «Αρσέν Λουπέν» στη Θεσσαλονίκη 

•

•

•

ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ:
ΖΗΤΟΥΝ ΛΥΤΡΑ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΣΕΛ. 3-5

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 13



Ν
α αναγνωρίσουμε εξαρχής ότι έχεις απέ-
ναντί σου έναν άγνωστο εχθρό ή, για να
ακριβολογούμε, έναν εχθρό γνωστό αλλά
με ιδιότητες… χαμαιλέοντα, που στην πο-

ρεία του χρόνου παίρνει άλλα χαρακτηριστικά, μεταλ-
λάσσεται και σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις του προ-
ηγείται της δικής σου άμυνας, των δικών σου όπλων για
την αντιμετώπισή του. Να παραδεχθούμε ότι με 30.000
κρούσματα δεν μπορείς να σφυρίζεις αδιάφορα, δεν
μπορείς να συμπεριφερθείς σαν να μην τρέχει τίποτα
και να ανοίξεις σαμπάνιες, να διασκεδάσεις με φίλους,
να γλεντήσεις μέχρι το πρωί ως είθισται στην αλλαγή
του χρόνου. Να συμφωνήσουμε ότι εξαντλήθηκε το πε-
ριθώριο ώστε να κρατήσουμε το εορταστικό κλίμα ανε-
πηρέαστο, όσο αυτό ήταν εφικτό, με ανοιχτά καταστή-
ματα και εμπορικά, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης

και χωρίς περιορισμούς τις ημέρες των Χριστουγέννων. 
Ο μακροσκελής πρόλογος των παραδοχών αφορά το

ότι η επιλογή του «reveille-off» ήταν μονόδρομος στο ση-
μείο που έχει φτάσει η πανδημία. Σε κανέναν δεν αρέσει
μια ακόμα «σιωπηλή» παραμονή Πρωτοχρονιάς, μια
μουντή αλλαγή χρόνου, χωρίς παρέες, χωρίς μουσική,
χωρίς ξεφάντωμα μέχρι εξαντλήσεως από τη γύρα στα
κέντρα ψυχαγωγίας. Δεν αρέσει στους πολίτες-πελάτες
και σίγουρα δεν αρέσει στους επαγγελματίες, στους ερ-
γαζόμενους, στους ανθρώπους που φροντίζουν για τη
διασκέδασή μας, διασκεδάζοντας και οι ίδιοι κάνοντας τη
δουλειά τους. 

Πέραν του ψυχολογικού, επανεμφανίζεται και το θέμα
του βιοπορισμού των εργαζομένων και της «επιβίωσης»
για τα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας. Σχεδόν
70.000 επιχειρήσεις στους δύο κλάδους με 300.000-

330.000 εργαζόμενους, με τους ιδιοκτήτες τους να βλέ-
πουν ακόμα μια περίοδο μεγάλου τζίρου να περνά είτε
υπολειτουργώντας είτε με κλειστά τα μαγαζιά τους. Δεν
χωρά αμφιβολίες ότι οι δύο αυτοί κλάδοι θα πληγούν από
τα μέτρα, με το μόνο ερώτημα να αφορά σε ποιο βαθμό.
Κι αυτό από μόνο του επιβάλλει στην κυβέρνηση την
ανεύρεση τρόπων στήριξής τους, αντιμέτρων για τη δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας και για την αποκατάσταση
του απολεσθέντος εισοδήματος. 

Ήδη ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας άφησε
ανοιχτό το παράθυρο για τη δημιουργία ενός προγράμ-
ματος στήριξης επιχειρήσεων και απασχολούμενων. Το
επόμενο βήμα είναι να ανακοινωθεί επίσημα το νέο «πα-
κέτο» και να αρχίσει άμεσα η διαδικασία εκταμίευσης
του ποσού για να στηριχθούν οι απασχολούμενοι και οι
οικογένειές τους.
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Η επέλευση της Όμικρον με αυτή την ένταση νωρίτερα
του αναμενομένου άφησε το Μέγαρο Μαξίμου με ελάχι-
στες επιλογές, εξ ου και η κυβέρνηση χθες ανακοίνωσε
την επίσπευση των ήδη γνωστών μέτρων, ώστε να
ισχύουν από σήμερα. 

Όπως εξηγούσαν κυβερνητικές πηγές στην «Politi-
cal», δεν επρόκειτο για μπρος-πίσω, αλλά για αναγκαία
προσαρμογή σε μια κατάσταση που είναι δυναμική και
εξελισσόμενη και θα μπορούσε να ξεφύγει έτι περαι-
τέρω, αν δεν παίρνονταν μέτρα περιορισμού υπερμε-
ταδοτικών δραστηριοτήτων με αιχμή τη διασκέδαση, η
οποία είναι και η βασική αιτία για την έκρηξη κρουσμά-
των σε νεαρές ηλικίες, ως 30 ετών, με αυξημένη κοι-
νωνικοποίηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», στην κυβέρνηση προετοιμάζονται για μέτρα που θα
διαρκέσουν όλο τον Ιανουάριο, όχι απλώς για ένα 15ήμε-
ρο, ενώ στη συλλογική της λήψης μέτρων θα αναφερθεί
στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και ο πρωθυπουργός,
ο οποίος ανέβαλε τα πλάνα του για ολιγοήμερη παραμο-
νή στα Ζαγοροχώρια. 

Εκτός των μέτρων, όμως, στην κυβέρνηση επεξεργά-
ζονται και ένα επαυξημένο πλαίσιο testing για τον Ια-

νουάριο που θα είναι μήνας έξαρσης του νέου επιδημι-
κού κύματος. Ως προς τα σχολεία, εξετάζεται τα παιδιά
να υποβληθούν σε rapid test, προκειμένου να επιστρέ-
ψουν στις τάξεις και να εντοπιστούν τυχόν ασυμπτωματι-
κά κρούσματα που προέκυψαν τις μέρες των γιορτών.
Μάλιστα, μια κυβερνητική πηγή δεν απέκλειε και το εν-
δεχόμενο να ζητηθεί μοριακό τεστ εντέλει, κάτι που,
όμως, έχει ιδιαίτερες επιχειρησιακές δυσκολίες. Και πα-
ράλληλα, θα συνεχίσουν να διανέμονται τα εβδομαδιαία
self tests που έχουν αποδειχθεί ένα σημαντικό μέτρο
προληπτικού επιδημιολογικού ελέγχου. 

Εκτός των σχολείων, δε, στην κυβέρνηση είναι σε εξέ-
λιξη μια συζήτηση και για αυξημένο testing στον πληθυ-
σμό, με αιχμή τη διανομή περαιτέρω self tests στους πο-
λίτες εντός του Ιανουαρίου, μήνα που θα έχουμε έξαρση
κρουσμάτων. 

Οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα κα-
θοριστεί, αλλά, εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, για
τους εμβολιασμένους τα tests θα είναι χωρίς οικονομική
επιβάρυνση. Μένει να φανεί αν για όσους πολίτες δεν
έχουν εμβολιαστεί θα προκύψει η υποχρέωση για επαυ-
ξημένο testing με δική τους επιβάρυνση.

Γιώργος Ευγενίδης

Ιανουάριος με μέτρα και τεστ για όλους

Η
φράση «όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ο
Θεός γελάει» έρχεται να επιβεβαιωθεί πε-
ρίτρανα στα χρόνια της πανδημίας. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, αυτός

που γελάει δεν είναι ο Θεός αλλά η μετάλλαξη Όμικρον.
Όλος ο πλανήτης, και μαζί του και η χώρα μας, χο-

ρεύει στους ρυθμούς της.
Η κυρίαρχη πλέον Όμικρον αναγκάζει ολόκληρες

κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν τα μέτρα τους ακόμα
και μέσα σε ένα 24ωρο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να
αποτελεί εξαίρεση. Και αυτό το κατάλαβαν έγκαιρα στο
Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Σύσκεψη χθες το πρωί υπό τον πρωθυπουργό με τον
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον υπουργό Υγείας Θά-
νο Πλεύρη, ακολούθως η συνεδρίαση της επιτροπής

των ειδικών και στο τέλος
οι ανακοινώσεις που έβα-
λαν «σιγαστήρα» σε μία
ακόμα Πρωτοχρονιά.

Τα περισσότερα μέτρα
ήταν γνωστά, αφού είχαν
ανακοινωθεί για να τεθούν
σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρί-

ου, αλλά τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα τα έφεραν
νωρίτερα.

Από τα χείλη του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη
ακούσαμε ότι από σήμερα εστίαση και διασκέδαση θα
κατεβάζουν ρολά από τα μεσάνυχτα και ότι απαγο-
ρεύεται η μουσική. Όμως, ακούσαμε και κάτι άλλο. Ότι
έρχεται επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικότητας
των εμβολιασμών και για άλλες ηλικιακές ομάδες.

Τι ισχύει από σήμερα
Διασκέδαση και εστίαση: Ωράριο λειτουργίας έως τις

24.00. Θα επιτρέπονται μόνο καθήμενοι σε τραπέζι 6
ατόμων. Απαγορεύεται πλήρως η μουσική. Εξαιρείται
το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μόνο ως
προς την πλευρά του ωραρίου που επεκτείνεται έως τις
2 τα ξημερώματα.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκδήλωση, είτε σε ιδιω-
τικό είτε σε δημόσιο χώρο, που θα έχει τα χαρακτηρι-
στικά οργανωμένου πάρτι. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Political», αυτή η απαγόρευση δεν θα αφορά τα
σπίτια αλλά τα AirBnB.

Μάσκες: Υποχρεωτική χρήση μάσκας FFP2/KN95 ή
διπλής μάσκας χειρουργικής ή υφασμάτινης σε σου-
περμάρκετ και στα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς
επίσης και στους εργαζόμενους στην εστίαση. Σύσταση
για διπλή μάσκα ή υψηλής προστασίας όπου υπάρχει
συγχρωτισμός.

Γήπεδα: Περιορισμός 10% με ανώτατο όριο τα 1.000
άτομα.

Τηλεργασία: Τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό το-
μέα έως 50% με κυλιόμενο ωράριο.

Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και χρόνια πα-
σχόντων: Επισκεπτήριο με PCR 48 ωρών και αυστηρο-
ποίηση επισκεπτηρίων στα νοσοκομεία.

Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Ανάσχεση της  Όμικρον με ρεβεγι... off 

Διασκέδαση 
και εστίαση έως 
τα μεσάνυχτα 
χωρίς μουσική

Επέκταση υποχρεωτικότητας
εμβολιασμών - 
Λήξη πιστοποιητικών
Ο υπουργός Υγείας πολύ καθαρά άνοιξε
διάπλατα παράθυρο για την επέκταση της
υποχρεωτικότητας και σε άλλες ηλικια-
κές ομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Political», η επέκταση θα αφορά την
ηλικιακή ομάδα από 50 και άνω.
Η κυβέρνηση βλέποντας ότι η απόφασή
της να εφαρμόσει την υποχρεωτικότητα
στους άνω των 60 είχε αποτέλεσμα, είναι
αποφασισμένη να επεκτείνει το μέτρο
αυτό μέσω και της λήξης των πιστοποιητι-
κών εμβολιασμού για όσους δεν έχουν
προχωρήσει στην αναμνηστική δόση μετά
την παρέλευση επταμήνου.



Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Κ
αι αυτό που όλοι φοβούνταν
έγινε! Τα κρούσματα εκτινάχ-
θηκαν στις 28.828 και σήμερα
δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι

που δεν έχει έστω ένα μέλος της να νοσεί ή
κάποιον φίλο που να κόλλησε, ακόμη και
εμβολιασμένο. Λίγο πριν από το ρεβεγιόν
δεν είναι μόνο τα νέα μέτρα που αλλάζουν
το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς και τα δεδο-
μένα σε εστίαση και διασκέδαση, είναι και
η επέλαση της Όμικρον που έριξε στο...
κρεβάτι ακόμη και με ήπια συμπτώματα
χιλιάδες πολίτες, κυρίως νέους σε ηλικία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, κατά
το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα κατα-
γράφονται 72 νέοι θάνατοι, ενώ στις ΜΕΘ
της χώρας νοσηλεύονται 620 διασωληνω-
μένοι ασθενείς. Στα ύψη εκτινάχθηκαν και
τα κρούσματα στην Αττική, φθάνοντας τις
12.848, ενώ στη Θεσσαλονίκη τις 3.496.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 1.134.713 (ημερήσια μεταβο-
λή +2,6%), εκ των οποίων το 50,4% είναι
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα των τελευταίων 7 ημερών, 215 θεω-
ρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 1.488 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα. Το Rt για την επι-
κράτεια, βάσει των κρουσμάτων, εκτιμά-
ται σε 1.27 (95% ΔΕ: 1.09 - 1.45).

Προειδοποίηση
Ο κίνδυνος που εγείρει η ιδιαίτερα μολυ-

σματική παραλλαγή Όμικρον του νέου κο-
ρονοϊού σε παγκόσμια κλίμακα παραμένει
«πολύ υψηλός», προειδοποίησε χθες ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Ο παγκό-
σμιος κίνδυνος που συνδέεται με τη νέα πα-
ραλλαγή ανησυχίας Όμικρον παραμένει
πολύ υψηλός», τονίζει ο ΠΟΥ στο εβδομαδι-
αίο επιδημιολογικό δελτίο του.

«Αξιόπιστα στοιχεία δείχνουν ότι η πα-
ραλλαγή Όμικρον έχει αναπτυξιακό πλεο-
νέκτημα σε σχέση με την παραλλαγή Δέλτα,
με ρυθμό διπλασιασμού δύο ως τριών ημε-
ρών», προσθέτει ο Οργανισμός, τονίζοντας
ότι παρατηρείται «ταχεία αύξηση της επί-
πτωσης σε ορισμένο αριθμό χωρών».

«Η ταχεία αύξηση πιθανότατα οφείλεται
στον συνδυασμό της απώλειας της ανοσίας
και της εγγενούς αύξησης της μεταδοτικό-
τητας της παραλλαγής Όμικρον», εξηγεί.

Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας υπογραμμίζει τη μείωση κατά 29%
της επίπτωσης στη Νότια Αφρική, τη χώρα

που ταυτοποίησε και ενημέρωσε πρώτη
για την παραλλαγή αυτή τον Οργανισμό
την 24η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατά τη διάρ-
κεια της εβδομάδας που ολοκληρώθηκε
την Κυριακή ο παγκόσμιος αριθμός των
κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 11% σε σχέση
με την αμέσως προηγούμενη, ενώ αυτός
των θανάτων μειώθηκε κατά 4%.

Το ΑΠΘ

Εντωμεταξύ, ραγδαία αύξηση της δια-
σποράς του SARS-CoV-2 στην κοινότητα
της Θεσσαλονίκης καταδεικνύουν οι ανα-
λύσεις της Ομάδας Επιδημιολογίας Λυμά-
των του ΑΠΘ στα αστικά απόβλητα της πό-
λης, σε ό,τι αφορά τον ρυθμό πολλαπλα-
σιασμού του ιικού φορτίου του στελέχους
Όμικρον. Συνολικά, μέσα σε 8 μέρες το
φορτίο του άκρως μεταδοτικού στελέχους
του ιού δεκατετραπλασιάστηκε και αυτήν
τη στιγμή φαίνεται πως διπλασιάζεται ανά
δύο μέρες, στοιχείο που υποδηλώνει εκ-
θετική αύξηση των κρουσμάτων στην πό-
λη. Ήδη, από την ημερομηνία που εντοπί-

στηκε η παραλλαγή Όμικρον στα λύματα,
το συνολικό ιικό φορτίο τους έχει αυξηθεί
κατά 57%.

«Οι πρόσφατες μετρήσεις οκτώ ημε-
ρών, που κάνουμε ειδικά για το στέλεχος
Όμικρον, καταδεικνύουν ότι η καθαρή αύ-
ξησή του στη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη
και το ιικό φορτίο του διπλασιάζεται ανά
δύο μέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός
των ατόμων που μολύνονται στην κοινότη-
τα αυξάνεται εκθετικά με ραγδαίο ρυθ-
μό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης
του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του
ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Πα-
παϊωάννου.

Σε ό,τι αφορά την αποτύπωση αυτής της
επιδημιολογικής εικόνας της πόλης στα
κρούσματα, ο πρύτανης του ΑΠΘ επισή-
μανε πως «εκτιμούμε ότι κατά το διάστη-
μα αυτό ο πραγματικός αριθμός των κρου-
σμάτων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που
καταγράφεται από το σύστημα επιτήρη-
σης, καθώς οι μολύνσεις αφορούν στην
πλειονότητα νέους ανθρώπους, οι οποίοι
δεν παρουσιάζουν συμπτώματα».

Οι γιατροί του ΕΣΥ
Όμως, ενώ οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν τε-

ράστια μεταδοτικότητα, μεγαλύτερη από
εκείνη της Δέλτα, δεν έχουν δει ακόμη να
γεμίζουν κρεβάτια. Όμως, τα νοσοκομεία
μας είναι ήδη φορτωμένα από τα απόνερα
του τέταρτου κύματος και οι γιατροί δεν θέ-
λουν με τίποτα να δουν ξαφνικά να γεμίζουν
οι απλές κλίνες Covid. Ακόμη είναι νωρίς για
να εκτιμήσουν οι ειδικοί πλήρως την κατά-
σταση. Τα αποτελέσματα της Πρωτοχρονιάς
θα φανούν δύο βδομάδες μετά, άρα μετά το
πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου το τοπίο
θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει για τις νοσηλείες.
Αυτές θα καθορίσουν πιθανά νέα μέτρα.
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Τρόμος με 28.828 κρούσματα!

Στο παρασκήνιο των συσκέψεων της Επιτροπής, μέ-
λη της λένε στην «Political» πως είχαν εισηγηθεί
ήδη από την προηγούμενη συνεδρίασή τους τα μέτρα
να ισχύσουν πριν από τις γιορτές και όχι από τις 3 Ια-
νουαρίου και μετά, καθώς έβλεπαν το «τσουνάμι»
της Όμικρον να πλησιάζει. Και αυτό επαναδιατύπω-
σαν ουσιαστικά και στη χθεσινή τους συνεδρίαση,
ότι δεν έπρεπε να είχαμε χάσει ούτε μια μέρα χωρίς
μέτρα. Ουσιαστικά δεν έγινε κάποια αλλαγή σε σχέ-
ση με ό,τι είχαν ήδη εισηγηθεί, οπότε μέσα σε μια

ώρα είχαν τελειώσει τη συνεδρίαση χωρίς διαφω-
νίες. Όπως μας λένε πηγές μας από την Επιτροπή, αν
δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δεν θα συνεδριάσουν
μέχρι τη Δευτέρα. Όμως, την άλλη βδομάδα θα γίνει
πάλι αξιολόγηση της κατάστασης και ίσως συζητηθεί
το θέμα των σχολείων, με το οποίο δεν ασχολήθηκαν
καθόλου χθες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα νούμερα που
θα βλέπουμε στα κρούσματα μπορεί να δείχνουν
τρομακτικά, όμως αν δεν αντικατοπτρίζονται σε νο-
σηλείες, δεν έχουμε λόγο να πανικοβαλλόμαστε.

Το παρασκήνιο στην Επιτροπή

ΠΟΥ: Ο κίνδυνος που εγείρει 
η «Ο» παραμένει πολύ υψηλός
- Η μετάλλαξη καλπάζει στη
Θεσσαλονίκη: Κάθε δύο
μέρες διπλασιάζεται το 
ιικό φορτίο της στα λύματα!
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Συντονισμένα πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπο-
λύουν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για τους χειρισμούς στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Στον ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι
μέσα στους κυβερνητικούς κόλπους επικρατεί αλαλούμ
και πως δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ των
πρωτοκλασάτων υπουργών, οι οποίοι μάλιστα την ίδια
ώρα για το ίδιο θέμα λένε άλλα πράγματα: «Ή δεν ενη-
μερώνονται ή δεν τους νοιάζει. Είδαμε προχθές τον
Άδωνι να λέει πως δεν θα παρθούν νέα μέτρα και πως το
ΕΣΥ ακόμη αντέχει και την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι
ακούγαμε τον Πλεύρη να λέει πως το ΕΣΥ πιέζεται και
πως θα πάμε άμεσα σε νέα μέτρα, όπως και έγινε. Βγά-
ζεις άκρη εσύ; Ούτε ο λαός βγάζει άκρη μαζί τους. Ο

Μαγιορκίνης; Που έλεγε για 12.000 κρούσματα και φτά-
σαμε τα 20.000 μία μέρα μετά; Αυτός δεν έλεγε ότι δεν
υπάρχουν σκέψεις για ενδιάμεσα μέτρα και δύο μέρες
μετά μας ανακοινώθηκαν μέτρα πριν την Πρωτοχρονιά;
Αλλά άμα ο ίδιος ο πρωθυπουργός πάει διακοπές, τι να
σου κάνουν οι υπόλοιποι», επισημαίνουν πηγές του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι τα νέα μέτρα
«έρχονται έπειτα από παλινωδίες και καθυστερήσεις.
Έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί όταν υπήρχαν τα πρώ-
τα δείγματα της υπερμεταδοτικότητας της Όμικρον
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι κυβερνήσεις των
οποίων έδειξαν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και

αποτελεσματικότητα από την ελληνική».  Μάλιστα, ο
επικεφαλής της ΚΟ Μιχάλης Κατρίνης καυτηρίασε με
σκληρή γλώσσα όσα διαδραματίζονται με φόντο την
πανδημία. 

«Η τραγική επιδημιολογική εικόνα της χώρας αποτε-
λεί εν μέρει έργο αλλά και αποκλειστική ευθύνη της κυ-
βέρνησης, η οποία θα έπρεπε να είχε λάβει ουσιαστικά
μέτρα από τον Νοέμβριο για να μη φτάσουμε στη σημε-
ρινή κατάσταση. Η ατολμία, τα λάθη και οι παλινωδίες
της κυβέρνησης δεν εκθέτουν μόνο την ίδια. Εκθέτουν
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, τη ζωή των πολιτών αλλά
και την οικονομική και κοινωνική ζωή», υποστήριξε σε
ασυνήθιστα υψηλούς τόνους ο κ. Κατρίνης.

Μ
νήμες από εποχές lockdown
ξυπνούν στους ανθρώπους
της εστίασης μετά τις χθεσι-
νές ανακοινώσεις, μιας και

δηλώνουν απελπισμένοι και εκφράζουν
την ανησυχία τους για τις οικονομικές επι-
πτώσεις. Τα μέτρα που... παγώνουν τη νυ-
χτερινή ζωή στη χώρα ήταν να τεθούν σε
ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου, όμως η εκτόξευ-
ση των κρουσμάτων έθεσε νέους κανόνες
και αποφασίστηκε η άμεση εφαρμογή τους.

Αυτοί που επηρεάζονται σε μεγαλύτε-
ρο βαθμό είναι οι επιχειρηματίες της
εστίασης, ειδικότερα των νυχτερι-
νών κέντρων διασκέδασης, οι οποί-
οι κάνουν λόγο για δραματικές οι-
κονομικές επιπτώσεις στις επιχει-
ρήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι μετά
τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουρ-
γού Υγείας Θανάση Πλεύρη, από σήμερα
στις 6 πμ η εστίαση θα λειτουργεί μέχρι τις 12
τα μεσάνυχτα με τα ηχεία… εκτός λειτουρ-
γίας, αφού η μουσική απαγορεύεται, και με
τους πελάτες να επιτρέπεται να είναι μόνο
καθιστοί και μέχρι έξι ανά τραπέζι. Τέλος,
όλοι οι εργαζόμενοι της εστίασης επιβάλλε-
ται να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας
(τύπου FFP2 ή KN95) ή διπλή μάσκα.

Ακυρώσεις
Ο Ιωάννης Κομνηνός, μέτοχος και διευ-

θυντής σε επιχειρήσεις της εστίασης στην
Αττική, μίλησε στην «Political» για τα προ-
βλήματα που προκαλούνται στον κλάδο με-
τά την ανακοίνωση των νέων μέτρων. Όπως
ανέφερε, αυτήν τη στιγμή υπάρχουν περισ-
σότερες ακυρώσεις παρά κρατήσεις για το
ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, καθώς τόσο η
αύξηση των κρουσμάτων αποθαρρύνει τον
κόσμο όσο και η εφαρμογή των νέων μέ-
τρων με την απαγόρευση της μουσικής. Ο

κ. Κομνηνός, μιλώντας για την απαγόρευση
της μουσικής στα μαγαζιά, τονίζει ότι εκτός
από το βράδυ της Πρωτοχρονιάς «ο κόσμος
που βγαίνει για ένα ποτό δεν μπορεί να
ακούει τη βαβούρα». Από τα νέα μέτρα
προκύπτουν και οικονομικά προβλήματα
για τους εργαζομένους, διότι, όπως επιση-
μαίνει ο κ. Κομνηνός, θα υπάρξουν οικονο-
μικές επιπτώσεις και στο προσωπικό εξαι-
τίας του νέου ωραρίου που μειώνει ή μι-
κραίνει τις βάρδιες, ενώ παράλληλα εργα-
ζόμενοι όπως οι djs ή οι μουσικοί δεν θα
έχουν κάποια απασχόληση.

Τις πιο βαριές επιπτώσεις από την εφαρ-
μογή των νέων μέτρων φαίνεται ότι θα τις
υποστούν οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι
των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης,
εκεί όπου η απαγόρευση της μουσικής εί-
ναι καταστροφή για τα μαγαζιά. Ο Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Κέν-

τρων Διασκέδασης και Μουσικοθεατρικών
Παραστάσεων σε ανακοίνωσή του αντιδρά
στα νέα μέτρα, αναφέροντας μεταξύ άλ-
λων: «Άπαντες, πλέον, με μια φωνή βγά-
ζουμε κραυγή αγωνίας για το μέλλον μας.
Πώς θα εξασφαλίσουν τα προς το ζην οι ερ-
γαζόμενοί μας για τις οικογένειές τους; (…)
Δεν πάει άλλο, ο εμπαιγμός έχει και τα όριά
του. Δεσμευτήκατε για λειτουργία χωρίς
περιορισμούς και όρια, ελεύθερα. Έπειτα
από λίγους μόνο μήνες πάλι λουκέτο».

Έρχονται λουκέτα
Άνθρωποι των νυχτερινών μαγαζιών, ερ-

γαζόμενοι και επιχειρηματίες μιλούν για
σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Από τη
μεριά τους οι επιχειρηματίες τονίζουν ότι
δεν μπορούν να καλύψουν τους μισθούς
και τα έξοδα λειτουργίας του καταστήμα-
τος με περιορισμένο ωράριο και χωρίς

μουσική, ενώ κάποιοι εργαζόμενοι φο-
βούνται ότι θα μείνουν χωρίς απασχόληση.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς, μι-
λώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι τα νέα
μέτρα οδηγούν την εστίαση σε ένα άτυπο
lockdown και κατέληξε: «Είναι απαραίτητα
τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα μέτρα στήρι-
ξης για τους επιχειρηματίες και τους εργα-
ζόμενους στον χώρο της εστίασης».

Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Σφοδρή επίθεση με «σημαία» την πανδημία από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ

Κραυγή αγωνίας για το σιωπητήριο 

Έντονη ανησυχία στους 
ανθρώπους της εστίασης 
και της νυχτερινής 
διασκέδασης για τα νέα μέτρα



Για κοροϊδία των χαμηλοσυνταξιούχων κατηγορεί την
κυβέρνηση το Κίνημα Αλλαγής, καθώς «μόλις 634.027
χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους
τα 250 ευρώ και όχι 800.000, όπως είχε αρχικά υποσχεθεί
στη Βουλή ο πρωθυπουργός. Το σύνολο των συνταξιού-
χων με κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ και των συνταξιού-
χων με μέσο όρο μηνιαίας σύνταξης 370 ευρώ ανέρχονται
σε 1.093.799 (στοιχεία Νοεμβρίου 2021, σύστημα ΗΛΙΟΣ).

Ακόμη και από αυτούς τους ανθρώπους η… ελεήμων κυ-
βέρνηση της ΝΔ κόβει τα 250 ευρώ από τους μισούς!»,
σημειώνεται σε ανακοίνωση του αρμόδιου τομέα του
κόμματος. Την ίδια στιγμή, οξεία κριτική ασκούν προς την
ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος
επειδή ενέκρινε, όπως λένε, «κατά παρέκκλιση τη λει-
τουργία λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, που ήταν προγραμ-
ματισμένο να κλείσουν έως το 2025». Κάνουν λόγο για

«πλήρη απουσία σχεδίου» από την κυβέρνηση, υποστηρί-
ζοντας πως «με διακηρύξεις μόνο δεν προχωρούν οι ανα-
γκαίες αλλαγές. Πηγαίνουμε ολοταχώς λοιπόν και στον
κρίσιμο τομέα της ενέργειας. Από success story σε ενερ-
γειακό Βατερλό. Ενδεικτικό δε της κατάστασης είναι ότι
για ένα τόσο κρίσιμο θέμα η επίσημη ενημέρωση έχει
προέλθει από μια απόφαση στη Διαύγεια και μια ανακοί-
νωση της ΔΕΗ στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση».

Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Π
αρουσία σύσσωμης της πολιτει-
ακής και πολιτικής ηγεσίας αλ-
λά και εκπροσώπων από όλο το
φάσμα του πολιτικού κόσμου

τελέστηκε με τιμές αρχηγού κράτους η κη-
δεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρα-
τίας Κάρολου Παπούλια. Παρόντες οι Κυρ.
Μητσοτάκης, Αλ. Τσίπρας, Δημ. Κουτσούμ-
πας, Ν. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της
Βουλής Κ. Τασούλας αλλά και ο πρώην
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυλό-
πουλος, καθώς και οι πρώην πρωθυπουρ-
γοί Κ. Καραμαλής και Γ. Παπανδρέου.

Με την ελληνική σημαία πάνω στη σορό
και υπό τη συνοδεία του αγήματος της Προ-
εδρικής Φρουράς, συγγενείς, φίλοι και
απλοί άνθρωποι αποχαιρέτησαν έναν ευ-
πατρίδη πολιτικό, έναν οραματιστή υπουρ-
γό και έναν ενωτικό Πρόεδρο, ο οποίος
υπήρξε αγωνιστής από τα εφηβικά του
χρόνια.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Παγκράτι,

ενώ η ταφή του θα γίνει σήμερα στο νησάκι
των Ιωαννίνων σε στενό οικογενειακό κύ-
κλο.

Στη σημαντική παρακαταθήκη που άφη-
σε στον τόπο πρώτα ως βουλευτής, μετά ως
υπουργός και κατόπιν ως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον επικήδειο
που εκφώνησε η Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου. «Η προσήλωσή του στο εθνικό συμφέ-
ρον υπήρξε σταθερή και βιωματική, πολέ-
μησε για τα πιστεύω του από μαθητής γυ-
μνασίου και τη μάχη αυτή για την πατρίδα
δεν την εγκατέλειψε ποτέ», είπε η Προ-
έδρος της Δημοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε
στην ιδιαίτερα εποικοδομητική εξωτερική
πολιτική που διαμόρφωσε σε σχέση με τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις: «Στον διάλογο
με την Τουρκία είχε κάτι από το σκληροτρά-
χηλο των ηπειρώτικων βουνών και τον κοι-
νό νου των παιδιών της Σαμαρίνας. Το μνη-
μόνιο Παπούλια - Γιλμάζ συνετέλεσε ση-
μαντικά στη διασφάλιση των ελληνικών
συμφερόντων και της ειρήνης στην περιο-
χή μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στάση που

κράτησε ο Κ. Παπούλιας την ταραγμένη πε-
ρίοδο των μνημονιακών χρόνων. «Στην
Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν ξέσπασε
η οικονομική κρίση, αντέδρασε καίρια με
τον σιωπηλό και διακριτικό του τρόπο,
όπως λίγοι γνωρίζουν, βοηθώντας τη χώρα
να σταθεί όρθια», είπε η κυρία Σακελλαρο-
πούλου, ενώ και ο στενός του συνεργάτης
Κωνσταντίνος Μηχιώτης τόνισε ότι ο Πρό-
εδρος Παπούλιας δεν επέτρεψε στον εαυτό
να παρασυρθεί από έναν ανορθολογικό και
πάνω από όλα ασύμβατο με το πολιτειακό
του αξίωμα συναισθηματισμό. 

Τον Κάρολο Παπούλια αποχαιρέτησε το
Κίνημα Αλλαγής με ένα συγκινητικό βίν-
τεο-αφιέρωμα που δημοσίευσε στα social
media με τη λεζάντα «Πρόεδρε, σε αποχαι-
ρετάμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη». 

ΣΣΥΡΙΖΑ: Το τελικό 
κείμενο θέσεων 
για το Συνέδριο 

Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτι-
κό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το
οποίο και θα καταλήξει στο τελικό
κείμενο θέσεων του κόμματος,
βάζοντας έτσι τον ΣΥΡΙΖΑ στην τε-
λική ευθεία για το Συνέδριο.

Το κείμενο, το οποίο επανεξε-
τάστηκε και έλαβε βελτιώσεις
από την περασμένη εβδομάδα με-
τά τις διαφωνίες των Προεδρικών,
έρχεται σήμερα να κλείσει τον
πρώτο προσυνεδριακό κύκλο, για
να κατηφορίσει έπειτα στις οργα-
νώσεις των μελών. Στο κείμενο
των θέσεων ξεκαθαρίζεται πως ο
ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει τον ριζοσπα-
στικό του χαρακτήρα, αλλά και
πως θα έχει ως στόχο τη δημιουρ-
γία ενός πλατύ προοδευτικού με-
τώπου με κορμό το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην ατζέντα του Πολιτικού
Συμβουλίου βρίσκονται και η
εξέλιξη της πανδημίας με τους
αριθμούς-σοκ των κρουσμάτων
των τελευταίων ημερών, τα μέτρα
της κυβέρνησης στην αναχαίτισή
της, το κύμα ακρίβειας που συνε-
χίζει να «χτυπά» τους πολίτες αλ-
λά και η στάση του πρωθυπουρ-
γού, ο οποίος εν μέσω 20.000
κρουσμάτων ξεκίνησε για ολι-
γοήμερες διακοπές.

Σύσσωμη η πολιτειακή και 
πολιτική ηγεσία αποχαιρέτησε
τον πρώην  Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας

Κοροϊδία των χαμηλοσυνταξιούχων καταγγέλλει το ΚΙΝΑΛ
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Πάνδημο «αντίο»  
στον Κάρολο Παπούλια



Τ
ο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπέρ
της άποψης ότι το κράτος έχει συνέχεια
το γνωρίζουμε και μάλιστα καλά. Αλλά

αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον ο κομματικός
μηχανισμός της ΝΔ δεν μπορεί να υιοθετήσει
μέσα από την πρακτική που ακολουθεί το Μα-
ξίμου, με το να διατηρεί δηλαδή στη θέση τους
ανθρώπους της προηγούμενης κυβέρνησης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι γκρίνιες
που ακούγονται από πολλές πλευρές για την ει-
σήγηση της κυβέρνησης προς τους Κινέζους
επενδυτές να διατηρηθεί και πάλι στη θέση του
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανού-
σος Μανουσάκης. Η κυβέρνηση φέρεται ικανοποιημένη από
το έργο του και οι Κινέζοι ανέκριναν το δεκαετές επενδυτικό
πλάνο που κατέθεσε στο ΔΣ, αλλά τόσο ο κομματικός μηχανι-
σμός όσο και οι επενδυτές, η καθεμία πλευρά για δικούς της
λόγους, επιμένουν στην ανάγκη αντικατάστασής του, παρότι
το Μαξίμου προτείνει επέκταση της θητείας του. Οι Κινέζοι
δεν ξέρουμε για ποιο λόγο θέλουν να αντικατασταθεί, αλλά ο

κομματικός μηχανισμός ωρύεται. «Δεν μπορεί να έχει κάνει
δεκάδες ατομικές συμβάσεις και να αγνοεί τελείως τις ανάγ-
κες του κόμματος που κυβερνά», τονίζουν στελέχη της οδού
Πειραιώς. Και ναι μεν προς την κινεζική πλευρά η κυβέρνηση
λέει ότι μεταξύ συνεταίρων πρέπει να υπάρχουν ομόνοια και
συνεργασία, αλλά να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα με τους
κομματικούς, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν
τον… Κινέζο!

Η μεγάλη αγωνία 
των βορειοελλαδιτών
«γαλάζιων» βουλευτών 

Μπορεί οι μέρες που διανύουμε να είναι
γιορτινές, αλλά οι «γαλάζιοι» βουλευτές
της Βόρειας Ελλάδας μαθαίνω ότι κάθονται
στα καρφιά, αφού γνωρίζουν ότι με τον νέο
χρόνο θα έρθουν προς κύρωση στη Βουλή
και οι δύο κρίσιμες συμφωνίες με τη Βό-
ρεια Μακεδονία, οι οποίες ούτως ή άλλως
έχουν αργήσει πολύ.

Οι πηγές μου επιμένουν ότι δεν τίθεται
κανένα θέμα «αυτομόλησης» από την επί-
σημη γραμμή, διότι σε καιρούς δύσκολους
δεν χωρούν τέτοιες προσωπικές στρατηγι-
κές. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι πώς θα
διαχειριστούν τις δεδομένες αντιδράσεις
που θα εκδηλωθούν από τους θερμόαιμους
ψηφοφόρους τους, οι οποίοι ακούν «Βό-
ρεια Μακεδονία» και... βγάζουν σπυριά! 

Και τώρα ποιος 
θα βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιά;  

Και μιας και ο λόγος για την κύρωση των
διμερών συμφωνιών με τη Βόρεια Μακε-
δονία, η κρίσιμη ερώτηση είναι ποιος θα εί-
ναι ο εισηγητής. Μέχρι πρόσφατα γνωρίζα-
με ότι το βαρύ έργο θα αναλάμβανε ο βου-
λευτής Ηλείας Κ. Τζαβάρας. Τελευταία
όμως οι σχέσεις του με το Μαξίμου μαθαί-
νω ότι είναι κάκιστες. Θα σας αποκαλύψω
εν καιρώ και το γιατί… 

Δεν θα κάνουμε τον... Κινέζο
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Η πρώτη αποστρατεία ενόψει κόφτη    
Σας έχω ενημερώσει έγκαιρα -και δεν θέλω αντιρρήσεις- ότι ο Μητσοτά-
κης θα βάλει ηλικιακό κόφτη για τη συμμετοχή στα εκλογικά ψηφοδέλ-

τια. Αν και δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, το μήνυμα έχει αρχίσει να
φτάνει στους αποδέκτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κ. Θανάσης
Μπούρας, από τους παλαιότερους βουλευτές της ΝΔ, ο οποίος μα-
θαίνω ότι οδεύει προς εθελοντική αποστρατεία. Σημειωτέον, εκλέγε-

ται ανελλιπώς από το 2000 στη δύσκολη εκλογική περιφέρεια Δυτικής
Αττικής. 

O Ξανθός, το Ρέθυμνο και το ΚΙΝΑΛ    
Για τους μυημένους η συγκροτημένη και συστηματική απόστα-
ση του πρώην υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ξανθού

από τον Αλέξη και την Κουμουνδούρου μόνο τυχαία δεν εί-
ναι. Ο έμπειρος πολιτικός προφανώς αναλύει τα δεδομένα
με μαθηματική σκέψη. Αν συνεχιστεί η δυναμική του Αν-
δρουλάκη στην Κρήτη, σκέφτεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα

βγάλει βουλευτή σε Λασίθι και Ρέθυμνο. Μήπως ήρθε η ώρα
για μετακίνηση στη Σοσιαλδημοκρατία του ΚΙΝΑΛ; . 

Όσο περνάει ο καιρός τόσο
μεγαλώνει ο πονοκέφαλος

του Τσίπρα για τον Νίκο
Ανδρουλάκη. Η

κουτσομπόλα της
Κουμουνδούρου μού

εκμυστηρεύτηκε ότι κάθε
τρεις και λίγο στις κλειστές
συσκέψεις του αρχηγού με

τους επιτελείς του
καταγράφουν τον ξαφνικό
έρωτα των περισσότερων

Μέσων με τον νέο αρχηγό
του ΚΙΝΑΛ, ενώ εσχάτως ο

Αλέξης έχει αρχίσει τις
συναντήσεις με καναλάρχες

και λοιπούς μιντιάρχες για
να σώσει ό,τι σώζεται.
Μαθαίνω ότι με βαριά

διάθεση πάει στις
συναντήσεις, με μαύρη

ψυχή φεύγει από αυτές. 

Ο Αλέξης, ο Νίκος και τα ΜΜΕ 



ΠΠερί μασκών 
και διατίμησης
Τι ήθελε και το πέταξε αυτό περί προστίμων για
τις μάσκες ο Άδωνις; Το τσίμπησαν οι Συριζαίοι
και άρχισαν τις ακροβασίες: να βάλει διατίμη-
ση στις μάσκες FFP2, να ρίξει πρόστιμα 1 εκα-
τομμυρίου ευρώ και διάφορα άλλα τέτοια επα-
ναστατικά. Ξέχασε κάποιος να τους πει ότι οι
μάσκες αυτές είναι όλες εισαγωγής και αν τους
βάλεις διατίμηση ή αν τους επιβάλεις πρόστι-
μα, απλώς δεν θα ξανάρθουν. Θα αρχίσουν οι
τεχνητές ελλείψεις και μετά... καληνύχτα.

Φαντάσου να μην είχαμε
και διερευνητικές 

Τι αφήνει πίσω του το 2021; Οι αριθμοί μιλούν
από μόνοι τους. Εισήλθαν παρανόμως 1.140
τουρκικά αεροσκάφη, αμφισβητώντας συνε-
χώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όλο τον
χρόνο. Σημειώθηκαν 2.454 παραβιάσεις του
εθνικού εναέριου χώρου και σημειώθηκαν
και 215 εμπλοκές. Πέρυσι το 2020, με την κρί-
ση του «Oruc Reis», βεβαίως οι προκλήσεις
ήταν περισσότερες, με 2.068 τουρκικά αερο-
πλάνα να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο
χώρο. Πραγματοποίησαν συνολικά 4.605 πα-
ραβιάσεις και σημειώθηκαν 425 εμπλοκές.
Αλλά και στη θάλασσα οι φίλοι μας οι Τούρκοι
ήταν εξίσου προκλητικοί. Το 2021 πραγματο-
ποίησαν 1.856 παραβιάσεις των εθνικών χω-
ρικών μας υδάτων! Φανταστείτε δηλαδή να
μην είχαν ξεκινήσει οι διερευνητικές και τα
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης…

Τι θα γίνει με τα σχολεία; 
Το τι μέλλει γενέσθαι με τα σχολεία δεν είναι
σαφές ακόμη, με την εβδομάδα που διανύου-
με και την επόμενη να είναι ιδιαίτερα κρίσι-
μες για να διαφανεί αν θα υπάρξει αλλαγή στα
πρωτόκολλα στο σχολεία. Πάντως, οι σοβαροί
επιστήμονες λέγουν off the record ότι τα πρω-
τόκολλα θα αλλάξουν οπωσδήποτε. Αυτό το
50%+1 της Νίκης δεν προχωράει…

Η Μαριάννα Λάτση είναι η πρώτη ιδιώτης
επενδύτρια στο επενδυτικό ταμείο «Φαι-
στός» (Phaistos Fund), σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της εταιρείας διαχείρισης 5G Ven-
tures, θυγατρικής της Ελληνικής Εταιρείας
Συμμετοχών και Περιουσίας (γνωστό και ως
«Υπερταμείο»). Για όσους δεν ξέρουν το
fund «Φαιστός», δημιουργήθηκε από το ελ-
ληνικό Δημόσιο με αρχικά κεφάλαια 93
εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία διάθεσης
συχνοτήτων δικτύων 5G, με στόχο να υπο-
στηρίζει ελληνικές εταιρείες και startups
που αναπτύσσουν νέα προϊόντα και ψηφια-
κές υπηρεσίες που βασίζονται στις δυνατό-
τητες των δικτύων τηλεπικοινωνιών πέμ-
πτης γενιάς. Ναι, είναι αυτό εις το οποίον
μπήκε με 3 εκατ. ευρώ η Deutsche Telekom.
Τώρα μπαίνει και η οικογένεια Λάτση…

Τον βγάζει 
απ’ τα ρούχα του!

Σ
τα... όριά του φέρνει τον υπουργό Υγείας
Θάνο Πλεύρη ο Παύλος Πολάκης. Τελευ-
ταίο επεισόδιο στο σίριαλ της κόντρας, η

πρόσφατη ανάρτηση του βουλευτή ότι τα εμβό-
λια δεν «πιάνουν» την Όμικρον. «Διασπείρει
ψευδείς ειδήσεις, ντροπή!», σχολίασε ο Πλεύ-
ρης, ο οποίος επανέλαβε πως με αυτό τον τρό-
πο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας
κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές. Και αυ-
τό που τον κάνει να βγαίνει από τα ρούχα του
είναι ότι όταν εγκαλεί τον κ. Πολάκη, οι υπερα-
σπιστές του αντιτείνουν ότι «είναι εντατικολό-
γος και ξέρει». Όμως, σε θέματα απλής λογι-
κής δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, δικηγόρος
ή δημοσιογράφος, απλώς νοήμων χρειάζεται
να είσαι!

Σκοτάδι, πισσοσκόταδο, μαύρο
σκοτάδι πίσσα με την πώληση
της θυγατρικής της HSBC
στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες

και οι διαρροές δίνουν και
παίρνουν και κανείς δεν ξέρει τι

στ’ αλήθεια συμβαίνει. Έχει υποβάλει πρόταση
η Εθνική; Δεν έχει υποβάλει; Θα την πάρει μή-
πως η Πειραιώς, η οποία εμφανίζεται ως φαβο-
ρί; God moves in mysterious ways, που λένε και
στο χωριό μου…
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Η Μαριάννα Λάτση στις
τηλεπικοινωνίες 5G

Ο Νικολάκης βλέπει
τεχνοκράτη
πρωθυπουργό

Έχει τον Πολάκη που καθημερινά του χαλάει
το προφίλ, τώρα τον «τσακίζει» και ο Νικολάκης
ο Παππάς. Άτυχο παιδί ο Αλέξης. Βγήκε στο ρα-
διόφωνο Στο Κόκκινο ο Νικόλας και τι είπε; «Εί-
ναι απολύτως βέβαιο, καθώς διάφορα κέντρα
βλέπουν τη φθορά Μητσοτάκη, να αναζητούν
έναν τεχνοκράτη πρωθυπουργό, κόμματα-δο-
ρυφόρους ή ακόμη και
την προγραμματική
απονεύρωση της Αρι-
στεράς». Ποια κέντρα
εννοεί ο Παππάς; Αυτά
με τα οποία προσπαθεί
να αποκαταστήσει σχέ-
σεις ο Τσίπρας; Τα δύο
συγκροτήματα Τύπου
με τα οποία τον είχε
φέρει στα μαχαίρια ο Θανάσης ο… μαρούλιας;
Και εκεί που πάει ο δυστυχής ο Αλέξης να ανοί-
ξει διόδους επικοινωνίας, έρχεται ο Νικολάκης
και τα κάνει πάλι ρόιδο. 
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Το πρόβλημα υγείας 
της Νοτοπούλου 

O
ταν μιλάμε για θέματα υγείας,
δεν υπάρχουν κομματικές
ταμπέλες. Αναφέρομαι στη

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νο-
τοπούλου, η οποία αποκάλυψε μια
συγκλονιστική περιπέτεια υγείας
που είχε. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
λόγω αυτοάνοσου στα 26 της έχασε
την ακοή της και έπειτα από πολύμη-
νη νοσηλεία έμαθε τα πάντα από την
αρχή. «Σήμερα έχω βαριά βαρηκοΐα,
επικοινωνώ χρησιμοποιώντας ακου-
στικά βαρηκοΐας και βασίζομαι στη
χειλοανάγνωση», είπε μιλώντας στο
thestival, σημειώνοντας ότι «χρει-
άστηκε να μάθω να επικοινωνώ ξανά
από την αρχή». «Πρόκειται για ένα
σπάνιο αυτοάνοσο σύνδρομο τόσο
επιθετικό που με έφερε με σοκαρι-
στικό τρόπο αντιμέτωπη με όλα. Κυ-

ριολεκτικά χρειάστηκε να παλέψω για τη ζωή μου τους πρώτους μήνες. Και η επα-
ναφορά σε μια ομαλότητα ήταν εξαιρετικά αβέβαια. Στη συνέχεια σιγά σιγά έμαθα
να υπάρχω με άλλον τρόπο. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική η προσπά-
θεια. Χρειάστηκα βοήθεια και υποστήριξη για να αποδεχτώ και να αγαπήσω τον
καινούργιο μου εαυτό με την αναπηρία, να πιστέψω πως μπορώ», εξήγησε.

Ένας από τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά μάχες για να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο είναι
μεταξύ άλλων και ο Στέλιος Πέτσας… επιφορτιζόμενος στην πράξη -λόγω και του χαρτοφυλακίου του- την
επιτόπια επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Μόνο τυχαίες δεν είναι οι συνεχείς περιοδείες του ανά την επικράτεια
τους τελευταίους δέκα μήνες, ιδίως εν μέσω πανδημίας αλλά και για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις
φυσικές καταστροφές περιοχών. Στα συν του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, η στήριξη των δήμων για την
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, η διευθέτηση των χρεών των δημοτών που
συσσωρεύτηκαν σε αυτή την έκτακτη κατάσταση αλλά και τα άμεσα ανακλαστικά στη χρηματοδότηση των
περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στο ρευστό περιβάλλον που διαμόρφωσε και συνεχίζει
δυστυχώς να διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή. Κλείνοντας το 2021, όλα αυτά φαίνεται να αποτελούν μια
σημαντική παρακαταθήκη ενόψει ενός απαιτητικού 2022, αλλά και εχέγγυο για την κάθοδό του στη δύσκολη
εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, όπου μαθαίνουμε ότι προτίθεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις του.
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Πόσα θα πάρει
κάθε τράπεζα; 

Είσαι επιχειρηματίας και έχεις κάποιο
αξιόπιστο επενδυτικό σχέδιο; Αν ναι,
μπορείς να διεκδικήσεις χρηματοδότηση
από τους δανειακούς πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ελ-
ληνικές τράπεζες -6 τον αριθμό- θα
έχουν στη διάθεσή τους το ποσό των 970
εκατ. ευρώ, ένα ποσό που μπορεί να
«γεννήσει» επενδύσεις πάνω από 2 δισ.
ευρώ. Για να ξέρετε, οι τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική
Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς)
θα πάρουν από 200 εκατ. ευρώ η καθεμία,
ενώ η Optima Bank θα πάρει 100 εκατ.
ευρώ και η Παγκρήτια Τράπεζα 70 εκατ.
ευρώ. Όλες οι τράπεζες για να λάβουν τη
δεύτερη ή τις επόμενες δόσεις θα πρέ-
πει, μεταξύ άλλων, να έχουν συμβασιο-
ποιήσει το 70% των συμφωνιών τους για
τα επενδυτικά σχέδια που θα έχουν εγ-
κρίνει.

Για να ξέρετε: Η «Lady G» έγινε
για τέταρτη φορά γιαγιά. Έπειτα
από τρεις εγγόνες η Γιάννα
Αγγελοπούλου απέκτησε και
εγγονό από τον γιο της τον
Παναγιώτη. Αντιλαμβάνεστε τη
χαρά της Γιάννας… Να της
ευχηθούμε κάθε καλό και να
τον καμαρώνει…

Ο Πιερρακάκης
και τα ΕΛΤΑ 

Είναι πανθομολογούμενο ότι ο Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης είναι ο πλέον πε-
τυχημένος υπουργός του Μητσοτάκη.
Το τελευταίο του επίτευγμα είναι αυτό
με την ψηφιακή ταυτοποίηση προσώ-
που. Ο υπουργός έχει πάει την Ελλάδα
πολλά σκαλιά μπροστά στην ψηφιακή
μεταρρύθμιση. Το επόμενο μεγάλο
project που θα κληθεί να φέρει σε πέ-
ρας είναι ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ.
Αν καταφέρει και λύσει αυτό τον γόρδιο
δεσμό, τον βλέπω να παραμένει για
πολλά χρόνια στο υπουργείο. 

Οι… μάχες του Πέτσα 

Ο Νίκος, ο Γιώργος και ο Αποστόλης… 
Αλήθεια, ξέρει κανείς τι θα κάμει ο σύντροφος

Νίκος Ανδρουλάκης με τον Γιώργο Παπανδρέου
(του ΚΙΔΗΣΟ) και τον Απόστολο Πόντα (της
ΕΔΕΜ); Θα μου πεις πώς μου ήρθε αυτό τώρα.
Μα η στήλη σάς είχε αποκαλύψει πριν από τις
εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής ότι οι ΑΦΜ του ΚΙ-
ΔΗΣΟ και της ΕΔΕΜ κρατάνε ζωντανή τη Χαριλά-
ου Τρικούπη, αφού ένα μέρος της κρατικής χρη-
ματοδότησης πήγαινε σε αυτούς τους σχηματι-
σμούς και έτσι το κόμμα κάλυπτε τα λειτουργικά
έξοδα. Όπως σας είχαμε αποκαλύψει, το μέρος
της κρατικής επιδότησης που πήγαινε στον ΑΦΜ του ΠΑΣΟΚ δεσμευόταν αμέσως και
πήγαινε για την αποπληρωμή των χρεών. Τώρα τι θα γίνει; Θα συνεχίσουν ο Γιώργος και ο
Αποστόλης να βάζουν πλάτη; Ή μήπως ο Ανδρουλάκης έχει επεξεργαστεί κάποια άλλη
φόρμουλα για να «γλιτώσει» από το αχτύπητο δίδυμο;
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Σ
τα πλουσιότερα έθνη, οι άνθρωποι συνήθως
αγοράζουν περισσότερα προϊόντα και υπηρε-
σίες. Επομένως, αν η κατανάλωση έκανε τους

ανθρώπους πιο ευτυχισμένους, θα περίμενε κανείς ότι
οι άνθρωποι θα ήταν πιο ευτυχισμένοι στις πλούσιες
χώρες. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι σε πλούσια έθνη
αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης στη
ζωή (ένα μέτρο προσδιορισμού της ευτυχίας) από
εκείνα των φτωχών. Ωστόσο, η εικόνα φαίνεται λίγο
διαφορετική όταν συγκρίνουμε μέτριες και πολύ
πλούσιες χώρες, καθώς δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ
των δύο. Αυτό δείχνει ότι τα χρήματα και ο αυξημένος
υλικός πλούτος δεν ισοδυναμούν απαραίτητα με υψη-
λότερα επίπεδα ευτυχίας.

Όντας υλιστής
Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους λείπει κάτι

στη ζωή τους, προσπαθούν να το αντικαταστήσουν με
υλικά αγαθά. Αυτό όμως συχνά αποτυγχάνει, καθώς οι
άνθρωποι συνήθως κρίνουν λάθος τι θα τους κάνει ευ-
τυχισμένους. Έτσι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άν-
θρωποι λαμβάνουν μια προσωρινή ώθηση από μια

συγκεκριμένη αγορά, αλλά η ευχαρίστηση τείνει να
εξασθενεί με τον καιρό, αφήνοντάς τους δυσαρεστη-
μένους.

Στη συνέχεια αναζητούν ένα άλλο προϊόν που μπο-
ρεί να προσφέρει μια ακόμα πιο έντονη ευχάριστη αί-
σθηση -αλλά, όπως και πριν, θα εξαφανιστεί ξανά. Αυ-
τό λειτουργεί σαν ένας αέναος περιστρεφόμενος τρο-
χός κατανάλωσης. Με κάθε αναζήτηση για μια νέα ευ-
χάριστη αγορά, οι προσδοκίες αυξάνονται υποσυνεί-

δητα -και το αποτέλεσμα είναι ότι συχνά νιώθουμε την
ανάγκη να αυξήσουμε τον αριθμό των αγορών που
πραγματοποιούμε ή να ξοδέψουμε περισσότερα χρή-
ματα.

Πώς να το ελέγξουμε 
Ένα βασικό συστατικό για την καλή ψυχική υγεία εί-

ναι η ύπαρξη ενός σταθερού δικτύου κοινωνικής υπο-
στήριξης. Η συνεχής επιδίωξη υλικών αγαθών κάνει
τους ανθρώπους να αγνοούν πτυχές της ζωής που
μπορούν να συμβάλουν στη γενική ευημερία, όπως
ένα υγιές δίκτυο φιλίας.

Ίσως το ερώτημα που χρειάζεται να τεθεί δεν είναι
αν η κατανάλωση οδηγεί στην ευτυχία, αλλά αν αυτό
που καταναλώνουμε οδηγεί στην ευτυχία. Καθώς εί-
μαστε στην εποχή του χρόνου που η κατανάλωση φτά-
νει συχνά σε υψηλό επίπεδο, αξίζει να σκεφτείτε αν οι
αγορές που κάνετε θα εκπληρώσουν πραγματικά τις
επιθυμίες σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας εάν θα έπρεπε
να αγοράζετε περισσότερα προϊόντα ή αν είναι καιρός
να πάρετε εισιτήρια θεάτρου για τους φίλους σας, για
να καλλιεργήσετε ισχυρότερες κοινωνικές σχέσεις.

του
Γιώργου 

Σ. Ντούρου

Τραπεζικό 
στέλεχος, 

Διεθνολόγος,
Γραμματέας 

Νομαρχιακής 
Β. Τομέα Αθηνών

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ

Σ
τη δύση του 2021 και την ώρα που η πανδη-
μία βρίσκεται εκτός ελέγχου, η ακρίβεια και η
ανασφάλεια κυριαρχούν σε κάθε επιχείρηση

και νοικοκυριό. Τι περιμένουμε για το 2022; Επιχει-
ρηματίες και εργαζόμενοι για πολλοστή φορά δεν
ξέρουν τι τους ξημερώνει. Το 2021, με την επανέ-
ναρξη της οικονομικής δραστηριότητας έκανε την
εμφάνισή του ο έντονος πληθωρισμός, που φυσικά
οφείλεται στις διαταραχές που προκάλεσε η πανδη-
μία στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και στη μεγά-
λη αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Πρωτοφανής
ύφεση, ανεργία, χρεοκοπίες επιχειρήσεων, αύξηση
μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), αύξηση δημό-
σιων ελλειμμάτων και χρέους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μικρές επιχειρήσεις κλήθη-
καν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις και
αιφνίδιους περιορισμούς, λειτουργώντας σε ένα
ιδιότυπο «καθεστώς απαγόρευσης λειτουργίας»
(lockdown) καθώς και σε ένα περιβάλλον ραγδαίου
περιορισμού της ζήτησης, σε συνδυασμό με μια συν-
θήκη διαταραχής των διεθνών εφοδιαστικών αλυσί-
δων.

Πέραν αυτών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός απο-
τέλεσε μια νέα πρόκληση. Ανάγκασε τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ταχύτατα σε τε-
χνολογικό αλλά και οργανωτικό επίπεδο. Η πράσινη
μετάβαση, η έλευση των νέων πράσινων τεχνολο-
γιών και οι στρατηγικές αντιμετώπισης της κλιματι-
κής αλλαγής δημιούργησαν συνθήκες επιτάχυνσης
των δράσεων για την πράσινη προσαρμογή των επι-
χειρήσεων, ώστε οι δραστηριότητές τους να είναι φι-
λικότερες προς το κλίμα και το περιβάλλον.

Μήπως θα μπορούσε κάποιος να δει το ποτήρι μι-
σογεμάτο και να δει θετικά αυτές τις εξελίξεις; Πολ-
λές φορές τα προβλήματα γεννούν ευκαιρίες, αν αν-
τιμετωπιστούν με τον σωστό τρόπο. Έτσι, μέσα σε
αυτές τις συνθήκες, δημιουργήθηκε σε επίπεδο ΕΕ
η κοινή δράση μέσω της δημιουργίας του Αναπτυξια-
κού Ταμείου (Next Generation EU Fund) και ψηφί-
στηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0».

Το παρελθόν μάς διδάσκει και μας οδηγεί στο συμ-
πέρασμα της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχει-
ρήσεων και όχι ενός συνεχούς δανεισμού. Τι θα πρέ-
πει να αλλάξει στην ελληνική νοοτροπία; Το νέο πα-
κέτο προωθεί πολιτικές ψηφιακού ανασχηματισμού
και πράσινης μετάβασης.

Ποια είναι, επομένως, η πρόκληση για την ελληνι-
κή επιχειρηματικότητα; Είναι σαφές πως δεν περισ-
σεύει καμία επιχείρηση και είναι χρέος μας να στηρί-
ξουμε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, τη ραχοκοκα-
λιά όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας αλλά και της
ευρωπαϊκής, που δεν είναι άλλη από τις περίπου
700.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η
επάνοδος στην κανονικότητα είναι για τις περισσότε-
ρες μια δύσκολη «εξίσωση», ένα κοκτέιλ επικίνδυ-
νου και σύνθετου περιβάλλοντος για την επιχειρημα-
τικότητα που κρύβει αρκετές απειλές αλλά και ευ-
καιρίες. Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτε-
λούν αυτή τη στιγμή τον μεγάλο σύμμαχο για τις επι-
χειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν η βιωσι-
μότητά τους και η κερδοφορία τους. Πώς θα τις στη-
ρίξουμε; Με σκοπό τον ανασχηματισμό της ελληνι-
κής οικονομίας και την αποτελεσματική αντιμετώπι-

ση των προκλήσεων, που συνεπάγεται η Τέταρτη
Βιομηχανική Επανάσταση, χρειάζεται να στηρίξουμε
την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση με:

1. Χρηματοδότηση επανεκκίνησης της ελληνικής
οικονομίας.

2. Θέσπιση φορολογικών και χρηματοδοτικών κι-
νήτρων, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
επιθυμούν να συγχωνευτούν, απαλλαγμένες από τα
βάρη των μνημονίων και της πανδημίας.

3. Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις με βασικό κριτή-
ριο την αποδοτικότητα του business plan και τη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας.

4. Να διαμορφώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο έτσι
που να διευκολύνει τις επιχειρηματικές πρωτοβου-
λίες για την κυκλική οικονομία και να μην καθυστε-
ρεί αναίτια τους υποψήφιους.

Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση δεν είναι
άλλο από την ταχεία απορρόφηση των χρημάτων
από το Ταμείο Ανάκαμψης και τη δίκαιη αξιοποίηση
των πόρων, με όρους διαφάνειας και κοινωνικής συ-
νοχής. Τι θα γίνει, όμως, με τις επιχειρήσεις που στο
πρόσφατο παρελθόν είχαν «προβληματική» τραπεζι-
κή εικόνα; Θα αποτελεί η ρύθμιση των παλαιών υπο-
χρεώσεων των επιχειρήσεων-εταίρων προϋπόθεση
για να δανειοδοτηθεί ο νέος συνεταιρισμός ή θα
υπάρξει κάποια ευελιξία; Το ζήτημα της στήριξης
της ΜμΕ, της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονο-
μίας, είναι ευρύτερο, αποτελεί διαχρονικά πυλώνα
στήριξης της οικονομίας προσφέροντας χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας και στόχος είναι να σταθούμε δίπλα
στον επιχειρηματία και να τον ενθαρρύνουμε με έμ-
πρακτο τρόπο.

Ποιες οι νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις - 
Υπάρχει ελπίδα για το 2022;

Μπορούν τα χρήματα να σου αγοράσουν την ευτυχία;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki
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«Π
οδαρικό» στο 2022 με μπα-
ράζ διπλωματικών επαφών
θα κάνει ο Νίκος Δένδιας
με στόχο την προώθηση

των θέσεων της χώρας μας και την ανάσχεση
της τουρκικής επιθετικότητας. Ανήμερα την
Πρωτοχρονιά, ο υπουργός Εξωτερικών θα
μεταβεί στη Βιέννη έπειτα από πρόσκληση
του Αυστριακού ομολόγου του Αλεξάντερ Σά-
λενμπεργκ.

Ο κ. Δένδιας θα παρακαθίσει σε γεύμα ερ-
γασίας στο οποίο θα συμμετέχει και ο μέχρι
πρότινος υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας
και γνωστός για την καλή σχέση που διατηρεί
με την Αθήνα Μίχαελ Λίνχαρτ, ο οποίος ανα-
λαμβάνει πλέον καθήκοντα πρέσβη στο Βε-
ρολίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα
βρεθούν οι διμερείς σχέσεις αλλά και οι κοι-
νές προσπάθειες στο θέμα της αντιμετώπισης
των μεταναστευτικών ροών. Άλλωστε, η Αυ-
στρία αποτελεί έναν από τους πιο ένθερμους
υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων, έχον-
τας καταδικάσει τόσο την παράνομη συμπερι-
φορά της Τουρκίας σε βάρος της Αθήνας και
της Λευκωσίας όσο και την απόπειρα της Άγ-
κυρας να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτι-
κό, μετατρέποντας χιλιάδες Αφγανούς και Σύ-
ρους σε «πολιορκητικό κριό» την άνοιξη του
2020. Το πρωί του Σαββάτου ο Έλληνας
υπουργός θα παρακολουθήσει μαζί με τον
ομόλογό του την καθιερωμένη πρωτοχρονιά-
τικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας
της Βιέννης. 

Με τον πρίγκιπα Φαϊζάλ
Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα επιστρέ-

ψει στην Αθήνα, όπου στις 4 Ιανουαρίου θα
υποδεχτεί τον υπουργό Εξωτερικών της Σα-
ουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ. Η συνάν-
τησή τους έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης
του Έλληνα υπουργού στο Ριάντ τον περα-
σμένο Απρίλιο, με τις δύο χώρες να βρίσκον-
ται στο καλύτερο σημείο των διμερών τους
σχέσεων εδώ και δεκαετίες. Η Σαουδική Αρα-
βία συμμετέχει στο Φόρουμ Φιλίας που συ-
στάθηκε με πρωτοβουλία της Αθήνας, ενώ με
απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης μια πυ-
ροβολαρχία κατευθυνομένων βλημάτων Pa-
triot της Πολεμικής Αεροπορίας έχει εγκατα-
σταθεί στα εδάφη της χώρας για την προστα-
σία κρίσιμων υποδομών από αεροπορικές
επιθέσεις. Η εμβάθυνση των επαφών με τις
χώρες του Αραβικού κόσμου αποτελεί βασική
προτεραιότητα της Αθήνας στο τείχος που
στήνει απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητι-
σμό. Την ώρα μάλιστα που η Άγκυρα επιχειρεί

να προσεγγίσει εκ νέου την Αίγυπτο και τα
Εμιράτα, η Ελλάδα έχει βρει πολύτιμους συμ-
μάχους στην περιοχή του Κόλπου, με τους
οποίους κάνει σημαντικά βήματα τόσο στον
τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων
όσο και στη στρατιωτική συνεργασία. 

Υποσαχάρια Αφρική
Στο στόχαστρο της ελληνικής διπλωματίας

βρίσκεται και η Υποσαχάρια Αφρική, όπου
Αθήνα και Βρυξέλλες θέλουν να στήσουν
«ανάχωμα» στη διείσδυση της Άγκυρας. Σε
συνέχεια των ταξιδιών του σε Ρουάντα, Γκάνα
και Γκαμπόν, ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στις
δύο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις της
περιοχής, τη Νιγηρία και την Αγκόλα, στις 9
και 11 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Εκτός από τη δι-
πλωματία των εμβολίων, η Αθήνα θέλει να χτί-
σει γέφυρες συνεργασίας, αποτελώντας την
πύλη των αφρικανικών χωρών στην Ευρώπη.
Ταυτόχρονα, η ελληνική πλευρά εξετάζει τη
συμμετοχή της στην πολυεθνική δύναμη
«Task Force TAKUBA» στο Μάλι, που συγ-
κροτείται με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η
προετοιμασία των επίλεκτων τμημάτων της Δι-
οίκησης Ειδικού Πολέμου έχει ολοκληρωθεί
και αυτό που απομένει πλέον είναι το «πράσι-
νο φως» από την κυβέρνηση ώστε να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες για την ανάληψη της απο-
στολής που ως κύριο αντικείμενο θα έχει την
προστασία εγκαταστάσεων και προσωπικού. 

Ο διπλωματικός μαραθώνιος όμως δεν στα-
ματά στην Αφρική, αφού ακολουθεί το πρώτο
άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στη Βρέστη. Η ελληνική πα-
ρουσία στη γαλλική Βρετάνη, εκτός από ιδιαί-
τερα συμβολική, θα είναι και διπλή, αφού στη
Βορειοδυτική Γαλλία θα μεταβεί και ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Οι δύο Έλληνες υπουργοί, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών του άτυπου Συμ-
βουλίου, θα επισκεφθούν το ναυπηγείο της
Λοριάν, εκεί όπου κατασκευάζεται ήδη η πρώ-
τη ελληνική Φρεγάτα Belharra. Ο Νίκος Δέν-
διας θα έχει διμερείς επαφές με τον Γάλλο
ομόλογό του Ζαν Ιβ Λεντριάν και ο Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος με την υπουργό Άμυνας Φλο-
ράνς Παρλί. Πρόκειται μάλιστα να παραστούν
και στη συμβολική τελετή κοπής του πρώτου
κομματιού χάλυβα της ελληνικής FDI, δίνον-
τας έτσι και επίσημα το έναυσμα για τη ναυπή-
γηση των πανίσχυρων ελληνικών πλοίων.

Διπλωματικός 
μαραθώνιος
από τον Δένδια 
και το 2022!

Τα ταξίδια του υπουργού 
Εξωτερικών σε Αυστρία, 
Αγκόλα, Νιγηρία 
και η σημασία τους

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Σ
ε σταυρόλεξο για δυνατούς λύ-
τες εξελίσσεται η υπόθεση της
επαναλειτουργίας των ελληνι-
κών ναυπηγείων. Τις τελευταί-

ες ημέρες, τα τηλέφωνα κυβερνητικών
παραγόντων με επίδοξους επενδυτές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν
πάρει «φωτιά», όμως παρά τις προσπά-
θειες που γίνονται για να «τετραγωνιστεί
ο κύκλος», τα περιθώρια αισιοδοξίας εί-
ναι περιορισμένα. 

Παράγοντες που γνωρίζουν από πρώτο
χέρι τις εξελίξεις στο θέμα των ναυπηγεί-
ων, επισημαίνουν στην «Political» ότι κα-
κώς συνδέεται η επαναλειτουργία τους με
το πρόγραμμα των κορβετών του Πολεμι-
κού Ναυτικού. Πρώτον, γιατί ένα πρό-
γραμμα ναυπήγησης τεσσάρων πολεμι-
κών πλοίων δεν είναι ικανό να «αναστή-
σει» ένα ναυπηγείο και δεύτερον, γιατί αν
και είναι σαφές ότι η ναυπήγηση των πλοί-
ων στην Ελλάδα και η εμπλοκή της εγχώ-
ριας βιομηχανίας είναι ζητούμενο για την
κυβέρνηση και για το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, δεν γίνεται να παραβλέψει κανείς
την υπόθεση των πυραυλακάτων SUPER
VITA που είκοσι χρόνια μετά την έναρξη
του προγράμματος, η 7η ΤΠΚ «Βλαχάκος»
παραμένει «όμηρος» στα ναυπηγεία της
Ελευσίνας και δεν παραδίδεται στο Πολε-
μικό Ναυτικό. 

Τρεις προσφορές
Πριν από λίγες ημέρες, μιλώντας σε

διαπιστευμένους δημοσιογράφους, ο Νί-
κος Παναγιωτόπουλος επανέλαβε ότι στό-
χος είναι οι τρεις από τις τέσσερις κορβέ-
τες να κατασκευαστούν σε ελληνικό ναυ-
πηγείο, και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα.
Όπως γνωρίζουμε, από τα 5 δισ. που είχαν
προϋπολογιστεί για τα προγράμματα του
Πολεμικού Ναυτικού, μετά τη συμφωνία
για τις φρεγάτες Belharra περισσεύουν
περίπου 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα
ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
περίπου 1,5 δισ. θα διατεθεί για τις κορβέ-
τες και 500 εκατομμύρια για τον εκσυγ-
χρονισμό των ΜΕΚΟ. Πληροφορίες, μάλι-
στα, αναφέρουν ότι οι ΜΕΚΟ προχωρούν
παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις
αξιωματικών του Ναυτικού.

Στο θέμα των κορβετών, η ελληνική
πλευρά έχει στα χέρια της τρεις προσφο-
ρές. Τις γαλλικές Gowind, οι οποίες μαζί
με τα όπλα και την υποστήριξη κοστίζουν
1,7 δισ., τις ολλανδικές Sigma 10514 στα

1,65 δισ. και τις ιταλικές Doha, που αν και
δεν είναι γνωστό το τελικό κόστος του πα-
κέτου, εκτιμάται ότι ξεπερνά τις άλλες δύο.
Οι τιμές, βέβαια, που δίνουν οι εταιρείες,
και αυτό πρέπει να τονιστεί, αφορούν την
κατασκευή σε δικά τους ναυπηγεία και όχι
σε ελληνικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
μεταφορά τεχνογνωσίας και πρώτων υλών
αλλά και το στήσιμο εκ του μηδενός μιας
γραμμής παραγωγής για τέτοιου μεγέθους
πλοία, θα εκτοξεύσει το κόστος σε δυσθε-
ώρητα νούμερα, με τους πρώτους υπολο-
γισμούς να δείχνουν τουλάχιστον 20% αύ-
ξηση της τιμής ανά μονάδα. 

Όπως μαθαίνουμε, στην περίπτωση των
γαλλικών Gowind, έχει πέσει στο τραπέζι
πρόταση ακόμη και για τη ναυπήγηση
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου
υπάρχει στημένη γραμμή παραγωγής.

Άλλωστε, το ναυπηγείο της Λοριάν, με τα
μέχρι τώρα δεδομένα, δεν μπορεί να πα-
ραδώσει το πρώτο πλοίο νωρίτερα από το
2027, αφού οι δεξαμενές είναι κατειλημ-
μένες από τις Belharra. Ακόμη και στην
Αίγυπτο όμως, το κόστος κάθε πλοίου θα
ξεπερνά κατά πολύ την τιμή που δίνουν οι
Γάλλοι για τα δικά τους ναυπηγεία. 

Ελληνική πραγματικότητα 
Η απόφαση για τις κορβέτες θα ληφθεί

στα τέλη Φεβρουαρίου, όπως τόνισε ο Νί-
κος Παναγιωτόπουλος. Διάστημα κατά το
οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η υπόθε-
ση των ναυπηγείων. Στην περίπτωση της
Ελευσίνας, το πεδίο είναι ακόμη ομιχλώ-
δες. Η ΟΝΕΧ έχοντας ως όχημα την ιταλι-
κή Fincantieri, η οποία συμμετέχει στον
διαγωνισμό για τις κορβέτες, έχει εκφρά-

σει ενδιαφέρον για την απόκτηση του ναυ-
πηγείου, ζητώντας όμως να διαγραφεί
σχεδόν το μισό χρέος των 450 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, η τύχη που θα έχει η υπόθεση στο
δικαστήριο, οι πιθανές καθυστερήσεις και
τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα για την πα-
ράδοση των πλοίων, περιπλέκουν ακόμη
περισσότερο τα πράγματα. 

Καθυστερήσεις, όμως, παρατηρούνται
και στην περίπτωση των ναυπηγείων Σκα-
ραμαγκά, μετά την απόφαση του Δήμου
Χαϊδαρίου να μπλοκάρει την επένδυση,
προσφεύγοντας στο ΣτΕ για τον αιγιαλό.
Αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για «πολιτι-
κά παιχνίδια» σε βάρος της επένδυσης, η
οποία πρόκειται να δώσει ζωή σε ολόκλη-
ρη την περιοχή αλλά και σημαντική ανάσα
στην ελληνική οικονομία. Αν και η εξέλιξη
αυτή εκτιμάται ότι θα φέρει μόνο χρονικές
καθυστερήσεις και δεν θα ακυρώσει τη
μεταβίβαση του ναυπηγείου στον εφοπλι-
στή Γιώργο Προκοπίου, εντούτοις είναι
σημαντική για το επενδυτικό κλίμα στη
χώρα. Η υπόθεση θα συζητηθεί στις 18 Ια-
νουαρίου και η απόφαση αναμένεται μέσα
στους επόμενους μήνες.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τα τέσσερα πολεμικά πλοία δεν
είναι ικανά να «αναστήσουν»
Ελευσίνα και Σκαραμαγκά

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL AΜΥΝΑ12

Οι κορβέτες και
τα «θολά νερά»
των ναυπηγείων



Π
έπλο μυστηρίου καλύπτει την
απαγωγή του 40χρονου επι-
χειρηματία ΓΚ, ο οποίος εδώ
και χρόνια δραστηριοποιείται

στον κλάδο του αυτοκινήτου, τα ξημερώ-
ματα της Τετάρτης λίγα μέτρα μακριά από
το σπίτι του, στην οδό Ξάνθου στο Πικέρμι.

Όλα συνέβησαν σε ελάχιστα δευτερό-
λεπτα, με την «Political» να αποκαλύπτει
ότι μια φίλη του γνωστού επιχειρηματία -η
οποία διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και
σχεδίαζε να έρθει για την Πρωτοχρονιά
στην Ελλάδα- άκουσε από το κινητό της
τηλέφωνο όσα συνέβησαν τα κρίσιμα
δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο 40χρονος ΓΚ συνομιλούσε μαζί της
όταν -έπειτα από ένα μικρό διάστημα που
χάθηκε το σήμα- η φίλη του άκουσε από
την άλλη άκρη της γραμμής φωνές (σε κα-
θαρά ελληνικά) και τον επιχειρηματία να
προσπαθεί να κερδίσει λίγο χρόνο, ζητών-
τας να του δώσουν ένα λεπτό. Στη συνέ-
χεια, η κλήση διακόπηκε και ο 40χρονος
δεν απάντησε ξανά, με τη φίλη του να ει-
δοποιεί άμεσα συγγενείς και φίλους στην
Ελλάδα, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της
ότι κάτι κακό έχει συμβεί στον ΓΚ. Το συγ-
κεκριμένο τηλεφώνημα ξεκίνησε τα με-
σάνυχτα και κράτησε περίπου 20 λεπτά,
όσο χρόνο χρειάστηκε ο γνωστός επιχει-
ρηματίας του κλάδου των αυτοκινήτων για
να φτάσει από ταβέρνα στο Ίλιον, όπου
έτρωγε, κοντά στο σπίτι του, στην περιοχή
του Ντράφι.

Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης -λίγες
ώρες μετά την απαγωγή- άγνωστοι φέρε-
ται να επικοινώνησαν με τον αδερφό του
επιχειρηματία, στέλνοντάς του φωτογρα-
φία με τον 40χρονο δεμένο και ζητώντας
του λύτρα που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ
για να τον αφήσουν ελεύθερο. Πηγές της

Ασφάλειας Αττικής σχολίαζαν ότι πρόκει-
ται για κίνηση που δείχνει ότι δεν πρόκει-
ται για έμπειρους σε τέτοια εγκλήματα
ποινικούς, κάτι που κάνει την Αστυνομία
να αισιοδοξεί για τη σύλληψή τους. 

Έκαψαν βανάκι και τζιπ
Σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα,

ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει
στον οικισμό Φοίνικα στα Σπάτα αντιλή-
φθηκε ότι κοντά στη Β’ είσοδο, σε απομο-
νωμένο σημείο, έχει ξεσπάσει φωτιά και
ειδοποιεί την Πυροσβεστική. Σχεδόν ταυ-
τόχρονα φτάνουν πυροσβέστες και αστυ-
νομικοί, με τους πρώτους να σβήνουν τις
φλόγες από δύο οχήματα (ένα μικρό βα-

νάκι και ένα τζιπ) και τους δεύτερους να
ξεκινούν άμεσα τη συλλογή στοιχείων. Ει-
κάζεται ότι τα συγκεκριμένα οχήματα
έχουν σχέση με την απαγωγή του επιχει-
ρηματία, ωστόσο η επίσημη πληροφόρη-
ση, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, βγαίνει με το σταγονόμετρο από την
ΕΛΑΣ.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Ασφάλειας
Αττικής «χτενίζουν» την ευρύτερη περιο-
χή και αναζητούν πιθανά κρησφύγετα των
απαγωγέων αλλά και υλικό από κάμερες
ασφαλείας, που ενδεχομένως να τους
δώσει στοιχεία για τα οχήματα που χρησι-
μοποίησαν και το δρομολόγιο που έκαναν.
Γείτονες και συνεργάτες του ΓΚ κάνουν

λόγο για έναν πολύ ευχάριστο άνθρωπο, ο
οποίος δεν είχε δώσει κανένα σημάδι πως
υπάρχει κάτι που τον ανησυχεί. Αυτό παρά
το γεγονός ότι πριν από περίπου έναν χρό-
νο ο αδερφός του είχε τραυματιστεί από
όπλο κακοποιού σε απόπειρα ληστείας
που είχε γίνει στην έδρα της επιχείρησής
τους στο Μενίδι. 
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Απήγαγαν επιχειρηματία,
ζητούν λύτρα 1 εκατ. ευρώ 

Χειροπέδες σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και κάνναβης
Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αγία Βαρβάρα και

γενικότερα στη Δυτική Αττική και τον Πειραιά εξάρθρωσε η Ασφά-
λεια σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ, κατάσχοντας ποσότητες ακα-
τέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης. Οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Πειραιά αξιοποίησαν σχετική πληροφορία που είχαν,
ταυτοποιώντας τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα ηλικίας 34, 38, 41
και 63 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση.

Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΛΑΣ προκύπτει ότι
το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο του τρέχον-
τος έτους, διακινώντας κάνναβη και κοκαΐνη. Όπως προέκυψε

από την έρευνα, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» οι-
κίες στη Δυτική Αττική, απ’ όπου προέβαιναν στη μεταπώληση των
ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε
δύο οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.470 γραμμ. ακατέργα-
στης κάνναβης, άλλα 42,4 γραμμ. κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό
των 1.763 ευρώ και 4 κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται από
τους αστυνομικούς της Ασφάλειας. Οι συλληφθέντες με τη σε βά-
ρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Παπ. 

Το σπίτι του επιχειρηματία

Το σημείο όπου βρέθηκαν 
καμένα τα δύο αυτοκίνητα 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Οι δράστες επικοινώνησαν με
τον αδερφό του, στέλνοντάς του
φωτογραφία που απεικονίζει
τον 40χρονο δεμένο



Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε χθες ανοιχτά της
Κρήτης και έγινε αισθητός σε Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφω-
να με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση έγινε
στις 07.08 το πρωί και είχε ένταση 5,7 βαθμούς της κλίμακας
Ρίχτερ. Το επίκεντρό του ήταν στη θάλασσα και συγκεκριμέ-
να 34 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά της Άρβης, ενώ το
εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 43 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σεισμός είχε ένταση και κράτη-
σε αρκετά δευτερόλεπτα. «Υπάρχει μια γενική έξαρση στην
περιοχή τον τελευταίο καιρό, την οποία και παρακολουθού-
με. Ο συγκεκριμένος σεισμός ανήκει στο ελληνολιβυκό τό-

ξο, ωστόσο δεν ξέρουμε ακόμα αν σχετίζεται με το ρήγμα
του Αρκαλοχωρίου», επεσήμανε χαρακτηριστικά, στο creta-
post, ο καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης
Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρό-
εδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας. Παράλληλα ο κ. Λέκκας
τόνισε ότι «δεν γνωρίζουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, αυτό
θα φανεί από τα στοιχεία που θα συλλέξουμε και θα αναλύ-
σουμε». 

«Μεμονωμένο γεγονός», που δεν πρέπει να μας ανησυχεί
και ανήκει σε μια ειδική κατηγορία σεισμών, τους σεισμούς
ενδιάμεσου βάθους, είναι η εν λόγω σεισμική δόνηση, σύμ-

φωνα με όσα αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Γεωφυ-
σικής, πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ Κώστας
Παπαζάχος.

«Είχαμε σεισμό ενδιαμέσου βάθους. Αυτοί οι σεισμοί γί-
νονται σε μεγάλα βάθη -αυτός έχει γίνει στα 70 χιλιόμετρα-,
είναι μια εντελώς διαφορετική κατηγορία σεισμών. Το καλό
είναι ότι συνήθως δεν έχουν μετασεισμική ακολουθία, είναι
μεμονωμένα γεγονότα, άρα δεν χρειάζεται να ανησυχήσου-
με για τις επόμενες ημέρες. Είναι μοναχικά σεισμικά γεγο-
νότα. Γίνονται αισθητοί, είναι ενοχλητικοί, ούτε μετασει-
σμούς έχουν, ούτε βλάβες κάνουν», τονίζει ο κ. Παπαζάχος.
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Δόνηση 5,7 Ρίχτερ τρόμαξε την Κρήτη - Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Δ
εν έχουν τέλος τα περιστατικά
βίας στα οποία εμπλέκονται συμ-
μορίες ανηλίκων και νεαρών, με
αμούστακα παιδιά να απειλούν με

μαχαίρια και να χτυπούν συνομηλίκους
τους αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα
με στόχο τη ληστεία. 

Στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα
στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία
Μοναστηρακίου και πέριξ της Ακρόπολης,
έχουν κάνει την εμφάνισή τους «άγουροι»
ληστές ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών, οι
οποίοι μόλις πέσει το σκοτάδι σπέρνουν τον
τρόμο σε άλλους ανήλικους που κινούνται
στην περιοχή. 

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που είναι
επιφορτισμένοι με την έρευνα, εκτιμούν ότι
πρόκειται για συμμορίες Ρομά που ξεκι-
νούν από τη Δυτική Αττική και φτάνουν στο
κέντρο της πρωτεύουσας σε μεγάλες ομά-
δες, με σκοπό τη διάπραξη ληστειών για λί-
γα ευρώ ή ένα κινητό τηλέφωνο. Χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση ενός 15χρονου, ο
οποίος κινούνταν βραδινές ώρες στο Μονα-
στηράκι. Τρεις ανήλικοι τον ακολουθούσαν

και σε ένα σκοτεινό βρήκαν ευκαιρία να τον
στριμώξουν και απειλώντας τον με μαχαίρι
για τη ζωή του, να του αρπάξουν τα δύο κι-
νητά τηλέφωνα που είχε πάνω του. 

Στην πλατεία Συντάγματος, συμμορία
ανηλίκων (σ.σ. παιδιά 13, 14 και 15 ετών)
απαίτησαν από 14χρονο να τους παραδώσει
το κινητό του τηλέφωνο, κι όταν αυτός αρ-
νήθηκε, τον πέταξαν κάτω και τον χτυπού-
σαν με γροθιές και κλοτσιές, καταγράφον-
τας μάλιστα με τα δικά τους κινητά τηλέφω-
να το περιστατικό. Οι «άγουροι» κακοποιοί
δεν ξεχωρίζουν πλέον ούτε φύλο, καθώς
άλλη συμμορία, πάλι βραδινές ώρες, κατά-
φερε να εγκλωβίσει δύο 16χρονα κορίτσια
στην οδό Ερμού και να τους αρπάξει τα κι-
νητά τηλέφωνα και τα χρήματα που είχαν
πάνω τους. Δεν δίστασαν, μάλιστα, να χτυ-

πήσουν τις ανήλικες όταν αυτές επιχείρη-
σαν να αντισταθούν. 

Έχει συλληφθεί 30 φορές
Σε άλλη περίπτωση, κοντά στα δικαστήρια

της πρώην Σχολής Ευελπίδων, το θύμα ήταν
13 ετών και αναγνώρισε έναν από τους δρά-
στες τής σε βάρος του ληστείας. Ο λόγος για
έναν 22χρονο, ο οποίος -σύμφωνα με πηγές
της ΕΛΑΣ- έχει συλληφθεί ίσως και περισ-
σότερες από 30 φορές και φέρεται να είναι
αρχηγός μίας ακόμη συμμορίας ανηλίκων. 

Ανάλογα περιστατικά καταγράφονται το
τελευταίο διάστημα στο δελτίο συμβάντων
της ΕΛΑΣ και στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και
στους πλέον κεντρικούς δρόμους όπως η
Τσιμισκή και η Αριστοτέλους. Πριν από λίγα
24ωρα, μάλιστα, ένας 15χρονος χρειάστηκε

να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έχοντας δε-
χτεί μαχαιριά στο πόδι από συμμορία ανηλί-
κων. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/12) η
Ασφάλεια Θεσσαλονίκης προχώρησε και σε
δύο συλλήψεις ανηλίκων (σ.σ. παιδιά 13 και
14 ετών), οι οποίοι σε ελάχιστο χρόνο πραγ-
ματοποίησαν πέντε διαρρήξεις από οχήμα-
τα στην Ευκαρπία.

Βία και αίμα από
συμμορίες
ανηλίκων

Αμούστακα παιδιά ληστεύουν
μικρούς και μεγάλους
χρησιμοποιώντας μαχαίρια 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ποιες είναι 
οι αρμοδιότητες 
των διευθυντών 
Εκπαίδευσης

Η συμμετοχή στη διαδικασία της
αξιολόγησης, η εξασφάλιση της ομα-
λής και εύρυθμης λειτουργίας των
σχολείων, η εισήγηση ίδρυσης, συγ-
χώνευσης ή κατάργησης σχολικής
μονάδας και η προσθήκη νεών τομέ-
ων ή ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ είναι με-
ταξύ των αρμοδιοτήτων των διευθυν-
τών Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την υποψη-
φιότητά τους από την ερχόμενη Δευ-
τέρα έως τις 24 Ιανουαρίου, αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά, και τα στοιχεία
τους θα πιστοποιούνται με τη χρήση
των κωδικών TAXIS.

Συνολικά, θα επιλεγούν 116 διευ-
θυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα
έχουν στην ευθύνη τους και τα ιδιωτι-
κά σχολεία της περιφέρειάς τους,
ασκώντας διοικητική εποπτεία στους
επικεφαλής αλλά και στο εκπαιδευτι-
κό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά. 

Το ελάχιστο ύψος
των γυναικών 
για τις σχολές 
της αστυνομίας

«Τα προσόντα των υποψήφιων και
οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις
οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές
και για τα δυο
φύλα με εξαίρε-
ση το ελάχιστο
α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο
ανάστημα, το
οποίο είναι του-
λάχιστον 1,70 μ.
για τους άνδρες
και 1,63 μ. για τις
γυναίκες». Αυτό
προβλέπει απόφαση που δημοσιεύ-
θηκε σε ΦΕΚ σχετικά με το ελάχιστο
ύψος των υποψηφίων για τις Αστυνο-
μικές Σχολές. Η συγκεκριμένη τρο-
ποποίηση έρχεται έπειτα από πρό-
σφατη απόφαση του ΣτΕ που έκρινε
αντισυνταγματικό το ενιαίο κριτήριο
καθώς, σύμφωνα με στοιχεία, μόνο
το 19% των Ελληνίδων διαθέτει ανά-
στημα από 1,70 μ. και άνω, με αποτέ-
λεσμα να αποκλείεται από την εισα-
γωγή στις Αστυνομικές Σχολές το
80% των γυναικών υποψηφίων.

Της Εύης Πανταζοπούλου

E
να νέο, σημαντικό εύρημα, το
άγαλμα γυναίκας με ποδήρη χι-
τώνα, ήρθε στο φως, προσφά-
τως, παρά το γεγονός ότι έχει

λήξει η φετινή ανασκαφική περίοδος.
Συγκεκριμένα, εξαιτίας της έντονης βρο-
χόπτωσης των προηγούμενων ημερών,
εμφανίστηκε μικρό τμήμα της πίσω όψης
του αγάλματος στον χώρο του περιβόλου,
όπου οι εργασίες δεν έχουν προχωρήσει
ακόμα σε βαθύτερα στρώματα. Πρόκειται
για ένα φυσικού μεγέθους μαρμάρινο γυ-
ναικείο άγαλμα, πολύ καλής ποιότητας,
που ανακαλύφθηκε ακέραιο, στον χώρο
της αγοράς της Αρχαίας Επιδαύρου. Με
εξαίρεση τα χέρια, που ήταν πρόσθετα,
και το κεφάλι, που πιθανότατα έσπασε κα-
τά την πτώση του αφήνοντας στη θέση του
τον ένθετο όλμο στερέωσής του, το άγαλ-
μα γυναίκας με ποδήρη χιτώνα βρίσκεται
σε πολύ καλή κατάσταση. 

Σε συνεννόηση με την προϊσταμένη της
Εφορείας, Άλκηστη Παπαδημητρίου, και
με προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αργολίδας ανασκάφθηκε αμέσως η πε-
ριοχή. Το άγαλμα παρίστανε γυναίκα η
οποία φορούσε ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο
το οποίο στερεωνόταν αριστερά στον ώμο
και το χέρι, από όπου κρεμόταν με πλού-
σιες πτυχές. Η μια του άκρη περνούσε πί-
σω από την πλάτη και ριχνόταν λοξά πίσω
και πάνω από τον αριστερό ώμο. Στη θέση
του δεξιού βραχίονα του αγάλματος, οι

επιφάνειες που διατηρούν τους συνδέ-
σμους από πρόσθετα μέρη καταδεικνύουν
ότι η μορφή έκανε τη χειρονομία της ανα-
κάλυψης, δηλαδή, της ανάσυρσης του
ιματίου με το δεξί χέρι προς τα έξω και πά-
νω, που ήταν χαρακτηριστική έγγαμων γυ-
ναικών, κατά την αρχαιότητα, και με την
οποία συχνά απεικονιζόταν η Υγεία, σύζυ-
γος ή κόρη του Ασκληπιού.

Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο
Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, το έρ-

γο τοποθετείται στους αυτοκρατορικούς
ρωμαϊκούς χρόνους. 

Το άγαλμα μεταφέρθηκε σε αποθήκη
στο Ασκληπιείο για φύλαξη, καθαρισμό
και συντήρηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι
στον χώρο όπου ανακαλύφθηκε το εύρη-
μα, εκτελείται από το 2015 συστηματική
ανασκαφή από ερευνητική ομάδα του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. 

Κοντά στο θέατρο της αρχαίας πόλης,
γνωστό ως «μικρό θέατρο Επιδαύρου»,
που βρισκόταν μέσα στην αρχαία αγορά,
έχει αποκαλυφθεί σημαντικό οικοδόμημα
κρήνης και συνδεόμενος με αυτό περίβο-
λος του 4ου πΧ αιώνα, που στη ρωμαϊκή
εποχή απέκτησε νέα μορφή με την προ-
σθήκη στοάς στη δυτική και θολωτού κτι-
ρίου στη βόρεια πλευρά τους. 

Παράλληλα, έχουν προκύψει στοιχεία
που ενθαρρύνουν την ταύτιση του συγ-
κροτήματος αυτού με το αναφερόμενο
από τον Παυσανία τέμενος του Ασκληπιού
στην πόλη της Επιδαύρου.

Εύρημα-έκπληξη στην Αρχαία
Επίδαυρο με την αποκάλυψη
γυναίκας με ποδήρη χιτώνα

Η βροχή έφερε στο φως
άγαλμα απείρου κάλλους



ΡΡεπορτάζ: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος 

Ο
ι πιο δημοφιλείς χειμερινοί
προορισμοί για ακόμη μια
χρονιά συγκεντρώνουν τα
φώτα πάνω τους τις μέρες των

γιορτών, με τους ανθρώπους του τουρι-
σμού να τονίζουν ότι τα Χριστούγεννα εί-
χαν θετικό πρόσημο, ενώ ελπίζουν η πο-
ρεία να παραμείνει σε υψηλά στάνταρ και
μετά την Πρωτοχρονιά.

Η κοσμοπολίτικη Αράχοβα, το γραφικό
Μέτσοβο, τα πανέμορφα χωριά του Πηλί-
ου, τα ιστορικά Καλάβρυτα, τα μαγευτικά
Τρίκαλα Κορινθίας, τα Ζαγοροχώρια, η
Ελάτη, η Λίμνη Πλαστήρα, η Βυτίνα, το
Καϊμακτσαλάν, η Δράμα, τα Τζουμέρκα, τα
Τρίκαλα, τα Ιωάννινα και τόσοι άλλοι προ-
ορισμοί ξεδιπλώνουν με τον καλύτερο
τρόπο τις ομορφιές της χειμερινής Ελλά-
δας. Το ενδιαφέρον των πολιτών για αυ-
τούς τους προορισμούς κορυφώθηκε φέ-
τος μετά και το περσινό lockdown και έτσι
ξενοδοχειακές και άλλες επιχειρήσεις
του τουριστικού κλάδου στους πιο δημο-
φιλείς προορισμούς δηλώνουν συγκρα-
τημένα αισιόδοξες. Στους διασημότερους
χειμερινούς προορισμούς κοντά στην
Αθήνα η διαθεσιμότητα δωματίων είναι
αρκετά χαμηλή, αφού οι κρατήσεις ξε-
περνούν το 80%, με τα ποσοστά όμως στη
Βόρεια Ελλάδα να μην είναι τα ίδια λόγω
και του υψηλού ιικού φορτίου που εντοπί-
ζεται σε αυτές.

Ουρές στα Καλάβρυτα
Η «Political» επικοινώνησε με ανθρώ-

πους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
τουριστικής αγοράς και κατέγραψε τις
απαντήσεις τους για την πληρότητα των
προορισμών του χειμώνα τις μέρες της
εορταστικής περιόδου.

Στην Πελοπόννησο οι επιλογές για τον

χειμώνα είναι πολλές. Τα Καλάβρυτα με το
χιονοδρομικό και τα γραφικά σοκάκια
αποτελούν σίγουρα τον δημοφιλέστερο
προορισμό. Η εμπειρία του οδοντωτού,
που διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού,
μένει αξέχαστη σε όσους την επιχειρή-
σουν. Στα Καλάβρυτα παρατηρήθηκε ιδι-
αίτερη κίνηση τις προηγούμενες μέρες
και κυρίως την περασμένη Κυριακή, όταν
σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων για το

χιονοδρομικό. Οι πιο ψαγμένοι επιλέγουν
προορισμούς όπως τη Βυτίνα στον Μαίνα-
λο με τα παραδοσιακά προϊόντα, που δίνει
την ευκαιρία στους εκδρομείς να περπα-
τήσουν στα γραφικά σοκάκια και στα
πλούσια δάση της. Κοντά στη Βυτίνα βρί-
σκεται και η Δημητσάνα, ακόμη ένα παρα-
δοσιακό χωριό της ορεινής Αρκαδίας που
αξίζει να επισκεφτεί κάποιος. Τα Τρίκαλα
Κορινθίας, που απέχουν λιγότερο από δύο

ώρες από την Αθήνα, έχουν ήδη γίνει γνω-
στά για την ομοιότητά τους με χωριά των
Άλπεων. Η Λίμνη Στυμφαλία και η Λίμνη
Δόξα είναι δύο λίμνες που λίγοι γνωρί-
ζουν, αλλά αποτελούν στολίδια για την Πε-
λοπόννησο και την Ελλάδα. 

Λογικές τιμές στη Βόρεια Ελλάδα
Η Βόρεια Ελλάδα έχει τοπία με άγρια

ομορφιά και σπάνια φιλοξενία. Το Ζαγόρι,
στην Πίνδο, περιλαμβάνει 46 οικισμούς,
τα Ζαγοροχώρια. 

Η αρχιτεκτονική και τα τοπία κόβουν
την ανάσα. Η Καστοριά με την υπέροχη λί-
μνη και τις ξακουστές γούνες, το Νυμφαίο
που απέχει 57 χιλιόμετρα από τη Φλώρινα
με τα δάση οξιάς που είναι γεμάτα μανιτά-
ρια και το Καϊμακτσαλάν με την παραδο-
σιακή μακεδονική αρχιτεκτονική, χτισμέ-
νο σε υψόμετρο 1.200 μ. 

Η Δράμα με την Ονειρούπολη, ένα από
τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα στην Ελ-
λάδα, αλλά και η Ημαθία με τα παραδοσια-
κά έθιμα. Τοπία σπάνιας ομορφιάς που
μπορούν να προσφέρουν στους επισκέ-
πτες ανεπανάληπτες συγκινήσεις. 

Οι τιμές στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινούν
από τα 50-55 ευρώ και φτάνουν μέχρι και
τα 120 ευρώ.
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«Βούλιαξαν» οι δημοφιλείς
τουριστικοί προορισμοί 

Ανάσα για τους 
ξενοδόχους τα τριήμερα 
των εορτών

Βόλος - Πήλιο: Τα καταλύματα 
θα γεμίσουν σε ποσοστό 80%

Ο Βόλος και τα διάσημα θέρετρα του Πηλίου όπως η Πορταριά, η Τσαγκαράδα, τα
Χάνια με το χιονοδρομικό, οι Μηλιές, όπου μπορεί κάποιος να πάει και με το θρυλι-
κό τρενάκι του Πηλίου που ξε-
κινάει από τα Άνω Λεχώνια, η
Μακρινίτσα και η Ζαγορά
προσφέρουν μαγευτικές εμ-
πειρίες στους εκδρομείς του
χειμώνα. Τα εκπληκτικά φυ-
σικά τοπία συνδυάζονται με
τον καλύτερο τρόπο με το φη-
μισμένο τσίπουρο και τους
παραδοσιακούς μεζέδες. Τα
μηνύματα που έρχονται από
τη Μαγνησία είναι αισιόδοξα,
όπως δήλωσε ο Γιώργος Ζαφείρης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας,
ο οποίος ανέφερε ότι για το διήμερο της Πρωτοχρονιάς η πληρότητα βρίσκεται πε-
ρίπου στο 80% με πολύ αυξητικές τάσεις. «Το διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς είναι αρκετά χαλαρό ακόμη και μπορούν οι φιλοξενούμενοί να επι-
λέξουν πολλά δωμάτια ανάλογα τις προτιμήσεις τους», υποστηρίζει. Στη Μαγνησία
μπορεί κανείς να βρει δωμάτιο από 80 έως 130 ευρώ.
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Το Μέτσοβο, χτισμένο στις πλαγιές της Πίνδου, είναι ένας
από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τις χειμερινές
διακοπές και φέτος κινείται σε υψηλούς ρυθμούς. Οι γαστρο-
νομικές απολαύσεις με τα κοντοσούβλια και το μετσοβόνε, το
πλούσιο φυσικό τοπίο, η αρχιτεκτονική και τα τρεχούμενα
νερά χαρακτηρίζουν το Μέτσοβο, που για μια ακόμη χρονιά
χαρίζει σε εκδρομείς και ντόπιους μοναδικές στιγμές. Ο δή-
μαρχος Μετσόβου Κωνσταντίνος Τζαφέας υποστήριξε ότι «το
Μέτσοβο είναι παραδοσιακά ένας χειμερινός προορισμός.
Έχουμε πληρότητα για τα τριήμερα. Είναι ενθαρρυντικό ότι
έχει χιονίσει στην περιοχή και ότι λειτουργεί τουλάχιστον το
πρώτο χιονοδρομικό κέντρο, το Ανήλιο, κάτι που είναι πολύ

σημαντικό για την περιοχή. Μπορεί κανείς να δοκιμάσει πα-
ραδοσιακά τυριά και άλλα φαγητά και γενικότερα το Μέτσοβο
θεωρείται τοπ γαστρονομικός προορισμός. Δεν υπάρχουν
προβλήματα όσον αφορά την προσβασιμότητα των δρόμων».

Το χιόνι έφερε κόσμο στο Μέτσοβο

Η
Αράχοβα, ο απόλυτος χειμε-
ρινός προορισμός, για ακόμη
μια χρονιά έχει γεμίσει με εκ-
δρομείς. Χτισμένη αμφιθεα-

τρικά στις πλαγιές του Παρνασσού και με
απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων από
την Αθήνα και 375 χιλιομέτρων από τη
Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνει τα περισσό-
τερα φώτα από τους χειμερινούς προορι-
σμούς εντός Ελλάδας. 

Άλλοι πηγαίνουν για να κάνουν σκι στο
χιονοδρομικό, άλλοι για πεζοπορία, άλ-
λοι για να απολαύσουν τις παραδοσιακές
γεύσεις στις ταβέρνες και στα εστιατόρια
που σερβίρουν ντόπια κρέατα, όπως το
κατσικάκι στη λαδόκολλα, καθώς και να
γευτούν το περιβόητο αραχοβίτικο τυρί,
τη Φορμαέλα. Ο καθένας μπορεί να βρει
έναν καλό λόγο για να επισκεφτεί την
«Αρχόντισσα του Παρνασσού», το σίγου-
ρο είναι ότι οι στιγμές εκεί θα μείνουν
αξέχαστες σε όλους.

Ο δήμαρχος της Αράχοβας Ιωάννης
Σταθάς αναφέρθηκε στην πληρότητα των
ξενοδοχείων, καθώς και στην επιδημιο-
λογική κατάσταση: «Αυτήν τη στιγμή εί-
μαστε σχεδόν σε 100% πληρότητα για
όλες τις μέρες των γιορτών. Δεν έχουμε
κρούσματα και αυτό οφείλεται στο ότι
όλοι οι επαγγελματίες είναι εμβολιασμέ-
νοι». 

Σχετικά με την τήρηση των μέτρων, ο κ.
Σταθάς τόνισε ότι όλοι τηρούν τα μέτρα
αυστηρά, ενώ στην Αράχοβα έχουν γίνει
περισσότεροι έλεγχοι απ’ όσους έχουν
γίνει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώ-
ρας. Σε ό,τι αφορά το χιονοδρομικό κέν-
τρο, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι δεν
έχει την επισκεψιμότητα που είχε τα
προηγούμενα χρόνια λόγω και των υψη-
λών τιμών του. 

Η απόλυτη πληρότητα στην Αράχοβα

Η εικόνα που καταγράφεται στην πληρότητα των προορισμών της
χώρας κατά την περίοδο των εορτών είναι περίπου στο 60%, τα ποσοστά
όμως για το σύνολο της χειμερινής περιόδου προβλέπονται πολύ χα-
μηλά, καθώς κυμαίνονται στο 25%-30%.

Ωστόσο, τα αισιόδοξα μηνύματα που καταγράφονται κυρίως στη Νό-
τια και την Κεντρική Ελλάδα δεν αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο στη
Βόρεια Ελλάδα. Όπως υποστήριξε ο Άγγελος Καλλίας, έφορος Δημο-
σίων Σχέσεων και επικεφαλής Χειμερινών Προορισμών στο ΔΣ της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρόεδρος των Ξενοδόχων
Δράμας, «τα διήμερα των εορτών κινούνται μεσοσταθμιστικά σε όλη τη
χώρα περίπου στο 70%-80%. Σε επίπεδο δεκαπενθημέρου η χώρα θα

κινηθεί περίπου στο 60%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα κινηθεί περίπου
στο 40-45%. Παρ’ όλα αυτά, κρίσιμο είναι το γεγονός ότι η χειμερινή σε-
ζόν φέτος θα κλείσει με πληρότητα γύρω στο 25%-30%. Σε σύγκριση με
το 2019 υπάρχει μια πτώση της τάξης του 50%».  Ειδικότερα ο κ. Καλλίας
επισημαίνει ότι «το αποτύπωμα στο σύνολο της χρονιάς θα είναι πάρα
πολύ άσχημο και μετά τις 10 Ιανουαρίου θα είμαστε σε πάρα πολύ δυ-
σμενή κατάσταση όλα τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου. Οι προορισμοί
κοντά στην Αθήνα, όπως η Αράχοβα ή τα Καλάβρυτα, πηγαίνουν πάρα
πολύ καλά σε αντίθεση με τους προορισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, όπως
η Δράμα και η Ημαθία, εξαιτίας του αυξημένου ιικού φορτίου σε ό,τι
αφορά τον κορονοϊό αλλά και του κόστους μετακίνησης». 

B. Eλλάδα: Στενάχωρες οι συγκρίσεις με το 2019
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Κ. Σκρέκας: 50 εκατ.
για την αντιπυρική
προστασία των δασών

Αίτηση χρηματοδότησης στο
Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 50
εκατ. ευρώ, για το «Πρόγραμμα
Προστασίας Δασών» υπέβαλε το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε συνεργασία με το
ΤΑΙΠΕΔ. Στόχος η υλοποίηση με-
λετών και δράσεων καθαρισμών
για την ουσιαστική ενίσχυση της
αντιπυρικής προστασίας των δα-
σών της χώρας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας: «Με το “Πρό-
γραμμα Προστασίας Δασών”
προνοούμε θωρακίζοντας τα δά-
ση μας από τον κίνδυνο μελλον-
τικών καταστροφικών πυρκα-
γιών. Επανασχεδιάζουμε την πο-
λιτική πρόληψης και διαμορφώ-
νουμε μια νέα εθνική δασική
στρατηγική για τις επόμενες δε-
καετίες».

Κύριος στόχος του προγράμ-
ματος είναι να υλοποιηθούν,
άμεσα, δράσεις αντιπυρικής
προστασίας σε περιοχές υψηλού
κινδύνου για τη θωράκιση των
δασικών οικοσυστημάτων της
χώρας από πιθανές πυρκαγιές
στο μέλλον.

Όπως έγινε γνωστό, προτεραι-
ότητα θα δοθεί σε δράσεις όπως
καθαρισμοί δασικών εκτάσεων,
συντηρήσεις/βελτιώσεις δασι-
κού οδικού δικτύου και δημι-
ουργία αντιπυρικών ζωνών.

Οι περιοχές στις οποίες θα γί-
νουν καθαρισμοί και αντιπυρικά
έργα είναι η Πεντέλη, δασικές
εκτάσεις στο Καπανδρίτι, η Αίγι-
να, η Τροιζηνία και τα Μέθανα
Πόρου, η Σαλαμίνα και άλλες πε-
ριοχές του Πειραιά, τα Μέγαρα,
τα όρη Παγώντας και Δίρφυς στη
Χαλκίδα, το περιαστικό δάσος
Θεσσαλονίκης, η Στροφυλιά, η
Σάμος, η Σκόπελος, η Ικαρία, ο
Αίνος στην Κεφαλονιά κ.ά.

Tου Ηλία Παλιαλέξη

Σ
ε μια χρονιά που η πανδημία
άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της σε
παγκόσμιο επίπεδο, επιβαρύνον-
τας σημαντικά τόσο την κοινωνία

όσο και την οικονομία, ο αριθμός των έρ-
γων υποδομών που δρομολογήθηκαν το
2021 και βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης
στην Ελλάδα είναι σημαντικός. Σύμφωνα με
τον υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καρα-
γιάννη, έχουν ήδη μπει οι βάσεις για πολύ
σημαντικά έργα. 

Το 2022 σε αρκετά θα στηθούν εργοτάξια,
ενώ άλλα θα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί,
καθώς οι δημοπρασίες έργων του υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών τη χρονιά που
φεύγει έφθασε στο ποσό - ρεκόρ δεκαετίας
των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Ειδικότερα, σε τροχιά υλοποίησης βρί-
σκονται έργα εμβληματικά για τη χώρα,
όπως η γραμμή 4 του μετρό και δύο σημαν-
τικά οδικά έργα, το «Πάτρα - Πύργος» και
το βόρειο τμήμα του Ε-65. Επιπλέον, τα με-
γάλα σιδηροδρομικά έργα αναμένεται να
μετατρέψουν τα λιμάνια σε σημαντικά κέν-
τρα εμπορευματικών μεταφορών.

Στον αυτοκινητόδρομο «Πάτρα - Πύργος»,
αρχές Φεβρουαρίου θα μπουν τα πρώτα ερ-
γοτάξια και σε λιγότερο από τρία χρόνια τα
πρώτα 56 χλμ θα είναι έτοιμα έτσι ώστε να
αυξηθεί σημαντικά η οδική ασφάλεια.

Για τον αυτοκινητόδρομο Ε65, όπου
έχουν ήδη παραδοθεί 14 χλμ στο νότιο τμή-
μα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο
βόρειο τμήμα, ενώ όταν θα ολοκληρωθεί,
θα συνδέει Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο
με τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική.

Περιμένουν προσφορές
Όπως έκανε γνωστό ο κ. Καραγιάννης,

στις 30 Δεκεμβρίου αναμένονται οι δε-
σμευτικές προσφορές για το FlyOver στη
Θεσσαλονίκη, το Καλαμάτα - Ριζόμυλος -
Πύλος - Μεθώνη στην Πελοπόννησο και το
τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη του ΒΟΑΚ
στην Κρήτη, ενώ αναμένεται ανάδοχος των
έργων μέσα στο 2022, που θα στηθούν τα
πρώτα εργοτάξια.

Η επέκταση της λεωφόρου Κύμης και η

σύνδεσή της με την ΠΑΘΕ πιθανόν να δη-
μοπρατηθεί εντός του Δεκεμβρίου, όπως
και το τμήμα του ΒΟΑΚ «Άγιος Νικόλαος
- Νεάπολη», η «Παράκαμψη Χαλκίδας -
Ψαχνών» και ο Οδικός Άξονας Μπράλος -
Άμφισσα». Στόχος του υπουργείου είναι
όλα τα μεγάλα, δημόσια οδικά έργα να
βγουν στον «αέρα» έως το τέλος του Δε-
κεμβρίου.

Περίπου 4,5 δισ. ευρώ είναι τα έργα που
θα υλοποιηθούν στον ελληνικό σιδηρόδρο-
μο προκειμένου να συνδέσει με το δίκτυο
τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, προκει-
μένου να μετατραπούν σε logistics centers. 

Τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα μαζί με
τη γραμμή 4 του μετρό που κατασκευάζε-
ται, συμπληρώνουν το παζλ των υποδομών
ύψους 6,5 δισ. ευρώ. 

Έργα-ρεκόρ 6 δισ. το 2021

Η Αττική αλλάζει ριζικά 
Τα εργοτάξια της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας «απλώνονται» στην πόλη,
προχωράει και η επέκταση της γραμμής 2 του μετρό προς Ίλιον και εντός του
2022 θα δημοπρατηθεί και το έργο της αναβάθμισης της Δυτικής Περιφερει-
ακής Αιγάλεω.
Επίσης, το καλοκαίρι του 2022 ο Πειραιάς θα υποδεχθεί τους τρεις νέους σταθ-
μούς του μετρό (Δημοτικό Θέατρο, Πειραιάς, Μανιάτικα).
Τέλος, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, αρχές του 2022 θα ανακοινωθεί ο
σχεδιασμός και για ακόμη τρία σημαντικά έργα, τις επεκτάσεις της Αττικής
Οδού προς το λιμάνι της Ραφήνας και προς το λιμάνι του Λαυρίου, καθώς και
για την αστική σήραγγα της Ηλιουπόλεως.

Ο υφυπουργός Υποδομών Γ. Καραγιάννης υποστηρίζει
πως και το 2022 θα στηθούν αρκετά εργοτάξια
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Γράφει ο Κώστας Παππάς

Η Μητρόπολη Χαλκίδoς στηρίζει τους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η στήριξη που παρέχει η

Μητρόπολη Χαλκίδος στους ανθρώπους που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Είχε προηγηθεί η έγκρι-
ση του ποσού των 67.300 ευρώ, το οποίο, μέχρι τις 22 Δε-
κεμβρίου 2021, κατανεμήθηκε και κατετέθη προς 68 πυρό-
πληκτες οικογένειες, και του ποσού των 11.200 ευρώ, το
οποίο μέχρι την ίδια ημερομηνία κατανεμήθηκε και κατετέ-
θη προς 23 φοιτητές, παιδιά πυρόπληκτων οικογενειών.
Πριν από λίγες ημέρες η αρμόδια επιτροπή του Γενικού Φι-
λόπτωχου Ταμείου, υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Χαλ-
κίδος Χρυσοστόμου, εξέτασε 113 επιπλέον αιτήσεις και ενέ-

κρινε για την κατά περίπτωση ενίσχυσή τους το συνολικό
ποσό των 78.500 ευρώ, του οποίου η κατανομή και κατάθε-
ση προς τους δικαιούχους άρχισε ευθύς αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της συνεδρίασης της επιτροπής.  Μέχρι σήμε-
ρα η Μητρόπολη διέθεσε 157.000 ευρώ για την ανακούφιση
οικογενειών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Πέρα,
όμως, από την έμπρακτη οικονομική βοήθεια, η Μητρόπολη
Χαλκίδος από την αρχή της καταστροφικής πυρκαγιάς μέχρι
σήμερα, δεν έχει παύσει να συγκεντρώνει τρόφιμα και ρού-
χα για τους πυρόπληκτους, με κεντρικά σημεία δράσεως τη
Χαλκίδα, το Μαντούδι, τη Λίμνη και την Ιστιαία.

Σ
την τελική ευθεία μπαίνουν οι δια-
δικασίες για την ανάδειξη του νέου
Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Μετά την
τελευταία συνεδρίαση της Επαρ-

χιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης,
καταρτίστηκε πλέον και το τριπρόσωπο από
το οποίο θα προέλθει ο νέος Αρχιεπίσκοπος.
Στην ιστορική αυτή συνεδρίαση που διήρκε-
σε λιγότερο από δύο ώρες, η Σύνοδος απο-
φάσισε να αναδείξει τους τρεις Μητροπολί-
τες, οι οποίοι πλέον υποδεικνύονται και επί-
σημα ως επίδοξοι διάδοχοι του Αρχιεπισκό-
που Κρήτης Ειρηναίου.

Το τριπρόσωπο αυτό αποτελείται από τους
Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Ευγένιο που έλαβε 7 ψήφους, Κισάμου και
Σελίνου Αμφιλόχιο, επίσης με 7 ψήφους, και
Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμο, με 5 ψή-
φους.  Για την απόφαση αυτή ενημερώθηκε
ήδη το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έτσι το
τριπρόσωπο θα τεθεί στην Ιερά Σύνοδο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου που θα συνε-
δριάσει στις 11-13 Ιανουαρίου 2022, υπό τον
Οικουμενικό Πατριάρχη και θα αποφασίσει
για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Ωστόσο θα
πρέπει να σημειωθεί και μια «έκπληξη» που
σημειώθηκε κατά τη διαδικασία για την ανά-
δειξη του τριπρόσωπου. Οι γνωρίζοντες τα
πράγματα της Εκκλησίας της Κρήτης αιφνι-
διάστηκαν από τη μη είσοδο σε αυτό του Μη-
τροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου Ανδρέα, που μέχρι πριν από λίγες
ημέρες συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες να
εισέλθει στην τελική ευθεία της διαδοχής σε
μια ιστορική, όπως έχει χαρακτηριστεί, για
την Εκκλησία της Κρήτης διαδικασία.

Ποιος είναι το φαβορί
Προφανώς και μπροστά σε μια ανοιχτή

διαδικασία με τρία ικανά πρόσωπα δεν μπο-
ρεί να γίνουν προγνωστικά με απόλυτη
ασφάλεια, φαίνεται όμως, όπως προέκυψε
και από την ψηφοφορία για την κατάρτιση
του τριπρόσωπου, ότι οι Μητροπολίτες Ρεθύ-
μνης Ευγένιος και Κισάμου Αμφιλόχιος θα
είναι εκείνοι που θα βρεθούν πολύ κοντά
στην τελική εκλογή. Από αυτούς τους δύο οι

πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μητροπολί-
της Ρεθύμνης Ευγένιος τελικά θα κόψει
πρώτος το νήμα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν
πως τη συγκεκριμένη στιγμή το Οικουμενικό
Πατριαρχείο κρίνει ότι ο Ρεθύμνης μπορεί
καλύτερα από όλους να γεφυρώσει τις όποι-
ες αντίρροπες δυνάμεις. Όλα αυτά όμως και
τα όποια προγνωστικά που πάντοτε υπάρ-
χουν στο παρασκήνιο μπορεί να αλλάξουν
μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς όπως λέει
και ο λαός: «Η νύχτα βγάζει επίσκοπο και η
αυγή μητροπολίτη».

Υπενθυμίζεται ότι η Εκκλησία της Κρήτης

κηρύχθηκε σε χηρεία, μετά την απόφαση της
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στις 2 Δεκεμβρίου να κατατάξει τον ασθενή
μέχρι τότε Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο
στους εφησυχάζοντες ιεράρχες. 

Όλοι, λοιπόν, στρέφουν το βλέμμα τους
στον διάδοχο του Ειρηναίου και η ευχή που
δίνουν είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος να είναι
αντάξιος του προκατόχου του, ο οποίος
υπηρέτησε με ήθος όλα τα προηγούμενα
χρόνια την Εκκλησία της Κρήτης και η αλή-
θεια είναι ότι έβαλε ψηλά τον πήχη των
προσδοκιών.

Ένας από τους Μητροπολίτες
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Ευγένιο, Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιο, και Πέτρας και
Χερρονήσου Γεράσιμο 
θα βρεθεί στον θρόνο 
του Ειρηναίου

Οι τρεις υποψήφιοι
διάδοχοι

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος, κατά 
την επίσκεψή του το καλοκαίρι στα καμένα 

Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η  Κ Ρ Η Τ Η Σ

Ο Μητροπολίτης Ευγένιος Ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος



Στερεά Ελλάδα

Προγραμματική σύμβαση για
βελτίωση οδικού έργου Καρπενησίου
Προγραμματική
σύμβαση για
«Βελτίωση του
Οδικού Δικτύου
Διάσελα - Ζυγός -
Ασπρόπυργος και
Ζυγός - Άνω
Εσωχώρια» συ-
νυπέγραψαν ο
περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός και ο δήμαρχος Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου με κατά τόπους
διαπλατύνσεις, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών και αποχε-
τευτικού δικτύου όμβριων υδάτων κ.λπ. Η δημοπράτηση θα γίνει από
τον Δήμο Καρπενησίου, ο έλεγχος έργων από τις τεχνικές του υπηρε-
σίες και η χρηματοδότηση, ύψους 300.000 ευρώ, εξασφαλίζεται από
την οικεία περιφέρεια.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Αντιπλημμυρικό έργο 
3 εκατ. για τη Θάσο

Έργο για την
αντιπλημμυρι-
κή προστασία
του οικισμού
Λιμενάρια της
Θάσου, που
υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι
από τον οικείο
δήμο, χρημα-
τοδοτεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ύστε-
ρα από σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Η
χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με πόρους από το ΕΣΠΑ της Περι-
φέρειας που ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση σε «Βελτίωση πρό-
σβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», απευ-
θύνει προς τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων. Η χρηματοδότηση αφορά κατασκευή έργων πρόσβασης σε
γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την
ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση, βελτίωση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των οδών ή κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, και
εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης αφορά αγροτικές περιοχές εκτός
σχεδίου οικισμών των δήμων και τα προτεινόμενα έργα πρέπει να
έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων
δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική
κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Το
συνολικά διατιθέμενο κονδύλι ανέρχεται σε 43.000.000 ευρώ. Ως ελά-
χιστος προϋπολογισμός προτεινόμενου έργου είναι 150.000 και μέγι-
στος 500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ζήτημα ακύρωσης της σύμβασης για το
«Πρόγραμμα των Επετειακών Εκδηλώσεων
για τα 200 Χρόνια της Ελληνικής Επανάστα-
σης» θέτουν τρεις περιφερειακοί σύμβουλοι
Πελοποννήσου, στον οικείο περιφερειάρχη
Παναγιώτη Νίκα. Συγκεκριμένα, οι Τζένη Δη-
μητρακοπούλου, Ντίνα Νικολάκου και Μαρ-
γαρίτα Σπυριδάκου δηλώνουν: «Δεσμευόμα-
στε δημόσια ότι θα ζητήσουμε τον έλεγχο κά-
θε παραστατικού και κάθε δράσης, εξαντλών-
τας τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος. Η
τήρηση της νομιμότητας σε κάθε διοικητική
πράξη, σε κάθε σύμβαση και σε κάθε δράση
της Περιφερειακής Αρχής είναι απολύτως
απαραίτητη για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρή-
ματος». Οι καταγγέλλουσες ερωτούν τον πε-
ριφερειάρχη: Πώς δόθηκε παράταση στην
προγραμματική σύμβαση χωρίς να συνεδριά-
σει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης; Από
ποια επιτροπή κρίθηκαν τα παραδοτέα; Ποιος
παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση των δρά-
σεων; Ποιος αποφάσισε για την εκταμίευση
των χρημάτων; Ποιος αποφάσισε για τον τρό-
πο αξιοποίησης των παραδοτέων;

!Πελοπόννησος

Τρεις γυναίκες
καταγγέλλουν: «Έπαψε 
να τηρείται οποιαδήποτε
νομιμότητα»

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΟΤΑ για αγροτική οδοποιία

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Αιγιαλείας

Απέκτησε το πρώτο
δημοτικό κινητό ΚΕΠ 
στην Ελλάδα

Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι ο πρώτος δήμος στην
Ελλάδα που απέκτησε κινητό δημοτικό ΚΕΠ.
Πρόκειται για ένα όχημα Nissan NV300, πλήρως
εξοπλισμένο, με στόχο να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των δημοτών και κυρίως εκείνων που
διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Το κι-
νητό ΚΕΠ χρηματοδοτήθηκε από προγράμματα
του ΕΣΠΑ. Όπως ανακοινώνει η Δημοτική Αρχή,
το πλήρως εξοπλισμένο κινητό δημοτικό ΚΕΠ θα
αρχίσει πολύ σύντομα περιοδείες σε όλα τα χω-
ριά του δήμου και δη στις ορεινές περιοχές.

Δήμαρχος Κιλκίς:

«Στη δημοκρατία 
κανείς δεν εκβιάζεται» 

Θαρραλέα και απερίφραστα καταδικάζει ο δή-
μαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης την πολυ-
σέλιδη προειδοποιητική αναφορά σε βάρος του.
Στο επίμαχο κείμενο ο δήμαρχος «καταγγέλλε-
ται», από στρατιωτικό εν αποστρατεία, για «άμεση
συνέργεια στην εγκατάσταση λαθρομεταναστών
εντός της χώρας, στη βίαιη κατάλυση του Συντάγ-
ματος, στην απόπειρα αναθεώρησης-αλλαγής
του Συντάγματος, για εσχάτη προδοσία και από-
πειρα εγκαθίδρυσης και νομιμοποίησης της κα-
τοχής της χώρας από λαθρομετανάστες». Με δή-
λωσή του ο δήμαρχος Κιλκίς καταδίκασε απερί-
φραστα το κείμενο της καταγγελτικής αναφοράς
ως «κείμενο - μνημείο πολιτικού ανορθολογι-
σμού, με θέσεις ολοκληρωτικές, ακραίες, εχθρι-
κό προς το Σύνταγμα και προς τις δημοκρατικές
αρχές και αξίες μας. Κάθε παράγραφός του προ-
σβάλλει τη δημοκρατία και το πολίτευμά μας.
Αναβλύζει μίσος ρατσιστικό». Επιπλέον, ζήτησε
την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης.
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης



Σ
υνεχίζονται οι παρεμβάσεις αναβάθμι-
σης και ανακαίνισης διαβάσεων από την
Περιφέρεια Αττικής, καθώς ολοκληρώ-

θηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και εξωραϊ-
σμού της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου
Συγγρού στο ύψος του Παντείου Πανεπιστημί-
ου με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Στόχος της δράσης είναι οι υπόγειες διαβά-
σεις να αλλάξουν όψη και να γίνουν πιο φωτει-
νές και καθαρές. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής συνεργά-
στηκε με τις πρυτανικές αρχές του Παντείου
Πανεπιστημίου, προκειμένου να προκύψει ένα
αισθητικό αποτέλεσμα με ιδιαίτερους συμβο-
λισμούς. Η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής πα-
ρέμβασης στους τοίχους της υπόγειας διάβα-
σης έγινε από τον διάσημο street artist Cacao
Rocks και έχει αναφορές στην παιδεία και
τους νέους. Μεταξύ των αισθητικών παρεμβά-
σεων που έγιναν είναι η απεικόνιση της Μα-
ρίας Κιουρί και η αναφορά της φράσης «Dans

la vie, rien n’est a craindre, tout est a com-
prendre» (Τίποτα μη φοβάσαι στη ζωή. Προ-
σπάθησε να κατανοήσεις τα πάντα). Στο πλαί-
σιο των εργασιών έγινε πλήρης αντικατάσταση
των παλαιών φωτιστικών σωμάτων φθορισμού
και νατρίου εντός και εκτός της υπόγειας διά-
βασης με νέα φωτιστικά σώματα αντιβανδαλι-
στικά, τεχνολογίας LED, κατασκευάστηκε νέο
δάπεδο με ανθεκτική εποξειδική επάλειψη,
ενώ τοποθετήθηκαν διαδρομές πρόσβασης με
φωτιζόμενες πλάκες.

Τη διάβαση επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης και επισήμανε: «Το
συγκεκριμένο έργο είναι η αφετηρία και ο
οδηγός για τη δημιουργία και άλλων παρόμοι-
ων υπόγειων διαβάσεων σε σημεία της Αττι-
κής. Η περιφέρεια φροντίζει για το αίσθημα
ασφάλειας των πολιτών, αναβαθμίζοντας πα-
ράλληλα το αστικό τοπίο με παρεμβάσεις που
στοχεύουν στην αισθητική βελτίωση στο αστι-
κό τοπίο».

Δημιουργία smart square στο Άλσος Αιγάλεω    
Την αναβάθμιση των λειτουργιών και της εμ-

πειρίας που προσφέρει το Άλσος Αιγάλεω στον
επισκέπτη, μέσω της ανάπτυξης ολιστικής ψη-
φιακής υποδομής, προωθεί ο Δήμος Αιγάλεω,
ο οποίος υπέγραψε σύμβαση με την ανάδοχο
εταιρεία για τη δημιουργία έξυπνης πλατείας
(smart square). Όπως επισημαίνεται με την
εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων βασιζόμενων
στην τεχνολογία «Internet of Things», αρχικά
σε ένα μικρό κομμάτι του πάρκου θα δημιουρ-
γηθούν σημεία ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi) για τους δημότες και τους επι-
σκέπτες του πάρκου. Θα γίνεται καταγραφή περιβαλλοντολογικών παραμέτρων του πάρ-
κου, θα τοποθετηθεί πληροφοριακή οθόνη για την ενημέρωση των δημοτών και των επι-
σκεπτών, ενώ θα δημιουργηθεί υποδομή για την εφαρμογή και υλοποίηση έξυπνων λύσε-
ων και τεχνολογιών στον δήμο.

Επίδομα 1.000
ευρώ σε γονείς  

Νέα σειρά από επιδόματα των 1.000
ευρώ χορήγησε τις τελευταίες ημέ-
ρες ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε
γονείς της πόλης που μέσα στο 2021
έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους
παιδί και εμπίπτουν στα οικονομικά
κριτήρια. Θυμίζουμε, το εν λόγω επί-
δομα είναι μέτρο που έχει θεσπίσει η
Δημοτική Αρχή του Νίκου Μπάμπα-
λου από το 2020, συνεχίστηκε το 2021
και, φυσικά, θα εξακολουθήσει να
ισχύει και το 2022. Πρόκειται για τη
χορήγηση εφάπαξ 1.000 ευρώ στις
οικογένειες της πόλης που γεννούν
το πρώτο τους παιδί και ανήκουν στα
χαμηλά εισοδήματα, ως μια βοήθεια
που παρέχει ο δήμος στα πρώτα βή-
ματα των νέων γονιών. Όπως τονίζει ο
κ. Μπάμπαλος: «Σε μια δύσκολη επο-
χή που οι κάτοικοι αυτής της χώρας
μειωνόμαστε με γοργό ρυθμό, εμείς
εξακολουθούμε να δίνουμε ένα κίνη-
τρο στους Ηρακλειώτες να κάνουν
παιδιά, να ξεκινήσουν τη δική τους
οικογένεια».

Στην ακύρωση όλων των εκ-
δηλώσεων που ήταν προ-
γραμματισμένες το επόμενο
εορταστικό διάστημα προχώ-
ρησε ο Δήμος Νίκαιας - Αγίου
Ιωάννη Ρέντη. Όπως επιση-
μαίνεται: «Η διαρκώς αυξα-
νόμενη καταγραφή κρουσμά-
των της επιδημίας Covid-19
και οι εκτιμήσεις των επιδη-
μιολόγων για περαιτέρω κο-
ρύφωσή της υποχρεώνουν
τον δήμο να ακυρώσει όλες
τις εκδηλώσεις που επρόκει-
το να γίνουν υπό την ευθύνη
του με αφορμή τη διανυόμενη
εορταστική περίοδο, τόσο εν-
τός όσο και εκτός Δημοτικών
Καταστημάτων».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Ομάδα γονέων» 
με παιδιά εφήβους 
Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
του Δήμου Γαλατσίου δημιουργείται
«Ομάδα γονέων» που έχουν παιδιά
στην εφηβεία (γυμνασίου, λυκείου),
με στόχο τη διαχείριση και διαπραγ-
μάτευση θεμάτων που απασχολούν
τους γονείς σε καταστάσεις που κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτε-
ρα στην εποχή της πανδημίας. Το
πρόγραμμα θα λειτουργεί κάθε
εβδομάδα και οι συναντήσεις θα ξε-
κινήσουν την 1η Φεβρουαρίου 2022
και θα ολοκληρωθούν στις 29 Μαρ-
τίου 2022. Λόγω του περιορισμένου
αριθμού συμμετεχόντων, οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν
συμμετοχή έως την Παρασκευή 21
Ιανουαρίου 2022 στην Κοινωνική
Υπηρεσία.

Σωστή διαχείριση
αποβλήτων

Στο πλαίσιο των αναγκών της βιώσι-
μης ανάπτυξης και της κυκλικής οικο-
νομίας, ο Δήμος Κηφισιάς προχώρη-
σε σε σύμβαση με πιστοποιημένο
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων, Εκσκαφών,
Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ,
ΑΕΚΚ), με σκοπό τη μέριμνα για ανα-
κύκλωση αποβλήτων που προέρχον-
ται από εργασίες του δήμου. Ήδη έχει
ξεκινήσει η ορθή διαχείριση μπάζων,
που συλλέγονταν προσωρινά σε κοι-
νόχρηστους χώρους, ενώ την ίδια ώρα
ο δήμος ενημερώνει όλους τους εμ-
πλεκόμενους στη διαχείριση των οι-
κοδομικών αποβλήτων ότι σε κάθε εί-
δους άσκηση τέτοιας δραστηριότητας
έχουν την υποχρέωση ενοικίασης κά-
δου προσωρινής αποθήκευσης, κα-
θώς ανεξέλεγκτες εναποθέσεις επι-
σύρουν κυρώσεις.
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Εντυπωσιάζει η υπόγεια
διάβαση του Παντείου 

Ακύρωσε όλες
τις εκδηλώσεις 



Σ
υνελήφθησαν τις δύο τελευταίες μέρες σε πε-
ριοχές του Έβρου, της Ροδόπης και της Ξάνθης
από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνο-

μίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης και
Ξάνθης επτά διακινητές, τέσσερις ημεδαποί και τρεις
αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της
χώρας, σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμι-
μους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση σε αγροτική
περιοχή του οικισμού Αρίστηνου Έβρου αστυνομικοί
του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέ-
λαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να

οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα
στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες. Σημει-
ώνεται ότι o δράστης προηγουμένως δεν υπάκουσε σε
σήματα στάσης των αστυνομικών στην εθνική οδό Ορ-
μενίου - Αρδανίου, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε
την πορεία του, ενώ τελικά το όχημα εντοπίστηκε να
έχει εκτραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό ενός διακινούμενου, ο οποίος μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για την παρο-
χή πρώτων βοηθειών. Κατασχέθηκαν τέσσερα ΙΧΕ αυ-
τοκίνητα και μια πλαστική βάρκα. Οι συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Το «φορτωμένο» πρόγραμμα που καθημερινά έχει ο Θε-
όδωρος Καράογλου με επισκέψεις και συναντήσεις στη Β’
Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης είναι γνωστό, όπως γνωστή
είναι και η αγάπη που έχει ο βουλευτής της ΝΔ για το διά-

βασμα. Έτσι, αυτές τις γιορτές είναι αποφασισμένος να τις
περάσει συντροφιά με τα αγαπημένα του βιβλία, με πρώτο
και καλύτερο αυτό του δημοσιογράφου-συγγραφέα Πανα-
γιώτη Χανού με τίτλο «Ο ερωτευμένος Καίσαρ».

Ο... διαβαστερός Θεόδωρος Καράογλου και ο «Ερωτευμένος Καίσαρ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι διακριθέντες
στη Μαθηματική
Βαλκανιάδα Νέων

Τους δύο μαθητές από τη Θεσ-
σαλονίκη, τον Γιάννη Γαλαμάτη και
τον Μάριο Ζαρογουλίδη, οι οποίοι
διακρίθηκαν στη Βαλκανική Μα-
θηματική Ολυμπιάδα Νέων, συνε-
χάρη ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας. Τους απένειμε τιμητικές
πλακέτες μεταφέροντας την επι-
θυμία του η Θεσσαλονίκη να ανα-
δειχθεί σε μια κυψέλη φιλοξενίας
αντίστοιχων διαγωνισμών με τη
συμμετοχή νέων από τα Βαλκάνια
και όλο τον κόσμο. 

Περήφανος για
τη διάκριση 
των παιδιών του 

Περήφανος μπαμπάς δηλώνει ο
Δημήτρης Κούβελας... καθώς τα παι-
διά του κέρδισαν τα πρώτα τους με-
τάλλια σε διαγωνισμό Ρομποτικής.
Μάλιστα, ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης μοιράστηκε αυτή την
προσωπική και παράλληλα χαρούμε-
νη στιγμή με τους διαδικτυακούς του
φίλους, ποστάροντας μια φωτογρα-
φία στην οποία κρατάει στην αγκαλιά
του τον μικρό Θάνο και τη μικρή Νίκη
με λεζάντα «περήφανος μπαμπάς για
τα πρώτα μετάλλια της Νίκης και του
Θάνου σε διαγωνισμό Ρομποτικής».

Τα... χώνει στην
κυβέρνηση 
για την πανδημία
Φορτσάρει ο Αντώνης Σαουλίδης
και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση
για τους χειρισμούς της στο θέμα
της πανδημίας. Όπως τονίζει ο
υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης, μετά τα χιλιάδες θετικά κρού-
σματα η ευθύνη δεν είναι πλέον
ατομική, αλλά ανήκει αποκλειστι-
κά στην Πολιτεία, που οφείλει να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Και όπως φαίνεται, ο κ. Σαουλίδης
από δω και πέρα δεν θα αφήνει θέ-
μα να πέσει κάτω…

Στα πράσα επτά διακινητές παράνομων
μεταναστών σε  Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη 

Ο Γεωργαντάς τα έβαλε 
με τους «Θεματοφύλακες»

Στο πλευρό του δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη
τάχθηκε με δημόσια ανάρτησή του ο υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Κιλκίς Γιώργος
Γεωργαντάς, έπειτα από το απειλητικό σημείωμα που δέ-
χτηκε στο δημαρχείο από τους «Θεματοφύλακες του
Συντάγματος». Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο κ. Γεωρ-
γαντάς, «δεν θα επιτρέψουμε κανείς να προσβάλλει τις
δημοκρατικές αρχές, να υπονομεύει τη συνταγματική
νομιμότητα, να υποσκάπτει την εθνική προσπάθεια εξό-
δου από την κρίση. Οι απειλές κατά του δημάρχου Δημή-
τρη Κυριακίδη είναι απολύτως καταδικαστέες από κάθε
Κιλκισιώτη και κάθε Κιλκισιώτισσα».

Του έφυγε η Αβραμίδου 
όταν άφηνε τη «Φάρμα»
Την ώρα που ο Παναγιώτης Ψωμιάδης… αποχαιρετού-
σε τη «Φάρμα», η δημοτική σύμβουλος της παράταξής
του στον Δήμο Θεσσαλονίκης
Ίνκα Αβραμίδου ανακοίνωνε
την ανεξαρτητοποίησή της. Η
κυρία Αβραμίδου με επιστολή
της προς τον πρόεδρο του δη-
μοτικού συμβουλίου Πέτρο Λε-
κάκη γνωστοποίησε πως ανε-
ξαρτητοποιείται από την παρά-
ταξη «Δύναμη Πολιτών» για προσωπικούς λόγους.
Υπενθυμίζεται ότι η παράταξη Ψωμιάδη εξέλεξε τρεις
συμβούλους στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019:
τα δύο αδέλφια Παναγιώτη και Διονύση, που τέθηκαν
όμως σε αργία με αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης για τη γνωστή δικαστι-
κή υπόθεση με τα «45άρια», και την κυρία Αβραμίδου. 

Ταρακουνήθηκε 
η συμπρωτεύουσα

Στους ρυθμούς των Ρίχτερ χόρεψε η Θεσσαλονίκη.
Μπορεί η δόνηση που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν
από τα μεσάνυχτα της Τρίτης να ήταν ασθενής και οι
σεισμογράφοι να την κατέγραψαν στα 3,4 Ρίχτερ,
ωστόσο ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στους κα-
τοίκους και για ώρες αποτελούσε κύριο θέμα συζήτη-
σης. Στο ότι έγινε αντιληπτός ευθυνόταν το εστιακό
του βάθος, μόλις 6,5 χλμ., με επίκεντρο τον Χορτιάτη.

Καθησυχαστικοί 
οι σεισμολόγοι 

Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί για τη
συγκεκριμένη δόνηση και ο καθηγητής Γεωφυσικής και
πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ Κώστας Πα-
παζάχος τόνισε ότι «συμβαίνουν δεκάδες τέτοιες δονή-
σεις τη μέρα στον ελληνικό χώρο, απλώς όταν κάτι συμ-
βαίνει κοντά σε αστικό κέντρο, θυμόμαστε ότι υπάρχουν
σεισμοί. Είναι μια συνηθισμένη σεισμική δραστηριότητα.
Δεν μπορεί να δώσει άλλους σεισμούς». 
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Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που συνδέονται με την
αλλαγή του κλίματος, προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες
και τεράστιες οικονομικές ζημίες τη χρονιά που πέρασε,
βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στην απελπισία.

Όπως αναφέρει μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα η
μη κερδοσκοπική οργάνωση Christian Aid, το κόστος
των δέκα μεγαλύτερων θεομηνιών της χρονιάς που φεύ-
γει ξεπερνά τα 150 δισ. ευρώ, μια αξιοσημείωτη αύξηση

συγκριτικά με το 2020. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει έμπρα-
κτα τη διαρκώς αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής
αλλαγής στη ζωή μας. Ανυπολόγιστο είναι και το ανθρώ-
πινο κόστος των φετινών θεομηνιών, καθώς οι δέκα χει-
ρότερες από αυτές προκάλεσαν τον θάνατο 1.075 ανθρώ-
πων και εκτόπισαν από τις εστίες τους περισσότερους
από 1,3 εκατ. ανθρώπους. Το 2020 οι οικονομικές ζημίες
από τις δέκα χειρότερες κλιματικές καταστροφές ανέρ-

χονταν σε 132,5 δισ. ευρώ. Η μελέτη, επίσης, επισημαίνει
ότι τα περισσότερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα
έπληξαν τα φτωχότερα κράτη, κάτι ιδιαίτερα τραγικό,
αφού αυτά είναι που φέρουν το μικρότερο βάρος της ευ-
θύνης για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση
του πλανήτη. Μόλις χθες ανακοινώθηκε το ρεκόρ θερμο-
κρασίας που έσπασε στην Αλάσκα φέτος τον Ιούλιο, όταν
ο υδράργυρος έφτασε τους 32,2 βαθμούς Κελσίου.

Σ
τη δίνη πολιτικού σκανδάλου
βρίσκεται η Πολωνία μετά τις
αποκαλύψεις ότι η κυβέρνη-
ση κατασκόπευε τους πολιτι-

κούς αντιπάλους της με το διαβόητο λο-
γισμικό Pegasus. Τα ΜΜΕ μιλούν για
«Πολωνικό Γουότεργκεϊτ», ενώ ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για τη «με-
γαλύτερη και βαθύτερη κρίση της δημο-
κρατίας μας» μετά το τέλος του κομμου-
νιστικού καθεστώτος.

«Αυτό είναι άνευ προηγουμένου στην
ιστορία μας», είπε στους δημοσιογράφους
ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και νυν ηγέτης του κεντρώου
κόμματος «Πολιτική Πλατφόρμα». 

Να γίνει έρευνα
Ο Τουσκ ζήτησε να διεξαχθεί κοινο-

βουλευτική έρευνα για τις καταγγελίες
ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Pega-
sus χρησιμοποιήθηκε εναντίον του Κρι-
στόφ Μπρέιζα, ενός μέλους του κόμμα-
τός του, που συντόνιζε την προεκλογική
εκστρατεία του 2019.

Ο Citizen Lab, ένας οργανισμός επιτή-
ρησης της κυβερνοασφάλειας που
εδρεύει στον Καναδά, ανέφερε την πε-
ρασμένη εβδομάδα ότι το Pegasus χρη-
σιμοποιήθηκε επίσης εναντίον της Εύας
Βρόζεκ, της εισαγγελέως που είχε αντι-
ταχθεί στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμι-
ση του δικαστικού συστήματος στην Πο-
λωνία. Ένας άλλος στόχος ήταν ο Ρόμαν
Γκίρτιτς, δικηγόρος που είχε ασχοληθεί
με δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του
κυβερνώντος κόμματος «Νόμος και Δι-
καιοσύνη» (PiS). Το Pegasus είναι ένα
λογισμικό που ανέπτυξε και εμπορεύε-
ται η ισραηλινή εταιρεία NSO Group. Τα
κινητά τηλέφωνα που μολύνονται από
αυτό μετατρέπονται σε «κατασκοπευτι-

κά εργαλεία τσέπης», μέσω των οποίων
ο χρήστης μπορεί να διαβάζει τα μηνύ-
ματα του στόχου του, να βλέπει τις φω-
τογραφίες του, να παρακολουθεί πού
βρίσκεται, ακόμη και να λειτουργεί εν
αγνοία του τη φωτογραφική μηχανή.

Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για
το «Πολωνικό Γουότεργκεϊτ», παραπέμ-
ποντας στο σκάνδαλο παρακολούθησης
του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ,
το οποίο οδήγησε στην παραίτηση του
προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, το 1974. Ο
πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι
δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει» αν γίνονταν
παρακολουθήσεις, υποστηρίζοντας ότι,
αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, ενδέχεται να
ήταν έργο ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Ο Στάνισλαφ Ζάριν, ο εκπρόσωπος
του υπουργείου που είναι αρμόδιο για
τις μυστικές υπηρεσίες, είπε από την
πλευρά του ότι οι ισχυρισμοί σύμφωνα

με τους οποίους οι πολωνικές υπηρε-
σίες χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους
για πολιτικούς σκοπούς είναι εντελώς
λανθασμένοι. Δεν επιβεβαίωσε, ούτε
όμως και διέψευσε, ότι η Πολωνία χρη-
σιμοποιεί το λογισμικό Pegasus, υπο-
στηρίζοντας μόνο ότι παρακολουθήσεις
μπορούν να γίνουν αποκλειστικά κατό-
πιν αιτήματος του γενικού εισαγγελέα,
με δικαστική απόφαση.

ΜΜάριο Ντράγκι: 
Πρωθυπουργός 
ή πρόεδρος;
Θα μεταπηδήσει στην προεδρία της
Ιταλίας ο Μάριο Ντράγκι ή όχι; Εάν ο
74χρονος πρωθυπουργός προταθεί
επισήμως στη συνεδρίαση που έχει
προγραμματιστεί για την επόμενη
εβδομάδα, τότε είναι σχεδόν βέβαιο
ότι τον Φεβρουάριο θα διαδεχθεί τον
απερχόμενο πρόεδρο Σέρτζιο Ματα-
ρέλα. 
Όμως η ενδεχόμενη απουσία του
«Σούπερ Μάριο» από το τιμόνι της
κυβέρνησης προκαλεί ανασφάλεια
σε Ρώμη και Βρυξέλλες, καθώς ο
Ντράγκι θεωρείται ο μόνος που μπο-
ρεί να διασφαλίσει την πολιτική ομα-
λότητα και τη «χρηστή» διαχείριση
των κεφαλαίων που αναμένει η Ιτα-
λία από το Ταμείο Ανάκαμψης.
«Η προοπτική της αποχώρησης του
Ντράγκι από την πρωθυπουργία προ-
κειμένου να αναλάβει την προεδρία
απειλεί να επαναφέρει την Ιταλία στην
πολιτική αστάθεια, την ώρα που η κυ-
βέρνηση ξεκινά την εφαρμογή φιλόδο-
ξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και ενός σχεδίου ανάκαμψης από την
πανδημία που στηρίζεται από τα σχε-
δόν 200 δισ. των κονδυλίων της ΕΕ»,
γράφουν οι «Financial Times».

Για «κρίση της δημοκρατίας» 
μιλά ο Τουσκ, μετά τις 
αποκαλύψεις ότι η κυβέρνηση
κατασκόπευε τους 
πολιτικούς αντιπάλους της με 
το διαβόητο λογισμικό Pegasus

Ξεπερνά τα 150 δισ. το κόστος των δέκα μεγαλύτερων θεομηνιών το 2021

Πολιτικές αναταράξεις από
το «Πολωνικό Γουότεργκεϊτ»
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Άνοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υπο-
βολή αίτησης επιδόματος παιδιού έτους 2021, με καταλη-
κτική ημερομηνία τη 15η Ιανουαρίου 2022, όπως ανακοί-
νωσε η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομά-
των και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για
τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη
υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2021 και για όσους πολί-

τες ξεκίνησαν τη δημιουργία αίτησης Α21, αλλά δεν έκα-
ναν οριστική υποβολή της. 

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να
υποβάλουν την αίτηση Α21 στον σύνδεσμο
https://www.idika.gr/epidomapaidiou, μέχρι τις 15 Ια-
νουαρίου 2022.

Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2022, η ηλεκτρονική πλατφόρμα
για την υποβολή αίτησης Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν

θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αίτησης για το έτος
2021. Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αί-
τηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αί-
τηση η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη
υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το επίδομα παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμε-
να τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και με την
τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Δ
ύο ημέρες πριν από τα εικο-
στά γενέθλια του ευρώ, οι πο-
λίτες των χωρών της Ευρω-
ζώνης εξακολουθούν να κρα-

τούν εθνικά νομίσματα αξίας 13,5 δισ. ευ-
ρώ. Από αυτά, περίπου 8,5 δισ. ευρώ
αφορούν παλαιά εθνικά νομίσματα που
εξακολουθούν να έχουν αξία, καθώς
μπορούν να ανταλλαχθούν από τις εθνι-
κές κεντρικές τράπεζες με ευρώ, ενώ τα
υπόλοιπα, περίπου 5 δισ. ευρώ, αφορούν
νομίσματα που δεν γίνονται πλέον δεκτά
για ανταλλαγή, όπως η δραχμή.

Αναφορικά με την Ελλάδα, οι Έλληνες
που έκρυψαν τις δραχμές στα κρεβάτια
τους αντί να τις μετατρέψουν σε ευρώ
πριν από είκοσι χρόνια, στέρησαν από την
ελληνική οικονομία σχεδόν 500 εκατομ-
μύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα
του Bloomberg. Όπως ήταν φυσικό, τη
στιγμή της αλλαγής του νομίσματος, όλοι
οι Έλληνες κλήθηκαν να ανταλλάξουν τις
δραχμές με το ευρώ το συντομότερο δυ-
νατό. Αλλά κάποιοι από τους υπόλοιπους,
καχύποπτοι για τα ευρωπαϊκά χρήματα,
θεώρησαν ότι θα ήταν φρόνιμο να κρατή-
σουν μερικές δραχμές για μια βροχερή
μέρα, για κάθε ενδεχόμενο.

Μελέτη του Bloomberg
Ωστόσο, αυτή η οικονομική στρατηγική

δεν ήταν υπέρ τους. Σύμφωνα με μελέτη
του Bloomberg, δραχμές αξίας περίπου
477,9 εκατομμυρίων εξακολουθούν να φυ-
λάσσονται με ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα
και δεν πρόκειται να ανταλλαχθούν ποτέ.

Το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών χαρ-
τονομισμάτων και κερμάτων έχουν στα
χέρια τους οι Γερμανοί, γνωστοί για τη λα-
τρεία τους στο μάρκο, το νόμισμα που ταυ-
τίσθηκε με τη μεταπολεμική ανάπτυξη και
οικονομική σταθερότητα της χώρας. Οι
Γερμανοί κατέχουν μάρκα αξίας 6,3 δισ.
ευρώ, τα περισσότερα σε κέρματα (3,4

δισ.). Αυτά τα μάρκα, όμως, δεν έχουν μό-
νο αξία ως αναμνηστικά μιας άλλης επο-
χής: η Bundesbank έχει δεσμευθεί ότι θα
τα ανταλλάσσει με ευρώ χωρίς χρονικούς
περιορισμούς, άρα μπορούν να αποκτή-
σουν πάλι αξία για τους κατόχους τους.

Αντίθετα, όσοι έχουν ξεμείνει με χαρτο-
νομίσματα και κέρματα δραχμών έχουν
προ πολλού χάσει την ευκαιρία να τα αν-
ταλλάξουν με ευρώ. Στην Ελλάδα, η ανταλ-
λαγή τραπεζογραμματίων δραχμών με τα
αντίστοιχα σε ευρώ γινόταν από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος και διήρκεσε μέχρι τον

Μάρτιο του 2012. Για την ανταλλαγή κερ-
μάτων η προθεσμία ήταν μέχρι το 2004.

Έτσι, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις χώρες της Ευρωζώνης όπου τα εθνικά
νομίσματα στα σεντούκια είναι πλέον
άχρηστα.  Παρά το μικρό μέγεθος της ελ-
ληνικής οικονομίας, βρίσκεται αρκετά ψη-
λά ανάμεσα στις χώρες με άχρηστα εθνικά
νομίσματα, συγκεντρώνοντας σχεδόν το
10% του συνόλου των άχρηστων εθνικών
νομισμάτων: πρώτη είναι η Ισπανία, με
άχρηστα χαρτονομίσματα και κέρματα 1,6
δισ. ευρώ, δεύτερη η Ιταλία με 1,2 δισ., τρί-

τη η Γαλλία με 726 εκατ. και τέταρτη η Ελ-
λάδα με 478 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα
237,9 αφορούν άχρηστα χαρτονομίσματα
και τα 240 εκατ. ευρώ άχρηστα κέρματα.

Δύο ημέρες πριν από τα 
20ά γενέθλια του ευρώ, 
οι πολίτες της Ευρωζώνης έχουν
στην κατοχή τους 13,5 δισ. ευρώ 
σε παλαιά εθνικά νομίσματα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στα σεντούκια άχρηστες 
δραχμές 478 εκατ. ευρώ 
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Σ
το υψηλότερο επίπεδο από τον
Δεκέμβριο του 2011 αναρριχήθη-
καν οι καταθέσεις στο τέλος Νο-
εμβρίου, ενώ καταγράφηκε ση-

μαντική αύξηση και της χορήγησης δα-
νείων, κυρίως για την αγορά στέγης αλλά
και για κατανάλωση. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος, στο τέλος Νοεμ-
βρίου, οι καταθέσεις στο σύνολο της οι-
κονομίας, αυξήθηκαν κατά 1,668 δισ. ευ-
ρώ, φτάνοντας στα 173,37 δισ. ευρώ. Πρέ-
πει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο είχε
παρατηρηθεί «κοιλιά» στο σύνολο των
καταθέσεων, καθώς αυξήθηκαν κατά 430
εκατ. ευρώ, ενώ από τον Ιούλιο του 2019,
όταν σημειώθηκε η κυβερνητική αλλαγή,
έως το τέλος Νοεμβρίου 2021, οι καταθέ-
σεις έχουν αυξηθεί κατά 40 δισ. ευρώ. 

Οι επιχειρήσεις
Τον Νοέμβριο, οι καταθέσεις νοικοκυ-

ριών και επιχειρήσεων σημείωσαν καθα-
ρή αύξηση κατά 1,883 δισ. ευρώ, έχοντας
ως εφαλτήριο την εκτίναξη του υπολοί-
που των τραπεζικών λογαριασμών των
επιχειρήσεων, κατά 2,057 δισ. ευρώ. Τον
ίδιο μήνα, οι καταθέσεις της Γενικής Κυ-
βέρνησης μειώθηκαν κατά 164 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι αύξησης κατά 419 εκατ. ευρώ
τον Οκτώβριο, ως αποτέλεσμα της διάθε-

σης επιπλέον δαπανών για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά
και της ενεργειακής κρίσης. 

Τα νοικοκυριά
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μει-

ώθηκαν κατά 224 εκατ. ευρώ, κάτι που
συνδέεται με τις αυξημένες δαπάνες για
την αγορά προϊόντων κατά την Black Fri-
day και τη Cyber Monday, αλλά και για την
πληρωμή του Φόρου Εισοδήματος, του
ΕΝΦΙΑ ή των δόσεων για την εξυπηρέτη-
ση οφειλών. Από τα στοιχεία προκύπτει
ότι οι επιχειρήσεις λόγω των αυξημένων
εισπράξεων της Black Friday αντέστρε-
ψαν την αρνητική επίπτωση του Οκτωβρί-
ου, όπου οι καταθέσεις είχαν παρουσιά-
σει μείωση κατά 454 εκατ. ευρώ. Επιπλέ-
ον, η αύξηση των καταθέσεων σε πολλές
περιπτώσεις συνδέεται με το γεγονός της
εφαρμογής του νέου αφορολογήτου ορί-
ου γονικών παροχών έως 800.000 ευρώ,
οι οποίες αναγνωρίζονται μόνο στην πε-
ρίπτωση που η συναλλαγή γίνεται μέσω
τραπεζικών λογαριασμών. 

Η αύξηση των καταθέσεων τον Νοέμ-
βριο επέτρεψε στις τράπεζες να χορηγή-
σουν περισσότερα δάνεια προς τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις. Η καθαρή
χρηματοδότησή τους αυξήθηκε κατά 1,1%
και ήταν θετική κατά 470 εκατ. ευρώ, ενώ
η συνολική καθαρή ροή χρηματοδότησης
προς την οικονομία ήταν θετική κατά
1,633 δισ. ευρώ, έναντι 1,239 δισ. ευρώ
στο τέλος Οκτωβρίου. Το τραπεζικό σύ-
στημα χορήγησε στις επιχειρήσεις δάνεια
ύψους 538 εκατ. ευρώ έναντι 148 εκατ.
ευρώ τον Οκτώβριο. Οι προαναφερόμε-
νες εξελίξεις στο μέτωπο των καταθέσε-
ων και των δανείων, σε συνδυασμό με τις
υψηλές προβλέψεις για τον τζίρο των επι-
χειρήσεων αλλά και τις ροές των τουρι-
στικών εισπράξεων τον Νοέμβριο, δεί-
χνουν ότι η άνοδος του ΑΕΠ θα κινηθεί
τουλάχιστον στο 8%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Εγκρίθηκαν 4 στρατηγικές
επενδύσεις - «Πράσινο
φως» στην Pfizer

Τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις, ύψους
436 εκατ. ευρώ, από τις οποίες θα δημιουρ-
γηθούν 550 νέες θέσεις εργασίας, ενέκρινε
η Διυπουργική Επιτροπή, μεταξύ των οποί-
ων περιλαμβάνεται και της Pfizer στη Βό-
ρεια Ελλάδα. Οι τέσσερις επενδύσεις υπο-
γράφτηκαν από τους υπουργούς Αδ. Γεωρ-
γιάδη, Χρ. Σταϊκούρα, Κ. Σκρέκα, Βασ. Κικί-
λια, Λίνα Μενδώνη, Άκη Σκέρτσο και τον
αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης-Επενδύ-
σεων Ν. Παπαθανάση. Ειδικότερα, πρόκει-
ται για τις εξής επενδύσεις:

1. Δημιουργία διεθνούς κέντρου επιχει-
ρησιακών λειτουργιών και υπηρεσιών της
Pfizer στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη του νο-
μού Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολο-
γισμού 125 εκατ. ευρώ και 280 νέων θέσεων
εργασίας. 

2. Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας
με παραθεριστικές κατοικίες, χώρους τέ-
χνης και πολιτισμού, αναψυχής, άθλησης
καθώς και μαρίνα σκαφών της PLEPI LAND
DEVELOPMENT LTD, στην Ερμιόνη Αργολί-
δος, με προϋπολογισμό 119 εκατ. ευρώ και
δημιουργία 191 εποχικών θέσεων εργασίας
μόνιμου χαρακτήρα. 

3. Φωτοβολταϊκός σταθμός, ισχύος
250,00443 MWp, από την QAIR ΕΛΛΑΣ
Ενεργειακή στη Λάρισα, με προϋπολογισμό
160 εκατ. ευρώ και 30 νέες θέσεις πλήρους
και μερικής απασχόλησης. 

4. Εγκατάσταση Διαχείρισης Βιομηχανι-
κών Αποβλήτων από την ΕΛΒΙΟΚ MAE στον
Δήμο Τανάγρας Βοιωτίας, με προϋπολογι-
σμό 32 εκατ. ευρώ και 50 νέες θέσεις εργα-
σίας κατά τη λειτουργία.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης: «Τα
επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν, απο-
δεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής οικο-
νομίας και την εμπιστοσύνη που δείχνουν
στις προοπτικές της δυναμικές εταιρείες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό», υπο-
γραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της επένδυ-
σης από τον φαρμακευτικό κολοσσό Ρfizer.
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Αυξήθηκαν κατά 1,668 
δισ., φτάνοντας στα 173,37
δισ. - Ανοδικά και 
οι χορηγήσεις δανείων 
κυρίως για την αγορά στέγης

Νέο ρεκόρ 10ετίας 
για τις καταθέσεις 



T
α αρνητικά ημερήσια ρεκόρ
κρουσμάτων από την πανδημία,
μαζί με τα μέτρα που αναμένεται

να ληφθούν το αμέσως επόμενο διά-
στημα, αποτελούν βαρίδι για το ελληνι-
κό χρηματιστήριο. Όπως επισημαίνει ο
Πέτρος Στεριώτης, πιστοποιημένος
χρηματοοικονομικός αναλυτής, ο γενι-
κός δείκτης ταλαντώνεται πέριξ των
900 μονάδων από το προηγούμενο Πά-
σχα, ενώ συνεχίζει να του λείπει «αυτό
το κάτι», που θα τον εκτοξεύσει πάνω
από τα πολυετή υψηλά των 950 μονά-
δων. Οπωσδήποτε, τα πτωτικά σενάρια
διαψεύστηκαν, καθώς «οι αρκούδες
(bears) δεν βγήκαν στη σκηνή παρά
μόνο για περιορισμένες παραστάσεις»
και όποτε το έκαναν (βλ. «Μαύρη Παρασκευή» 26/11, λόγω μετάλλαξης Όμικρον), δημιούργησαν νέες ευκαιρίες εισόδου στους
αγοραστές. Τεχνικά και ξεκινώντας από τον γενικό δείκτη, οι επόμενες στηρίξεις στις 877, 870 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και
864 μονάδες (ύστατο «οχυρό» των αγοραστών). Οι αντιστάσεις στις 890-893 (διέρχονται οι εκθετικοί ΚΜΟ 30,60 και 90 ημερών),
895, 904, 909, 912, 927, 934 και 950 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι αντιστάσεις στις 2.148 (σπεύδουν οι
ΚΜΟ 60, 90 και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 2.175, 2.181, 2.200, 2.238 και 2.240 μονάδες (gap) και οι στηρίξεις στις 2.121, 2.101
(gap) και 2.095 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Alpha Bank: Στη Hoist
«κόκκινα» δάνεια 2,1 δισ. ευρώ

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ ανα-
κοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank,
σύναψε δεσμευτική συμφωνία με τη Hoist Fi-
nance AB (publ) αναφορικά με το Project Orbit
για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρε-
τούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων
Λιανικής Τραπεζικής συνολικού οφειλόμενου
υπολοίπου ύψους 2,1 δισ. ευρώ και συνολικής
λογιστικής αξίας
ύψους 1,3 δισ.
ευρώ με ημερο-
μηνία αναφοράς
την 31η/12/2020.
Το τίμημα της συ-
ναλλαγής έχει
συμφωνηθεί στα
108 εκατ. ευρώ ή 7,4% περίπου του συνολικού
οφειλόμενου κεφαλαίου και η συναλλαγή ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου
2022. Η υπογραφή του Project Orbit αποτελεί το
τρίτο σημαντικό ορόσημο σύμφωνα με το σχέ-
διο της τράπεζας για τη μείωση των ΜΕΑ μέσα
στο 2021, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τιτ-
λοποιήσεων Galaxy και Cosmos. Η συναλλαγή
συμβάλλει στην εξυγίανση του ισολογισμού της
Alpha Bank, μειώνοντας περαιτέρω τον δείκτη
ΜΕΑ κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες και ενι-
σχύοντας τη συνολική μη οργανική μείωση του
εν λόγω δείκτη που επιτεύχθηκε κατά το τελευ-
ταίο έτος σε περίπου 26 ποσοστιαίες μονάδες.

Trastor: Απόκτηση 20% κτιρίου 
στο Μαρούσι 

H Trastor ανακοίνωσε την απόκτηση ποσο-
στού 20% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος κυριό-
τητας επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρί-
ου Kronos Business Centre που βρίσκεται επί
της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 49 στο Μαρούσι
Αττικής και του οποίου η εταιρεία κατέχει ήδη
και το υπόλοιπο 80%. Πρόκειται για ένα σύγχρο-
νο, εξαιρετικής προβολής και τοποθεσίας,
τριώροφο κτίριο γραφείων, συνολικής επιφά-
νειας 4.736,78 τ.μ., το οποίο είναι μισθωμένο
στο σύνολό του. Το τίμημα για την απόκτηση του
ως άνω ποσοστού δικαιώματος κυριότητας επί
του ακινήτου ανήλθε σε 2.350.000 ευρώ.

Στη Vivartia το 75% 
της «Αραμπατζής»

Η Vivartia, κατόπιν λήψεως όλων των σχετικών
εγκρίσεων, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η συ-
ναλλαγή μεταβίβασης των μεριδίων των εταιρει-
ών Ελληνική Ζύμη ΑΕ και Άλεσις ΑΒΕΕ, προς την
εταιρεία Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ, συμφερόντων
του ομίλου. Έτσι, πλέον η Μπάρμπα Στάθης και ο
κ. Μιχαήλ Αραμπατζής κατέχουν αντίστοιχα το
75% και το 25% της Ελληνική Ζύμη και της Άλεσις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Optima bank υπέγραψε την επιχειρησιακή συμφωνία με το
υπουργείο Οικονομικών, με την οποία επισημοποιείται η συμμε-
τοχή της τράπεζας στο Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0», που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό και την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αποδεχόμενη τη δημόσια πρό-
σκληση του υπουργείου Οικονομικών προς τις τράπεζες, η Opti-
ma bank, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «δηλώνει
περήφανα την παρουσία της στην ιστορική αυτή εθνική προσπά-
θεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η υπογραφή
της επιχειρησιακής σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη για τη
διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων χρηματοδότησης προς την τρά-
πεζα και ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση των πρώτων δα-
νείων προς τις επιχειρήσεις». Με τη συμμετοχή της στο πρό-
γραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Optima

bank συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων και νέων
επενδύσεων, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Με δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 12,1% και CAD 15,6% σε pro forma επί-
πεδο «έκλεισε» το εννεάμηνο του 2021 η Attica Bank, όπως αναφέρει η τράπεζα
στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για τη συγκεκριμένη περίοδο. Η μεί-
ωση κόστους χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο 19% σε ετήσια βάση, ενώ αξιο-
σημείωτη ήταν η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 52% σε ετή-
σια βάση. Η Attica Bank κατέγραψε επίσης αύξηση καταθέσεων κατά 8,4% σε ετή-
σια βάση, ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις εννεαμήνου
2021 έφθασαν τα 257 εκατ. ευρώ. Ποσοστό 12,4% επί του ενήμερου δανειακού
χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων) έχει ενταχθεί στις ρυθμίσεις που ισχύουν λό-
γω Covid-19, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώ-
θηκε στο 34,1% και ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις στο 44,5%.

Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων και καθαρών εσόδων 

Νέες συμφωνίες για την Optima bank

Βαρίδι η Όμικρον για το χρηματιστήριο
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T
ον στόχο που είχε θέσει για 60% πανελλαδική
πληθυσμιακή κάλυψη του Cosmote 5G πέτυχε η
Cosmote, σε μόλις έναν χρόνο από την έναρξη

λειτουργίας του δικτύου 5ης γενιάς που πρώτη έφερε
στην Ελλάδα. Η Cosmote θέτει ως νέο στόχο να παρέχει
κάλυψη 5G στο 80% του πληθυσμού στο τέλος του 2022.
Ήδη από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Cosmote
5G, η αύξηση της κάλυψης προχώρησε με ταχείς ρυθ-
μούς, με αποτέλεσμα ο αρχικός στόχος για 50% πληθυ-
σμιακή κάλυψη να αναβαθμιστεί μέσα στη χρονιά σε
60%. Χάρη στις επενδύσεις της εταιρείας και την εντατι-
κή δουλειά των τεχνικών της, ο στόχος επετεύχθη. Σή-
μερα, το Cosmote 5G είναι το μεγαλύτερο δίκτυο 5ης γε-
νιάς στη χώρα, με την κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη να έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και το 90% αντίστοιχα.
Οι μέγιστες ταχύτητες του δικτύου ξεπερνούν το 1Gbps
σε συγκεκριμένες περιοχές. Η επέκταση του Cosmote
5G συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς στην ελληνική επι-
κράτεια, με στόχο να φτάσει σε 80% πληθυσμιακή κάλυ-
ψη μέχρι το τέλος του 2022. Πρόσφατες προσθήκες στις
περιοχές που απολαμβάνουν την εμπειρία του Cosmote
5G είναι οι: Αργολίδα, Ασπρόπυργος Αττικής, Βοιωτία,
Ελευσίνα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κόρινθος,
Μεσσηνία, Νότια Εύβοια, Σκύρος και Χαλκίδα. Μέχρι το
τέλος του 2022, το δίκτυο θα επεκταθεί περαιτέρω σε
Δωδεκάνησα, Ικαρία, Κρήτη Πελοπόννησο, Σάμο και
Στερεά Ελλάδα.

Με τζίρο άνω των 50 εκατ. 
ο όμιλος SABO 
O όμιλος SABO καταγράφει νέα ιστορικά επίπεδα
κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ενώ παράλληλα
επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού του
προγράμματος προετοιμάζοντας τη μετάβαση σε
ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη τα αμέσως
επόμενα έτη, σε πλήρη ευθυγράμμιση και με τους
στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει. Ειδικότερα, ο
κύκλος εργασιών του ομίλου αναμένεται για το 2021
να ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ με δυναμική άνοδο
κατά 33% σε σχέση με το 2020. Παράλληλα
εισέρχονται στην τελική φάση ολοκλήρωσης
επενδύσεις ύψους άνω των 3 εκατ. 

ΕΥΔΑΠ: Επικύρωσε τη συμφωνία
με το Ελληνικό Δημόσιο

Με ποσοστό θετικών ψήφων 99,96% επί των παρόντων
μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΕΥ-
ΔΑΠ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Δεκεμ-
βρίου 2021, προχώρησε σε επικύρωση της σύμβασης με
το Ελληνικό Δημόσιο. Στη σύμβαση, η οποία ακολουθεί
τον πρόσφατο νόμο 4812/2021, καθορίζονται οι όροι
ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ έως
το 2040, καθώς και οι όροι για την υπογραφή σύμβασης
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ), για τρία έτη. Με την επι-
κύρωση της συμφωνίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ και Ελληνικού
Δημοσίου, καθορίζεται η τιμή πώλησης του αδιύλιστου
νερού από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ, για τα
επόμενα 20 έτη, σε τιμή 40% χαμηλότερη από την προ-
ηγούμενη που ίσχυε για την περίοδο 2004-2013. Επίσης,
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ο συμ-
ψηφισμός οφειλών από το Ελληνικό Δημόσιο προς την
ΕΥΔΑΠ, και αντιστρόφως.

Τα ΕΛΠΕ στέκονται δίπλα σε παιδιά 
και οικογένειες με ανάγκη

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, πιστός στο όραμά του να
προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στη νέα γενιά, στηρίζει
αυτά τα Χριστούγεννα το έργο του οργανισμού «Κάνε-
Μια-Ευχή Ελλάδος» (Make-A-Wish). Μέσω αυτής της
πρωτοβουλίας, διαθέτει σε όλα τα παιδιά των νηπιαγωγεί-
ων και δημοτικών σχολείων των Δήμων Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μάνδρας, Μεγαρέων και Δέλτα Θεσσαλονίκης
12.500 «Αστέρια της Ευχής», υποστηρίζοντας έτσι τον ορ-
γανισμό για να εκπληρώσει τις ευχές των παιδιών με σο-
βαρές ασθένειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε αστέρι
έχει μία μοναδική αξία, καθώς βοηθά να εκπληρωθούν οι
ευχές έξι παιδιών του «Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος» που
διαμένουν στις περιοχές του Θριασίου και στη Θεσσαλο-
νίκη και πάσχουν από πολύ σοβαρές ασθένειες. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στην ιδιοκτησία της Νίκας περνά 
το ακίνητο στον Άγιο Στέφανο

Η ΠΓ Νίκας ΑΒΕΕ γνωστοποίησε ότι στις 23/12/2021
υπεγράφη η εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%)
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Επεν-
δυτικής Περιουσίας Ανώνυμος Εταιρεία» και τον δια-
κριτικό τίτλο «ΑΕΠ Κεφαλαρίου ΑΕ». Το συνολικό τίμη-
μα ανήλθε στο ποσό των 15.231.213 ευρώ, εξοφλήθηκε
ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμφωνητικού
αγοράς μετοχών και χρηματοδοτήθηκε με μακροπρό-
θεσμο δανεισμό. Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΠ Κε-
φαλαρίου ΑΕ είναι η αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν
γένει η εκμετάλλευση ακινήτων. Η ΑΕΠ Κεφαλαρίου ΑΕ
είναι ιδιοκτήτης και εκμισθωτής του ακινήτου επί του
οποίου ευρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και
τα γραφεία της εταιρείας ΠΓ Νίκας ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 2020, η ΑΕΠ Κεφα-
λαρίου ΑΕ δεν απασχολούσε προσωπικό, είχε μετοχικό
κεφάλαιο 144.000 ευρώ, καθαρή θέση 17.458.285 ευρώ
και μηδενικό δανεισμό. Με την εξαγορά αυτή το ακίνη-
το του Αγίου Στεφάνου περιέρχεται στην ιδιοκτησία του
Ομίλου Νίκας, ο οποίος έχει πλέον την πλήρη δυνατό-
τητα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών
του εγκαταστάσεων.

P&G Ελλάς: Αυξημένος κατά 6,6% 
ο τζίρος της, μείωση κερδών

Βελτιωμένες κατά 6,6% ήταν οι πωλήσεις που κατέ-
γραψε η Procter & Gamble Ελλάς στη χρήση 2020-
2021 που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του τρέχον-
τος έτους, καθώς ανήλθαν σε 254,7 εκατ. ευρώ, από
238,9 εκατ. την αμέσως προηγούμενη ετήσια χρήση.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της πολυεθνι-
κής στην οικονομική της έκθεση, η αύξηση αυτή εί-
ναι «αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης στον κα-
ταναλωτή, στην εστίαση, στην καινοτομία και στη δη-
μιουργία αξίας στις κατηγορίες προϊόντων στις οποί-
ες επιχειρεί». Προσθέτει μάλιστα ότι «το 2021, εν μέ-
σω ακόμα της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, οι
κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, παρέ-
μειναν στο επίκεντρο της προσοχής των καταναλω-
τών και ήταν σημαντικό το γεγονός ότι μπορέσαμε να
εξυπηρετήσουμε αυτές τις καθημερινές ανάγκες
εστιάζοντας στην απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγο-
ράς με τα απαραίτητα προϊόντα προσωπικής υγείας
και υγιεινής που οι καταναλωτές χρειάζονταν περισ-
σότερο από ποτέ, επιταχύνοντας ταυτόχρονα την και-
νοτομία για να ανταποκριθούμε στις νέες μεταβαλλό-
μενες ανάγκες τους, σε ό,τι αφορά τη φροντίδα του
σπιτιού και της οικογένειάς τους».
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Cosmote: 80% κάλυψη 5G
έως το τέλος του 2022
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Σ
ήμερα, Πέμπτη, είναι προγραμ-
ματισμένη η συνάντηση μεταξύ
του υπουργού Υγείας Θάνου
Πλεύρη και του προέδρου της

Super League 1 Γιώργου Μποροβήλου,
της αναπληρώτριας προέδρου Κάτιας Κο-
ξένογλου και δυο εκπροσώπων από την
ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, και οι πληροφο-
ρίες της «Political» αναφέρουν ότι δεν
υπάρχει ατζέντα! 

Η αντιπροσωπεία της Super League 1
θα συναντηθεί με τον υπουργό και απλώς
θα ζητήσει την άρση της απόφασής του για
πληρότητα 10% στα γήπεδα, με μάξιμουμ
θεατές τους 1.000 και να εισέρχονται μόνο
οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Αυτό
που αποφάσισαν οι «επενδυτές» στο
έκτακτο ΔΣ της Λίγκας. 

Οι αντιπρόσωποι της Super League 1
δεν έχουν να προτείνουν κάτι στον
Πλεύρη, δεν θα δεσμευτούν για καμία
από μέρους τους ενέργεια που θα πε-
ριορίσει την τρομακτική εξάπλωση της
μετάλλαξης Όμικρον, αν επιτραπεί η εί-
σοδος 15.000 θεατών (τόσο είναι τα
διαρκείας των «μεγάλων»), όπως ζη-
τούν να εισέρχονται στο γήπεδο. 

Δεν συζήτησαν ποτέ στην έκτακτη τη-
λεδιάσκεψη τρόπους που θα μπορούσαν
οι ίδιοι να διευκολύνουν το έργο της κυ-
βέρνησης, προκειμένου να συμβάλουν
στην περιφρούρηση της υγείας των «πε-
λατών» τους στην κερκίδα. Μόνο ζητούν.
Συνεπώς, είναι περίπου άνευ ουσίας η
σημερινή συνάντηση με τον υπουργό
Πλεύρη, από τη στιγμή που ίδιοι απο-

φεύγουν να αναλάβουν την οποιαδήποτε
ευθύνη. 

Επιχείρημά τους είναι πως δεν μπο-
ρούν να κάνουν διακρίσεις και να βά-
λουν στο γήπεδο μόνο 1.000 άτομα, όταν
τα εισιτήρια διαρκείας για την καθεμιά
από τις «μεγάλες» ΠΑΕ είναι 15.000 πε-
ρίπου. Τα εισιτήρια διαρκείας, ωστόσο,
έχουν δοθεί και στους σκληροπυρηνι-
κούς οπαδούς, όχι μόνο στους φιλήσυ-
χους και εμβολιασμένους. 

Ποιος θα ελέγχει τους 5.000 φανατι-
κούς αν πράγματι έχουν εμβολιαστεί και
αν φοράνε τη μάσκα τους την ώρα του
αγώνα, που όπως έδειξε η τηλεόραση δεν
την έχουν καν κρεμασμένη στα αυτιά
τους; Η αντιπροσωπεία που θα πάει σήμε-
ρα στον Πλεύρη θα ζητήσει τους ελέγχους

να τους κάνει το κράτος, δεν είναι διατε-
θειμένοι να επωμιστούν κανένα οικονομι-
κό βάρος. Κατά πώς γράφτηκε στον Τύπο
και είναι υπό συζήτηση σε ένα γενικότερο
πλαίσιο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σκέφτεται
να κλείσει τελείως τη Λεωφόρο στα
ντέρμπι με τον Άρη στις 5 Ιανουαρίου και
τον Ολυμπιακό στις 16 του ίδιου μήνα.

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σήμερα η συνάντηση με τη 
Super League 1, καμία πρόταση
από τους «επενδυτές», 
μόνο αιτήματα για την 
πληρότητα 10% των γηπέδων

Στον Πλεύρη χωρίς ατζέντα!



Σούπερ ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ έβγαλε η κλήρωση
του Κυπέλλου Ελλάδος στους «8» της διοργάνωσης
και ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με τον
Ολυμπιακό ή τον Παναιτωλικό στον ημιτελικό! Πιο
εύκολη ήταν η κλήρωση για τον Άρη και τον Παναθη-
ναϊκό, που θα παίξουν μεταξύ τους στον ημιτελικό,
αν προκριθούν στα προημιτελικά σε βάρος της Λα-
μίας και της Αναγέννησης Καρδίτσας αντίστοιχα. Τα
ζευγάρια των προημιτελικών: Άρης - Λαμία, Παναι-
τωλικός - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Αναγέννηση
Καρδίτσα και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ. Οι πρώτοι αγώνες θα γί-
νουν 18-20 Ιανουαρίου και οι επαναληπτικοί 25-27
Ιανουαρίου. Η κλήρωση των ημιτελικών: Άρης ή Λα-
μία - Παναθηναϊκός ή Αναγέννηση Καρδίτσας και
Παναιτωλικός ή Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ. Τα πρώ-
τα ματς των ημιτελικών στις 8-10 Φεβρουαρίου και
οι επαναληπτικοί στην 1-3 Μαρτίου. Την κλήρωση
έκανε ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 με την Εθνι-
κή μας ομάδα Κώστας Κατσουράνης.

Κλήρωση Κυπέλλου: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στους «8», 
ο νικητής με Ολυμπιακό ή Παναιτωλικό στους «4»

Λόγω υποτίμησης 
της τουρκικής λίρας

Η πρωτοπόρος του τουρκικού πρωταθλήμα-
τος Τράμπζονσπορ, των Μπακασέτα και Σιώπη,
ενδιαφέρθηκε για την αγορά του διεθνούς Ισ-
λανδού κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ, Σβέ-
ριρ Ίνγκασον, αλλά έκανε πίσω. Γιατί; Διότι με
τις συνεχείς υποτιμήσεις της τουρκικής λίρας η
τιμή του παίκτη του «δικεφάλου» ανεβαίνει κά-
θε στιγμή και οι τουρκικές ομάδες είναι υπο-
χρεωμένες στη λιτότητα.

Σε τεχνητό κώμα ο Σουμάχερ

Σαν σήμερα, πριν από οκτώ χρόνια, ο Γερμανός
πιλότος της Φόρμουλα 1 χτύπησε σοβαρά στο κε-
φάλι του κάνοντας σκι. Οι γιατροί εξετάζουν την
περίπτωση να υποβληθεί σε μία ακόμα επέμβαση
στον εγκέφαλο, αφού τον ρίξουν σε τεχνητό κώ-
μα, προκειμένου να μειωθεί η πίεση. Η κατάστα-
σή του παραμένει σοβαρή. Οι πληροφορίες για

αυτόν βγαίνουν με το σταγονόμετρο.

Τιμωρία του Άρη
ζητάει η οικογένεια

Τσουμάνη
Προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο

της ΕΠΟ εναντίον της ΠΑΕ Άρης θα κάνει η
οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή

Νίκου Τσουμάνη, που αυτοκτόνησε. Η οικογέ-
νεια θα ζητήσει την τιμωρία του Άρη, γιατί δεν
εξόφλησε τα χρωστούμενα των 30.000 ευρώ. Το
ποσό αυτό σωρεύτηκε από την προηγούμενη δι-
οίκηση, όχι από αυτήν του Θόδωρου Καρυπίδη,
αλλά σύμφωνα με τον νόμο οι ΠΑΕ έχουν συνέ-
χεια. Ο Καρυπίδης υποσχέθηκε να ξεπληρώσει
σε δυο δόσεις.

Κάρι, ο «βασιλιάς 
των τριών πόντων»

Ο Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
έσπασε το φράγμα των 3.000 τριπόντων και έγινε
ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που το
καταφέρνει. Στο περασμένο παιχνίδι με τους
Νάγκετς, όπου οι Ουόριορς έχασαν στην έδρα
τους με 89-86, ο Κάρι σκόραρε τρίποντο για 175ο
σερί ματς. Δεύτερος στα τρίποντα είναι ο Ρέι Άλεν
με 2.973.

Μετά το δεκαήμερο καραντίνας λόγω νόσησης από κορονοϊό, ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο επανήλθε δριμύτερος. Αυτή τη φορά
οδήγησε τους Μπακς σε νίκη 127-110 επί των Μάτζικ μέσα στο
Ορλάντο. Αν και φορτώθηκε νωρίς με φάουλ, γέμισε τη στατιστι-
κή του (28 πόντοι, 9/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 6 ριμ-
πάουντ, 6 ασίστ σε 29:34). Οι Μπακς έχουν συντελεστή 23-13 σε
νίκες-ήττες και παρέμειναν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας
της ανατολικής περιφέρειας. 

Ήττα της 
Λίβερπουλ, 

στο -6 
από τη Σίτι

Η Λίβερπουλ με τον Κώστα Τσιμίκα στην ενδεκάδα της έχασε 1-0 εκτός έδρας από τη Λέστερ και
απομακρύνθηκε έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι. Το γκολ, ο Λούκμαν στο 59’. Στο πρώτο
μέρος η Λίβερπουλ έχασε πολλές ευκαιρίες, με αποκορύφωνα το πέναλτι του Σαλάχ στο 16’, το οποίο
απέκρουσε ο Δανός γκολκίπερ Κάσπερ Σμάιχελ, γιος του θρυλικού Πίτερ Σμάιχελ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
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Ο Γιάννης «πετάει» μετά την καραντίνα
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Δ
ιάσημα ζευγάρια αντάλλαξαν όρκους αγά-
πης και πίστης, κάνοντας μια νέα αρχή μέ-
σα στο 2021. Κορυφαίος γάμος της χρονιάς
ήταν η βασιλική ένωση του πρίγκιπα Φιλίπ-

που Γκλύξμπουργκ (γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντί-
νου και της Άννας Μαρίας) με την Ελβετίδα billionaire
Νίνα Φλορ σε μια ονειρική θρησκευτική τελετή στην
ανθοστολισμένη Μητρόπολη Αθηνών, τον περασμένο
Οκτώβριο.

Η Αθήνα έζησε μοναδικές στιγμές και πλήθος κό-
σμου βγήκε στους δρόμους περιμετρικά του ιστορικού
ναού για να χαιρετήσει με ενθουσιασμό το όμορφο
ζευγάρι. Χρυσοί κληρονόμοι, βασιλικές οικογένειες
αλλά και Α-listers ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους.

Έναν μήνα νωρίτερα, η «βασίλισσα των τάνκερ»
Κλέλια Χατζηιωάννου παντρεύτηκε κάτω από άκρα
μυστικότητα τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Σκορίλα.
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου στο Παλαιό Ψυχικό, με παρανυφάκια
τα παιδιά τους, Άννα και Λουκά. Η χλιδάτη δεξίωση δό-
θηκε στον πύργο της εφοπλίστριας στα βόρεια προ-
άστια, με την Άννα Βίσση να αναλαμβάνει την ψυχαγω-
γία των VIP καλεσμένων. 

Στο γραφικό χωριό του Μετσόβου, το Μεγάλο Πά-
πιγκο, ο εφοπλιστής Αντώνης Λαιμός και η σύντροφός
του Μαρίκα Αράπογλου «χόρεψαν τον Ησαΐα» παρα-
δοσιακά, με φόντο τις απέραντες καταπράσινες πλα-

γιές της Τύμφης. Το pro wedding party διήρκεσε τρεις
ημέρες! 

Με το αυγουστιάτικο φεγγάρι ολόγιομο, η διεθνούς
φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Μαίρη Κατράντζου
παντρεύτηκε τον επί πολλά χρόνια αγαπημένο της Μάριο
Πολίτη, στις Σπέτσες. Ο Μύρωνας Στρατής φέτος εγκα-
τέλειψε την εργένικη ζωή. Ο τραγουδιστής και μπαμπάς,
λίγο μετά τη βάφτιση του γιου του, ντύθηκε γαμπρός στο
πλευρό της αγαπημένης του Κατερίνας Ζαρπάδα.

Μυστικός πολιτικός γάμος στην αγαπημένη τους
Ύδρα για τον Κωστή Μαραβέγια και την Τόνια Σωτηρο-
πούλου παρουσία μόλις δέκα προσκεκλημένων.

Στο ίδιο νησί επέλεξαν να παντρευτούν η Παναγιώτα
Βλαντή και ο Γιάννης Βλάχος, με τη διάσημη νύφη να
φτάνει στην εκκλησία με καΐκι!

Κάτω από άκρα μυστικότητα, η ηθοποιός Ευγενία
Δημητροπούλου και ο νευροχειρουργός Στέλιος Βλα-
τάκης αντάλλαξαν όρκους αγάπης στο Δημαρχείο Κη-
φισιάς και επέλεξαν για ταξίδι του μέλιτος τη Σαντορί-
νη. Στη Σύρο, το νησί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε,
ντύθηκε νυφούλα η Δανάη Μιχαλάκη. Η ηθοποιός
παντρεύτηκε τον συνάδελφό της Γιώργο Παπαγεωργί-
ου, γιο της Φιλαρέτης Κομνηνού.

Στο κλαμπ των παντρεμένων και ο άλλοτε περιζήτη-
τος εργένης Άκης Πετρετζίκης! Ο γνωστός σεφ ανέβη-
κε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη μαμά του γιου του,
Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ.

• Σφίγγει ο κλοιός για την αποκάλυ-
ψη του ονόματος του παρουσιαστή-
δημοσιογράφου μετά τη μήνυση
από πρώην σύντροφό του για «ροζ»
βίντεο.

• Πρεμιέρα τη Δευτέρα 3 Ια-
νουαρίου για την πολυδια-
φημισμένη σειρά του Mega
«Σκοτεινή θάλασσα».

• Θερίζει ο κορονοϊός στη showbiz.
Θετικός ο Αντώνης Βλοντάκης μετά
την τρίτη δόση του εμβολίου, αλλά
και ο ηθοποιός Μιχάλης Λεβεντο-
γιάννης.

• Εκτός «Συνδέσεων» στην
ΕΡΤ οι παρουσιαστές Κώ-
στας Παπαχλιμίντζος και
Χριστίνα Βίδου. Διαγνώστη-
καν με κορονοϊό.

• Ο Γιώργος Θεοφάνους νοσεί επί-
σης με Covid-19.

• Κρούσμα εντοπίσθηκε στον
θίασο του έργου «Ανθισμέ-
νες μανόλιες». Αναβλήθηκαν
δύο παραστάσεις.

• Η Τζένη Μπαλατσινού και η κόρη
της Αλεξάνδρα απόλαυσαν ατελεί-
ωτες ώρες σκι σε χιονοδρομικό
κέντρο του Μετσόβου.

• Πέντε κλήσεις «έφαγαν»
στο ταξίδι του μέλιτος στην
Ιταλία ο Γιώργος Παπαγεωρ-
γίου και η Δανάη Μιχαλάκη,
λόγω διαφορετικού ΚΟΚ!

• Η Βίκυ Χατζηβασιλείου είναι η
αποψινή καλεσμένη της Αννίτας
Πάνια στο «Ανοιχτά» του Open.

• Φήμες θέλουν τη Μαρία
Σολωμού ζευγάρι με τον δη-
μοφιλή τράπερ Mente
Fuerte.

• «Αν γινόταν η ζωή μου σενάριο, θα
ήταν το μεγαλύτερο best seller. Αλ-
λά δεν γίνεται, γιατί ζουν πάρα πολ-
λοί», αποκάλυψε η Μιμή Ντενίση!

The royal wedding
και άλλοι εννέα
παραμυθένιοι γάμοι



Λύγισε on air

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν την Τρίτη από τον
θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου και ο αδελφός
του Αντρέας απαρηγόρητος θρηνεί καθημερινά
για την απουσία του. «Είναι μια μαύρη, σκληρή
επέτειος για μένα. Ο Θάνος έφυγε, το έργο του
παραμένει. Είναι ζωντανός μέσα από τα τραγού-
δια του. Αλλά είναι και ζωντανός μέσα από την οι-
κογένειά του. Ζει στις καρδιές, στο μυαλό, στη
φωνή της οικογένειάς του και τη δική μου. Τον
αγαπάω», εξομολογήθηκε με δάκρυα στα μάτια
στη «Super Κατερίνα».

Έτοιμη για την Πρωτοχρονιά

Σε πυρετώδεις πρόβες βρίσκεται η Νάντια
Κοντογεώργη, η οικοδέσποινα (για δεύτερη
χρονιά) του εορταστικού πρωτοχρονιάτικου
live, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. «Με πολύ μεγάλη χαρά θα παρου-
σιάσω την αλλαγή του χρόνου στο ΚΠΙΣΝ με τη
φωτεινή ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά.
Νιώθω ήδη ευγνώμων για τη συνεργασία με
την Εθνική Λυρική Σκηνή. Άλλωστε τι καλύτε-
ρο από τη μουσική και τη συγκίνηση που θα
μας προσφέρουν αυτοί οι σπουδαίοι διεθνείς
καλλιτέχνες», ανακοίνωσε στο Instagram.

Πρωινό χουζούρι στα ζεστά για
την Καίτη Γαρμπή. Χωμένη στα
παπλώματα και φορώντας τις πι-
τζαμούλες της, η δημοφιλής τρα-
γουδίστρια πόζαρε αγουροξυ-
πνημένη στο Instagram, ανακοι-
νώνοντας με τον πρώτο αχνιστό
καφέ της ημέρας: «Ξύπνησε πριν
από λίγο και θα μείνει στο ζεστό
κρεβατάκι της να απολαύσει μια
ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία
ενώ έξω βρέχει! Ευγνώμων γι’
αυτή την πολυτέλεια σε τέτοιους
δύσκολους καιρούς».

Η πολυτέλεια 
της ξάπλας!

Γενέθλια με 
μια δυνατή ευχή

Τ
έσσερα χρόνια μαζί και ευτυχισμένοι! Η Ελεονώρα Με-
λέτη και ο σύζυγός της Θοδωρής Μαροσούλης είχαν
επέτειο γάμου και αυτό έγινε η αφορμή για την παρου-

σιάστρια του Mega να κάνει αποκαλύψεις. Η δημοσιογράφος,
σε ένα μακροσκελές ποστ, κατέγραψε τα ελαττώματα του αγα-
πημένου της και είχε λόγο: «Να ξεκινήσω με το ότι είναι μι-
κρότερος! Ξέρεις τι σημαίνει να σε λένε Κούγκαρ; Κι απαντώ:
Ξέρεις τι είναι να έχεις ΤΟ τεκνό; Δεύτερον, έχει τις χειρότερες
παντόφλες που έχω δει στη ζωή μου. Τρίτον, έχει σχεδόν εμ-
μονική πειθαρχία κι εμένα αυτό με σκοτώνει, γιατί είμαι “ό,τι
να ’ναι”! Πάντα τον περιμένω να ετοιμαστεί για να φύγουμε.
Μην περιμένετε να πω τα καλά του, κι αυτό γιατί απλά δεν εί-
μαι χαζή! Δεν έχουμε πολλά στιγμιότυπα στα social γιατί δεν
θέλω να τον βλέπουν πολλά μάτια».

Σε κατάσταση σοκ
Γνωστός του Τρύφωνα Σαμαρά ήταν ο διαρρήκτης με τον
οποίο ήρθε τετ α τετ ο κομμωτής μέσα στο διαμέρισμά του.
Την αποκάλυψη έκανε ο κομμωτής: «Όταν του έβγαλαν την
κουκούλα έπαθα σοκ. Τον έβαζα στο σπίτι μου. Μου είχε
κλέψει το κλειδί και επί ενάμιση χρόνο με έκλεβε. Δεν θα
κινηθώ νομικά, είπε ότι θα μου γυρίσει όλα τα πράγματα».

Happy birthday έκπληξη επιφύλαξε ο θίασος
της παράστασης «Hair» στην πρωταγωνίστρια
του μιούζικαλ Μαίρη Συνατσάκη. Η εορτάζουσα
έσβησε τα κεράκια on stage και αργότερα απο-
κάλυψε την ευχή που έκανε: «Θέλω του χρόνου
να μην έχουμε κάνει τεστ για να βρεθούμε, να
μη φοράμε μάσκες, να μην κρατάμε αποστά-
σεις, να μη χάνονται τόσοι άνθρωποι καθημερι-
νά. Θέλω του χρόνου να αγκαλιαζόμαστε ξανά
ελεύθερα».
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Επέτειος γάμου



Η
εγκυμοσύνη μέσα στις γιορτές δίνει μια
γλυκιά προσμονή στις εγκύους. Μαζί με
το άγχος, την αγωνία και την κούραση
έρχονται η χαρά των εορτών αλλά και τα

πλούσια εδέσματα σε καλέσματα και τραπέζια.
«Κανείς δεν πρόκειται να σας απαγορεύσει αυτή

την περίοδο μικρές διατροφικές παρασπονδίες,
αλλά απέναντι σε κάποιες λιχουδιές θα πρέπει να
παραμερίσετε την όποια παρόρμηση έχετε και να
φερθείτε συνετά. Στο εορταστικό τραπέζι, σε κά-
ποιο κάλεσμα ή σε μια απλή έξοδο, να θυμηθείτε
ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να αποφεύγονται
εντελώς, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το μω-
ρό σας και τη δική σας υγεία», λέει ο δρ Ιωάννης
Βασιλόπουλος, μαιευτήρας-χειρουργός-γυναικο-
λόγος, με εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ενδο-
κρινολογία και την Υποβοηθούμενη Αναπαραγω-
γή. Ο ειδικός μάς εξηγεί τι δεν πρέπει να κατανα-
λώσει η έγκυος: 

«Το ποτό παίζει ρόλο στις χριστουγεννιάτικες
γιορτές, αλλά φέτος θα πρέπει να το ξεχάσετε.
Όταν είστε έγκυος, το καλύτερο που έχετε να κάνε-
τε είναι να αποφύγετε εντελώς το αλκοόλ. Οι μέλ-
λουσες μητέρες πρέπει να αποφεύγουν ορισμένα
είδη τυριού επειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
για τη λοίμωξη λιστερίωση. Η λιστερίωση μπορεί
να προκαλέσει αποβολή ή επιπλοκές κατά τον το-

κετό. Έτσι, στην εγκυμοσύνη πρέπει να αποφεύ-
γονται τα τυριά ωρίμανσης όπως το μπρι, το κα-
μαμπέρ, το μπλε τυρί Δανίας, η γκοργκοντζόλα και
το ροκφόρ. Επίσης το κατσικίσιο τυρί που έχει ωρι-
μάσει με μούχλα, το σεβρ, πρέπει να αποφεύγεται. 

Μπορούν να καταναλώνονται σκληρά τυριά
όπως το τσένταρ, το ένταμ, το έμενταλ, το γκούντα,
η παρμεζάνα, το τυρί τύπου κότατζ, η μοτσαρέλα, η
φέτα και το χαλούμι. Το ψάρι είναι μια εξαιρετική
πηγή βιταμινών και μετάλλων για εσάς και το μωρό
σας, όπως όλοι γνωρίζουν. Οι έγκυοι μπορούν να

τρώνε μία ή δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, αλλά
όχι παραπάνω. Τα μαγειρεμένα οστρακοειδή και
θαλασσινά είναι ασφαλή για κατανάλωση και κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Υπάρχουν, όμως,
και κάποια ψάρια που χαρακτηρίζονται από υψη-
λές συγκεντρώσεις υδραργύρου, όπως ο ξιφίας
και το κοκκινόψαρο. 

Αυτά τα ψάρια περιέχουν περισσότερο υδράρ-
γυρο από άλλα, κάτι που θα μπορούσε να επηρεά-
σει το μωρό σας. Ωμά αυγά σε αυτή τη φάση της
ζωής σας δεν επιτρέπονται. Τα προσυσκευασμένα
μαγειρεμένα κρέατα όπως το ζαμπόν είναι ασφαλή
για κατανάλωση στην εγκυμοσύνη. Τα άψητα αλ-
λαντικά, όπως το σαλάμι, το προσούτο, το τσορίσο
και το πεπερόνι δεν είναι ασφαλή. Τα πατέ -οποι-
αδήποτε, ακόμη και τα φυτικά- είναι στην απαγο-
ρευμένη λίστα, γιατί μπορεί να περιέχουν λιστέρια.
Επιπλέον, το συκώτι που αποτελεί συστατικό σε
πολλά πατέ πρέπει να αποφεύγεται στην εγκυμο-
σύνη λόγω υψηλών επιπέδων βιταμίνης Α, η οποία
με τη σειρά της μπορεί να βλάψει το μωρό σας».
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο ειδικός εξηγεί τι δεν πρέπει 
να καταναλώσει μια 
γυναίκα σε ενδιαφέρουσα

Με μέτρο η σοκολάτα
«Δεν απαγορεύεται να φάτε μια σοκολάτα,
αλλά προσέξτε την καφεΐνη. Μπορεί αυτή την
περίοδο να βρεθείτε μπροστά σε πολλούς σο-
κολατένιους πειρασμούς και δεν είναι κακό
να υποκύψετε, αλλά με μέτρο, γιατί η σοκο-
λάτα περιέχει καφεΐνη. Δεν πρέπει να λαμ-
βάνετε περισσότερο από 200 mg καφεΐνης
την ημέρα, όσο δηλαδή περιέχει ένα φλιτζάνι
καφέ. Η σοκολάτα γάλακτος συνήθως περιέ-
χει λιγότερο από 10 mg ανά 50 g και η μαύρη
σοκολάτα λιγότερο από 25 mg ανά 50 g», εξη-
γεί ο κ. Βασιλόπουλος.

δρ Ιωάννης Βασιλόπουλος,
μαιευτήρας-χειρουργός
-γυναικολόγος

Οι διατροφικές παγίδες
για εγκύους στις γιορτές



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)
Ανοίγει για εσάς μια περίοδος ευκαιριών σε
επαγγελματικά θέματα, που μπορεί να ολο-
κληρωθούν τους επόμενους μήνες ανάλογα
με το δεκαήμερο που ανήκετε. Φροντίστε σή-
μερα να αποφύγετε την τάση που έχετε για μι-
κροατυχήματα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η μέρα θα σας δημιουργήσει κακή εκτίμηση
σε οικονομικά θέματα, και θα πρέπει να απο-
φύγετε τις συναλλαγές με αναξιόπιστα πρό-
σωπα. Ίσως, μάλιστα, να δημιουργηθεί έντα-
ση με το αγαπημένο σας πρόσωπο για οικο-
νομικούς λόγους. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι Δίδυμοι του δεύτερου δεκαημέρου θα πρέ-
πει να προσέξετε τα πράγματα με την υγεία
σας, όπως επίσης εσείς του τρίτου δεκαημέ-
ρου θα πρέπει να κάνετε καλές συμφωνίες για
ένα οικονομικό θέμα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Εσείς που έχετε γεννηθεί την πρώτη μέρα,
έχετε την τύχη με το μέρος σας, ενώ και τα άλ-
λα δύο δεκαήμερα θα έχετε έναν λόγο για να
νιώσετε καλύτερα. Αν και η Σελήνη περνά
από ταραγμένα νερά, εσείς απλώς δέχεστε
μια καλή στιγμή, που θα σας ευνοήσει κυρίως
συναισθηματικά.

Λέων
(23/7-22/8)
Εσάς τα Λιοντάρια, η ένταση των ημερών
δεν θα σας αφήσει, οπότε μη θέλετε όλα να
τα έχετε στην εντέλεια και να φροντίζετε,
πάνω από τις δυνατότητές σας, τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα. Χαλαρώστε λίγο και
χαρείτε το τέλος αυτής της χρονιάς. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, τα καλά νέα είναι
μπροστά σας, κυρίως για όσους ανήκετε στις
πρώτες μέρες. Θα υπάρξουν εξελίξεις στην
προσωπική σας ζωή και θα έχετε καλές ειδή-
σεις εσείς του τρίτου δεκαημέρου. Βέβαια,
μην ξεχνάτε ότι το προσωπικό ωροσκόπιο θα
παίξει σημαντικό ρόλο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Εσείς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου θα
έχετε μια έντονη αντιπαράθεση με πρόσω-
πα που έχετε κάποιες εκκρεμότητες. Εσάς
των πρώτων ημερών, ίσως ένα θέμα υγεί-
ας ή εργασίας να σας απασχολήσει έντονα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σας δημιουργεί
μια έντονη συναισθηματική κατάσταση, που
δεν ξέρετε πώς να τη διαχειριστείτε. Φροντί-
στε να έχετε δεύτερες και τρίτες σκέψεις, κάθε
φορά που θα σας αναφέρουν κάτι και μην πι-
στεύετε πρόσωπα που κάτι θέλουν από εσάς. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί 2, 3, 4/12, η μέ-
ρα αυτή θα είναι αρκετά δύστροπη και επι-
κίνδυνη. Οι Τοξότες του τρίτου δεκαημέρου
είστε έτοιμοι για μια οικονομική συμφωνία,
ενώ για εσάς του πρώτου δεκαημέρου κά-
ποιο πρόσωπο μπαίνει στη ζωή σας και σας
αναστατώνει. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα νιώσετε ότι η επικοινωνία, τα ταξίδια
και οι σπουδές θα έχουν να σας δώσουν
κάτι παραπάνω από τις προσδοκίες σας.
Φροντίστε να ανοίξετε γενικότερα τα φτε-
ρά σας σε πνευματικούς ορίζοντες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αρχίζει για εσάς μια πολύ καλή περίο-
δος, όπου οι οικονομικές απολαβές θα
έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Ο
Δίας αγγίζει τον τομέα των οικονομικών
σας υποθέσεων, βάζοντας την τύχη στις
συναλλαγές σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Δίας, όπως ανέφερα και στις χθεσινές
προβλέψεις, θα φροντίσει την προσωπική
σας ανάπτυξη. Μπορεί να σας δώσει κάτι που
θα πρέπει να το εκτιμήσετε σωστά, γιατί το
πέρασμα του Δία από τη γενέθλια θέση του
Ήλιου σας θα επιστρέψει ύστερα από δώδε-
κα χρόνια.
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Aπό χθες ο ευεργέτης πλανήτης Δίας βρίσκεται στο
ζώδιο των Ιχθύων, μια θέση πάρα πολύ καλή για
την επέκταση, την αισιοδοξία και την καλοτυχία.
Στο ζώδιο των Ιχθύων είναι συγκυβερνήτης με τον

Ποσειδώνα και κυρίαρχος, οπότε θα βγάλει τα θετικά του
στοιχεία. Ακόμη και σε μια τεταμένη περίοδο που τα
πάντα βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπου θεριεύει η
ανασφάλεια και μέσα σε όλα αυτά, βρίσκεται στο υψηλό
της σημείο μια πανδημία. Η μέρα, φυσικά, έχει πολλές
μεμονωμένες πλανητικές όψεις, αλλά η νέα θέση του Δία
είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, που θα έχει μεγάλη
επιρροή πρωτίστως στις ζωές των Ιχθύων και Παρθένων,
έως τον Μάιο 2022 και από τέλη Οκτωβρίου 2022 έως τις
20 Δεκεμβρίου 2022. Σήμερα, βέβαια, η Σελήνη συνεχίζει
την πορεία της στο ζώδιο του Σκορπιού, ενώ ο Ερμής θα
κάνει σύνοδο με τον Πλούτωνα. Μια μέρα αρκετά έντονη
σε θέματα οικονομίας και αμετάκλητων αποφάσεων.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Γ
ράφτηκαν και ακούστηκαν εκατοντά-
δες αναλύσεις από την ώρα που άρχι-
σαν να ξεπηδούν στο φως από το σκο-
τάδι του Διαδικτύου οι ανατριχιαστι-

κές ανωμαλίες του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο
οποίος έπειτα από μόλις κάποιες ώρες πίσω
από τα κάγκελα μεταμορφώθηκε από αρσενικό
δυνάστη σε χαμένο ανθρωπάκι. Από νάρκισσο
εραστή σε κακομοίρη, πανικόβλητο μεσήλικα.

Πάνε τα χαϊλίκια, οι βεντετισμοί, η άνεση της
ασυνειδησίας και η στυγνή ανεμελιά. Τώρα ήρ-
θαν η ώρα της αναμέτρησης με τις πράξεις του
και η γενικευμένη απαξία. Τώρα ένα «φτου, ξε-
φτίλα» ακούγεται απ’ άκρου εις άκρον στη χώ-
ρα. Γονείς που αρρωσταίνουν στη σκέψη ότι θα
μπορούσαν οι κόρες τους να είναι στη θέση αυ-
τών των γυναικών που ο τηλεπαρουσιαστής
αποφάσισε, χωρίς τη συναίνεσή τους, να βγάλει
στη φόρα τις πιο προσωπικές στιγμές του κάθε
ανθρώπου. Συνάδελφοί του, γνωστοί και άγνω-
στοι που αναθεματίζουν την ώρα και τη στιγμή
που γέλαγαν με τα παγωμένα ανέκδοτά του
αμέριμνοι για την κρυφή του σκοτεινή ζωή.

Κι όμως. Κάπου εκεί ανάμεσα στις κατάρες,
τα σιχτιρίσματα και τα αναθέματα ξεπετάγονται
και οι παραφωνίες. Οι άντρες -σπανιότερα και
γυναίκες- που τα μασάνε με γελοία επιχειρήμα-
τα του τύπου «ήξεραν όμως ότι τις μαγνητοσκο-
πούσε». Είναι η ίδια σχολή σκέψης με εκείνους
τους ανεκδιήγητους που δικαιολογούν τους
βιασμούς γιατί «και αυτή του κουνιόταν» ή γιατί
«ήταν ντυμένη προκλητικά». Και δυστυχώς βρί-
σκουν φιλόξενα παράθυρα για να χύσουν το
διαβρωτικό τους δηλητήριο.

Αυτά είναι μαύρα φίδια στον κόρφο μιας κοι-
νωνίας που βάλλεται πολλαπλώς. Που, όπως
και ο υπόλοιπος κόσμος, είναι αναγκασμένη να
διαβιοί σε πρωτόγνωρες συνθήκες, αφήνοντας
λάβαρο στα πόδια του κορονοϊού όσα μέχρι σή-

μερα γνώριζε ως πραγματικότητα. Είμαστε
κουρασμένοι, μπαϊλντισμένοι, ξέπνοοι από τις
συνεχόμενες ανατροπές και τη διαρκή περιπέ-
τεια, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι δικαιολογία
για τη στάση μας απέναντι σε φαινόμενα κτηνώ-
δους βίας και κατάφωρης παραβίασης της προ-
σωπικής αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου βρί-
σκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Αυτή
θα αποφανθεί πώς θα έρθουν η λύτρωση και η
δικαίωση για τη μόλυνση με τα κτηνώδη και τα
αρρωστημένα. Παρότι πονάει και θυμώνει το
άκουσμα της είδησης ότι το ανθρωπόμορφο
αυτό κτήνος κυκλοφορεί ελεύθερος, απολαμ-
βάνοντας τη βόλτα με τον σκύλο του.

Πέρα από την πικρή γεύση που όλη αυτή η
ιστορία αφήνει στο στόμα, την ουσία της οφεί-
λουμε να μη την ξεπεράσουμε σε τηλεοπτικούς
χρόνους.

Η εποχή που διαβιούμε μπολιάζεται καθημε-
ρινά με βία. Πολλή βία. Αρρωστημένη βία. Και
οι μεγαλύτεροι θεωρητικά μπορούμε να προ-
στατεύσουμε εαυτούς από αυτήν. Οι νέοι όμως;
Από πόσους φυσικούς και αόρατους εχθρούς
να προστατευτούν, όταν ανάμεσά μας κυκλοφο-
ρούν όχι μόνο οι Στάθηδες και αλλά και οι ψευ-

τονταήδες που δικαιώνουν την κτηνωδία; Που
αγνοούν επιδεικτικά ότι είναι άλλο πράγμα η
συναίνεση στη λήψη και άλλο η καθόλου εικο-
νική αλλά πραγματική έμφυλη κακοποίηση και
μάλιστα χωρίς ημερομηνία λήξης και σύνορα,
αφού μπορεί να ταξιδεύει για πάντα στον πλα-
νητικό ωκεανό του Ίντερνετ. Οι ειδικοί λένε ότι
έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου.
Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε κατάδυση στην
ουσία του φαινομένου, το οποίο αγνοήσαμε ως
Πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Και να οχυρω-
θούμε νομικά με ποινές που θα λειτουργούν
αποτρεπτικά ακόμη και για τα πιο αρρωστημένα
μυαλά.

Μέχρι τότε ας απομονώσουμε τα φίδια από
τον περίγυρο. Τους μάτσο που είναι έτοιμοι να
δικαιολογήσουν τις κτηνωδίες των θυτών, ρί-
χνοντας το ανάθεμα στα θύματα.

Και πάνω απ’ όλα, να κατανοήσουμε πόσο θη-
ριώδης είναι η απειλή για τα παιδιά και τους
εφήβους, που σταδιακά απομονώνονται από
την πραγματική ζωή και τους κανόνες της, γοη-
τευμένοι από το άπειρο του Διαδικτύου. Να κα-
τανοήσουμε μέχρι το μεδούλι του το πρόβλημα
και να απλώσουμε στοργικά τις φτερούγες μας
στα παιδιά μας. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Είμαστε
κουρασμένοι

από τις
συνεχόμενες

ανατροπές και
τη διαρκή

περιπέτεια,
αλλά αυτό δεν

μπορεί να είναι
δικαιολογία για

τη στάση μας
απέναντι σε

φαινόμενα
κτηνώδους βίας
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