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Η
απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου
Πλεύρη έπειτα από εισήγηση των λοιμω-
ξιολόγων για μείωση της πληρότητας
των γηπέδων στο 10%, από το 90% που

ήταν έως τώρα, λόγω της έκρηξης των κρουσμάτων
της νεοπανδημίας με τη μετάλλαξη Όμικρον προκά-
λεσε «πόλεμο χαρακωμάτων» με την κυβέρνηση από
τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που τοποθετή-
θηκαν με επίσημες, οργισμένες ανακοινώσεις, αλλά
και από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ μέσω «κύκλων».

Είναι αξιομνημόνευτο πώς «συμμάχησαν» αμέσως
εμπρός στο χρήμα οι «ορκισμένοι» εχθροί, όμως
χρειάζεται να τεθούν κάποια ερωτήματα, όπως και
κάποια διεθνή παραδείγματα από κράτη και πρωτα-
θλήματα που σέβονται τον φίλαθλο, τον καταναλωτή
και τον πολίτη. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ο Μακρόν

αποφάσισε ως μάξιμουμ παρουσία θεατών τις 5.000
σε γήπεδα 50.000 θέσεων. Εκεί δεν υπήρξε καμία
ανακοίνωση της Παρί Σ.Ζ. και της Λιόν εναντίον της
κυβέρνησης. Ούτε της Μπάγερν ή της Ντόρτμουντ
στη Γερμανία, του Άγιαξ και της Αϊντχόφεν στην Ολ-
λανδία, όταν οι κυβερνήσεις αποφάσισαν lockdown
στα γήπεδα.

Το επιχείρημα των «μεγάλων» είναι ότι δυσκο-
λεύονται να διαλέξουν 1.000 θεατές (είναι το μάξι-
μουμ της πληρότητας) ανάμεσα στους 15.000 κατό-
χους εισιτηρίων διαρκείας. Και το γνωστό ότι στα λε-
ωφορεία προκαλείται το αδιαχώρητο. Λες και απενο-
χοποιούνται να στοιβάζουν κόσμο στα γήπεδα επει-
δή δεν τηρούνται τα μέτρα στα λεωφορεία. Και ας πά-
με στα ερωτήματα. Οι διοικήσεις των μεγάλων ΠΑΕ
πρότειναν κάτι συγκεκριμένο στην κυβέρνηση; Ή

απλώς περίμεναν το αποτέλεσμα για να αρχίσουν
τους αφορισμούς και τις απειλές για το «πολιτικό κό-
στος» της απόφασης;

Η απόφαση του υπουργείου Υγείας τούς ενοχλεί. Η
εικόνα των οπαδών χωρίς μάσκα δίπλα ο ένας στον
άλλον δεν τους ενοχλούσε; Η κατάσταση με τα αρνη-
τικά ρεκόρ, η εικόνα από όλη την Ελλάδα, η σκέψη ότι
θα πεθάνει κόσμος ή ότι δεν θα υπάρχει κρεββάτι σε
ΜΕΘ, όλα αυτά δεν τους ενοχλούν; Ή για όλα φταίει
το κράτος, που δεν παίρνει μέτρα και όταν τα παίρνει
πάλι φταίει γιατί τα πήρε.
ΥΓ.: Ότι ένας μεγάλος αριθμός θεατών μέχρι τώρα

εισερχόταν στο γήπεδο ανεμβολίαστος, όπως γρά-
φτηκε, το αφήνουμε στην κρίση κάθε νοήμονος αν-
θρώπου.
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Η  Όμικρον 
«καταπίνει»
την Πρωτοχρονιά 

Ψυχρολουσία 
από νωρίς το πρωί
με τα κρούσματα

Κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου δεν
είχε την προσδοκία ότι η μετάλλαξη
Όμικρον δεν θα έδειχνε τα δόντια της
και στη χώρα μας. Η κατάσταση,
όμως, που διεφάνη από νωρίς το
πρωί της Τρίτης ήταν πέραν των
προσδοκιών και των αναλύσεων του
κυβερνητικού επιτελείου. 

Έτσι, η ενημέρωση που έφτασε στα
κυβερνητικά στελέχη για 15.000
κρούσματα στις 9.30 το πρωί, όταν
και ενσωματώνεται στο σύστημα το
πρώτο ημερήσιο κύμα ήρθε σαν…
ηλεκτροσόκ. Και αυτό γιατί η πρό-
βλεψη των καθηγητών Τσιόδρα και
Μαγιορκίνη ήθελε τη χθεσινή μέρα
να κλείνει περίπου στα 12.000 κρού-
σματα. Εντούτοις, όπως έδειξαν και
τα απογευματινά κρούσματα που
φλέρταραν έντονα με τον αριθμό των
20.000, το τελικό «ταμείο» ήταν σχε-
δόν διπλάσιο έναντι της πρόβλεψης,
όπερ και δείχνει την ταχύτητα της
διασποράς της νέας μετάλλαξης, πώς
λειτουργούν κοινωνικές δραστηριό-
τητες ως πολλαπλασιαστές στις νέες
κυρίως ηλικίες, αλλά και τι νούμερα
μπορεί να δούμε τις επόμενες μέρες,
όταν θα αποτυπωθεί πλήρως το απο-
τύπωμα των συγκεντρώσεων των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς.  Στην κυβέρνηση, πάντως, πα-
ρακολουθούν με ψυχραιμία τα δεδο-
μένα, μιας και φαίνεται ότι η νέα πα-
ραλλαγή φέρνει ήπια νοσηρότητα και
δεν επιβαρύνει υπέρμετρα τα συστή-
ματα υγείας, όπως δείχνουν τα δεδο-
μένα από τη Νότια Αφρική και τη Με-
γάλη Βρετανία, ενώ παράλληλα κάνει
γρήγορα peak, μέσα σε μερικές
εβδομάδες. Αυτό οδηγεί και το Μέ-
γαρο Μαξίμου στο συμπέρασμα ότι
θα υπάρξει πίεση τις πρώτες 20 μέ-
ρες του Ιανουαρίου και μέτρα καθ’
όλη τη διάρκεια του μήνα, το ΕΣΥ
όμως θα κερδίσει χρόνο για να απο-
συμφορηθεί από την πίεση που δημι-
ούργησε η μετάλλαξη Δέλτα και μπο-
ρεί να αντέξει και αυτό το κύμα. 

Υπό αυτό το πρίσμα, κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει τίποτα, αλλά η
κυβέρνηση κρατά γραμμή… άμυνας,
μιας και φαίνεται ότι η ταχύτητα της
διασποράς της νέας μετάλλαξης δεν
έχει τα ίδια αποτελέσματα που θα εί-
χε, για παράδειγμα, η μετάλλαξη
Δέλτα με αντίστοιχο ρυθμό πολλα-
πλασιασμού.

Γιώργος Ευγενίδης

Της Γεωργίας Σκιτζή

Η
μετάλλαξη Όμικρον ανατρέπει
ώρα με την ώρα και μέρα με τη
μέρα τους όποιους σχεδια-
σμούς. Όπως σε όλα τα κράτη,

έτσι και στη χώρα μας, το νέο κύμα της
πανδημίας προλαβαίνει μέτρα και περιο-
ρισμούς που αποφασίζονται στο πλαίσιο
μιας συνεννόησης και συνεργασίας με
τους ειδικούς, με αποτέλεσμα να χρει-
άζονται γενναίες και άμεσες αποφάσεις.

Ο ίλιγγος που προκαλούν τα δεκάδες χι-
λιάδες κρούσματα αναγκάζει την κυβέρ-
νηση να εφαρμόσει τα μέτρα νωρίτερα από
τις 3 Ιανουαρίου, πιθανότατα από αύριο -
κυρίως για να μην επιβαρυνθεί και άλλο το
Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Στην κυβέρνηση δηλώνουν έτοιμοι ανά
πάσα στιγμή αν χρειάζεται να παρέμβουν,
αλλά πάντα στο πλαίσιο των μέτρων που
ήδη έχουν ανακοινωθεί. Ωστόσο, αποκλεί-
ουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ενός
lockdown όπως το ξέρουμε. 

Σήμερα στις 9.30 το πρωί θα γίνει σύ-
σκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμ-
μετοχή και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα
στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στις 12 θα συνε-
δριάσει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων
για να μάθουμε την ακριβή ημερομηνία

της εφαρμογής των μέτρων. Όσον αφορά
τα σχολεία, στην κυβέρνηση επιμένουν ότι
θα ανοίξουν στην ώρα τους και μάλιστα
όπως σημειώνουν μέχρι εκείνη την ώρα
θα υπάρχουν πιο πολλά στοιχεία για την
πορεία και τη μετάλλαξη Όμικρον για να
σταθμιστούν.

Άλλαξε το πρωτόκολλο
Η υπερμεταδοτικότητα της νέας παραλ-

λαγής άλλαξε όμως και το πρωτόκολλο της
καραντίνας. Σε σύσκεψη που έγινε στο
υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε να ακο-
λουθηθεί η οδηγία του CDC, σύμφωνα με
την οποία οι ασυμπτωματικοί ή ήπια νο-
σούντες ασθενείς με κορονοϊό θα μπαί-
νουν σε καραντίνα 5 αντί για 10 ημέρες.

Η απόφαση της κυβέρνησης να κάνει
έμμεσα υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των
πολιτών άνω των 60 ετών έδειξε να έχει
θεαματικά αποτελέσματα και όπως όλα
δείχνουν πολύ σύντομα αυτό θα επεκταθεί
και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Το άφησε ανοιχτό και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος
είπε ότι, αν χρειαστεί, θα προσαρμόσουμε
τη στρατηγική μας, καθώς υπάρχει ανοι-
χτή γραμμή της κυβέρνησης με τις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές χώρες, σε ό,τι αφορά τη
διάρκεια του πιστοποιητικού.

Το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας
αποτέλεσε για ακόμα μία φορά αντικείμε-
νο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να
στοχοποιεί ξανά τον πρωθυπουργό μιλών-
τας για «αμέριμνες διακοπές» και τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο να απαντά σε έντο-
νο ύφος. 

Όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές, ο
κ. Τσίπρας συνεχίζει να επενδύει πολιτικά
στην πανδημία, την ώρα που η κυβέρνηση
όπως και άλλες σε όλο τον πλανήτη προ-
σπαθούν να ανασχέσουν την εξάπλωση
της μετάλλαξης Όμικρον. Το Μαξίμου κα-
τηγόρησε ευθέως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
για δημαγωγία, υποκρισία και καιροσκο-
πισμό αλλά και για «μπαράζ μετρολογίας,
με αντιφατικές, αποσπασματικές και ανε-
φάρμοστες, στη δεδομένη πραγματικότη-
τα, ιδέες».

Επισπεύδονται τα μέτρα 
- Θέμα χρόνου η επέκταση 
της υποχρεωτικότητας 
των εμβολιασμών
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Η ανακοίνωση του ταξιδιού του πρωθυπουργού στην
Ήπειρο για ολιγοήμερες διακοπές, ενώ μάλιστα θα έχει
ανοιχτό το κινητό του τηλέφωνο για να βρίσκεται σε επικοι-
νωνία με κυβερνητικά στελέχη, ξεσήκωσε σύσσωμη την
αξιωματική αντιπολίτευση. 

Οι αντιδράσεις πολλές, ξεκινώντας από την Κουμουν-
δούρου και τη Λεωνίδου και φτάνοντας στο Facebook και
το Twitter, με τις σχετικές αναρτήσεις από το απόγευμα της
Δευτέρας να έχουν μονοπωλήσει τα social media: «Αν αυτό
δεν είναι ακραία πρόκληση και ασέβεια απέναντι σε έναν

λαό που μετρά νεκρούς καθημερινά, τότε τι είναι; 
Τουλάχιστον θα έχει ανοιχτό το κινητό του, κάτι είναι και

αυτό. Είναι προκλητικά ανίκανοι, έχουν αφήσει τον κόσμο
στην τύχη του. Όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει στα νοσο-
κομεία και στα σπίτια. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέρι-
μνα», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Το tweet του Τσίπρα
Με ένα ενδεικτικό tweet την Τρίτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση, γνωστο-

ποιώντας πως ο ίδιος ήξερε για την επιδημιολογική κατά-
σταση της εβδομάδας των εορτών από την περασμένη Τε-
τάρτη, ενώ ζήτησε μάλιστα από τους επιστήμονες την άμε-
ση εφαρμογή των μέτρων: 

«Την περασμένη Τετάρτη οι επιστήμονες με ενημέρωσαν
για την αναμενόμενη εξέλιξη των κρουσμάτων την εβδο-
μάδα των εορτών. Ζήτησα την άμεση εφαρμογή μέτρων.
Αναρωτιέμαι, στο Μαξίμου δεν ήξεραν; Ή ήθελαν να είναι
ευχάριστοι παρά ωφέλιμοι; Πολύ λίγοι για την κρισιμότητα
των στιγμών».

Ο Ανδρουλάκης στέλνει 
αυστηρά μηνύματα προς 
την κυβέρνηση, κρούοντας 
τον κώδωνα του κινδύνου 
για την επόμενη μέρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ανέμελες διακοπές με χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία

Α
νεβάζει αντιπολιτευτικές
στροφές το Κίνημα Αλλαγής,
βάζοντας στο κάδρο τις κυ-
βερνητικές επιλογές για την

αντιμετώπιση της νέας έξαρσης της παν-
δημίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια
προσπάθεια να καθιερώσει το κόμμα του
ως μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση,
κλιμακώνει τη κριτική του, την οποία συ-
νοδεύει με συγκεκριμένες προτάσεις για
την αναχαίτιση της νέας μετάλλαξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, «εκμεταλλεύεται» το
ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει για το ΚΙΝΑΛ,
υπογραμμίζοντας τεχνηέντως τη μεγάλη
διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιμέ-
νει, όπως λένε, σε κραυγές και στείρα αν-
τιπολίτευση.

Υιοθετώντας την τακτική των στοχευμέ-
νων παρεμβάσεων και όχι μια καταιγίδα
αντιπολιτευτικών δηλώσεων, ο κ. Ανδρου-
λάκης στέλνει αυστηρά μηνύματα προς
την κυβέρνηση, κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου για την επόμενη μέρα. «Μέ-
τρα τώρα για να σωθούν ανθρώπινες
ζωές. Σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις
λαμβάνουν μέτρα. Η δειλία μπροστά στο
πολιτικό κόστος την εμποδίζει να πάρει τις
αναγκαίες αποφάσεις. Η επιλογή αυτή θα
οδηγήσει στη συνέχεια σε ακόμη πιο επώ-
δυνες καταστάσεις την κοινωνία μας»,
υπογράμμισε σε δραματικούς τόνους μι-
λώντας στο «Πρώτο Θέμα». Στο ίδιο ύφος
και η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη
για τα νέα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρ-
νηση: «Συνεχίζει να πρωτοτυπεί αρνητικά,

καθώς προτεραιότητα για αυτήν έχει η
διαχείριση του πολιτικού κόστους και όχι
η προστασία της δημόσιας υγείας. Η στρα-
τηγική αυτή όμως απέτυχε και εγκυμονεί
κινδύνους, με δεδομένη την οριακή κατά-
σταση του ΕΣΥ αλλά και την επιμονή της να
μην το ενισχύει ουσιαστικά και βιώσιμα».

Ωστόσο, αυτό που επισημαίνουν σε
όλους τους τόνους είναι ότι το ΚΙΝΑΛ «θα
στηρίζει μέτρα τα οποία βοηθούν τη χώρα
μας να βγει έξω από αυτή την ατραπό, αλ-
λά το σημαντικό είναι αυτά να γίνονται
στην ώρα τους, όχι να περιμένουμε τα χει-
ρότερα και να τα ανακοινώνει μετά ο κ.
Μητσοτάκης».

Αντιπολίτευση με προτάσεις
Η εντύπωση που επικρατεί στο επιτε-

λείο του Νίκου Ανδρουλάκη αποτυπώνε-
ται στα όσα υποστήριξε πρόσφατα ο γραμ-
ματέας Επικοινωνίας του κόμματος Πανα-
γιώτης Βλάχος: «Η κυβέρνηση παλινωδεί,
πηγαίνει από λάθος σε λάθος, η κατάστα-
ση χειροτερεύει, έχουμε μέτρα τα οποία
θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και πάρα
πολλούς μήνες και τα οποία είτε τα εφαρ-
μόζει καθυστερημένα είτε λαμβάνει υπό-
ψη της το πολιτικό κόστος πριν τα πάρει».

Με αφορμή αυτά τα συμπεράσματα επι-

διώκουν να αποκτήσουν προβάδισμα
αξιοπιστίας στην κοινή γνώμη, προτείνον-
τας συγκεκριμένα μέτρα που βασίζονται
στην κοινή λογική και αναδεικνύοντας
παράλληλα ότι η αιτία που η κυβέρνηση
δεν προχωρά στην υλοποίησή τους είναι
επειδή λογαριάζει περισσότερο το πολιτι-
κό κόστος.

Η δέσμη μέτρων που θα παρουσιάσει το
ΚΙΝΑΛ και θα συνοδεύεται από καμπάνια
ενημέρωσης των πολιτών θα περιλαμβά-
νει μεταξύ άλλων: 
• Επιτάχυνση του εμβολιαστικού προ-
γράμματος. 
• Ενίσχυση του ΕΣΥ. 
• Ενιαία κυβερνητική γραμμή. 
• Αύξηση ποσοστού τηλεργασίας.
• Δωρεάν rapid tests ή PCR για εμβολια-

σμένους όσο θα είναι σε έξαρση η μετάλ-
λαξη «Ο».
• Υποχρεωτικό PCR για ανεμβολίαστους
εργαζόμενους σε λιανική πώληση και
εστίαση.
• Ενίσχυση μέτρων προστασίας στα ΜΜΜ.
• Αυστηροποίηση ελέγχων.
• Επέκταση υποχρεωτικότητας των εμβο-
λιασμών. 

Γκάζια ΚΙΝΑΛ
για τα μέτρα
κατά της «Ο» 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Τ
ο πιο εφιαλτικό σενάριο που μι-
λούσε για ραγδαία αύξηση
κρουσμάτων στη χώρα επιβε-
βαιώθηκε με το που ανακοινώ-

θηκαν τα 21.657 νέα κρούσματα της Τρί-
της. Τα 9.882 από αυτά εντοπίστηκαν στην
Αττική και 2.665 στη Θεσσαλονίκη. 

Εξήντα συνάνθρωποί μας έχασαν τη
ζωή τους σε ένα 24ωρο και 635 είναι οι
διασωληνωμένοι, οι 540 από αυτούς
ανεμβολίαστοι. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της γονιδιωματικής επιτήρησης του
ιού SARS-CoV-2, έως και τις 27 Δεκεμ-
βρίου έχουν διαγνωσθεί συνολικά 87 επι-
βεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης με τον
ιό SARS-CoV-2 που φέρουν το στέλεχος
Όμικρον (B.1.1.529). Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι τα κρούσματα αυτά δεν αντανα-
κλούν τον πραγματικό αριθμό κρουσμά-
των Όμικρον στην κοινότητα, αλλά μόλις
έναν αριθμό ύποπτων κρουσμάτων προς
επιβεβαίωση, μαζί με έναν αριθμό περι-
στατικών που διερευνήθηκαν κατόπιν τυ-
χαίας δειγματοληψίας από τα κρούσματα
που έχουν διαγνωστεί στις Κινητές Ομά-
δες Υγείας (ΚΟΜΥ).

Λιγότερη καραντίνα
Με αλλαγές, νέα μέτρα και εισηγήσεις

θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Στην
έκτακτη χθεσινή σύσκεψή τους οι ειδικοί
της επιτροπής εισηγήθηκαν θετικά να
μειωθεί η καραντίνα για τους ασυμπτω-
ματικούς ή όσους έχουν ήπια νόσηση από
τις 10 μέρες στις 5, κατά τα πρότυπα των
ΗΠΑ. Όλες οι λεπτομέρειες θα καθορι-
στούν με ΚΥΑ. Σήμερα στη νέα τους μεγά-
λη σύσκεψη θα επαναξιολογήσουν τα
ήδη αποφασισμένα μέτρα, τα οποία επρό-
κειτο να ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου
και το πιθανότερο είναι ότι θα εφαρμο-
στούν νωρίτερα!

Οι πληροφορίες λένε πως θα εισηγη-
θούν ακόμη και διακοπή της μουσικής,
ενώ τους απασχολεί έντονα το θέμα της
πληρότητας στην εστίαση. 

Φυσικά, την επόμενη εβδομάδα, πριν
από τα Φώτα, θα γίνουν συζητήσεις με
την Εκκλησία, με πιθανότερο σενάριο να
μη γίνουν θρησκευτικές εκδηλώσεις με
κόσμο. 

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων
απασχολεί κυβέρνηση και ειδικούς και
ήδη από νωρίς το πρωί ο υπουργός Υγείας
μάς προετοίμασε για το τι θα ακολουθού-
σε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ. Ο ίδιος απο-
κάλυψε ότι τα κρούσματα της Τρίτης θα
ήταν πάνω από 15.000 και μίλησε ξεκάθα-
ρα για επαναξιολόγηση της κατάστασης.
Υπουργείο Υγείας και ειδικοί φοβούνται
τον πανικό που μπορεί να δημιουργηθεί
στην ψυχολογία του κόσμου με τα υψηλά
νούμερα κρουσμάτων, για αυτό και σκέ-
φτονται σοβαρά την πιθανότητα η εφαρ-
μογή των ήδη αποφασισμένων μέτρων ή
και κάποιων ακόμη μετά τη σύσκεψη των
ειδικών να γίνει πριν από τις 3 Ιανουαρίου. 

Η τρομακτική μεταδοτικότητα της Όμι-
κρον δείχνει ήδη τα δόντια της, όμως το

μόνο παρήγορο είναι πως προκαλεί ήπια
συμπτώματα που περνάνε μέσα σε λίγες
μέρες. Άρα οι ειδικοί και το υπουργείο
Υγείας ποντάρουν στην ήπια νόσηση, ώστε
να μην πιεστεί το ΕΣΥ και γεμίσουν τα κρε-
βάτια στα νοσοκομεία. Ακόμη τουλάχι-
στον τα πολλά κρούσματα δεν έχουν μετα-
τραπεί σε νέες εισαγωγές.

Oι εισαγωγές ασθενών
Για την ακρίβεια, οι εισαγωγές ακόμη

είναι στα ίδια επίπεδα. Άρα είναι σαφές
ότι το επόμενο 4ήμερο είναι καθοριστικής
σημασίας για την εξέλιξη της Όμικρον στη
χώρα. Θα έχουμε πολλά κρούσματα αλλά
δεν θα χρειάζονται νοσηλείες ή θα πιε-
στούν τα νοσοκομεία μας; Μην ξεχνάμε
πως το 4ο κύμα άφησε πίσω του πληγές

στο ΕΣΥ, το οποίο παραμένει, όπως είπε
και ο Θάνος Πλεύρης, σε υψηλά επίπεδα
πίεσης. Ωστόσο, ο υπουργός ξεκαθάρισε
πως τα μέτρα που θα εφαρμοστούν επαρ-
κούν και απέκλεισε για ακόμη μια φορά
γενικευμένα μέτρα του παρελθόντος.

Προς το παρόν δεν θα αλλάξει κάτι στη
λειτουργία των σχολείων, καθώς οι ειδικοί
το θεωρούν ένα ασφαλές περιβάλλον. Με
τα μέχρι τώρα στοιχεία τα σχολεία θα
ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου, ενώ εξετάζε-
ται μήπως αναβληθούν οι σχολικές εκ-
δρομές. 

Το σίγουρο είναι πως το testing στους
μαθητές θα συνεχίσει να είναι εντατικό! Σε
κάθε περίπτωση και το θέμα της λειτουρ-
γίας των σχολείων θα συζητηθεί και πάλι
την επόμενη εβδομάδα. 

Σοκ και δέος με 21.657 κρούσματα

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Τρομάζει η μεταδοτικότητα 
της Όμικρον - Νέα μεγάλη 
σύσκεψη της επιτροπής 
για να επαναξιολογήσουν 
τα ήδη αποφασισμένα μέτρα
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Η Αθήνα παρακολουθεί τη μεταμόρφωση του «δελφίνου»
Το τελευταίο διάστημα ο Ακάρ ανεβάζει συστηματικά

τους τόνους, ενώ εδώ και λίγες μέρες η αεροπορία των
γειτόνων επιδίδεται σε νέο μπαράζ προκλήσεων στο Αι-
γαίο, με δεκάδες παραβιάσεις και υπερπτήσεις πάνω
από ελληνικά νησιά. Στην Αθήνα επικρατεί η άποψη ότι ο
Τούρκος υπουργός επιχειρεί να δείξει στο εσωτερικό ότι
οι Ένοπλες Δυνάμεις λειτουργούν απρόσκοπτα παρά τα
τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
χώρα, πλάθοντας με τον τρόπο αυτόν το προφίλ του «δια-
δόχου».  Η μεταμόρφωση του Ακάρ από μετριοπαθή

στρατηγό σε εθνικιστή πολιτικό φυσικά δεν έχει περάσει
απαρατήρητη από την Αθήνα. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τον ομόλογό του,
όμως οι πρόσφατες εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες με
τα γεγονότα του Έβρου και την κρίση του «Ορούτς Ρέις»
αλλά και η εμπρηστική ρητορική του Τούρκου υπουργού
έχουν παγώσει τις σχέσεις τους. Η τελευταία τους συ-
νάντηση έγινε κυριολεκτικά στο πόδι στο περιθώριο της
Συνόδου του ΝΑΤΟ τον περασμένο Οκτώβριο, με τους
δύο υπουργούς να έχουν παράλληλους μονολόγους. Κά-

θε φορά που οι δύο υπουργοί τα... λένε, ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος ξεκαθαρίζει ότι ναι μεν η Ελλάδα είναι
ανοιχτή στον διάλογο, όμως δεν ανέχεται απειλές και εκ-
φοβισμούς, ενώ ο Ακάρ συνεχίζει τον... χαβά του, επιχει-
ρώντας να ανοίξει θέματα αποστρατιωτικοποίησης νη-
σιών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προτού ο Ακάρ εξελιχ-
θεί σε μεγαλύτερο πρόβλημα για την Αθήνα, θα έχει να
αντιμετωπίσει όλους τους επίδοξους διεκδικητές του
θρόνου του «Λευκού Παλατιού», μεταξύ των οποίων και
ο «φίλος» Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

ΧΟΥΛΟΥΣΙ 
ΑΚΑΡ
Οι πολεμικές ιαχές 
του Τούρκου 
«στρατηγού» 
μαρτυρούν 
τις προθέσεις 
του νέου ηγέτη 
της «Γαλάζιας 
Πατρίδας»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το «γεράκι» 
που διεκδικεί 

τον θρόνο 
του «σουλτάνου»

Οι πολεμικές ιαχές του Τούρκου «στρατηγού» λίγα
24ωρα πριν από την Πρωτοχρονιά και ενώ ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται σε δημοσκοπικό κατήφορο
αποδεικνύουν τη μεθοδικότητα του Ακάρ. 

Έπαιξε το «χαρτί» του εθνικισμού
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έπαιξε ξανά το «χαρ-

τί» του εθνικισμού στοχοποιώντας την Αθήνα, αλλά
αυτήν τη φορά πήγε και ένα βήμα παρακάτω, βάζοντας
στο κάδρο και Έλληνες πολιτικούς, κάτι που δεν συνή-
θιζε έως τώρα. Απαντώντας σε ερωτήσεις του CNN
Turk από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, την οποία επισκέ-
φτηκε, ο Ακάρ ισχυρίστηκε ότι «στην Ελλάδα κάποιοι
πολιτικοί δεν σταματούν τις ενέργειες και τις δηλώ-
σεις που αυξάνουν την ένταση», ενώ έβαλε στο στόχα-
στρο και τις αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας, λέ-
γοντας πως «με την πρόκληση και παρότρυνση άλλων

Τ
ο προφίλ του νέου ηγέτη της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας» φαίνεται πως χτίζει το «γεράκι» του
Ερντογάν, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας
Χουλουσί Ακάρ. Με την οικονομία της χώρας

σε σπιράλ θανάτου, η καρέκλα του Τούρκου προέδρου
τρίζει συθέμελα και οι αξιωματικοί του προαλείφονται
ήδη για τον θρόνο του «σουλτάνου». 

Ο Ακάρ αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση δελφί-
νου, καθώς διατηρεί χαμηλό προφίλ στο εσωτερικό,
προστατεύοντας έτσι τον εαυτό του από τη φθορά της
τουρκικής κυβέρνησης, ενώ κρατά ψηλά το λάβαρο
του τουρκικού μαξιμαλισμού και της αναθεωρητικής
πολιτικής της Άγκυρας κάθε φορά που αναφέρεται
στην Ελλάδα. 

χωρών συζητούν για νέες συμμαχίες, ενώ και εμείς
είμαστε μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ». 

Ο Χουλουσί Ακάρ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
στο θέμα που «πονάει» την Άγκυρα, την αναβάθμιση
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της προμή-
θειας υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών και
πολεμικών πλοίων. «Έχουν μια αγάπη, έναν “σεβντά”
για τους εξοπλισμούς. Όμως, αν αυτά τα κάνουν για να
αποκτήσουν υπεροχή απέναντι στην Τουρκία, τους ξα-
ναλέμε πως είναι μάταιος κόπος». 

Τον ηγετικό ρόλο που επιδιώκει ο Ακάρ φανερώνει
και η προσπάθειά του να εμφανίζεται ως ο προστάτης
της «Γαλάζιας Πατρίδας», αφού κάθε φορά που μιλάει
για την Ελλάδα αναφέρεται και στην Κύπρο. «Είμαστε
ικανοί και αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμ-
φέροντα και τα δικαιώματά μας», είπε, ενώ μπαίνοντας
στα χωράφια του έτερου δελφίνου, του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, ο Ακάρ υποστήριξε ότι «στην Κύπρο υπάρ-
χει η πραγματικότητα της ύπαρξης των Τούρκων και
δεν υφίσταται λύση χωρίς την αποδοχή αυτής της
πραγματικότητας». Δεν σταμάτησε όμως εκεί, αφού
αναφέρθηκε σε τουρκική «απόφαση» για διχοτόμηση
του νησιού: «Και επειδή από τις συναντήσεις δεν έχει
έρθει κάποιο αποτέλεσμα, ξεκαθαρίσαμε την απόφασή
μας για δύο κυρίαρχα ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο».



Μ
πορεί να εξέπληξε κάποιους η αποχώρη-
ση του Φώτη Κουρμούση από τη θέση
του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης

Ιδιωτικού Χρέους, αλλά, όπως λέει και ο
σοφός λαός, οι καλοί δεν χάνονται.

Για τον εν λόγω μάλιστα φαίνεται ότι
«καθάρισε» ο ίδιος ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, του
οποίου ο κ. Κουρμούσης υπήρξε επί σειρά
ετών επιτελικό στέλεχος και εκ των συνεργα-
τών που εμπιστευόταν ιδιαίτερα, στα καλά και
στα δύσκολα.

Μαθαίνω ότι ο κ. Στουρνάρας πρότεινε στον ΥΠΟΙΚ Χρήστο
Σταϊκούρα να τον αξιοποιήσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας.  Ο ΥΠΟΙΚ το αποδέχτηκε χωρίς δεύτε-
ρη σκέψη, καθώς και ο ίδιος έχει συνεργαστεί

αγαστά με τον πρώην γγ και έχει πολλή εικόνα
για τις δυνατότητές του. 

Οσονούπω λοιπόν έρχεται υπουργική από-
φαση για τον διορισμό του ως μέλους του
κρίσιμου για τα επόμενα χρόνια ΤΧΣ. 

Με την έλευσή του στον οργανισμό στις αρ-
χές του νέου χρόνου θα αποχωρήσει ο κ. Ιορ-

δάνης Αϊβάζης. Επίσης, στις πρώτες μέρες του
2022 θα αναλάβει, όπως μαθαίνω, καθήκοντα διευ-

θύνοντος συμβούλου ο Ν. Βαλαντάσης, ο οποίος μαζί με
τον διευθύνοντα σύμβουλο Ηλία Ξηρουχάκη θα συμπληρώσει
τη σύνθεση της επιτροπής.

Πλώρη για μεγάλο
οργανισμό έχει βάλει 
ο Στεργίου  

Για το τιμόνι μεγάλου οργανισμού έχει
βάλει πλώρη (με τις ευλογίες του Μαξίμου,
εννοείται) ο τέως γραμματέας της ΝΔ Γιώρ-
γος Στεργίου.  Ο εν λόγω διατηρεί άριστες
σχέσεις με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυρ.
Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα τον έχει ήδη
ενημερώσει για το νέο πόστο για το οποίο
τον προορίζει. Και όσοι νομίζουν ότι λόγω
της διαχρονικής του φιλίας με τον υπουργό
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη θα οδεύσει
προς τα εκεί, ας μη βάλουν στοίχημα γιατί,
όπως μαθαίνω, θα το χάσουν. Και δεν είναι
εποχές τώρα να χάνεις στοίχημα. 

Η Σοφία, ο Σίμος 
και η πολύπαθη
Εύβοια 

Η Σοφία Νικολάου, μέχρι χθες γενική
γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής,
παραιτήθηκε, όπως μαθαίνουμε,
για να είναι υποψήφια στις
προσεχείς εκλογές στον
Νομό Ευβοίας. 

Η κάθοδός της έχει
ανησυχήσει πολλούς,
ιδιαίτερα όμως τον φίλ-
τατο (και ζωηρούλη, όπως
λέγεται τελευταίως) Σίμο
Κεδίκογλου, ο οποίος
ακόμη αναζητεί τα πα-
τήματά του ως υφυ-
πουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων.  Πάντως, η περπατη-
σιά του στην Αχαρνών 2 δεν
φαίνεται και πολύ σταθερή. Και αυτό με
πολλούς τρόπους έχει φτάσει στο Μαξίμου,
το οποίο προβληματίζεται εντόνως! Και όχι
τίποτε άλλο, αλλά υποτίθεται ότι τον έβαλε
στην κυβέρνηση για να σηματοδοτήσει το
έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για
την πολύπαθη Εύβοια. 

Αποχώρηση μετά αναβαθμίσεως 
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Ποιος γενικός γραμματέας
νεοσύστατης γραμματείας,
που σχετίζεται με
νευραλγικούς τομείς της
περιβαλλοντικής πολιτικής,

είχε ενεργό ρόλο στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Οι

πληροφορίες μου λένε ότι ανήκει
στο μόνιμο προσωπικό του υπουργείου
και θεωρείται διακομματικός, διότι
ασχολείται περισσότερο με τη δουλειά
του και λιγότερο με τα πολιτικά. Λέτε; 

Ο μίνι ανασχηματισμός
και ο κανονικός   

Επειδή πολλοί ελπίζουν ότι ο ανασχηματισμός που έρχεται θα
είναι ευρύς, σας λέμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ο εκλογικός
ανασχηματισμός θα έλθει αργότερα. Και εκεί ο κ. Μητσοτάκης
θα προωθήσει πρόσωπα που ο ίδιος επιθυμεί. Φυσικά, αυτό ση-
μαίνει ότι κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί θα περάσουν στα μετό-
πισθεν και κάποιοι κοινοβουλευτικοί θα βγουν μπροστά. Κάπως
έτσι θα περιοριστεί και η γκρίνια των κοινοβουλευτικών που θε-
ωρούν ότι έχουν αδικηθεί από τον κ. Μητσοτάκη!

Η Άννα, η Ελένη και ο Κωστής   
Δεν μας αρέσει να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά μην πείτε

ότι δεν σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως ότι έρχεται ανα-
σχηματισμός στους γγ υπουργείων. Το νεότερο που έχω να
σας πω είναι ότι η γενική γραμματέας του υπουργείου Απα-
σχόλησης Άννα Στρατινάκη τα έχει βάψει μαύρα. Βεβαίως,
παρέμεινε στο πόστο της, αλλά με αρκούντως κουτσουρε-
μένες αρμοδιότητες. 

Οι βασικές μεταφέρονται στην Ελένη Γιώτη, προσωπική
επιλογή του Κωστή Χατζηδάκη. 

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται κάποιοι
υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς όλο και

πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με το νέο έτος πιθανότατα θα

προχωρήσει και σε ορισμένες κινήσεις
διορθωτικού χαρακτήρα στην κυβέρνηση.

Είναι εμφανές ότι ο πρωθυπουργός
ακολουθεί τακτική Ανδρέα Παπανδρέου για

να κρατά σε εγρήγορση τους υπουργούς του.
Μαθαίνω ότι ένα υπουργείο που τον έχει

προβληματίσει είναι εκείνο του Τουρισμού,
καθώς υπουργός και υφυπουργός δεν

ανταλλάσσουν πλέον ούτε καλημέρα. Για
συνεργασία δεν γίνεται καν λόγος… Και

μιλάμε για ένα νευραλγικό υπουργείο. Ποιον
από τους δύο, τον Βασίλη ή τη Σοφία, θα

στείλει να ταΐζει τις πάπιες απέναντι στον
Εθνικό Κήπο; Ίδωμεν! 

Ποιος θα πάει να ταΐσει 
τις πάπιες από το νέο έτος;  



ΚΚάτι λεπτομέρειες
ουσιαστικές…
Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά η κυρία Άννα
Στρατινάκη από γενική γραμματέας του υπουρ-
γείου Εργασίας έγινε γγ Εργασιακών Σχέσεων.
Λεπτομέρεια θα μου πείτε; Όχι ακριβώς…
Πάντως αναβάθμιση δεν το λες. Αυτή που είδα
να αναβαθμίζεται είναι η κυρία Ελένη Γιώτη,
που παίρνει πάνω της τη Γενική Γραμματεία
Ενίσχυσης της Απασχόλησης. Η κυρία Γιώτη
υπήρξε έμπιστη συνεργάτιδα του Χατζηδάκη
από τα παλιά, όταν ο Κωστής είχε το υπουργείο
Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Σαμαρά.

Δεν τελειώσαμε 
με τον ανασχηματισμό

Έρχεται και δεύτερο κύμα ανασχηματισμού
μετά τις εορτές. Η δεύτερη φάση θα περιλαμ-
βάνει προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους
και μέλη διοικητικών συμβουλίων δημόσιων
φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων στις
οποίες το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της Ελλη-
νικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
ΑΕ (γνωστή και ως «Υπερταμείο»), έχει τον
έλεγχο ή κατέχει διοικητικές θέσεις. Αν αλη-
θεύουν οι πληροφορίες, μέσα στον Ιανουάριο
θα ακολουθήσει σαρωτικό «κύμα αλλαγών».
Υπουργικό ανασχηματισμό δεν βλέπω σύντο-
μα, αν και για έναν δυο υπουργούς υπάρχει
δυσαρέσκεια επί των αποτελεσμάτων των έρ-
γων τους.

Τα βρήκαν τα αδέρφια
Καραμολέγκου

Αποκαταστάθηκαν, όπως μαθαίνουμε, οι σχέ-
σεις ανάμεσα στους αδελφούς Μανώλη και
Μαρία Καραμολέγκου της γνωστής αρτοβιο-
μηχανίας. Στο παρελθόν είχαν χωρίσει τα
τσανάκια τους, όμως πριν από λίγες ημέρες η
Μαρία Καραμολέγκου τοποθετήθηκε στη θέ-
ση εκτελεστικού μέλους στο ΔΣ της εταιρεί-
ας, στην οποία ο αδελφός της Μανώλης είναι
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Μάλι-
στα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μαρία
Καραμολέγκου παραχωρήθηκε και ξεχωρι-
στό γραφείο, στις νέες εγκαταστάσεις της
εταιρείας στο Κορωπί. Τέτοιου είδους εσωτε-
ρικοί τριγμοί συμβαίνουν συχνά πυκνά στις
επιχειρηματικές οικογένειες, αλλά το αίμα
νερό δεν γίνεται…

Τα 15.000 κρούσματα την ημέρα έχουν τρο-
μάξει και τον Πλεύρη και το Μαξίμου. Τα
πράγματα είναι πιο δύσκολα από όσο αρχικά
είχε διαφανεί. Τα νέα περιοριστικά μέτρα
στην εστίαση και στη διασκέδαση θα εφαρ-
μοστούν πολύ νωρίτερα από τις 3 Ιανουαρί-
ου, αφού βέβαια το αποφασίσει η επιτροπή
των επιστημόνων. Κρατήστε στην άκρη του
μυαλού σας και το θέμα των σχολείων και
ιδιαίτερα των δημοτικών. Μετά τις γιορτές
υπάρχουν σκέψεις τα πρωτόκολλα αναστο-
λής λειτουργίας των τμημάτων να πέσουν
κάτω από το 50%+1, διότι η κατάσταση δεί-
χνει να εκτροχιάζεται… 

Ξανά... νέες
εγγραφές 
στον ΣΥΡΙΖΑ

M
ια ακόμη καμπάνια αρχίζει στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ για εγγραφές νέων μελών, όπως
εκείνη που είχε ξεκινήσει πριν από

ενάμιση χρόνο… Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ όμως εί-
παν στην «P» πως κάτι τέτοιο είναι σχεδόν…
καταδικασμένο να αποτύχει ξανά. «Πριν από το
συνέδριο η Ομπρέλα θα διώξει και όσους δεν
έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, που λέει ο
λόγος. Μετά το συνέδριο ας μπουν όλοι, δεν
τους νοιάζει. Μην κοιτάς που εμείς ασχολού-
μαστε με το τι θα πει ο Τσίπρας στον Μητσοτά-
κη για την πανδημία κ.λπ. Κάποιοι -πολλοί- συ-
νεχίζουν να μετρούν δυνάμεις μέσα στο κόμμα
και να ετοιμάζουν γερή επίθεση στο συνέδριο.
Είναι οι εκλογές, βλέπεις, όποιος επικρατήσει
τώρα θα κλείσει και τις περισσότερες θέσεις
αύριο στην κυβέρνηση», λένε και... ευελπι-
στούν.

Θέμα χρόνου είναι να βγουν τα
ονόματα ενός γνωστού προ-
σώπου της τηλεόρασης με
συμμετοχή σε εκπομπές και

μιας νεαρής επιχειρηματία
στον χώρο της γυναικείας ομορ-

φιάς με εντυπωσιακή εμφάνιση. Γνωρίστηκαν το
2012 μέσω φιλικής παρέας της showbiz, ερωτεύ-
τηκαν και έζησαν μαζί για τρία ολόκληρα χρόνια.
Τώρα η κοπέλα τον μήνυσε και ζητάει 50.000 ευ-
ρώ αποζημίωση για τον διασυρμό που υπέστη
επειδή, όπως ισχυρίζεται η ίδια, ο πρώην σύν-
τροφός της έδειξε ροζ βίντεο στο νυν σύντροφό
της που είναι ηθοποιός…
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Ο τρόμος της Όμικρον

Το «αγκάθι» 
του Καρανικόλα 

Στο ΚΙΝΑΛ υπάρχει έντονος προβληματισμός
για τον νεαρό Σπύρο Καρανικόλα (το πουλέν του
Ανδρέα Λοβέρδου), ο οποίος εξακολουθεί να
εμφανίζεται στα κανάλια περίπου σαν να μην
έχει αλλάξει κάτι στο κόμμα. Ο άνθρωπος ακο-
λουθεί τη δική
του αυτόνομη
πορεία προβο-
λής, μεταφέ-
ροντας κατά κύ-
ριο λόγο τις δι-
κές του απόψεις
και προτάσεις
επί της πολιτι-
κής επικαιρότη-
τας. Προφανώς ο νεαρός έχει ξεχάσει ότι δεν εί-
ναι πλέον εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Τι
θα κάνουν με αυτό το παλικάρι στη Χαριλάου
Τρικούπη δεν ξέρω…

Χ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Καθίζηση στα αεροδρόμια 
Τ

α αποτελέσματα της πανδημίας άρχισαν να γίνονται ορατά στην Ευρώπη.
Πτώση κατά 20,1% καταγράφει η επιβατική κίνηση στα ευρωπαϊκά αεροδρό-
μια, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώνον-

ται από τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελέσουν τα δρομο-
λόγιά τους εξαιτίας του αυξημένου αριθμού των κρουσμάτων μεταξύ των μελών
του πληρώματος. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης δεδομένων FlightAware, ο συνο-
λικός αριθμός των ακυρωμένων πτήσεων τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου ξεπέρασε τις
2.700, εκ των οποίων πάνω από 1.000 αφορούσαν δρομολόγια από και προς τις
ΗΠΑ. 

Την Κυριακή ακυρώθηκαν πάνω από 3.200 πτήσεις, ενώ για το διάστημα από το
πρωί της Παρασκευής μέχρι και την Κυριακή ο αριθμός των ακυρωμένων πτήσεων
υπερέβη τις 8.000. Η China Eastern με 423 ακυρώσεις, η SkyWest με 291 και η Air
China με 198 είναι οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής
τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρωμένων δρομολογίων. 

Πηγές της αεροπορικής αγοράς, εκτός από την περίοδο των εορτών, κατά την
οποία καταγράφεται μικρή ανάκαμψη και από το -20% η επιβατική κίνηση διαμορ-
φώνεται στο -12%, η μετάλλαξη Όμικρον θα επιβαρύνει τις αερομεταφορές και το
πρώτο τρίμηνο του 2022.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ψάχνουν, λέει, να βρουν έναν συγκεκριμένο επιχειρηματία που το
όνομά του εμφανίζεται στο σκάνδαλο των Pandora Papers. Αλλά πού να τον βρουν με τόσες
διευθύνσεις κατοικιών που διαθέτει. Μέχρι τώρα φαίνεται να κατοικεί στο Λονδίνο (στο
Μέιφερ), στην Ολλανδία (στο Ντόρντρεχτ), στη Μάλτα, στην Τορτόλα (των Βρετανικών
Παρθένων Νήσων), στο Ντουμπάι και στην Αθήνα… Μάλλον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα
πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα αναζητήσεων του Ερυθρού Σταυρού ή με την εκπομπή
της Νικολούλη. Αλλιώς δεν βλέπω να τον βρίσκουν. Μιλάμε για μπουμπούκι. Όποια πέτρα κι
αν σηκώσεις από την εποχή της Proton μέχρι την υπόθεση της Ελλάκτωρ, βρίσκεις το όνομά
του αλλά όχι τον ίδιο…
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Τα μεγάλα
στοιχήματα 
του 2022
Τι περιμένει με αγωνία η χρηματοοικονο-
μική αγορά τους πρώτους μήνες του
2022; Πρώτα πρώτα με ενδιαφέρον ανα-
μένονται τόσο η νέα αύξηση κεφαλαίου
της Attica Bank όσο και οι κινήσεις των
υπόλοιπων χρηματοπιστωτικών ομίλων,
μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον. Παρά-
γοντες της αγοράς δεν αποκλείουν και
νέες αυξήσεις κεφαλαίου, αισιοδοξών-
τας ωστόσο ότι αυτές θα έχουν αναπτυ-
ξιακό χαρακτήρα και δεν θα αποσκοπούν
στην κάλυψη παλαιότερων ανοιγμάτων.
Μέσα στο 2022 επίσης προβλέπεται να
δούμε πολύ σημαντικές εξελίξεις σχετι-
κά με την απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την
Attica Group. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
επίσης αναμένονται οι δράσεις της ΔΕΗ
(μετά την αύξηση του μετοχικού της κε-
φαλαίου που ολοκλήρωσε πρόσφατα),
της Lamda Development (σχετικά με την
πορεία της αξιοποίησης του Ελληνικού),
αλλά και των δύο μεγάλων διυλιστηρίων
(Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια) που βρί-
σκονται σε μια φάση σταδιακής μετεξέλι-
ξης των εργασιών τους και προσαρμογής
στα δεδομένα της πράσινης ανάπτυξης. Περίεργα πράγματα φτάνουν

στα αυτιά μου για μια κυρία
πρώην ΠΑΣΟΚ και πρώην
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνδέεται με
κάτι εταιρείες start up εξ
Αμερικής που επιθυμούν
διακαώς να πάρουν κομμάτι
από την πίτα των πνευματικών
δικαιωμάτων καλλιτεχνών και
τραγουδιστών. Βλέπεις, είναι
πολλά τα λεφτά…

Παράπονα 
στο «γαλάζιο»
στρατόπεδο

Ακούω πολλά παράπονα στο «γαλά-
ζιο» στρατόπεδο και δεν εννοώ στο Μέ-
γαρο… Εκτός Μεγάρου συζητείται εν-
τόνως ότι τη γραμμή Μητσοτάκη δεν
βγαίνουν όλοι μπροστά να την υπερα-
σπιστούν. Δυο τρεις συγκεκριμένοι και
«πιστοί» υπουργοί παίρνουν πάνω τους
το κόστος και βγαίνουν στα ραδιόφωνα
και στα τηλεοπτικά κανάλια να υπερα-
σπιστούν τα μέτρα της κυβέρνησης για
την πανδημία και την ακρίβεια. Οι υπό-
λοιποι είναι, θαρρείς, κρυμμένοι.

Ο επιχειρηματίας με τις πολλές διευθύνσεις



του

Νίκου 
Μανωλάκου

Βουλευτής 
Α’ Πειραιά 
και Νήσων
Νέα Δημοκρατία
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Για μια νέα Εθνεγερσία!

Ε
ίναι κοινά αποδεκτό ότι η πατρίδα μας από
το 2009 και μετά βρίσκεται σε μια συνεχή
οικονομική και κοινωνική κρίση, απότοκο

της άφρονος πολιτικής, ενός χρεοκοπημένου πο-
λιτικού συστήματος, το οποίο με την εκούσια ή
ακούσια συμμετοχή του ελληνικού λαού οδήγησε
τη χώρα δέσμια, σε κατάσταση οιονεί δουλείας,
στους δανειστές της αλλά και την κατέστησε έρ-
μαιο στις ορέξεις του νεοοθωμανού γείτονα.
Όμως, ας δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα:

• Πολιτικά, έχουμε έναν σοβαρό πρωθυπουργό,
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μια αξιόπιστη κυβέρ-
νηση, αυτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει
αντιληφθεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
χώρα μας και αγωνίζεται καθημερινά για την ανά-
ταξή της.

• Οικονομικά, η χώρα έχει υποστεί μια χρεοκο-
πία, κοντά στο 2010, πέρασε από σκληρά μνημόνια
και πριν προλάβει η νέα κυβέρνηση του 2019 να
υλοποιήσει το πρόγραμμά της, ήλθε το υβριδικό
χτύπημα της πανδημίας με τις γνωστές σε όλους
συνέπειες.

• Κοινωνικά, έχουμε μια καταπονημένη κοινω-
νία, με μια νεολαία της οποίας οι ανθοί έχουν μετα-
ναστεύσει για να μη μαραθούν, ενώ οι εντός χώρας
νέοι κινούνται στα αδιέξοδα της καθ’ ημέραν επι-
βίωσης. 

•  Πληθυσμιακά, η χώρα μειούται, οι νέες οικο-
γένειες, όταν και αν γίνονται, με το ζόρι τεκνοποι-
ούν, με αποτέλεσμα σταδιακά να γινόμαστε χώρα
όπου η τρίτη ηλικία υπερβαίνει τις παραγωγικές
ηλικίες. 

• Στρατιωτικά, οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται
σε μεταβατικό στάδιο ενίσχυσης, μετά τις ορθές
ενέργειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας,
για την αύξηση της μαχητικής ισχύος τόσο με τις
προμήθειες των πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ
και των φρεγατών Μπελαρά όσο και με σημαντικές
προσλήψεις νέων επαγγελματιών οπλιτών αλλά
και της αύξησης της θητείας των κληρωτών.

• Το Μεταναστευτικό,  παρά τη δραστ ική
μείωση των ροών από την εξαιρετική δουλειά
που έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα αυτό,
απειλεί με αλλοίωση τον εθνικό ιστό σε ευαί-

σθητες περιοχές, όπως αυτές των νησιών του
Αιγαίου.

• Στις σχέσεις μας με την Τουρκία, απειλούμεθα
με λόγια και έργα, η αμφισβήτηση των κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων, ακόμη και της κυριαρχίας
μας σε μεγάλο αριθμό νησιών του Αιγαίου είναι κα-
θαρή και σαφής, η απειλή του πολέμου είναι στο
τραπέζι σε περίπτωση αύξησης των χωρικών μας
υδάτων στα δώδεκα μίλια, ενώ ένα παράνομο
τουρκολιβυκό σύμφωνο προσβάλλει κάθε έννοια
δικαίου και λογικής, την ίδια ώρα που στην Κύπρο
η Τουρκία περιφρονεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ και
μπαινοβγαίνει στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώ-
νη ως άλλος πειρατής του Μεσαίωνα.

• Στις σχέσεις με τον διεθνή παράγοντα, τα δύο
τελευταία χρόνια, καταφέραμε να αναβαθμίσουμε
τη συμμαχία μας με τις ΗΠΑ, πετύχαμε τη ρήτρα
αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία και τις συμμα-
χίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τις αραβικές χώ-
ρες, ενώ οι σχέσεις μας με τη Ρωσία έχουν μπει σε
περίοδο εξομάλυνσης.

• Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταφέ-
ραμε να μετατρέψουμε τις ελληνοτουρκικές δια-
φορές σε ευρωτουρκικές, πλην όμως έχει αποδει-
χτεί ότι αν η ΕΕ δεν μετασχηματιστεί με πραγματι-
κά κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα και ευ-
ρωστρατό, δεν πρόκειται να αποκτήσει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πατρίδα
μας έχει ανάγκη να αναταχθεί στο διεθνές στερέω-
μα προκειμένου να συνεχίσει την πορεία της στην
αιωνιότητα ως ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο
κράτος.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Με ποιον τρόπο, με
ποια μέτρα, με ποια στρατηγική;

• Απαιτείται η διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδί-
ου μακράς πνοής για το δημογραφικό, με κίνητρα
σε οικονομικό και φορολογικό επίπεδο, για τη δη-
μιουργία νέων οικογενειών και την αύξηση των
γεννήσεων. Αν δεν ληφθούν μέτρα για την ανάσχε-
ση της μείωσης του πληθυσμού, δεν θα έχουμε
μέλλον ως χώρα.

• Θα πρέπει να διαμηνύσουμε στην Ευρώπη ότι
δεν είναι αποδεκτή η μόνιμη παραμονή των μετα-

ναστών στη χώρα μας. Είναι άλλο πράγμα το άσυλο
και άλλο η παράνομη διαμονή στη χώρα μας. 

• Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει ειδικός
σχεδιασμός για την εργασιακή απασχόληση των
νέων, έτσι ώστε να ανασχεθεί η μετανάστευσή
τους, όπως επίσης να δοθούν περισσότερα κίνητρα
για τον επαναπατρισμό των νέων που ήδη εργάζον-
ται στο εξωτερικό. 

• Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη της επανίδρυ-
σης του κράτους και η σημερινή κυβέρνηση, χωρίς
κομπασμούς και τυμπανοκρουσίες, κινείται προς
αυτή την κατεύθυνση. Η ψηφιακή σύγκλιση, η
απλοποίηση των διαδικασιών, η αναμόρφωση του
δικαστικού συστήματος, ο εκσυγχρονισμός των
Ενόπλων Δυνάμεων, η εκπαιδευτική αναβάθμιση,
η αναπροσαρμογή του συστήματος υγείας, ο ανα-
πτυξιακός σχεδιασμός με βαρύτητα στους τομείς,
όπου η χώρα μας έχει πλεονέκτημα, όπως τουρι-
σμός και η ενέργεια, είναι ζητήματα βασικής προ-
τεραιότητας.

• Στην Παιδεία το κέντρο βάρους θα πρέπει να με-
τατοπιστεί από τον απομνημονευτικό και βαθμοθη-
ρικό της χαρακτήρα στον κριτικό, έχοντας στην πρώ-
τη γραμμή τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής φιλο-
σοφίας. Απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη
μελέτη της ιστορίας όχι για να αφηγηθούμε το πα-
ρελθόν μας αλλά για να έχουμε συγκροτημένη εθνι-
κή ταυτότητα στην αναμέτρησή μας με το μέλλον. 

• Θα πρέπει να εδραιωθεί στον ελληνικό λαό η
πεποίθηση ότι η προστασία της πατρίδας μας είναι
δική μας ευθύνη και υποχρέωση. Οι ξένοι πιθανώς
θα συνδράμουν βάσει συμφωνιών και συμμαχιών,
όμως η δική μας αποφασιστικότητα και ικανότητα
να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα της πατρίδας
μας είναι αυτή που τελικά θα μετρήσει. 

• Δεδομένης της δυσχέρειας που παρουσιάζει η
προστασία 3.000 νησιών, μικρονήσων και βραχο-
νησίδων στον αιγιακό χώρο, θα πρέπει να προχω-
ρήσουμε σε αλλαγή του αμυντικού δόγματος, υιο-
θετώντας τη θεωρία του στρατηγικού πλήγματος.
Για να γίνει αυτό όμως απαιτείται, πρώτον, αποφα-
σιστικότητα, δηλαδή να το λέμε και να το εννοούμε,
δεύτερον, ικανότητα για να το κάνουμε και, τρίτον,
προετοιμασμένο λαό που να τάσσεται στο πλευρό
της ηγεσίας του. 

• Ισχυρός στρατός σημαίνει ισχυρή αμυντική
βιομηχανία. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να εκπο-
νηθεί ειδικός σχεδιασμός με αξιοποίηση και επι-
καιροποίηση των όποιων ελληνικών ιδεών, με
συμπαραγωγές και αυτόνομες παραγωγές σύγ-
χρονων οπλικών συστημάτων.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να γίνει από όλους
κατανοητό ότι είναι αδήριτη η ανάγκη να προχωρή-
σουμε σε μια νέα εθνεγερσία, μέσα από εθνική συμ-
φωνία των πολιτικών δυνάμεων, καθορίζοντας τις
πάγιες θέσεις της χώρας μας έναντι των Τούρκων,
τους μακροχρόνιους εθνικούς στόχους και τους
δρόμους που θα ακολουθηθούν για την επίτευξή
τους. Αν δεν το πράξουμε, κινδυνεύει στο όχι μακρι-
νό μέλλον η ελευθερία μας, ίσως και αυτή η ύπαρξή
μας.  Και θα είμαστε εμείς υπόλογοι για αυτό!
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Η
οικονομία της Ευρώπης αναπτύχθηκε με
βραδύτερο ρυθμό απ’ ό,τι αρχικά εκτιμή-
θηκε μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου,

όπως δείχνουν τα αναθεωρημένα στοιχεία.
Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

(ONS) δήλωσε ότι κατά το τρίμηνο πριν από την
έναρξη της Όμικρον η οικονομία αναπτύχθηκε κα-
τά 1,1% αντί για 1,3%, καθώς η Ευρώπη βγήκε από το
lockdown.

Η οικονομία είναι τώρα 1,5% μικρότερη απ’ ό,τι
πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Τα δεδομέ-
να προηγούνται της εμφάνισης της παραλλαγής
Όμικρον, η οποία αναμένεται να μας απασχολήσει
και άλλο.

Η παραλλαγή Όμικρον της Covid-19 έχει προκα-
λέσει μεγάλο φόβο. Με τον καιρό μπορεί να θεω-
ρήσουμε ότι ο φόβος είναι δικαιολογημένος, αλλά
μπορεί να διαπιστώσουμε και το αντίθετο.

Είναι ακόμη νωρίς για περαιτέρω προβλέψεις
για τη μετάλλαξη αυτή.

Η αναμονή μας για να μάθουμε περισσότερα
φαίνεται να έχει νόημα, αλλά ας σκεφτούμε το
εξής: Οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται
καθημερινά. Όποιος περιμένει την απόλυτη βεβαι-
ότητα -για την οικονομία, την τεχνολογία ή την
Covid-19- δεν θα πάρει ποτέ ούτε μία απάντηση. Σε
πολλούς τομείς αποφάσεις πρέπει να ληφθούν αυ-
τή την εβδομάδα. Μήπως αξίζει λοιπόν να εξετά-
σουμε αντίθετα από τα τετριμμένα και να δούμε
πόσο καλή μπορεί να είναι η Όμικρον για την οικο-
νομία;

Η Όμικρον φαίνεται να εκτοπίζει την παραλλαγή
Δέλτα στη Νότια Αφρική. Ο Ted Wenseleers έδειξε

ότι το μερίδιο της Δέλτα στο σύνολο των κρουσμά-
των Covid-19 στη Νότια Αφρική έχει πέσει, ενώ η
Όμικρον έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα πολλοί να
αναμένουν ότι θα εκτοπίσει την παραλλαγή της
Δέλτα σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής η Όμικρον
δεν φαίνεται χειρότερη από τη Δέλτα στο πόσο αρ-
ρωσταίνουν οι άνθρωποι, με πιθανότητα να είναι
λιγότερο θανατηφόρα. Πολλοί ιοί στο παρελθόν
έχουν εξελιχθεί σε ηπιότερους. Αυτό είναι και το
ανοδικό για την οικονομία.

Ο ιός Όμικρον μπορεί να έχει μεταλλαχθεί έτσι
ώστε να έχει μεγαλύτερη ικανότητα να μολύνει
όσους είχαν ήδη εκτεθεί σε προηγούμενες παραλ-
λαγές ή είχαν εμβολιαστεί.

Ο μεγαλύτερος όγκος των συνολικών λοιμώξεων
είναι το οικονομικό μειονέκτημα. Από την άποψη
της οικονομικής πρόβλεψης, οι ηγέτες των επιχει-

ρήσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανοδικές
δυνατότητες της Όμικρον. Αν και είναι πολύ νωρίς
για να είμαστε σίγουροι, μπορεί να διαπιστώσουμε
ότι η Covid κυριαρχείται από μια λιγότερο επικίν-
δυνη μετάλλαξη.

Η οικονομική ζημία από την Covid εμπίπτει σε
τρεις κατηγορίες: άμεση ζημία, ρυθμιστική ζημία
και εκούσια ζημία. Η άμεση ζημία στην οικονομία
προέρχεται από την απώλεια διαθεσιμότητας ερ-
γατικού δυναμικού και το κόστος της προστασίας
έναντι της πανδημίας. Τέλος, εμφανίζεται εκούσια
ζημία, καθώς οι άνθρωποι επιλέγουν να αποφύ-
γουν κοινωνικές καταστάσεις όπως εστιατόρια, τα-
ξίδια και συναυλίες.

Αν μια παραλλαγή προκαλεί λιγότερη άμεση ζη-
μία ανά μόλυνση, τότε οι άνθρωποι χάνουν λιγότε-
ρη δουλειά και ξοδεύουν λιγότερα για προφυλά-
ξεις κατά της μόλυνσης. Ωστόσο, ένας παράγοντας
αντιστάθμισης μπορεί να είναι οι περισσότερες συ-
νολικές περιπτώσεις λόγω μεγαλύτερης μετάδο-
σης.

Η ρυθμιστική ζημία είναι ένα πολιτικό ζήτημα
και θα μπορούσε επίσης να πάει προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση.

Οι εταιρείες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην
πανδημία της Covid θα πρέπει να προσπαθήσουν
να καθυστερήσουν τη λήψη μεγάλων αποφάσεων.
Ωστόσο, οι αποφάσεις που δεν μπορούν να καθυ-
στερήσουν θα πρέπει πιθανώς να εξετάσουν την
πιθανότητα μιας ισχυρότερης οικονομίας.

Ας ελπίσουμε ότι η οικονομία θα συνεχίσει να γί-
νεται καλύτερη και δεν θα γυρίσουμε στην κρίση.
Σε μια κρίση εξαιτίας της πανδημίας. 
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Μ
ερικές ώρες πριν από το τέλος του 2021
και την έναρξη του 2022, έτους προσδο-
κιών και ελπίδων, η πρωτογενής σκέψη

και αντίληψη της εποχής που ζούμε δείχνει σαφώς
ότι η μετάλλαξη της ανθρωπότητας βρίσκεται σε μια
συνεχή εξέλιξη. Αν η εξέλιξη αυτή θα χαρακτηριστεί
ποιοτικά θετική ή αρνητική, αυτό δεν μπορεί να γίνει
απόλυτα αναγνωρίσιμο ακόμη. Αν η ανθρωπότητα
θα αναπτύξει μια νέα κοινωνική συνείδηση και θα
βάλει νέα θεμέλια στην εφαρμογή μιας νέας κανονι-
κότητας, ίσως είναι το κορυφαίο ερώτημα της επο-
χής μας.

Ο Ολλανδός ιστορικός Ρούτγκερ Μπρέγκμαν, στο
βιβλίο του «Ανθρωπότητα: Μια απροσδόκητα αισιό-
δοξη ιστορία», θέτει μια καινούργια οπτική στην έν-
νοια του ανθρώπου ως ατόμου και μια άλλη διαλε-
κτική μέθοδο στη συνύπαρξη της θετικότητας, της
συνείδησης, των φυσικών και συναισθηματικών χα-
ρακτηριστικών, ως βάση στη μετάβαση σε ένα ποι-
οτικά αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Σε αυτήν τη χρονική περίοδο, στο αναβαθμι-
σμένο περιβάλλον όπου βιοτικά συνυπάρχου-
με, νέοι παράγοντες έχουν έρθει να διαταρά-

ξουν και να αμφισβητήσουν τις καθεστηκυίες
φιλοσοφίες αλλά και πολιτικές του προηγούμε-
νου αιώνα και να εντάξουν την αναγκαιότητα
ύπαρξης μιας νέας κοινωνικής συνείδησης,
ενός νέου μοντέλου εξελιξιμότητας που θα
φτιαχτεί και θα ανήκει ολοκληρωτικά στις νέες
γενιές. Οι νέοι παράγοντες ανάπτυξης και εξέλιξης
των νέων κοινωνιών προέρχονται σαφώς από την
αναπτυγμένη μορφή των σύγχρονων τεχνολογιών,
τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο εργασίας και σαφώς
την πληροφορία που διαχέεται σε πραγματικό χρόνο
σε κάθε σημείο του πλανήτη. Είναι άλλωστε σαφές
ότι οι υπερδυνάμεις δεν επενδύουν πλέον μόνο στη
βαριά βιομηχανία, αλλά κυρίως στην τεχνολογία και
πάνω από όλα στην ιδιοκτησία της. 

Οι μεγάλες αντιπαλότητες, πέραν της ενέργειας
και των εμπορευματικών ροών, βρίσκονται στην ψη-
φιακή εξουσία. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να συμ-
βαδίσουν με τις αλλαγές που επιφέρει η ψηφιακή
τεχνολογία και να εναρμονίσουν τις πολιτικές τους
σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης,
τη μηχανική μάθηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, την κινητή τηλεφωνία, τις τηλεπικοινωνίες και

το cloud. Θεωρούν, και καλά κάνουν, επιτακτική την
ανάγκη να εντοπίσουν τις σωστές ψηφιακές πρωτο-
βουλίες για να κλιμακωθούν και να εξελιχθούν και,
ως εκ τούτου, να εγκαθιδρύσουν έναν νέο τρόπο
διακυβέρνησης.

Το νέο πλαίσιο ανάπτυξης κρύβει σημαντικούς κιν-
δύνους που πρέπει οι κυβερνήσεις, εθνικές ή περι-
φερειακές, να αντιμετωπίσουν. Ο μεγαλύτερος εξ
αυτών (κίνδυνος) είναι η ανεξαρτησία και κριτική
προσέγγιση των ανθρώπων προς τα οργανωμένα συ-
στήματα, κυρίως γιατί οι προσδοκίες των κοινωνιών
δεν καθορίζονται πλέον από τις κυβερνήσεις, αλλά
από παγκόσμιους ιδιωτικούς οργανισμούς.

«Είναι ρεαλιστικό και συνάμα επαναστατικό να θε-
ωρούμε πως οι άνθρωποι είναι καλοί. Το ένστικτο
της συνεργασίας αντί για τον ανταγωνισμό, της εμπι-
στοσύνης αντί για τη δυσπιστία, έχει μια εξελικτική
βάση που φτάνει έως την απαρχή του είδους μας»,
έγραψε ο Ρούτγκερ Μπρέγκμαν. Εγώ ταπεινά να
προσθέσω ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το
μέλλον, οφείλουμε όμως να αποκωδικοποιήσουμε
το παρόν για να ανακαλύψουμε ότι η σημερινή πραγ-
ματικότητα είναι η ουτοπία του χθες.

Η σημερινή πραγματικότητα είναι η ουτοπία του χθες

της
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Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

H οικονομία μας και η μετάλλαξη Όμικρον



Η
απάντηση στα τουρκικά UAV
Bayraktar ονομάζεται «Πα-
νόπτης» και έρχεται από την
Ελλάδα. Πρόκειται για το

πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώ-
πισης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
που σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται εξ
ολοκλήρου στην Ελλάδα. Ο «Πανόπτης»
αποτελεί τέκνο της συνεργασίας του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και της ελληνικής
εταιρείας Spirit Aeronautical Systems
και πολύ σύντομα θα είναι έτοιμος να πα-
ρουσιαστεί στο κοινό. 

Ο «Πανόπτης» διαθέτει μια πλούσια φα-
ρέτρα τεχνολογικών όπλων, ικανών να
εξουδετερώσουν ακόμη και τα πιο επικίν-
δυνα UAV που βρίσκονται αυτή τη στιγμή
σε υπηρεσία σε διάφορες περιοχές του
πλανήτη, όπως τα πολυδιαφημισμένα από
την Άγκυρα Bayraktar TB2, αλλά και μι-
κρότερου μεγέθους Συστήματα Μη Επαν-
δρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), τα
οποία είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπι-
στούν από τα συμβατικά μέσα επιτήρησης
εξαιτίας των πολύ μικρών τους διαστάσε-
ων. Ακόμη, τα υπάρχοντα συστήματα δεν
έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη

σοβαρότητα της απειλής και να προτεί-
νουν τρόπους ή να ενεργοποιήσουν αντί-
μετρα για την αντιμετώπισή της. Το ελλη-
νικό drone killer σύστημα διαθέτει ένα
ευρύ πλέγμα από ισχυρούς αισθητήρες,
με το οποίο έρχεται να δώσει απαντήσεις
σε μια σειρά από παραμέτρους που περι-
λαμβάνουν την ανίχνευση αγνώστου ταυ-
τότητας UAV και την ταυτοποίησή τους,
τον εντοπισμό και στη συνέχεια την εξου-
δετέρωση μη εξουσιοδοτημένων και δυ-
νάμει εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αε-
ροσκαφών.

Η καινοτομία
Όπως λέει και το όνομά του, ο «Πανό-

πτης» βλέπει τα πάντα. Η καινοτομία του
συστήματος έγκειται στη μηχανή τεχνητής
νοημοσύνης, η οποία αναπτύχθηκε για να
μετατρέψει τον «Πανόπτη» σε ασπίδα κα-
τά οποιουδήποτε εχθρικού ή αγνώστου
ταυτότητας drone. Πρόκειται για την καρ-
διά του συστήματος την οποία ανέπτυξαν
Έλληνες επιστήμονες αξιοποιώντας τε-
χνολογία αιχμής. Χάρη σε αυτή, μπορεί να

εντοπίζει και να παρακολουθεί πιθανόν
κακόβουλα drones σε πραγματικό χρόνο
και στη συνέχεια να επιλέγει το όπλο ή τον
τρόπο με τον οποίο θα εμπλακεί για να τα
αντιμετωπίσει. Το ελληνικό antidrone όχι
μόνο επιτηρεί τον εναέριο χώρο αποτυ-
πώνοντας σε χάρτη τη θέση κάθε UAV που
εντοπίζει, αλλά καταγράφει και τα βασικά
χαρακτηριστικά της κίνησής τους, όπως οι
συντεταγμένες, η κατεύθυνση, το ύψος, η
ταχύτητα πτήσης και η στιγμή της ταυτο-
ποίησής τους. Στη συνέχεια, με τα εξελιγ-
μένα συστήματα εντοπισμού που διαθέτει,
μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο του εχ-
θρικού drone και να το προσγειώσει, να το
ακινητοποιήσει ή να του αλλάξει κατεύ-
θυνση. 

Στην περίπτωση που πρόκειται για εχθρι-
κό οπλισμένο UAV, ο «Πανόπτης» έχει τη
δυνατότητα αδρανοποίησής του με αντίμε-
τρα ηλεκτρονικών παρεμβολών. Σύμφωνα
με τους κατασκευαστές του, το σύστημα εί-
ναι εξίσου αποτελεσματικό τόσο κατά της
επίθεσης από ένα εχθρικό UAV όσο και κα-
τά της επίθεσης εχθρικού σμήνους, το

οποίο μπορούν να ανιχνεύσουν οι αισθητή-
ρες του με τη χρήση ακουστικού ίχνους.

Πρώτη θέση
Ο «Πανόπτης» μετράει ήδη μία νίκη,

αφού κατέκτησε την πρώτη θέση σε δια-
γωνισμό τεχνολογίας του ΝΑΤΟ, όπου η
δυνατότητα συσχέτισης και συγχώνευσης
δεδομένων που διαθέτει, εντυπωσίασε
την αρμόδια επιτροπή του συμμαχικού
στρατηγείου. Η αντιμετώπιση Μη Επαν-
δρωμένων Αεροσκαφών που μπορεί να
αποτελούν υπολογίσιμη και σε μεγάλο
βαθμό ασύμμετρη απειλή για την ασφά-
λεια στρατιωτικών υποδομών, αεροδρο-
μίων, κυβερνητικών κτιρίων, υποδομών
κοινής ωφέλειας, προσωπικού των Ενό-
πλων Δυνάμεων αλλά και πολιτών, αποτε-
λεί προτεραιότητα τόσο για το ΝΑΤΟ όσο
και για την Ελλάδα. Άλλωστε, οι παραβιά-
σεις των τουρκικών UAV τείνουν να γίνουν
καθημερινότητα στο Αιγαίο, με την Άγκυ-
ρα να εξαπολύει τα Bayraktar στον ελλη-
νικό εναέριο χώρο μαζί με μαχητικά F-16,
δοκιμάζοντας τα ανακλαστικά της Αθή-
νας. Ακόμη, οι επιθέσεις από ιδιοκατα-
σκευασμένα drones, όπως στην περίπτω-
ση της σαουδαραβικής ARAMCO, αλλά
και η χρήση των τουρκικών UAV στα πεδία
συγκρούσεων του Ναγκόρνο Καραμπάχ,
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυ-
ξης ενός αποτελεσματικού συστήματος
αντιμετώπισής τους. Ο «Πανόπτης» απο-
τελεί μια ολοκληρωμένη ελληνική πρότα-
ση που σύντομα θα δούμε σε δράση.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ο «Πανόπτης», ος τα πάνθ’ ορά

Το ελληνικό drone killer είναι 
το πρώτο ολοκληρωμένο 

σύστημα αντιμετώπισης
Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

και έρχεται ως «απάντηση» 
στα τουρκικά UAV Bayraktar



Του Κώστα Παππά 

Ο
Σταύρος Μπένος ανέλαβε
πριν από περίπου πέντε μή-
νες, έπειτα από πρόταση του
πρωθυπουργού, μια δύσκολη

αποστολή, για κάποιους και ριψοκίνδυνη.
Να γίνει ο επικεφαλής μιας προσπάθειας
ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
καλοκαιριού.

Όπως αποκαλύπτει στην «Political», ο
Κυριακός Μητσοτάκης τον προσέγγισε με
τη φράση «η πατρίδα σε χρειάζεται». Δεν
το σκέφτηκε καθόλου. Έβαλε μόνο δύο
όρους: να μη λάβει κάποιο αξίωμα και να
μη δεχθεί οποιαδήποτε αμοιβή. Ξεκίνησε
λοιπόν με την ενθάρρυνση του πρωθυ-
πουργού να κάνει αυτό που ξέρει καλά,
να σηκώνει τα μανίκια και να δουλεύει.
Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε δίπλα
στον Κυριάκο Μητσοτάκη τούς πρώτους
καρπούς της κοινής τους προσπάθειας
για τις πληγείσες περιοχές και με το
βλέμμα στην «Εύβοια μετά την καταστρο-
φή» μίλησε στην «Political» για όσα θα γί-
νουν ώστε το αύριο να μη θυμίζει σε τίπο-
τα το εφιαλτικό χθες.

«Εγώ δεν κάνω βήμα χωρίς να παίρνω
το άρωμα, τους καημούς και τους πόθους
της τοπικής κοινωνίας», τόνισε ο Σταύρος
Μπένος και συμπλήρωσε: «Είμαι παιδί
από την επαρχία, πλασμένος μέσα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι χω-
ρίς την ίδια την ενεργοποίηση των ανθρώ-
πων ποτέ δεν γίνονται μεγάλα πράγματα». 

Ο δρόμος Χαλκίδα - Στροφυλιά
Ο επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής

για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύ-
βοιας επισήμανε πως η διαβούλευση που
έγινε τους προηγούμενους μήνες «έδωσε
τρία μεγάλα πράγματα. Πρώτον, τη νέα χά-
ραξη του βόρειου άξονα. Δεν υπάρχει
ανασυγκρότηση χωρίς έναν νέο δρόμο
στην περιοχή. Ο δρόμος θα έχει ελάχιστη
ακτίνα 280 μέτρα και μέση ταχύτητα τα 90
χιλιόμετρα, θα μειώσει τη διαδρομή από
Χαλκίδα για Στροφυλιά κατά 40 λεπτά». 

Πρότυπα ΚΕΠ
Το δεύτερο πράγμα που επισήμανε εί-

ναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για την
αναγέννηση της περιοχής, όπως τις επι-

θυμεί ο πρωθυπουργός και ο ίδιος θέλει
να τις υπηρετήσει, με την προσέγγιση η
αναγέννηση της Εύβοιας να σημάνει την
αναγέννηση της χώρας. Ο κ. Μπένος
επισήμανε: «Η πρώτη μεταρρύθμιση εί-
ναι η ολοκλήρωση των ΚΕΠ, θα μπουν
και υπηρεσίες που λείπουν από αυτές
τις περιοχές, όπως οι τράπεζες. Θα μπει
και ταμείο στα ΚΕΠ. Θα επεκτείνουμε
τον θεσμό των κοινωνικών δικτύων και
στα δίκτυα της διοικητικής εξυπηρέτη-
σης, όπως το πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι, ώστε οι ανήμποροι να δέχονται
και τη διοικητική εξυπηρέτηση και όχι

μόνο την κοινωνική λειτουργό και νοση-
λεύτρια. Αυτά θα ξεκινήσουν από την
Αγία Άννα και τα Βασιλικά και μετά θα
εξακτινωθούν σε ολόκληρη τη χώρα». 

Κέντρα Χωροταξίας
«Η άλλη μεταρρύθμιση είναι τα Κέντρα

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος», τόνισε ο
κ. Μπένος και συμπλήρωσε: «Θα έχουμε
μια πρότυπη υπηρεσία εποπτείας του συ-
νόλου των περιβαλλοντικών υποθέσεων
των πολιτών και των επιχειρήσεων. Την
έκδοση αδειών για τους επιχειρηματίες
και τη φροντίδα για τις προστατευόμενες

περιοχές. Το τρίτο είναι οι φορείς διαχεί-
ρισης των προορισμών, τα DMMO. Είναι
σημαντικό το προϊόν που θα παραχθεί στη
Βόρεια Εύβοια να διοικηθεί, να είναι βιώ-
σιμο με μια ρωμαλέα διοίκηση που θα
ασκεί το marketing και το management». 
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Οι τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις

Μια ακόμη μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως αναφέρει ο κ.
Μπένος, είναι το νέο δάσος. «Δεν θα αρκεστούμε σε
ωραία έργα πρόληψης και άμεσης καταστολής, αλλά θα
αναπτυχθούμε και σε ένα πεδίο που δεν γνώρισε η χώ-
ρα, που είναι η οικονομία του δάσους. Πώς θα βρουν ερ-
γασία οι ρετσινάδες που έχασαν για δεκαετίες τη δου-
λειά τους, πώς θα οργανωθούν καλύτερα οι μελισσοκό-
μοι και οι κτηνοτρόφοι», επισήμανε και εξήγησε ότι «ο
οργανισμός του δάσους θα είναι ένας πνευματικός ηγέ-
της και θα είναι ο διαρκής συμπαραστάτης και σύμβου-
λος της κάθε οικονομικής μονάδας που θα δραστηριο-

ποιηθεί στο δάσος. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τα προ-
ϊόντα του δάσους. Θα βρίσκει ο οργανισμός αυτός σε
κάθε πόρο το κατάλληλο οικονομικό μείγμα. Αυτό θα γί-
νει σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας. Η τρίτη ανακοίνωση του πρωθυπουργού
είναι τα περίφημα έργα-φωτοδότες. Είναι 17 έργα που
θα αρχίσουν την άνοιξη. Τα ονομάσαμε φωτοδότες γιατί
θέλουμε να φωταγωγήσουν το μέλλον της περιοχής».
Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι μια πρώτη προσέγγιση
για το κόστος των έργων είναι ότι θα φτάσουν στα 300
εκατ. ευρώ.

Η οικονομία του δάσους σε πρώτο πλάνο

Μιλάει στην «P» 
ο επικεφαλής της προσπάθειας
ανασυγκρότησης στην
περιοχή Σταύρος Μπένος 

Β Ο Ρ Ε Ι Α  Ε Υ Β Ο Ι Α



Μπορεί η σύλληψη του τράπερ Light να
ήταν εύκολη υπόθεση για την ΕΛΑΣ, ωστόσο,
δεν μπορεί κανείς να πει το ίδιο και για τα
όπλα με τα οποία πόζαρε σε κλαμπ στο Γκάζι,
αναρτώντας μάλιστα και το σχετικό βίντεο
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ας βάλουμε όμως τα πράγματα σε μία σει-
ρά… Η ανάρτηση ενός βίντεο, σε μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης όπου περίπου 497.000
άτομα ακολουθούν τον τράπερ, σήμανε συ-
ναγερμό στην ΕΛΑΣ. Αυτό καθώς λίγες ημέ-
ρες μετά το περιστατικό με την επίδειξη
οπλισμού και τα πυρά στον αέρα από συμμορία Ρομά στο Ζε-
φύρι, ο 26χρονος μουσικός εμφανίστηκε με τρία πιστόλια
στη ζώνη, εκ των οποίων το ένα προσομοίασε με υπηρεσια-
κό της αστυνομίας. Την έρευνα ανέλαβαν οι άνδρες του Τμή-
ματος Δίωξης Εκβιαστών, οι οποίοι τον εντόπισαν στο πολυ-

τελές ΙΧ αυτοκίνητό του έξω από κλαμπ στο Κολωνάκι και
τον συνέλαβαν, καθώς κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπί-
στηκαν στην κατοχή του δύο σακουλάκια με ακατέργαστη
κάνναβη και 9 ναρκωτικά δισκία. 

Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα για τα πιστόλια, τα οποία

όμως δεν βρέθηκαν. Οι αστυνομικοί εντόπι-
σαν όμως ένα τσεκούρι 86 εκατοστών και ένα
μαχαίρι 29 εκατοστών, καθώς επίσης και με-
γάλο χρηματικό ποσό. Προανακριτικά ο τρά-
περ ισχυρίστηκε ότι τα όπλα του τα έδωσε ένα
άγνωστο σε αυτό άτομο που ήταν στο ίδιο
κλαμπ, και ότι πόζαρε στο πλαίσιο γυρίσματος
για βιντεοκλίπ. Ωστόσο, όσα είπε δεν έπεισαν
τους αστυνομικούς, οι οποίοι σχημάτισαν δι-
κογραφία σε βάρος του και τον έστειλαν στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με πλημμε-
ληματικές κατηγορίες. 

Όσον αφορά την έρευνα για τα τρία όπλα, συνεχίζεται.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι μαζί με τον Light συνελήφθη και
ο 25χρονος μάνατζέρ του, καθώς ήταν μαζί του στο αμάξι
όπου βρέθηκαν τα ναρκωτικά.

Παπ.
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Συνεχίζεται η έρευνα για να βρεθούν τα τρία όπλα του τράπερ Light

Του Κώστα Καντούρη 

Ε
λεύθερος με περιοριστικούς
όρους είναι ο Στάθης Παναγιωτό-
πουλος, ο οποίος οδηγήθηκε και
χθες στον ανακριτή για να απολο-

γηθεί, μετά την τρίτη μήνυση που κατατέθη-
κε σε βάρος του από πρώην σύντροφό του, η
οποία ανέφερε ότι είδε βίντεο με προσωπι-
κές τους στιγμές σε ιστοσελίδα πορνογρα-
φικού περιεχομένου. Του επιβλήθηκαν οι
όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα
και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα
της περιοχής του. Ο ίδιος απολογήθηκε και
χθες και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί
όροι και εγγύηση 30.000 ευρώ.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος πέρασε τα
Χριστούγεννα στο κρατητήριο και όταν την
περασμένη Δευτέρα οδηγήθηκε στον ανα-
κριτή να απολογηθεί, μία άλλη ιστορία
«έσκασε» και τον οδήγησε πάλι στον εισαγ-
γελέα. Αυτή τη φορά μηνύθηκε από 42χρο-
νη πρώην σύντροφό του, η οποία ανέφερε
στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ότι
είδε βίντεο και φωτογραφίες από προσωπι-
κές τους στιγμές σε ιστοσελίδα πορνογρα-
φικού περιεχομένου. Ο 58χρονος συνελή-
φθη εκ νέου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε
βαθμό κακουργήματος ξανά και παραπέμ-
φθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. 

Πού βασίστηκε η δίωξη
Το σκεπτικό των εισαγγελικών Αρχών της

Θεσσαλονίκης ότι το αδίκημα είναι κακούρ-
γημα βασίστηκε σε μια αρεοπαγιτική από-
φαση, που κρίνει ότι στην παράγραφο 4 του
άρθρου 38 του νόμου περί προστασίας δι-
καιωμάτων προσωπικού χαρακτήρα, η ανα-
φορά περί «σκοπού βλάβης» περιλαμβάνει
κάθε είδους βλάβη του θιγόμενου προσώ-

που και όχι εν προκειμένω μόνον οικονομι-
κή. Η δίωξη βασίστηκε στην 686/21 απόφα-
ση θερινού τμήματος του Αρείου Πάγου και
ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις στη νομι-
κή κοινότητα. Η υπεράσπιση του τηλεπα-
ρουσιαστή έκανε λόγο για «νομικό άλμα»
και «εσφαλμένη δίωξη», όπως χαρακτηρι-
στικά δήλωσε ο ένας εκ των συνηγόρων του
Γιώργος Δακουράς. Ο έτερος εκ των συνη-
γόρων του, καθηγητής Νομικής του ΑΠΘ
Αθανάσιος Ζαχαριάδης, αντιπαραθέτει μια
σειρά άλλων αποφάσεων που κρίνουν ότι το
αδίκημα είναι πλημμέλημα και ως τέτοιο

έπρεπε να αντιμετωπιστεί, όπως αναφέρει η
απόφαση 316/21 του Αρείου Πάγου, αλλά
και δύο του Εφετείου Αιγαίου του 2019 και
του 2020. Σημειώνει, μάλιστα, την εκτίμηση
πως ενδεχομένως η ολομέλεια του ανωτά-
του δικαστηρίου να χρειαστεί να κρίνει ποι-
ος ακριβώς είναι ο σκοπός βλάβης και αν
όντως επεκτείνεται πέραν των οικονομικών
ωφελημάτων και της περιουσιακής ζημίας.

Με το συγκεκριμένο κακούργημα ο τηλε-
παρουσιαστής απειλείται με ποινή 1 έως 6
χρόνων, καθώς παρά την αναφορά του νό-
μου σε πλαίσιο κάθειρξης 5 έως 10 χρόνια,

προβλέπεται από τον νέο Ποινικό Κώδικα
για όλους τους ειδικούς νόμους η εφαρμο-
γή μειωμένης ποινής.

Βγήκε με περιοριστικούς
όρους και εγγύηση 30.000
ευρώ, αλλά απειλείται με
ποινή από ένα ως έξι χρόνια 

Μαχαίρι,
τσεκούρι και 
μεγάλο 
χρηματικό ποσό
κατέσχεσε 
η αστυνομία 
από το σπίτι 
του τράπερ

Η… ασταθής 
ελευθερία 
του Στάθη



Σ
το «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύ-
νης μπήκαν οι θάνατοι έντεκα
ηλικιωμένων σε ιδιωτικό γηρο-
κομείο της Πάτρας. Οι αιτίες και

οι συνθήκες του θανάτου των έντεκα
ασθενών μπήκαν στο στόχαστρο του ει-
σαγγελέα έπειτα από παρέμβαση της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών της Πάτρας.

Η προκαταρτική εξέταση, την οποία διε-
νεργεί η προϊσταμένη της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Κωνσταντίνα Αθανασοπού-
λου, βασίστηκε σε πρόσφατα δημοσιεύ-
ματα και καταγγελίες συγγενών των ηλι-
κιωμένων. Η εισαγγελική παρέμβαση κρί-
θηκε αναγκαία, διότι οι επτά από τους έν-
τεκα νεκρούς ήταν ανεμβολίαστοι. Οι
πρώτες ανθρώπινες απώλειες σημειώθη-
καν στα μέσα Νοεμβρίου και την περα-
σμένη Κυριακή έφτασαν τις έντεκα, όταν
έγινε γνωστός ο θάνατος μιας 89χρονης
γυναίκας, η οποία έχασε τη μάχη με τον
κορονοϊό. Στο πλαίσιο της προκαταρκτι-
κής εξέτασης αναμένεται να κληθούν για
καταθέσεις συγγενείς ηλικιωμένων που
πέθαναν τον τελευταίο μήνα αλλά και
υπεύθυνοι του Γηροκομείου, ενώ δεν
αποκλείεται να περάσει το εισαγγελικό
«κατώφλι» και ο αντιπεριφερειάρχης Χα-
ράλαμπος Μπονάνος. Σημειώνεται ότι
από τους έντεκα ηλικιωμένους που έφυ-
γαν από τη ζωή οι εννέα θάνατοι οφείλον-
ται σε κορονοϊό, ενώ οι άλλοι δύο σε σο-
βαρά προβλήματα υγείας.

«Δεν έκαναν ελέγχους»
Λίγες μέρες νωρίτερα είχαν δει το φως

της δημοσιότητας οι καταγγελίες της κό-
ρης ενός άνδρα που φιλοξενούνταν στο
γηροκομείο και άφησε την τελευταία του
πνοή εκεί. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγε-
λίες της κόρης του άτυχου άνδρα, οι υπεύ-
θυνοι της δομής όχι μόνο δεν προέτρεπαν
τους ηλικιωμένους να εμβολιαστούν, αλ-
λά αντίθετα τους έλεγαν ότι δεν υπάρχει
κορονοϊός. «Δεν υπήρχε καμία πίεση από
τους υπευθύνους του ιδρύματος προς αυ-

τή την κατεύθυνση (σ.σ.: του εμβολια-
σμού). Το αντίθετο, μάλιστα! Επειδή ο πα-
τέρας μου είχε πλήρη διαύγεια, μου έλεγε
ότι κάποιοι από το προσωπικό δεν πί-
στευαν ότι είναι αλήθεια όσα λέγονταν για
τον κορονοϊό και να μην τα πιστεύει», ανέ-
φερε η γυναίκα σε τοπική ιστοσελίδα ενη-
μέρωσης.

«Οι έλεγχοι δεν γίνονταν στα επισκε-
πτήρια. Τα επισκεπτήρια ξεκίνησαν το κα-
λοκαίρι. Εμένα προσωπικά με θερμομε-
τρούσαν. Όχι κάτι άλλο. Από τον Σεπτέμ-

βρη και μετά ούτε αυτό. Μια φορά μού ζή-
τησαν self test», εξήγησε και συμπλήρω-
σε σχετικά με το προσωπικό της συγκε-
κριμένης μονάδας ότι υπήρχαν ανεμβο-
λίαστοι και μετά την 1η Σεπτεμβρίου, μέρα
που ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου περί
αναστολής εργασίας στους ανεμβολία-
στους. «Στο προσωπικό μέχρι και τις 14
Σεπτεμβρίου τουλάχιστον υπήρχαν δύο
ανεμβολίαστοι. Το γνωρίζω από δική τους
μαρτυρία. Ο πατέρας μου ήταν ανεμβολία-
στος, γιατί ήταν θρομβοφιλικός και είχε

θρόμβωση», ανέφερε η γυναίκα καταγ-
γέλλοντας λάθος χειρισμούς από την
πλευρά του γηροκομείου.

Γηροκομείο της Πάτρας στο
στόχαστρο της Δικαιοσύνης -
«Έλεγαν στον πατέρα μου να
μην πιστεύει στον κορονοϊό»
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Εισαγγελική έρευνα μετά
τον θάνατο 11 ηλικιωμένων

Ανοίγουν τα στόματα μετά τις καταγγελίες για το ορφανοτροφείο-κολαστήριο
Υπό πλήρη μυστικότητα διεξάγεται από τους αστυνομικούς

της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, μαζί με τους παι-
δοψυχολόγους της υπηρεσίας, η προανακριτική έρευνα για
τα όσα καταγγέλλονται ότι λάμβαναν χώρα σε ορφανοτροφείο
των Αθηνών. Σε πρώτη φάση οι έμπειροι αξιωματικοί της
Ασφάλειας έλαβαν καταθέσεις από τα πέντε ανήλικα (ηλικίας
από 7 έως 11 ετών) που έχουν βρει προσωρινό «καταφύγιο»
στο Νοσοκομείο Παίδων. Πρόκειται για τα παιδιά που, σύμ-
φωνα με την καταγγελία που έγινε, έπεσαν θύματα κακομετα-
χείρισης από το προσωπικό του ορφανοτροφείου και φέρεται
να συμμετείχαν σε ασελγείς πράξεις.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λήψης καταθέ-

σεων από το προσωπικό του ορφανοτροφείου και ιδιαίτερα τα
άτομα που συνέταξαν το κείμενο-καταγγελία, με βάση το
οποίο η υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαη-
λίδου ζήτησε την εισαγγελική παρέμβαση.

Σημαντικές πληροφορίες φέρεται να έχει παράσχει στην
ΕΛΑΣ μια νηπιαγωγός που δούλεψε για μικρό χρονικό διά-
στημα στο ίδρυμα και έσπασε τη σιωπή της στέλνοντας την
επιστολή στην κυρία Μιχαηλίδου. Στην κατάθεση που έδωσε
στην Ασφάλεια η συγκεκριμένη γυναίκα έκανε λόγο για «δω-
μάτιο-τιμωρητήριο» και πιο συγκεκριμένα για μια αποθήκη
του ορφανοτροφείου όπου τα παιδιά απειλούνταν με εγκλει-
σμό όταν έκαναν κάποια «αταξία».

Επίσης, στην κατάθεσή της φέρεται να ανέφερε ότι λάμβα-
ναν χώρα κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος των παι-
διών μπροστά στα μάτια εργαζομένων στο ίδρυμα που δεν αν-
τιδρούσαν και απλώς παρατηρούσαν, ενώ ανέφερε ότι τα πε-
ριστατικά ήταν σε γνώση του διοικητικού συμβουλίου του
ιδρύματος, τα μέλη του οποίου γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τί-
ποτα. Η νηπιαγωγός έχει καταθέσει τα ονόματα των παιδιών
που έπεσαν θύματα κακοποιητικών συμπεριφορών αλλά και
τα ονόματα των εργαζομένων που τα κακοποιούσαν. Στο αμέ-
σως επόμενο στάδιο θα κληθούν για ανωμοτί κατάθεση τα
πρόσωπα που φέρονται να προχωρούσαν σε κακοποιητικές
συμπεριφορές προς τους ανηλίκους.  Παπ.



Δήμος Θεσσαλονίκης 

«Στηρίζουμε το πρότζεκτ 
της Νέας Τούμπας»

Την κατασκευή νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στηρί-
ζει με όλα τα μέσα η Δημοτική Αρχή της συμπρωτεύουσας. Στο
προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας τόνισε χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε με κάθε δυνατό
τρόπο το πρότζεκτ
της Νέας Τούμ-
πας». Το χαρακτή-
ρισε, μάλιστα,
«αναπτυξιακό και
ελπιδοφόρο». Ταυ-
τόχρονα, ο δήμαρ-
χος αναφέρθηκε
και στη συνεργα-
σία μεταξύ δήμου
και Περιφέρειας
Κεντρικής Μακε-
δονίας, με στόχο το ξεπέρασμα των όποιων δυσκολιών, καθώς
και στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Ο κ. Ζέρβας επι-
σήμανε πως «η οικογένεια του ΠΑΟΚ βρίσκει δύο πιστούς συμ-
μάχους, δήμο και περιφέρεια», ενώ δεν παρέλειψε να αναφέ-
ρει ότι στον δρόμο υλοποίησης βρίσκεται και «η υπόθεση του
νέου γηπέδου του Άρη και το σχέδιο για διπλή ανάπλαση».

Καβάλα

Παραιτήθηκε 
δημοτικός σύμβουλος

Την παραίτησή του από τη θέση του δημοτικού συμβούλου
Καβάλας υπέβαλε ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Καβάλας Μπάμ-
πης Δράκος. Όπως τονίζει σε επιστολή του, οδηγήθηκε στην
παραπάνω απόφαση, καθώς τα νέα του καθήκοντα ως προ-
έδρου της ΔΕΕΠ περιορίζουν τον χρόνο του, καθιστώντας δύ-
σκολη την ενασχόλησή του με τα δημοτικά δρώμενα: «Στη νέα
διετή θητεία μου, πέραν των καθημερινών υποχρεώσεων ενός
προέδρου ΔΕΕΠ, θα υπάρξουν κρίσιμες εκλογικές αναμετρή-
σεις, αυξάνοντας στο μέγιστο τις υποχρεώσεις μου».

«Στενότερη και ακόμη πιο δυναμική συνεργασία», στο πλαίσιο του νέου Δικτύου Βαλ-
κανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network), ενόψει και της πρώτης επίσημης Συνό-
δου του 2022 που θα γίνει στην ελληνική πρωτεύουσα, εγκαινίασαν ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο δήμαρχος Βελιγραδίου Zoran Radojicic. Προς τού-
το, ο δήμαρχος Αθηναίων υποδέχτηκε τον ομόλογό του στο ιστορικό Δημαρχιακό Μέγα-
ρο Αθηνών, τονίζοντας: «Δύο λαοί με κοινές παραδόσεις, με κοινή ιστορία, δύο λαοί
που έχουν βρεθεί πολλές φορές μαζί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στους αγώνες για
ελευθερία, για δημοκρατία και δικαιοσύνη». Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Βελιγραδί-
ου έχει στενούς δεσμούς με τη χώρα μας, καθώς είναι παιδίατρος ειδικευθείς στο Νο-
σοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Ο δήμαρχος Βελιγραδίου μίλησε με θερμά λόγια για
τον κ. Μπακογιάννη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω,
κατά τη συνάντησή μας στην Κωνσταντινούπολη, την εκτίμηση των ομολόγων μας προς
το πρόσωπο του δημάρχου Αθηναίων. Θα ήθελα να σας πω, αγαπητοί Αθηναίοι, ότι πρέ-
πει να είστε υπερήφανοι για τον δήμαρχό σας». Και ο ίδιος πρόσθεσε: «Η πόλη που αγα-
πώ περισσότερο μετά το Βελιγράδι είναι η Αθήνα».

Η κατάσταση με τους αρνητές των εμβολίων
δείχνει να εκτροχιάζεται. Όπως αποκάλυψε η
ΕΡΤ με συγκεκριμένα ντοκουμέντα που δη-
μοσιοποίησε, οι αρνητές «καλούν σε ένοπλο
αγώνα και εκτελέσεις». Προς τούτο, απειλούν
πως «θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους».
Αρνητής είχε κατά το παρελθόν αναρτήσει στα
μέσα μαζικής δικτύωσης στρατιωτικού τύπου
μαχαίρια του. Στο στόχαστρο μπαίνουν πολιτι-
κοί, αυτοδιοικητικοί και δικαστικοί. Πρόσφα-
τα, απειλήθηκε ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης
Κυριακίδης, όπως αποκαλύπτει έγγραφο που
βρίσκεται στην κατοχή της ΕΡΤ, με ημερομη-
νία 10 Δεκεμβρίου 2021. Σε επικοινωνία της
ΕΡΤ με τον Δήμο Κιλκίς, αναφέρθηκε ότι το
έγγραφο παρελήφθη από αντιδήμαρχο που το
πρωτοκόλλησε, ενώ ενήμερες είναι οι αστυ-
νομικές και δικαστικές Αρχές. Στις έρευνες
για τη χαρτογράφηση των επικίνδυνων πυρή-
νων αρνητών σε όλη τη χώρα συμμετέχουν η
Αντιτρομοκρατική και η ΕΥΠ.

!Κιλκίς

Επικίνδυνοι αρνητές
απειλούν τον δήμαρχο 

Μνημόνιο συνεργασίας Αθήνας - Βελιγραδίου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Εντός του 2022
ηλεκτροκίνηση στον
θεσσαλικό σιδηρόδρομο

Η πρώτη περιφέρεια της χώρας με ηλεκτροκί-
νητο σιδηρόδρομο γίνεται η Θεσσαλία. Προς
τούτο, πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη στη
Λάρισα του οικείου περιφερειάρχη με τον υφυ-
πουργό Υποδομών και Μεταφορών, παρόντων
και των βουλευτών του νομού. Τα έργα εντάσ-
σονται για χρηματοδότηση στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα CEF και αφορούν: Αναβάθμιση του
Κεντρικού Κτιρίου και του Σιδηροδρομικού
Σταθμού στη Λάρισα. Μελέτες για υπόγειες
διαβάσεις στην οδό Αγιάς, στην οδό Βόλου,
στην οδό Καραγάτση και στην οδό Υψηλάντη,
καθώς και Μελέτη για τη γέφυρα της Λεωφό-
ρου Καραμανλή. Επιπλέον, αναβάθμιση του σι-
δηροδρομικού σταθμού της Καρδίτσας, με τη
διαμόρφωση κόμβου και χώρων προσωρινής
στάθμευσης. Σιδηροδρομική σύνδεση του λι-
μανιού του Βόλου με την Α’ ΒΙΠΕ, τη Β’ ΒΙΠΕ Βό-
λου, το αεροδρόμιο της Αγχιάλου και τον Αλμυ-
ρό. Δημοπρατείται η μελέτη της σιδηροδρομι-
κής γραμμής Τρίκαλα - Καλαμπάκα - Ιωάννινα -
Ηγουμενίτσα, με χρηματοδότηση συνολικού
προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ από
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEF. Και επιπλέον
προωθείται ο χαρακτηρισμός της γραμμής Κα-
λαμπάκα - Κοζάνη ως «πρωτεύουσας σιδηρο-
δρομικής γραμμής».
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Αθήνα



Η
Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προχωρούν
στη σύσταση Δικτύου Πρωτοβάθ-

μιας Φροντίδας Υγείας για την COVID-19
λοίμωξη, που συγκροτείται ύστερα από ει-
σήγηση του περιφερειάρχη και προέδρου
του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη. Στόχος είναι να
αποτελέσει ανάχωμα στη συρροή των περι-
στατικών στα δημόσια νοσοκομεία καθώς
και να αποτραπούν οι σοβαρές επιπλοκές
που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθε-
νών. Το δίκτυο θα απαρτίζουν παθολόγοι,
πνευμονολόγοι, γενικοί ιατροί και παιδία-
τροι, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την άμεση
και έγκαιρη διερεύνηση, παρακολούθηση
και αντιμετώπιση ύποπτου ή επιβεβαιωμέ-
νου κρούσματος Covid-19. Πρόκειται για
ένα δίκτυο ιατρών της γειτονιάς, που θα πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς
με Covid-19 λοίμωξη, με βάση τα αναθεω-
ρημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Για τον λόγο αυτό ο ΙΣΑ έχει δημιουργήσει
μια πλατφόρμα, όπου όλοι οι ιατροί των πα-
ραπάνω ειδικοτήτων που επιθυμούν θα δη-
λώσουν τη συμμετοχή τους. Έτσι κάθε πολί-
της θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση
είτε στον θεράποντα ιατρό του είτε, ελλείψει
τούτου, να ενημερωθεί άμεσα για τους ια-
τρούς που βρίσκονται στη γειτονιά του και
στους οποίους μπορεί να αποταθεί. Η πλατ-
φόρμα παρέχει τη δυνατότητα, πέραν της άυ-
λης συνταγογράφησης, βιντεοκλήσης και
ηλεκτρονικής καταβολής της ιατρικής αμοι-
βής. Όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης: «Έχει
αποδειχθεί ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η έγ-
καιρη διάγνωση και η σωστή παρακολούθη-
ση του ασθενή κατά τα πρώτα κρίσιμα στάδια
της λοίμωξης είναι καθοριστικές για να απο-
τραπούν οι σοβαρές επιπλοκές. Όλοι μαζί
ενωμένοι θα δώσουμε και αυτή τη μάχη
ενάντια στην πανδημία».

Παίρνουν τους ελεύθερους χώρους
Πολύ θετική εξέλιξη για τους τρεις δή-

μους του Μητροπολιτικού Πόλου, Άλιμο,
Γλυφάδα και Ελληνικό-Αργυρούπολη,
χαρακτηρίζεται η ρύθμιση που ψηφίστηκε
στη Βουλή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα
και προβλέπει την παραχώρηση των κοι-
νωφελών χώρων της έκτασης του πρώην
αεροδρομίου στους δήμους, ώστε να
αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη κοινωφελών εγκαταστάσεων, κτιρίων και υποδομών. Συγ-
κεκριμένα προβλέπει ότι κοινωφελείς χώροι εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πό-
λου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, οι οποίοι περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσί-
ου μετά την κύρωση της διανομής της έκτασης, μπορούν να παραχωρηθούν κατά κυριότη-
τα, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, στους Δήμους Ελληνικού - Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Αλίμου, με σκοπό την ανέγερση επ’ αυτών κτιρίων κοινωφελούς χαρακτήρα,
ο οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση παραχώρησης.

Ολοκληρώθηκε 
η ανακαίνιση 

Τις δύο τελευταίες από τις 13 παιδικές
χαρές που είχαν ενταχθεί στο πρό-
γραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» εγκαινίασε ο
δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος
Αμπατζόγλου. Το πλήρες πλαίσιο της
ανακαίνισης περιλάμβανε, με την
αξιοποίηση της χρηματοδότησης των
370 χιλ. ευρώ του προγράμματος «Φι-
λόδημος ΙΙ», την τοποθέτηση οργάνων
και δαπέδων, αλλά και με την οικονο-
μική συμμετοχή του δήμου τη διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου, πε-
ρίφραξη, τοποθέτηση παγκακιών κ.ά.
Όπως σημείωσε ο κ. Αμπατζόγλου:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί
η χρηματοδότηση που διεκδικήσαμε
και πετύχαμε, μετασχηματίστηκε σε
ένα έργο υψηλής κοινωνικής αξίας.
Όλες οι δομές και υποδομές του Αμα-
ρουσίου σταδιακά θα γίνονται περισ-
σότερο ασφαλείς και ευχάριστες για
τους πολίτες. Το 2022 θα είναι έτος
κομβικό στον τομέα αυτό».

Ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφει-
ας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης
Βούρος γνωστοποίησε πως
αποκτήθηκε και εντάχθηκε
ήδη στον στόλο των οχημάτων
του δήμου το πρώτο ηλεκτρικό
αυτοκίνητο, που εξυπηρετεί
εδώ και μερικές ημέρες τις
καθημερινές απαιτητικές
ανάγκες της Υπηρεσίας Καθα-
ριότητας. Στόχος είναι να εν-
ταχθούν στην υπηρεσία όσο το
δυνατόν περισσότερα «καθα-
ρά» οχήματα, ώστε σταδιακά
να μειωθούν το κόστος και η
ρύπανση στην πόλη. Ακόμη, τις
προσεχείς επίσης ημέρες
πρόκειται να παραληφθούν 140
νέοι κάδοι απορριμμάτων. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Βραβείο στην Ομάδα
Εθελοντών 
Μια ξεχωριστή τιμητική διάκριση
απέσπασε η Ομάδα Εθελοντών Πολι-
τικής Προστασίας Δήμου Σαρωνι-
κού, για την πολύτιμη προσφορά της
στην επιτήρηση και δασοπυρόσβεση
κατά την αντιπυρική περίοδο 2021.
Το βραβείο απονεμήθηκε από το
υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας και το Αρχη-
γείο του Πυροσβεστικού Σώματος,
ως επίσημη αναγνώριση της συνει-
σφοράς των εθελοντών στην απο-
τροπή εκδήλωσης πυρκαγιών κατά
τη διάρκεια μιας πραγματικά δύσκο-
λης αντιπυρικής περιόδου. Αναφε-
ρόμενος στην τιμητική διάκριση, ο
δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-
που ευχαρίστησε με τη σειρά του
τους εθελοντές που «θυσιάζοντας
τον δικό τους χρόνο και ευρισκόμε-
νοι σε συνεχή εγρήγορση κατόρθω-
σαν να αποτρέψουν την εκδήλωση
σοβαρού περιστατικού και να προ-
στατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και
το φυσικό περιβάλλον».

Εντάχθηκε στο
Ταμείο Ανάκαμψης

Δεκτό έγινε το αίτημα του Δήμου
Ελευσίνας που αφορά την ένταξη της
Ελευσίνας και της Μαγούλας στο Τα-
μείο Ανάκαμψης, για εκπόνηση μελε-
τών και τοπικών πολεοδομικών σχε-
δίων (ΤΠΣ). Συγκεκριμένα η Ελευσίνα
βρίσκεται ανάμεσα στις 136 νέες πε-
ριοχές της χώρας για τις οποίες θα εκ-
πονηθούν μελέτες ΤΠΣ, που καθορί-
ζουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, πε-
ριοχές προστασίας, περιοχές παραγω-
γικών δραστηριοτήτων, καθορίζουν
και χαρακτηρίζουν το οδικό δίκτυο και
είναι προσαρμοσμένα στην κλιματική
αλλαγή. Η εκπόνησή του θεωρείται
από τον δήμαρχο Αργύρη Οικονόμου
ως υψίστης σημασίας για την πόλη,
αφού θα δώσει λύσεις σε χρόνια ζητή-
ματα, ενώ θα συνδράμει στην προώθη-
ση έργων και την αντιμετώπιση των
συνεπειών από φυσικές καταστροφές.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας σε συνεργασία με τον ΙΣΑ

«Καθαρή»…
καθαριότητα
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Προχωρά η Πολεοδομική Μεταρρύθμιση

Tου Ηλία Παλιαλέξη

Τ
α τελευταία χρόνια, η περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση και η κλιμα-
τική κρίση οξύνθηκαν σημαντικά
και έγινε αντιληπτό ότι, αν δεν

ληφθούν άμεσα μέτρα, η κατάσταση θα εί-
ναι μη αναστρέψιμη. Η χώρα μας, με από-
φαση του πρωθυπουργού, επιτάχυνε ση-
μαντικά τις δράσεις της και τις πολιτικές
της, τη χρονιά που αφήνουμε πίσω μας,
προκειμένου να επιτύχει τους περιβαλλον-
τικούς της στόχους. Ωστόσο, ο δρόμος είναι
ακόμα μακρύς, γεγονός που δείχνει ότι
κλιματική κρίση και περιβάλλον θα βρε-
θούν στο επίκεντρο το 2022.

Στον κλιματικό νόμο που έθεσε σε δια-
βούλευση το ΥΠΕΝ, προβλέπονται, μετα-
ξύ άλλων, η μείωση της εξάρτησης από
ορυκτά καύσιμα με το κλείσιμο όλων των
λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως το
2028, αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, μέ-
τρα για τα κτίρια, τις επιχειρήσεις, τα
οχήματα, την περιβαλλοντική αδειοδό-
τηση έργων, κ.λπ. Προσδιορίζεται επίσης
το μοντέλο κλιματικής διακυβέρνησης,
ενώ σηματοδοτείται η αποφασιστική
στροφή της χώρας προς ένα νέο μοντέλο
βιώσιμης, κοινωνικά δίκαιης, κυκλικής
και πράσινης ανάπτυξης, με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος, του πλα-
νήτη και την ευημερία του ανθρώπου. 

Δασικοί χάρτες
Μετά και τις αποφάσεις του ΣτΕ (1364 και

1365/2021) που έκριναν ότι το άρθρο 48 του
ν. 4685/2020, σχετικά με τους υπό έγκριση
δασικούς χάρτες, είναι σύμφωνο με τις
διατάξεις του Συντάγματος, προχωρά η
ανάρτηση των δασικών χαρτών, προκειμέ-

νου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία κύρωσής τους. 

Κυκλική Οικονομία
Το Νέο Σχέδιο Δράσης (οδικός χάρτης)

για την Κυκλική Οικονομία, που εγκρίθηκε
από το υπουργικό συμβούλιο, περιλαμβά-
νει 71 δράσεις με ορίζοντα πενταετίας και
στόχο τη βιώσιμη παραγωγή και κατανά-
λωση προϊόντων, την επέκταση του κύκλου
ζωής των προϊόντων, τη χρήση δευτερογε-
νών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγι-
κών πόρων, την αύξηση της ανακύκλωσης,
αλλά και τη μείωση των επικίνδυνων χημι-
κών ουσιών. Προτεραιότητα δίδεται σε κα-
τηγορίες προϊόντων όπως τα πλαστικά, οι
μπαταρίες, τα οχήματα, κ.λπ.

Με βάση τον Νόμο 4736/2020, με τον
οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 904/2019

που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων
ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης στο Εθνικό Δίκαιο, απαγορεύτηκε
από την 1η Φεβρουαρίου 2021 η προμήθεια
10 συγκεκριμένων κατηγοριών πλαστικών
προϊόντων μιας χρήσης από τους φορείς
του Δημοσίου και από την 1η Ιουλίου η κα-
τάργηση εφαρμόστηκε γενικευμένα στη
χώρα από το σύνολο του πληθυσμού. Στό-
χος, η αντιμετώπιση της ρύπανσης από
πλαστικά σε όλους τους αποδέκτες και ιδι-
αίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
Αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται

πλήρως το πλαίσιο περιβαλλοντικών επιθε-
ωρήσεων, με στόχο τη συμμόρφωση στην
περιβαλλοντική νομοθεσία, με αύξηση των
προστίμων κατά περίπτωση. Ολοκληρώνε-

ται το σχέδιο ΠΔ, το οποίο εισάγει τη συμ-
μετοχή εξειδικευμένων ιδιωτών στην ελεγ-
κτική διαδικασία για την ενίσχυση των πε-
ριβαλλοντικών επιθεωρήσεων και για την
προστασία του περιβάλλοντος με συγκε-
κριμένους όρους και προϋποθέσεις. 

Προστατευόμενες περιοχές
Ολοκληρώνεται, τέλος, η μεταρρύθμιση

του συστήματος διαχείρισης των προστα-
τευόμενων περιοχών που ξεκίνησε με την
ίδρυση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕ-
ΚΑ). Με την ενεργοποίηση του νέου συστή-
ματος διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών, αναμένεται να επιλυθούν τα
χρόνια προβλήματα που υπήρχαν στη λει-
τουργία των Διοικητικών Συμβουλίων των
Φορέων Διαχείρισης. 

2022: Η κλιματική κρίση στο επίκεντρο
Οι δράσεις και οι πολιτικές 
της κυβέρνησης
για να επιτύχει  τους 
περιβαλλοντικούς
στόχους της

Στο ΥΠΕΝ οι Δασικές Υπηρεσίες
Ξεκίνησε ήδη ο δεύτερος κύκλος του εμβληματικού για τη χώρα Προγράμματος Πολεοδομι-
κών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ. Σκοπός του
Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» είναι η ταχεία
ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώρας -όπου ο σχεδια-
σμός είτε δεν υπάρχει είτε είναι παρωχημένος- με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλ-
ληλα το φυσικό, πολιτιστικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Με τις πλήρεις και σύγχρονες
μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κι-
νήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής κρίσης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείρι-
ση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

Τεράστιας σημασίας αλλαγή δρομολογείται με τη μεταφορά των Δασικών Υπηρε-
σιών από τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στο ΥΠΕΝ, με στόχο την καλύτερη οργά-
νωση και λειτουργία τους. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό συστάθηκε Γενική Γραμμα-
τεία Δασών, επικεφαλής της οποίας τέθηκε ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης. Σε
συνδυασμό με την αλλαγή της νομοθεσίας η οποία επιτρέπει στις Δασικές Υπηρε-
σίες να αναθέτουν πολύ ταχύτερα τα έργα και με τον νεοσύστατο θεσμό του Ανα-
δόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης, γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα για την
προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στις προκλήσεις της κλιματικής αλ-
λαγής. Σύντομα, επίσης, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για την επίλυση και των
ιδιοκτησιακών ζητημάτων που έχουν προκύψει σε περιοχές που δεν ισχύει το
τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, όπως είναι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
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Του Κώστα Παππά

Τ
ο σημαντικό έργο-κορωνίδα για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας στην Ελλάδα είναι έτοιμο να
ξεκινήσει στην περιοχή της Αμ-

φιλοχίας. «Το έργο της αντλησιοταμίευ-
σης στην Αμφιλοχία είναι κρίσιμο για την
αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την
απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονο-
μίας», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Ο
ίδιος σημείωσε ακόμη: «Η επένδυση θα
συμβάλει στην επάρκεια ισχύος και την
ασφάλεια εφοδιασμού του ηλεκτρικού
συστήματος. Θα αποτελέσει επίσης πυλώ-
να περιφερειακής ανάπτυξης με τη δημι-
ουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας κατά
τη διάρκεια κατασκευής και 120 κατά τη
φάση λειτουργίας, δημιουργώντας παρα-
γωγικές συνθήκες για την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού, υψηλής εξειδί-
κευσης, που διαθέτει η πατρίδα μας».

Η «Political» επικοινώνησε με τον δή-
μαρχο Αμφιλοχίας Γιώργο Κατσούλα, ο
οποίος μίλησε για την κατασκευή του έρ-
γου, το οποίο θα ξεκινήσει τους επόμε-
νους μήνες, αλλά και για το αποτύπωμα
που θα αφήσει αυτό στην τοπική οικονο-
μία και κοινωνία. Το κόστος της επένδυ-
σης θα φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ και θα
αποτελέσει ένα άλμα για την αποθήκευση
ενέργειας στη χώρα μας. 

Αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ
Ο δήμαρχος Αμφιλοχίας σημείωσε αρ-

χικά πως «το έργο της αντλησιοταμίευσης
στην Αλευράδα του Δήμου Αμφιλοχίας εί-
ναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα προσφέ-
ρει πολλά στην οικονομία της Ελλάδας γε-
νικότερα αλλά και στην τοπική οικονομία.
Έρχεται να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώ-
τημα-πρόβλημα που έχουμε με την ενέρ-
γεια. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει
κάνει μεγάλα βήματα στο επίπεδο των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η περιο-
χή μας έχει πρωτοστατήσει με φράγματα
υδροηλεκτρικά. Ο δήμος μας βρέχεται από
δύο τεχνητές λίμνες του Καστρακίου και
των Κρεμαστών αλλά και πολλές ανεμο-
γεννήτριες και φωτοβολταϊκά», ενώ εξή-
γησε για τον τρόπο λειτουργίας της αντλη-
σιοταμίευσης τα εξής: «Το πρόβλημα με
τις ΑΠΕ είναι ότι παράγουν ενέργεια, αλλά
δεν υπάρχει τρόπος αποθήκευσης αυτής
της ενέργειας. Το έργο της αντλησιοταμί-
ευσης θα λειτουργήσει εδώ σαν μια μεγά-
λη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και θα
λειτουργεί με απλό νερό. Θα δημιουργη-
θούν δύο τεχνητές λίμνες σε υψηλό ση-
μείο στην περιοχή της Αλευράδας πάνω
από τη λίμνη των Κρεμαστών. Θα έχει δύο

αποταμιευτήρες, έναν πάνω και έναν κά-
τω. Ως κάτω αποταμιευτήρας θα λειτουρ-
γεί η λίμνη των Κρεμαστών. Θα αντλούν το
νερό και θα το αποταμιεύουν στον υψηλό-
τερο αποταμιευτήρα. Όταν θα υπάρχει ζή-
τηση για ηλεκτρική ενέργεια, θα λειτουρ-
γεί πλέον ως υδροηλεκτρικό, αφήνοντας
το νερό να κυλάει στο κάτω σημείο, και θα
παράγουν το ρεύμα που χρειάζεται στη
στιγμή, στον χρόνο και στην ποσότητα που
χρειάζεται. Αυτό το έργο αναβαθμίζει και
όλες τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στην περιοχή
μας και στην Ελλάδα γενικότερα».

Θα απασχοληθούν 1.200 άτομα
Ο κ. Κατσούλας μίλησε επίσης και για το

αποτύπωμα που θα αφήσει η επένδυση
αυτή στα κοινωνικά και οικονομικά δεδο-
μένα της περιοχής: «Για την τοπική κοινω-
νία είναι σημαντικό, γιατί κατά τη φάση της
κατασκευής θα απασχοληθούν 1.200 άν-
θρωποι. Θα φέρει οικονομική άνθηση
στην περιοχή, αλλά και κατά τον χρόνο
λειτουργίας του θα απασχολεί 120 ανθρώ-
πους σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Τα οι-
κονομικά οφέλη για την περιοχή μας, τό-
σο σε θέσεις εργασίας όσο και σε αντι-
σταθμιστικά οφέλη με ασφαλτοστρώσεις
και βελτιώσεις των προσβάσεων στην πε-
ριοχή, αυτά θα ξεκινήσουν με την κατα-
σκευή του έργου. Όταν θα λειτουργεί, θα
παρακρατείται το 3% των ακαθάριστων
εσόδων της εταιρείας και από αυτό το 2,7%
θα έρχεται στην τοπική κοινωνία».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι η εταιρεία
που θα αναλάβει την κατασκευή και εκμε-
τάλλευση του έργου είναι έτοιμη πλέον να
ξεκινήσει τις εργασίες. «Η Τέρνα Ενεργει-
ακή, που θα το κατασκευάσει, είναι έτοιμη
να ξεκινήσει, καθώς εντάχθηκε αυτό το
έργο των 500 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Ανά-
καμψης. Μέχρι την άνοιξη θεωρητικά θα
έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και μέσα
στην πενταετία θα λειτουργεί», επισήμανε
ο δήμαρχος Αμφιλοχίας.

Επαναφορτιζόμενη
μεταφορά νερού
στην Αμφιλοχία

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας και ο δήμαρχος Αμφιλοχίας
Γιώργος Κατσούλας μιλούν για το μεγάλο
έργο αντλησιοταμίευσης
και την επένδυση των 500 εκατ. ευρώ

Η λίμνη των 
Κρεμαστών που 
θα λειτουργήσει

ως αποταμιευτήρας νερού



Π
ολύ χαμηλή είναι η ζήτηση στα αντιγριπικά εμβόλια,
όπως επισημαίνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης, με το ποσοστό των αδιάθετων να εκτι-

μάται στο 30% σε σχέση με πέρυσι που είχαν εξαντληθεί.
«Φέτος έχουμε πολλά αδιάθετα αντιγριπικά εμβόλια στα

φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες. Πέρυσι δεν είχαν κυ-
κλοφορήσει τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και οι πολίτες
έσπευσαν στα φαρμακεία να κάνουν το αντιγριπικό, θέλον-
τας να προστατευτούν στον βαθμό που μπορούσαν. Επιπλέ-
ον, σε συνδυασμό με τα έκτακτα μέτρα και το lockdown που
είχαν επιβληθεί για να αναχαιτιστεί η Covid-19, δεν καταγρά-

φηκαν κρούσματα γρίπης. Αυτό δημιούργησε λανθασμένη
εντύπωση ότι και φέτος δεν θα έχουμε περιστατικά γρίπης,
με αποτέλεσμα να μην προσέλθουν να κάνουν το αντιγριπικό
εμβόλιο», εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης. Ωστόσο, όπως επιση-
μαίνει: «Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι οι ιώσεις εμφανίστηκαν
πολύ νωρίς και ταλαιπωρούν μικρούς και μεγάλους. Επιπλέ-
ον, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα για πιθανή επικείμενη
έξαρση της γρίπης, ενώ τονίζουν ότι όταν μια χρονιά δεν κα-
ταγράφονται περιστατικά, συνήθως την επόμενη φορά που
θα εμφανιστεί η γρίπη, θα είναι πιο έντονη και δυναμική».

Με αθλητικούς όρους και με υπονοούμενα απάντησε
ο κ. Ζέρβας όταν ρωτήθηκε για τις αλλαγές στο σχήμα
διοίκησης.

«Ο Ιανουάριος είναι μήνας μεταγραφών», είπε και
αμέσως οι δημοσιογράφοι άρχισαν να σκέφτονται ποιος
από την αντιπολίτευση ή τους ανεξάρτητους δημοτικούς

συμβούλους μπορεί να πάρει μεταγραφή! Πάντως, το
σίγουρο είναι πως οι όποιες ανακοινώσεις από πλευράς
δημάρχου για τους νέους αντιδημάρχους και τις αρμο-
διότητές τους θα γίνουν μετά το νέο έτος αλλά πριν από
τις 9 Ιανουαρίου. Και όπως άφησε να γίνει γνωστό, θα εί-
ναι ένα… καλό remake.

Οι τέσσερις… μεταγραφές για την περίοδο του Ιανουαρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προγραμμάτισε
το ’22 παρέα 
με τον γάτο του

Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο
από την καθημερινότητά του μοι-
ράστηκε μέσω των social media ο
Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευ-
τής της Νέας Δημοκρατίας στη Β’
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης ανέβα-
σε φωτογραφία στην οποία φαίνε-
ται να σχεδιάζει τον οικογενειακό
προγραμματισμό του 2022 παρέα
με τον γάτο του, ο οποίος ακούει
στο όνομα Shortbread. Όσον αφο-
ρά το παράξενο όνομα του γάτου,
την εξήγηση, όπως ο ίδιος λέει, την
έχει μόνο ο γιος του Γιώργος.

Το «Θ» δώρο 
του Ζέρβα στους
δημοσιογράφους

Μία καρφίτσα με το γράμμα «Θ»,
το αρχικό της Θεσσαλονίκης, χάρι-
σε ως δώρο στους δημοσιογρά-
φους που καλύπτουν το αυτοδιοι-
κητικό ρεπορτάζ ο δήμαρχος Κων-
σταντίνος Ζέρβας. Στη διάρκεια
τραπεζιού, το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε σε κεντρικό εστιατόριο της
πόλης, με αφορμή τις εορταστικές
ημέρες που διανύουμε, ο δήμαρ-
χος είχε την ευκαιρία να τα πει με
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε
πιο χαλαρούς ρυθμούς και να συ-
ζητήσουν επί παντός επιστητού.

Επίσκεψη στην
Ελληνική Εταιρεία
Νόσου Alzheimer
Έπειτα από δυο ημέρες ξεκού-
ρασης μαζί με την οικογένειά
του, ο Δημήτρης Κούβελας πήρε
ξανά τους δρόμους και βρέθηκε
στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου
Alzheimer και Συγγενών Διατα-
ραχών, όπου γνώρισε τους αν-
θρώπους που φροντίζουν τους
ασθενείς. Μάλιστα, όπως ο ίδιος
γνωστοποίησε, έπειτα από τη
συνάντησή του με την πρόεδρο
της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη
κυρία Τσολάκη, γίνονται ήδη
προσπάθειες ίδρυσης οικοτρο-
φείου για τη φιλοξενία είκοσι
πέντε ασθενών πασχόντων από
άνοια τελικού σταδίου.

Αδιάθετα στα ψυγεία των φαρμακείων
πολλά από τα αντιγριπικά εμβόλια

Ο Παύλος Μαρινάκης 
στη συμπρωτεύουσα

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγα 24ωρα μετά την
έλευση του 2022 ο νέος γραμματέας της ΝΔ Παύλος
Μαρινάκης. Στο πρόγραμμά του, μεταξύ άλλων, πε-
ριλαμβάνεται επίσκεψη στο δημαρχιακό μέγαρο και
συνάντηση με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Χωρίς εκδηλώσεις
αλλά  με πυροτεχνήματα

Μπορεί λόγω του κορονοϊού και της αυξημένης
μεταδοτικότητας του ιού να ακυρώθηκαν όλες
οι εορταστικές εκδηλώσεις, ωστόσο η Θεσσα-
λονίκη θα γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου με
χιλιάδες πυροτεχνήματα που για μία ακόμη
χρονιά θα πέσουν μέσα από τη θάλασσα. Τα
πρώτα λεπτά του 2022, εντυπωσιακά πυροτε-
χνήματα θα στείλουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας
σε όλους τους δημότες.

Συλλυπητήρια για
τον Κάρολο Παπούλια 

Τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον θάνατο του
Κάρολου Παπούλια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία
92 ετών, εξέφρασαν τόσο ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας όσο και ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Και
οι δύο εξήραν την προσωπικότητα, τη σεμνότητα και
την εντιμότητα του Κάρολου Παπούλια που υπηρέ-
τησε την πατρίδα ως βουλευτής, υπουργός και Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας. 

Οι 26… μαραθώνιες
συνεδριάσεις

Σε είκοσι έξι συνεδριάσεις, ειδικές και τακτικές,
κλήθηκαν να συμμετάσχουν μέσα στο 2021 οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μέσω τηλε-
διάσκεψης και σε υβριδικές, δηλαδή με διά ζώσης πα-
ρουσία στην αίθουσα και μέσω διαδικτύου. Όσο για τις
ώρες που τράβηξε η συζήτηση των θεμάτων; Ας μη τις
πιάσουμε καλύτερα! Το σίγουρο είναι ότι μετρημένες
στα δάχτυλα ενός χεριού είναι οι συνεδριάσεις που τε-
λείωσαν μέσα σε ένα εξάωρο-επτάωρο! Οι υπόλοιπες
τράβηξαν ακόμη περισσότερο…
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Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία θα ξεκινήσουν συνομι-
λίες με θέμα την Ουκρανία και τις εγγυήσεις που ζητάει
η Μόσχα για την ασφάλεια των συνόρων της στις 10 Ια-
νουαρίου. Η Ρωσία θεωρεί ότι οι όλο και στενότερες
σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία απειλούν ζωτικά
συμφέροντά της, καθώς οδηγούν σε εγκατάσταση δυτι-
κών οπλικών συστημάτων πολύ κοντά στα σύνορά της. Η
συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα ανατολικά

σύνορα της Ουκρανίας έχουν προξενήσει φόβους
στη Δύση ότι επίκειται ρωσική εισβολή.

Η Ρωσία αρνείται ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται στα
άμεσα σχέδιά της και προτείνει την υπογραφή
αμερικανορωσικής συνθήκης ασφαλείας και τη

σύναψη ανάλογης συμφωνίας με το ΝΑΤΟ. Για τον
σκοπό αυτό προβλέπονται ξεχωριστές συνομιλίες της

Ρωσίας με το ΝΑΤΟ (στις 12 Ιανουαρίου) και ξεχωριστές συνο-

μιλίες στους κόλπους του Οργανισμού για την Ασφάλεια και
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), μέλος του οποίου είναι και οι
ΗΠΑ, στις 13 Ιανουαρίου.

Στην ετήσια συνέντευξη Τύπου, την περασμένη εβδομάδα, ο
Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι στέλνει πυραύλους
«στο κατώφλι της Ρωσίας». «Εμείς δεν βάζουμε τους πυραύ-
λους μας στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά ή το Μεξικό», εί-
πε ο Ρώσος πρόεδρος.

Τ
α απειλητικά μηνύματα μεταξύ
Ιράν και Ισραήλ και η στρατιω-
τική ετοιμότητα των δύο αντί-
παλων κρατών αυξάνουν επι-

κίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την αραβική ιστοσελίδα

defense-arab, που ειδικεύεται σε στρα-
τιωτικά θέματα, η ηγεσία των Ισραηλι-
νών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έχει αρ-
χίσει να επιταχύνει τις προετοιμασίες
για πιθανή επίθεση σε πυρηνικές εγκα-
ταστάσεις του Ιράν.

Σενάριο επίθεσης
Το ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρα-

τού μετέδωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις
λαμβάνουν πρακτικά μέτρα σχετικά με
το σενάριο έναρξης στρατιωτικής επίθε-
σης.  Ο αρχηγός του ισραηλινού επιτε-
λείου Αβίβ Κοχαβί επιβεβαίωσε ότι η
Πολεμική Αεροπορία προέβη σε τροπο-
ποιήσεις στα προγράμματα εκπαίδευ-
σης και προσόντων για πιλότους και
πλοηγούς, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι
αλλαγές αφορούν τα προχωρημένα στά-
δια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Ιράν επανέλαβε ότι θα απαντήσει
δυναμικά σε οποιαδήποτε απειλή εναν-
τίον του, την ώρα που σύμφωνα με ειδη-
σεογραφικές πληροφορίες οι Φρουροί
της Επανάστασης πραγματοποίησαν
προσομοίωση επίθεσης κατά του ισ-
ραηλινού πυρηνικού αντιδραστήρα Ντι-
μόνα.

Απειλή για απάντηση
Ο διοικητής της ιρανικής Πολεμικής

Αεροπορίας απείλησε να απαντήσει
«οδυνηρά» σε οποιαδήποτε απειλή στην
εθνική ασφάλεια. Προηγήθηκε, το Σάβ-
βατο, η προειδοποίηση του προέδρου
Εμπραχίμ Ραΐσι, και πάλι για αποφασι-
στική και συνολική απάντηση σε οποι-

αδήποτε επίθεση εναντίον της χώρας
του. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πύκνω-
σαν πρόσφατα τις δηλώσεις τους για την
ανάγκη λήψης στρατιωτικών μέτρων
κατά του Ιράν, προκειμένου να σταματή-
σει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Τελ Αβίβ φοβάται ότι η Τεχεράνη
θα επιτύχει «συμφωνία» στις συνομι-
λίες της Βιέννης, που θα της επιτρέψει
να συνεχίσει να αναπτύσσει το πυρηνικό
οπλοστάσιό της.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιλογή ενι-
σχύεται από την έγκριση της Επιτροπής
Οικονομικών της Κνεσέτ για πρόσθετο
αμυντικό προϋπολογισμό 2,9 δισ. δολα-
ρίων ως προετοιμασία για πιθανή στρα-
τιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

«Ωρολογιακή βόμβα»
Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρ-

τζογκ περιέγραψε το Ιράν σαν «ωρολο-
γιακή βόμβα», το πυρηνικό πρόγραμμα

της οποίας πρέπει να εξουδετερωθεί
με ή χωρίς συμφωνία. Τόνισε επίσης
«την ικανότητα της ισραηλινής Πολεμι-
κής Αεροπορίας να φτάσει οπουδήπο-
τε και σε οποιαδήποτε κατάσταση, κα-
θώς το ιρανικό χταπόδι επιμένει,
απλώνοντας τα πλοκάμια του σε όλη τη
Μέση Ανατολή».

Οι διεθνείς συνομιλίες για το πυρηνι-
κό πρόγραμμα της Τεχεράνης αναμένε-
ται να επαναληφθούν τον Ιανουάριο στη
Βιέννη με τη συμμετοχή Ιράν, Γαλλίας,
Γερμανίας, Βρετανίας, Ρωσίας και Κί-
νας. Οι ΗΠΑ, που είχαν αποσυρθεί επί
Τραμπ, επέστρεψαν και συμμετέχουν εκ
του σύνεγγυς.

ΚΚατασχέσεις τόνων
κοκαΐνης σε Χάβρη 
και Ειρηνικό Ωκεανό
Η γαλλική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών
κατέσχεσε ποσότητα άνω του ενός τόνου
κοκαΐνης που είχε παραχθεί στην Κο-
λομβία. Στην επιχείρηση, που διενεργή-
θηκε την περασμένη Τετάρτη κοντά στο
λιμάνι της Χάβρης στη βορειοδυτική
Γαλλία, συνελήφθησαν αρκετά πρόσωπα
που φέρονται να ενέχονται σε κύκλωμα
διακίνησης ναρκωτικών. Στις αρχές Δε-
κεμβρίου, Γάλλοι τελωνειακοί είχαν κα-
τασχέσει φορτίο 1,5 τόνου κοκαΐνης
κρυμμένο σε εμπορευματοκιβώτιο που
διερχόταν από το ίδιο λιμάνι, ο τελικός
προορισμός του οποίου δεν είναι γνω-
στός. Οι γαλλικές Αρχές κατέσχεσαν 18
τόνους κοκαΐνης το 2021, έναντι 13 τό-
νων το 2020.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, οι αρχές του
Ελ Σαλβαδόρ κατέσχεσαν 4,1 τόνους κο-
καΐνης αξίας 103,9 εκατ. δολαρίων στη
διάρκεια επιχείρησης στον Ειρηνικό
Ωκεανό, και συνέλαβαν πέντε πολίτες
της Κολομβίας και δύο του Ισημερινού,
που μετέφεραν τα ναρκωτικά με δύο αυ-
τοσχέδια υποβρύχια. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών που
έχει γίνει στο πλαίσιο της προσπάθειας
της χώρας για την καταπολέμηση της εγ-
κληματικότητας και της διακίνησης ναρ-
κωτικών. Την 20ή Νοεμβρίου, οι αρχές
είχαν κατασχέσει 2,5 τόνους κοκαΐνης
αξίας 62,5 εκατ. δολαρίων σε ανάλογη
επιχείρηση στον Ειρηνικό.

Η στρατιωτική ετοιμότητα 
των δύο αντίπαλων κρατών 
αυξάνει επικίνδυνα την ένταση

Στις 10 Ιανουαρίου οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας για Ουκρανία και ασφάλεια

Ισραήλ - Ιράν: Μυρίζει 
μπαρούτι στη Μέση Ανατολή
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Προτεραιότητα σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος,
ακίνητων, ΦΠΑ και άλλων που παραγράφονται οριστικά
στο τέλος του 2021 δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς έχει πλέον μόνον δύο ημέρες για
να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχων
και να αποφύγει την παραγραφή τους. 

Σημειώνεται πως μετά τις 31/12/2021 παραγράφονται οι
εξής φορολογικές υποθέσεις:
• Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2015, για τις
οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις
ή έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το

αργότερο μέχρι τις 31/12/2020.
• Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη
χρήση του 2012, αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθε-
σμα τις φορολογικές δηλώσεις. Για τις συγκεκριμένες υπο-
θέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής φτάνει στα οκτώ
έτη.
• Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της
χρήσης του 2010, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρω-
ματικά» στοιχεία, όπως για παράδειγμα εικονικά τιμολό-
για. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος της μη παραγραφής
επεκτείνεται στη δεκαετία.

•  Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους
2010 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δή-
λωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει δεκαετής πε-
ρίοδος παραγραφής.
•  Οι υποθέσεις του έτους 2005. Στις περιπτώσεις που για
κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι
15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία είχε το δικαίωμα να
διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προ-
σαυξήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΑΑΔΕ: Ελέγχει χιλιάδες υποθέσεις που παραγράφονται σε δύο ημέρες

Α
πό την 1η Ιανουαρίου 2022 θα
είναι διαθέσιμο το «Ανοικτό
πρόγραμμα νέων θέσεων ερ-
γασίας για την πρώτη πρόσ-

ληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - Πρώτο
Ένσημο». Το πρόγραμμα αφορά 35.000
άνεργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών χω-
ρίς καμία προϋπηρεσία, οι οποίοι θα μπο-
ρούν από 1/1/2022 και μέχρι 31/12/2022
να προσληφθούν με επιδότηση μισθού
600 ευρώ εφόσον πρόκειται για θέση
πλήρους απασχόλησης εξάμηνης διάρ-
κειας.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυ-
μούν να προσλάβουν νέο, ηλικίας 18-29
ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία,
θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έν-
ταξης (ειδικό έντυπο) στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνο-
δεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσε-
ων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με
το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων
θέσεων εργασίας, καθώς μια επιχείρηση
-εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να εντάξει
ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται σε αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέ-
χοντες στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπο-
ρούν να ενταχθούν στον μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και θέσεις
εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς
απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώ-
κουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμ-
πειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση
αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ.
Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη
των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επι-
δοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχό-
λησης και το είδος της σύμβασης (πλή-

ρους ή μερικής απασχόλησης). Για την
ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δή-
λωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Τα ποσά
Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Πρώτο

Ένσημο», η επιδότηση μισθού θα είναι
100 ευρώ τον μήνα αύξηση στον μισθό
του εργαζομένου εφόσον είναι θέση πλή-
ρους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι:

•  Ένας νέος εργαζόμενος που θα
προσληφθεί με τον κατώτατο μισθό των
663 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα

λάβει καθαρά 570 ευρώ τον μήνα, συν 100
ευρώ από την επιδότηση του «Πρώτου
Ενσήμου». Δηλαδή θα λάβει 670 ευρώ
τον μήνα για 6 μήνες.

•  Ένας νέος εργαζόμενος που θα
προσληφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022
με σύμβαση μερικής απασχόλησης θα
λάβει 50 ευρώ τον μήνα για 6 μήνες. Δη-
λαδή θα λάβει 300 ευρώ συνολικά για 6
μήνες.

• Ένας νέος εργαζόμενος που θα προσ-
ληφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 με τον
κατώτατο μισθό των 663 ευρώ θα λάβει κα-
θαρά 570 ευρώ τον μήνα, συν 100 ευρώ από

την επιδότηση του «Πρώτου Ενσήμου». Εάν
όμως η σύμβαση εργασίας του είναι τρίμη-
νης διάρκειας, θα λάβει 670 ευρώ τον μήνα
για 3 μήνες, όσο δηλαδή διαρκεί η σύμβασή
του. Έτσι συνολικά η επιδότηση μισθού θα
είναι 300 ευρώ.

Ποιους αφορούν τα δύο
προγράμματα - Οι επιχειρήσεις-
εργοδότες θα μπορούν να
υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Α Π Ο  Τ Ο  2 0 2 2

«Πρώτο  Ένσημο» και 100.000
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
την αλλαγή και τον εκσυγχρονι-
σμό του πλαισίου που αφορά την
έκδοση αδειών για τις επιχειρή-
σεις υγειονομικού ενδιαφέρον-

τος στην Αθήνα (εστιατόρια, καφετέριες,
κινηματογράφους, θέατρα κ.λπ.) προχω-
ρούν, από κοινού, το υπουργείο Πολιτι-
σμού και ο Δήμος Αθηναίων. Συγκεκριμέ-
να εισάγεται καινοτομία που προβλέπει ότι
στα υπό αδειοδότηση καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, που δεν βρί-
σκονται πλησίον μνημείων και αρχαιολο-
γικών χώρων, δεν θα χρειάζεται έγγραφο
έγκρισης από την Εφορεία Πόλης Αθηνών
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στη σχε-
τική απόφαση, που αναμένεται να εκδοθεί
άμεσα, προχώρησαν το υπουργείο Πολιτι-
σμού και ο Δήμος Αθηναίων, έπειτα από
θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρ-
χαιολογικού Συμβουλίου.

Σημαντική μεταρρύθμιση
Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού,

με αυτόν τον τρόπο, υλοποιείται μια ση-
μαντική μεταρρύθμιση, η οποία διευκολύ-
νει την επιχειρηματικότητα και κατ’ επέ-
κταση τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρή-
σεις απαλλάσσονται πλέον από ένα τερά-
στιο γραφειοκρατικό βάρος, που τους κό-
στιζε πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Σημει-

ώνεται ότι, μέχρι σήμερα, η αδειοδότηση
για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πρω-
τεύουσας απαιτούσε σειρά γραφειοκρατι-
κών διαδικασιών. 

Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταρ-
ρύθμιση διαπιστώθηκε από τη Δημοτική
Αρχή και τα στελέχη των εμπλεκόμενων
φορέων συνεργάστηκαν επί μήνες για να
υπάρξει αναλυτική καταγραφή και αποτύ-
πωση σε χάρτες τόσο των μνημείων όσο
και των περιοχών που προστατεύονται από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των
Αθηνών (ΕΦΑΠΑ). Ειδικότερα, αποτυπώ-
θηκε σε χάρτη η περιοχή προστασίας της
Ακρόπολης καθώς και περιοχές γύρω από
80 και πλέον μνημεία και αρχαιολογικούς
χώρους, που βρίσκονται σε ολόκληρη την
πόλη. Στις περιοχές αυτές καθορίστηκαν
ποιες ιδιοκτησίες έχουν οπτική επαφή με
τα εν λόγω μνημεία και συνεπώς εμπί-
πτουν σε καθεστώς προστασίας.

Μετά την αναλυτική επεξεργασία των
υφιστάμενων πρακτικών οριοθέτησης
κοινοχρήστου χώρου, αποτυπώθηκαν
στους χάρτες οι περιοχές στις οποίες η
ΕΦΑΠΑ επιτρέπει τη λειτουργία καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Με το
νέο καθεστώς, δημιουργούνται τρεις κα-
τηγορίες. Για επιχειρήσεις που δεν γειτ-
νιάζουν με μνημεία ή επισκέψιμους αρ-
χαιολογικούς χώρους δεν θα απαιτείται

πλέον η έκδοση διαπιστωτικού ή άλλου
εγγράφου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
της Πόλης των Αθηνών για την έναρξη της
λειτουργίας τους. 

Απευθείας έγκριση
Οι επιχειρήσεις που συνορεύουν με

μνημεία ή επισκέψιμους αρχαιολογικούς
χώρους θα λαμβάνουν πλέον απευθείας
έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της
Πόλης των Αθηνών τόσο για την άδεια λει-
τουργίας όσο και για τον χώρο που θα μπο-
ρεί να δοθεί για χρήση τραπεζοκαθισμά-
των. Για επιχειρήσεις που βρίσκονται στον
ενοποιημένο κηρυγμένο αρχαιολογικό
χώρο γύρω από την Ακρόπολη, ο οποίος
αποτελεί τη ζώνη προστασίας της Ακρόπο-
λης ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς, το καθεστώς παραμένει ίδιο και η
διαδικασία αδειοδότησης θα απαιτεί τη
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλί-
ου του υπουργείου Πολιτισμού.

Συμφωνία ΥΠΟΙΚ -
τραπεζών για χορήγηση
δανείων 970 εκατ. 

Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1,57 δισ.
ευρώ στην ελληνική επικράτεια, μετά την
υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας
μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και
έξι εγχώριων τραπεζών για τη χορήγηση
δανείων 970 εκατ., μέσω του Ταμείου Ανά-
καμψης. Τη σχετική συμφωνία υπέγραψε ο
αν. υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυ-
λακάκης, με τους εκπροσώπους των τραπε-
ζών Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eu-
robank, Optima Bank και Παγκρήτια. Ση-
μειώνεται ότι έχει προηγηθεί η υπογραφή
ανάλογων συμβάσεων με δύο διεθνή χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα, την EBRD και την
ΕΤΕπ (ΕΙΒ), για τα οποία αναμένεται η εκτα-
μίευση επιπλέον 600 εκατ. Η συμφωνία
προβλέπει ότι, εντός 30 εργάσιμων ημερών,
οι έξι τράπεζες θα δημοσιοποιήσουν προ-
σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν
δανειοδότηση από το «Ελλάδα 2.0» για την
υλοποίηση των σχεδίων τους.

Παράταση δύο μηνών 
για τέλη κυκλοφορίας 
και ακινησία ΙΧ

Ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτή-
τες αυτοκινήτων που δεν έχουν καταβάλει τα
τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχουν δηλώσει την
ακινησία του οχήματός τους αποτελεί η πα-
ράταση δύο μηνών που έδωσε το ΥΠΟΙΚ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη… πρόωρη πα-
ράταση που έχει δοθεί, καθώς, σύμφωνα με
τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βε-
συρόπουλο, «η κυβέρνηση έχει πλήρη αντί-
ληψη και συναίσθηση των δυσκολιών, αλλά
και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημι-
ουργήσει η πανδημία». Η παράταση έως τις
28 Φεβρουαρίου ισχύει και για τις περιπτώ-
σεις δήλωσης ακινησίας οχήματος. Από την
1η Μαρτίου θα ισχύει το πρόστιμο 100% επί
της αξίας του τέλους, ενώ όσοι δηλώσουν
ακινησία οχήματος και συλληφθούν να το
οδηγούν, τότε θα τους επιβάλλεται πρόστιμο
10.000 ευρώ, συν το τριπλάσιο της αξίας του
τέλους. Τέλος, σε περίπτωση υποτροπής, το
πρόστιμο ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, ενώ
προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης
του ιδιοκτήτη ή κατόχου για τρία χρόνια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ23

Στον εκσυγχρονισμό 
του πλαισίου προχώρησαν
το υπουργείο Πολιτισμού 
και ο Δήμος Αθηναίων - 
Τι αλλάζει 

Απλοποίηση των αδειών 
για μπαρ και εστιατόρια 



Δ
ιεκπεραιωτικού χαρακτήρα οι τε-
λευταίες συνεδριάσεις στο Ελλη-
νικό Χρηματιστήριο και το σενά-

ριο επιστροφής του Γενικού Δείκτη υψη-
λότερα των 900 μονάδων (για τις 1.000 μο-
νάδες ούτε λόγος) απομακρύνεται όλο και
περισσότερο, καθώς απομένουν 2,5 συνε-
δριάσεις (ημιαργία την Παρασκευή) για
την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής
χρονιάς. Άλλωστε, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι οι περισσότεροι από τους traders θα
επιλέξουν τη στάση αναμονής, περιμένον-
τας το κύριο «μενού» των περιοριστικών
μέτρων, που αναμένονται στις 3/1, αλλά
και το οικονομικό αποτύπωμα που θα τι-
μολογήσει η εγχώρια αγορά. Στις πλέον
ανησυχητικές ενδείξεις η καθίζηση της
καθαρής αξίας συναλλαγών, αλλά και η
μηδενική διάθεση «καλλωπισμού» των
αποτιμήσεων (window dressing). Παράλ-
ληλα η προσοχή και στις διεθνείς αγορές,

καθώς απουσιάζουν οι σημαντικές ειδή-
σεις από το εσωτερικό, που θα μπορούσαν
να δώσουν κατεύθυνση. Από την άλλη και
σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις
εγχώριων αναλυτών, τα νέα περιοριστικά
μέτρα που αναμένονται, θα συνεχίσουν να
επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία.
Τεχνικά, αναφορικά με τον Γενικό Δείκτη,

οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις
877, 870 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και
864 μονάδες (ύστατο «οχυρό» των αγορα-
στών). Οι αντιστάσεις στις 890-893 (διέρ-
χονται οι εκθετικοί ΚΜΟ 30, 60 και 90
ημερών), 895, 904 (ημερήσιο «stop
short»), 909 (gap), 912, 927, 934 και 950
μονάδες.

Η AXIA Ventures στην AMK 
της Attica Bank 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
ανακοίνωσε στις 21/12/2021 ότι ολοκληρώθηκε
επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων με την άντληση
240.000.000 ευρώ εκδίδοντας 1.200.000.000
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα
ψήφου (οι νέες μετοχές), ονομαστικής αξίας
0,20 ευρώ η καθεμία. Η AXIA Ventures Group
ενήργησε ως advisor & global coordinator της
Attica Bank σε σχέση με τις κεφαλαιακές της
ενέργειες, τη διάρθρωση της συναλλαγής και
τον εντοπισμό στρατηγικών θεσμικών κεφαλαί-
ων. Από τις 21 Δεκεμβρίου, το μετοχικό κεφά-
λαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 244.845.889
ευρώ και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής
αξίας 0,20 ευρώ η καθεμία.

Jumbo: ΓΣ στις 19/1 για διανομή
έκτακτου μερίσματος

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται οι
μέτοχοι της Jumbo μέσω τηλεδιάσκεψης την
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να
ληφθεί απόφαση περί έκτακτης χρηματικής
διανομής στους μετόχους της εταιρείας συ-
νολικού ποσού 52.383.007,22 ευρώ, το οποίο
αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών
από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα
κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων
01/07/2016-30/06/2017 και 01/07/2017-
30/06/2018. Ως ημερομηνία αποκοπής έκτα-
κτης χρηματικής διανομής ορίζεται η 24η Ια-
νουαρίου 2022. Ως ημερομηνία προσδιορι-
σμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής δια-
νομής ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2022. Η
έκτακτη χρηματική διανομή θα αρχίσει να κα-
ταβάλλεται από τις 31/1/2022.

Ideal: Από 31/12 στο ταμπλό 
με τη νέα επωνυμία 

Ο Όμιλος Ideal ενημερώνει ότι στις
02/12/2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θε-
μάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας
της σε Ideal Holdings. Το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης με την αριθ. ΑΠ 2550044/21.12.2021 από-
φασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχε-
τικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.
H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις
27/12/2021 ενημερώθηκε για την ανωτέρω
απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση
της εταιρείας, ορίζεται ότι από την Παρα-
σκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 η επωνυμία της
εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει
σε Ideal Holdings.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, θυγατρική του Ελλάκτωρα, υπέγραψε σύμβαση με
την αμερικάνικη εταιρεία Environmental Chemical Corp. (ECC)
για την ανάληψη του έργου «Κατασκευή υπόστεγων πολλαπλής
χρήσης και βελτιώσεις τροχιοδρόμων στην αεροπορική βάση της
Λάρισας», συνολικού ποσού 19.520.000 ευρώ, με κύριο του έρ-
γου το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας (NAVFAC). Το έργο αφορά
τη βελτίωση των εγκαταστάσεων της Αεροπορικής Βάσης της Λά-
ρισας και το αντικείμενό του αποτελείται από την κατασκευή δύο
υπόστεγων συντήρησης μεγάλης έκτασης (LAMs), ενός κτιρίου
συντήρησης αεροσκαφών, ενός κτιρίου εγκαταστάσεων, την επέ-
κταση των διαδρόμων τροχοδρόμησης, την κατασκευή χώρου
στάθμευσης αεροσκαφών και την κατασκευή θέσεων στάθμευ-
σης οχημάτων.

Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2021 ενέ-
κρινε -με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 παράγρα-
φος 4 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με τα ίδια κεφά-
λαια της εταιρείας- τη μείωση του μετοχικού κεφα-
λαίου κατά το ποσό των 14.217.510,04 μέσω μείωσης
της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής
μετοχής από 0,10 ευρώ σε 0,06 ευρώ, για τον σχηματι-
σμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφι-
σμό ζημιών. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 30ή Δε-
κεμβρίου 2021 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι δια-
πραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη
νέα ονομαστική αξία, 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Frigoglass: Από 30/12 με τη νέα ονομαστική αξία στο ΧΑ

Ελλάκτωρ: Σύμβαση 19,5 εκατ. για αμερικανικό έργο στη βάση της Λάρισας

Τζίρος στα τάρταρα και απουσία 
ενδιαφέροντος στο χρηματιστήριο
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H
Eurobank ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την
πρώτη συνθετική τιτλοποίηση με μεταφορά ση-
μαντικού κινδύνου, μέσω της διάθεσης του με-

σαίου τμήματος τιτλοπoίησης χαρτοφυλακίου ύψους 1
δισ. ευρώ ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις, προς τη Magnetar Capital. Η συ-
ναλλαγή Wave I έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των
σταθμισμένων κεφαλαίων της τράπεζας κατά περίπου
0,6 δισ. ευρώ συνεισφέροντας περίπου 21 μονάδες στον
συνολικό δείκτη εποπτικών της κεφαλαίων. Η συναλλα-
γή σηματοδοτεί την ένταξη της συνθετικής τιτλοποίησης,
ως σημαντικού και αποτελεσματικού εργαλείου, στις
πρωτοβουλίες της Eurobank για τη μελλοντική διαχείρι-
ση των εποπτικών της κεφαλαίων, η οποία θα επιτρέψει
στην τράπεζα να υποστηρίξει περαιτέρω μελλοντικές
χρηματοδοτήσεις προς την πραγματική οικονομία της
χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως η Eurobank και
ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων) υπέγραψαν εγγύηση επί του πρώτου τμή-
ματος ζημιών συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου
ενήμερων δανείων ύψους 0,7 δισ. ευρώ της τράπεζας
προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη 17,7% για το 
εμφιαλωμένο νερό της Βίκος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ* για το
ενδεκάμηνο του 2021, οι πωλήσεις του εμφιαλωμένου
νερού Βίκος σημειώνουν σημαντική αύξηση, τόσο σε
όγκο όσο και σε αξία. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης σε όγκο της κατηγορίας
εμφιαλωμένου νερού στην αγορά των σουπερμάρκετ,
το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους έφτασε στο +5,8%.
Ωστόσο για την εταιρεία Βίκος ο ρυθμός ανάπτυξης
ανήλθε στο εντυπωσιακό +17,7%.

Η Εθνική Ασφαλιστική 
ενισχύει ευπαθείς ομάδες

Δίπλα σε συλλόγους και φορείς που υποστηρίζουν ευ-
παθείς ομάδες θα βρεθεί και φέτος η Εθνική Ασφαλιστι-
κή. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, η διοίκηση της
εταιρείας αποφάσισε, αντί εταιρικών δώρων, να προχω-
ρήσει στην οικονομική ενίσχυση οργανισμών και συλλό-
γων που έχουν ως κύρια μέριμνα τον άνθρωπο. Σε μία
ακόμη χρονιά που χαρακτηρίστηκε από δύσκολες και
ασυνήθιστες συνθήκες, η Εθνική Ασφαλιστική, συνεπής
στη δέσμευσή της να προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους
που τη χρειάζονται, θα σταθεί αρωγός στο έργο της Στέ-
γης Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος», της «Κιβωτού του Κό-
σμου», του «Χαμόγελου του Παιδιού», του «Make A
Wish» Ελλάδας, του συλλόγου «Παιδί & Δημιουργία»,
του συλλόγου «Ελπίδα Μάνας», του οργανισμού «Emfa-
sis Foundation» και του συλλόγου τριτέκνων-πολυτέ-
κνων «Άγιος Νεκτάριος».

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων:
Επιβεβλημένη η στήριξη των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία που λαμβάνουν το τελευταίο διά-
στημα τα επιμελητήρια όλης της χώρας, πολλές επιχειρή-
σεις που λειτουργούν με μέση τάση ή επαγγελματικούς
λογαριασμούς Γ21 και Γ22, κινδυνεύουν με παύση εργα-
σιών αλλά και με διακοπή ρεύματος λόγω αδυναμίας κα-
ταβολής των οφειλομένων. Αυτό επισημαίνεται σε χθεσι-
νή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων και ως ενδεικτικό παράδειγμα
των αυξήσεων στις τιμές ρεύματος παρατίθενται στοιχεία
σχετικά με τους λογαριασμούς ρεύματος εταιρείας που
δραστηριοποιείται στη Δράμα. Όπως σημειώνεται στη
σχετική ανάρτηση, τα στοιχεία έδωσε ο υπεύθυνος Εξω-
στρέφειας και Διεθνών Σχέσεων ΚΕΕΕ και πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Δράμας, Στέφανος Γεωργιάδης. Η Κεντρι-
κή Ένωση Επιμελητηρίων αναφέρει ακόμη ότι «οι ανατι-
μήσεις στην ενέργεια τους τελευταίους μήνες δημιουρ-
γούν σοβαρότατα προβλήματα στις επιχειρήσεις, το κό-
στος λειτουργίας των οποίων έχει εκτοξευθεί, και είναι
επιβεβλημένη η στήριξή τους».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΥ: Αναφορά με βάση τους δείκτες
Stakeholder Capitalism Metrics

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY δημοσιοποί-
ησε την ετήσια έκθεση EY Value Realized, επιβε-
βαιώνοντας τη δέσμευσή του για την παραγωγή
μετρήσιμων, θετικών αποτελεσμάτων για τους
ανθρώπους του, την κοινωνία και τους πελάτες. Η
έκθεση EY Value Realized καταδεικνύει πώς η
ενσωμάτωση των προτύπων για θέματα περιβάλ-
λοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) στην
επιχειρηματική στρατηγική, οδηγεί σε μετασχη-
ματισμό σε όλο το εύρος του οργανισμού της EY.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που η EY υποβάλ-
λει αναφορά με βάση τους δείκτες μέτρησης S-
takeholder Capitalism Metrics (Δείκτες Καπιτα-
λισμού των Ενδιαφερομένων Μερών) του World
Economic Forum-International Business Coun-
cil (WEF- IBC). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση, οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν 21 γνω-
στοποιήσεις ESG, με βάση τις οποίες επιχειρή-
σεις και οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν
αναφορές πάνω σε τέσσερις βασικούς τομείς: τις
αρχές διακυβέρνησης, τον πλανήτη, τους ανθρώ-
πους και την ευημερία σε ευθυγράμμιση με τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (UN SDGs). 

Lamda: Αγορά ιδίων μετοχών
συνολικής αξίας 141.112,83 ευρώ
Σε αγορά ιδίων μετοχών συνολικής αξίας
141.112,83 ευρώ προχώρησε η Lamda De-
velopment, όπως αναφέρει η εταιρεία σε
σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, η Lam-
da ανακοίνωσε την αγορά 20.145 ιδίων μετο-
χών με μέση τιμή κτήσης 7,005 ευρώ ανά με-
τοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του
Ν.4548/2018, κατ’ εφαρμογή της απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετό-
χων στις 23/06/2021, της απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου στις 23/06/2021 και βά-
σει της από 23/06/2021 Ανακοίνωσης Αγοράς
Ιδίων Μετοχών. Μετά και την προαναφερόμε-
νη αγορά, η εταιρεία κατέχει 375.572 ίδιες
μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,213% του συνόλου
των μετοχών της εταιρείας.

Mytilineos: Αναστέλλεται η
επαναγορά ιδίων μετοχών έως 27/1

Ενόψει της δημοσίευσης των ετήσιων οικονο-
μικών αποτελεσμάτων της εταιρείας στις 27 Ια-
νουαρίου 2022, ανακοινώθηκε η αναστολή της
επαναγοράς ιδίων μετοχών μέχρι την ημερομηνία
αυτή. Έως την πρόσφατη αναστολή της επαναγο-
ράς για την κλειστή περίοδο συναλλαγών
(27/12/21-27/1/22), η εταιρεία είχε επαναγοράσει
7.911.494 μετοχές με ΜΟ τιμής 0,4832 ευρώ/μτχ.
Η επαναγορά μετοχών (Buyback) θα εκκινήσει εκ
νέου από τις 27/1/2022.
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Eurobank: Ολοκλήρωση
των τιτλοποιήσεων
Wave Ι και ΙΙ
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Δ εν πέρασαν μερικά λεπτά της ώρας από
την ανακοίνωση του υπουργού Υγείας
Θάνου Πλεύρη για πληρότητα 10% στα γή-

πεδα (μάξιμουμ 1.000 θεατές), σε μια προσπάθεια
να περιοριστεί η τρομακτική εξάπλωση της με-
τάλλαξης Όμικρον, και οι «μεγάλοι» του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) σήμαναν συναγερμό και συμφώνη-
σαν μεταξύ τους σε χρόνο-ρεκόρ να κινηθούν
εναντίον της κυβέρνησης. Αφού έβγαλαν ανακοι-
νώσεις οι δύο «αιώνιοι» Παναθηναϊκός και Ολυμ-
πιακός, συντάχθηκαν μαζί τους η ΑΕΚ και ο ΠΑ-
ΟΚ. Αμέσως έγινε σύσκεψη στον «συνεταιρισμό»
της Super League και εκεί συμφωνήθηκε απ’
όλους να προτείνουν στην κυβέρνηση να εισέρ-
χονται στα γήπεδα μόνο οι κάτοχοι διαρκείας. Και
θα περιμένουν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό
πλέον, όπως ειπώθηκε στη σύσκεψη, να πάρει

αυτός τις τελικές αποφάσεις, αφού πρώτα, όπως
αποφασίστηκε, θα ζητήσουν συνάντηση με τον
υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη για να συζητήσουν
μαζί του το όλο ζήτημα. Τη Super League 1 συμ-
φωνήθηκε να εκπροσωπήσουν ο πρόεδρός της
Γιώργος Μποροβήλος, η αναπληρώτρια πρόεδρος
Κάτια Κοξένογλου και παράγοντες του Ολυμπια-
κού και της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι τα εισιτήρια
διαρκείας στους τέσσερις «μεγάλους» είναι πε-
ρίπου 50.000 στο σύνολο.
Η ανακοίνωση της Super League1, μεταξύ άλλων,
αναφέρει: «Η Super League κατανοεί απόλυτα
την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως έχει δια-
μορφωθεί λόγω της πανδημίας, την αύξηση των
κρουσμάτων, την ανησυχία σε σχέση με τις προ-
βλέψεις των αρμόδιων φορέων για την περαιτέρω
αύξηση αυτών και βεβαίως συμμερίζεται την
αναγκαιότητα της λήψης περιοριστικών μέτρων.

Η Super League εκτιμά ωστόσο ότι ο περιορισμός
του 10% (που ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόλυτο
κλείσιμο των γηπέδων, καθώς είναι πρακτικά
αδύνατο για τις ομάδες με μεγάλο αριθμό εισιτη-
ρίων διαρκείας να επιλεγούν ποιοι από τους φι-
λάθλους θα έχουν δικαίωμα εισόδου στα γήπεδα)
είναι δυσανάλογος σε σχέση με την πραγματικό-
τητα, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι στα γήπεδα
εισέρχονται μόνο εμβολιασμένοι φίλαθλοι και με
υποχρεωτική χρήση μάσκας, ενώ και τα ποδο-
σφαιρικά γήπεδα είναι αμιγώς ανοιχτοί χώροι».
Και καταλήγει: «Το βασικότερο όλων όμως είναι
ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν υφίστανται σε σχέση
με άλλα θεάματα ή εν γένει μορφές διασκέδασης,
τα οποία μάλιστα διεξάγονται σε κλειστούς χώ-
ρους. Ως εκ τούτου, θεωρούμε αναγκαία την ανα-
θεώρηση του εν λόγω μέτρου, σε δυναμική φυσι-
κά συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας».

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Συνάντηση με Πλεύρη 
και μετά... Μητσοτάκης
Κάθετη διαφωνία των «μεγάλων» για την πληρότητα 10% στα γήπεδα



Ο
κορονοϊός θερίζει στο μπάσκετ, ο
Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες
οκτώ κρούσματα και η ΑΕΚ ακόμη

ένα, δηλαδή τέσσερα στο σύνολο.
Όπως ήταν αναμενόμενο, αναβλήθηκε

η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που επρόκειτο να γίνει
απόψε στο ΣΕΦ. Πλέον υπάρχει σοβαρή
ανησυχία για το τι θα γίνει από εδώ και
πέρα, όπου οι λοιμωξιολόγοι μιλούν για
έκρηξη των κρουσμάτων στον ελληνικό
πληθυσμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανήμερα τα Χρι-
στούγεννα ένα μέλος της ομάδας τους εί-
χε βρεθεί θετικό στην Covid-19, με τον
συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να φτάνει πλέον τα πέντε και τα υπόλοιπα τρία μόλις χτες. Επτά από αυτούς είναι
μπασκετμπολίστες και ένας του τεχνικού τιμ. Νέο κρούσμα ανακοίνωσε και η ΚΑΕ ΑΕΚ και πρόκειται επίσης για
αθλητή της, στον έλεγχο που έγινε πριν από το ματς με το Περιστέρι. Δύο κρούσματα είχε πρόσφατα και ο Παναθηναϊ-
κός και πέντε ο ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν και ο λόγος της αναβολής του ματς Κυπέλλου του «δικεφάλου του Βορρά» με τον
Προμηθέα για το Κύπελλο.

Ολυμπιακός: Οκτώ κρούσματα, αναβολή με ΤΣΣΚΑ Στη Γαλλία δεν λογαριάζουν
το «πολιτικό κόστος»

Στη Γαλλία δεν παίζουν με τα επεισόδια στα γή-
πεδα, ούτε λογαριάζουν το «πολιτικό κόστος».
Έτσι, η γαλλική αθλητική δικαιοσύνη αποφάσισε
την αποβολή από τη φετινή διοργάνωση του Κυ-
πέλλου της Παρί Φούτμπολ Κλαμπ και της Λιόν,
για τα επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί τους
και είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή τής μεταξύ
τους αναμέτρησης. Η δε Παρί τιμωρήθηκε και με
πέντε αγωνιστικές κλεισμένων των θυρών, ενώ
στη Λιόν επιβλήθηκε απαγόρευση μετακίνησης
των οπαδών της έως το τέλος της περιόδου.

Έκρηξη Κλοπ 
κατά των «μικρών»

Στην Premier League της Αγγλίας, εκεί που
υποτίθεται ότι κοιτάζουν όλοι το κοινό συμφέρον,
οι «μικρές» ομάδες μπλόκαραν την εισήγηση των
«μεγάλων» να γίνονται πέντε αλλαγές στους

αγώνες και όχι μόλις τρεις, όπως μέχρι
τώρα. Εξερράγη ο Γερμανός τεχνι-
κός Γιούργκεν Κλοπ: «Είναι δυνατόν
να αποφασίσει η Μπέρνλι που δίνει

38 αγώνες και όχι εμείς με παίκτες
που παίζουν και στις εθνικές περίπου

60 ματς τη σεζόν;». 

Ρεκόρ κρουσμάτων 
στην Premier League

Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων στους εβδο-
μαδιαίους ελέγχους ανίχνευσης Covid-19 σημεί-
ωσε η Premier League. Αυτή τη φορά ανιχνεύ-
θηκαν 103 κρούσματα, έναντι 90 της περασμένης
εβδομάδας. Η μεγάλη διασπορά έχει γίνει ο λό-
γος αναβολής 15 παιχνιδιών στο κατά πολλούς
κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Όπως είναι
γνωστό, στην Αγγλία εμβολιάστηκε το 81% των πο-
δοσφαιριστών.

Πάλι μπάχαλο με την κλήρωση
Στη σημερινή κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας

για τη φάση των «8», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε
τα μπαλάκια της κλήρωσης να τα τραβήξουν οι
εκπρόσωποι των ομάδων και όχι ο υπεύθυνος της
ΕΠΟ. Πέρυσι, όπως είναι γνωστό, είχε προκληθεί
τεράστιο θέμα αν τα μπαλάκια ήταν «ζεστά ή
κρύα», όταν βγήκαν ζευγάρια Ολυμπιακός - Άρης
και ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός.

Τον Βραζιλιάνο αμυντικό μέσο Μπαρμπόσα έχει βάλει
στο στόχαστρό της η ΑΕΚ, αλλά έχει πολύ δυνατό αντί-
παλο στην προσπάθειά της να τον πάρει. Τον Ντέιβιντ
Μπέκαμ, άλλοτε είδωλο (και των κοριτσιών) της Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ, ιδιοκτήτη σήμερα της Ίντερ Μαϊ-
άμι. Ο Μπαρμπόσα έπαιξε στην Παλμέιρας τον τελευ-
ταίο χρόνο, δανεικός από τη γαλλική Λιλ. Ο ατζέντης
του Φεντερίκο Παστορέλ μίλησε με την ΑΕΚ.

Ματς-φωτιά για 
τον Παναθηναϊκό

Πολύ δύσκολο πρόγραμμα περιμένει τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τις δύο πρώτες εβδομάδες του νέου
χρόνου. Η αρχή θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου, όταν θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Τέσσερις ημέρες μετά, θα ταξιδέψει στον Βόλο για να συναντήσει την ομώνυμη ομάδα και στις 16 του μήνα θα
παίξει στην έδρα του το καθοριστικό, για τον ευρωπαϊκό του στόχο, ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
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Συνάντηση με Πλεύρη 
και μετά... Μητσοτάκης

Κόντρα ΑΕΚ με… Ντέιβιντ Μπέκαμ!



P
O
L
IT
IC
A
L
G
O
S
S
IP

ΤΕ
ΤΑ

Ρ
ΤΗ

2
9

 Δ
Ε

Κ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

1

28

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Δ
ιάσημα ζευγάρια της εγχώριας showbiz
αποχαιρετούν τη χρονιά που φεύγει με
χαμόγελα ευτυχίας. Λαμπεροί celebri-
ties, πρωταγωνιστές, παρουσιαστές αλ-

λά και τραγουδιστές βίωσαν το θαύμα της ζωής, έγι-
ναν ή ξανάγιναν γονείς και ετοιμάζονται για την πιο
όμορφη Πρωτοχρονιά.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας ήταν
από τα ευνοημένα ζευγάρια με την πρώτη. Η 46χρο-
νη βουλευτής και ο μουσικοσυνθέτης έγιναν γονείς
πριν από τρεις μήνες, καλωσορίζοντας τα διδυμάκια
τους, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι.

Στις αρχές του καλοκαιριού η Χριστίνα Μπόμπα
και ο Σάκης Τανιμανίδης υποδέχτηκαν τις κορούλες
τους που θα βαπτιστούν Φιλίππα και Αριάνα. Το ζευ-
γάρι είχε αποκαλύψει πως προσπαθούσε πολύ και-
ρό μέχρι η influencer να μείνει έγκυος, με την τύχη
στο τέλος να τους χαμογελά πλατιά, όταν ο πελαρ-
γός κατέφθασε με δίδυμα.

Πρώτη φορά μαμά η Κατερίνα Στικούδη! Η pop
star που εμφανιζόταν στο σόου «J2US» μέχρι την
ημέρα του τοκετού, απέκτησε ένα υγιέστατο αγο-
ράκι, τον Βύρωνα, που ολοκλήρωσε την οικογενει-
ακή ευτυχία με τον σύζυγό της Βαγγέλη Σερίφη.

Τρία χρόνια μετά τον ερχομό του πρωτότοκου Μά-
ξιμου, η ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου και ο επιχει-
ρηματίας Φίλιππος Μιχόπουλος υποδέχτηκαν πριν
από έξι μήνες μια γλυκύτατη κορούλα που θα βα-
φτιστεί Σιένα.

Στο τέλος της άνοιξης, η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέ-

λιος Μανουσάκης έγιναν γονείς της όμορφης Κατε-

ρίνας! Η παρουσιάστρια γέννησε στη Ζυρίχη με τον

σύντροφό της -γιατρό στο επάγγελμα- να βρίσκεται

μαζί της στην αίθουσα τοκετού.

Πολύτεκνος έγινε φέτος ο Γιώργος Λιανός. Ο πα-

ρουσιαστής απέκτησε κόρη με τη σύντροφό του

Κωνσταντίνα Καραλέξη, ενώ έχει άλλα τρία παιδιά

από τον γάμο με την πρώην σύζυγό του Ανθή Ανδρο-

τσάκη. Η μικρή θα βαφτιστεί Βαλέρια.
Καλά τα… μαγείρεψε ο Άκης Πετρετζίκης! Στα

μέσα Ιουλίου, ο διάσημος σεφ και η αγαπημένη του
Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ υποδέχτηκαν τον Αχιλ-
λέα που έχει ξετρελάνει τον τηλεοπτικό μάγειρα!

Η Νάντια Μπουλέ και ο σύντροφός της Γιώργος
Ισαάκ θα περάσουν την ομορφότερη Πρωτοχρονιά
παρέα με την κόρη τους Σεμέλη-Ρωξάνη που ήρθε
κι άλλαξε τη ζωή τους προς το καλύτερο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος Σαμα-
ράς και η παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Κομμάτα
ζουν το απόλυτο όνειρο. Η άφιξη της μπέμπας τον
περασμένο Μάιο σφράγισε τον μεγάλο έρωτα του
ζευγαριού που δεν χορταίνει τα παιχνίδια και τις
αγκαλιές μαζί της.

Στις αρχές του 2022 η κορούλα της Όλγας Φαρμά-
κη και του Σταύρου Μαντόπουλου θα γίνει ενός
έτους. Η μικρή ολοκλήρωσε την ευτυχία του ζευγα-
ριού κι όπως ανακοίνωσαν, θα βαπτιστεί Μαρέττα.

• Θετικός στον κορονοϊό ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης.

• Χαμός στον αέρα του «Love
it» ανάμεσα στην Ιωάννα Μα-
λέσκου και τον εκνευρισμένο
Τάσο Χαλκιά, ο οποίος περίμε-
νε μισή ώρα στα παρασκήνια
να βγει στην εκπομπή.

• Τρικούβερτος καβγάς μεταξύ
Παύλου Χαϊκάλη και Σκορδά - Λιάγ-
κα για το άδειο θέατρο στην πρεμιέ-
ρα του ηθοποιού στην Κύπρο. «Θέ-
λετε να με εξοντώσετε», ισχυρίσθη-
κε ο ηθοποιός.

• Στο νοσοκομείο χριστου-

γεννιάτικα η Ελένη Τσολάκη

για προγραμματισμένο χει-

ρουργείο. 

• Οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν

στις 10 Ιανουαρίου.

• Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης

εγκατέλειψε με κλάματα τη

«Φάρμα».

• Θοδωρής Φέρρης και Ιλένια Ουί-

λιαμς νόσησαν με κορονοϊό για δεύ-

τερη φορά, τις ίδιες ημέρες! Οι φή-

μες τούς θέλουν ζευγάρι.

• Η Ευρυδίκη Παπαδοπού-

λου είναι έτοιμη να τα κάνει

όλα άνω κάτω στο «Sur-

vivor». «Θέλουν να με διώ-

ξουν, δεν θα τα καταφέ-

ρουν», δήλωσε.

• Στη Ζυρίχη επέστρεψε η Μαρία

Ηλιάκη με την κορούλα της, για να

υποδεχτούν τη νέα χρονιά με τον

αγαπημένο της Στέλιο Μανουσάκη.

• Πρεμιέρα για το «Ελλάδα

έχεις ταλέντο» το Σάββατο 8

Ιανουαρίου στον ΑΝΤ1.

• Πάλι σε μετακόμιση ο Σάκης Τανι-

μανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα με

τα διδυμάκια τους.

Baby Boom
Tα δώδεκα διάσημα
μωρά του 2021



Διήμερο στην Αράχοβα

Κοριτσοπαρέα για νυχτερινή διασκέδαση στην
«Ελβετία» της Ελλάδας. Η Δανάη Μπάρκα και οι
φίλες της επέλεξαν για τις γιορτές την κοσμοπο-
λίτικη Αράχοβα και τον χιονισμένο Παρνασσό, για
ένα διήμερο χαλάρωσης. Κι όχι μόνο! «Γελάσαμε,
χορέψαμε, μαλώσαμε, φάγαμε, ήπιαμε, γνωρί-
σαμε κόσμο, ανάψαμε τζάκι και κοιτούσαμε το
ταβάνι, βάλαμε μουσική και τραγουδήσαμε, μιλή-
σαμε, περπατήσαμε, κάναμε βλακείες, γίναμε
ρεζίλι, ξενυχτήσαμε και βγάλαμε φωτογραφίες.
Ευτυχία. Αν έχεις αυτά, είναι ευτυχία…», εξομο-
λογήθηκε η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής
του Mega.

Η αγωνία της Μαρίας Λεκάκη

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώσθηκαν η Μα-
ρία Λεκάκη και ο σύζυγός της Νάσος. Το ζευ-
γάρι βρίσκεται σε καραντίνα, απομονωμένοι
στο σπίτι τους, με την ηθοποιό να μετράει ανά
ώρα τα επίπεδα οξυγόνου αλλά και τη θερμο-
κρασία σώματος. Η πρωταγωνίστρια της σει-
ράς «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» δημοσίευσε
στο Instagram τον μακρύ κατάλογο των τιμών
και βάσει των σημειώσεών της φαίνεται πως
είναι απύρετοι με επαρκές οξυγόνο. Διαδι-
κτυακοί φίλοι και συνάδελφοί της έσπευσαν
να της ευχηθούν γρήγορη ανάρρωση. 

Εξόρμηση εκτός Αθηνών για την
Αγγελική Νικολούλη. Η Ελληνίδα
«Μις Μαρπλ» παρέα με τις φίλες
της, τη δερματολόγο Μαρία Μαυ-
ρίδου και τη δημοσιογράφο Λώρα
Ιωάννου, επέλεξαν την όμορφη
Καλαμπάκα για τις γιορτινές δια-
κοπές τους. Οι τρεις τους πόζα-
ραν στο Instagram χαμογελα-
στές, φορώντας χοντρά ρούχα
λόγω των πολικών θερμοκρα-
σιών, με την παρουσιάστρια να
αποκαλύπτει τον προορισμό:
«Χριστούγεννα στα Μετέωρα».

Χριστούγεννα
στα Μετέωρα

Δεν περίμενε 
τον Αϊ-Βασίλη!

Ε
υχάριστα νέα για τον Άγγελο Διονυσίου. Ο γιος του Στράτος
και η σύντροφός του Ερωφίλη τού… ετοιμάζουν εγγονάκι
που αναμένεται να καταφθάσει μέσα στις επόμενες εβδομά-

δες. Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε πρόσφατα με πολιτικό
γάμο στο Δημαρχείο της Νίκαιας, με μάρτυρες τον γνωστό τραγου-
διστή και τον αδελφό του, Στέλιο Διονυσίου. Η εγκυμονούσα νύφη
έλαμπε από ευτυχία και η φουσκωμένη κοιλίτσα της μονοπώλησε
το ενδιαφέρον των ελάχιστων καλεσμένων. Η μέλλουσα μαμά είναι
τραγουδίστρια και τη γνωρίσαμε από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι
ταλέντων «Greek Ιdol» αλλά και στο «Rising Star» του ΑΝΤ1. Φίλη
των νεόνυμφων έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από τη γαμή-
λια τελετή, συνοδεία ευχών: «Η αγάπη, η αφοσίωση, η κατανόηση
και ο σεβασμός να συνοδεύουν πάντα την κοινή σας πορεία. Να ζή-
σετε, αγαπημένοι μου, και με το καλό το μωράκι σας».

Στα… κάγκελα!
Στο αποκορύφωμα η αγωνία του Πάνου Μουζουράκη. Ο
εκκεντρικός ροκάς ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρώτη
του εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής στη συμπρωτεύουσα,
αδημονώντας για τη μεγάλη ημέρα: «Έχω αγωνία, αφού οι
μέρες πλησιάζουν και στις 29/12 θα βρεθώ “Με Επίσημο
Ένδυμα” σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της
καριέρας μου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη
Συμφωνική Ορχήστρα του δήμου».

Ανυπόμονος ο Φοίβος Βουτσάς! Ο μοναχογιός
του αείμνηστου κωμικού ηθοποιού Κώστα Βου-
τσά δεν άντεξε ως την Πρωτοχρονιά κι άρχισε
να ξετυλίγει ένα ένα τα δώρα του κάτω από το
χριστουγεννιάτικο δέντρο! «Οι γιορτές είναι για
τα παιδιά μαγικές. Τα φώτα, τα δώρα, οι ιστο-
ρίες, το δέντρο, ο Αϊ-Βασίλης είναι τροφή στη
φαντασία τους», έγραψε η μαμά του Αλίκη Κα-
τσαβού.
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Θα γίνει παππούς



Σ
υμβαίνει συχνά σε αρκετούς ανθρώπους
να βλέπουν κάποιες στιγμές σχήματα και
πρόσωπα που δεν υπάρχουν. Συνήθως
αυτό αφορά απώλεια της όρασης από την

ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και άλλες
οφθαλμικές παθήσεις. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό
και ως σύνδρομο Charles Bonnet, είναι πολύ πιο
συχνό από ό,τι πίστευαν μέχρι τώρα οι ειδικοί. 

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, πάνω από το 12%
των ασθενών με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κη-
λίδας που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι εί-
χε τέτοιου είδους οπτικές ψευδαισθήσεις (visual
hallucinations). Οι ερευνητές, όμως, πιστεύουν ότι
το αληθινό ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο.

Κατά μέσο όρο, οι ασθενείς είχαν σποραδικά
οπτικές ψευδαισθήσεις για περίπου τρία χρόνια.
Οι περισσότεροι «έβλεπαν» διάφορες εικόνες, κυ-
ρίως ανθρώπους και πρόσωπα που όμως δεν
υπήρχαν. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορεί να εκ-
δηλωθούν σε άτομα κάθε ηλικίας, αλλά είναι πιο
συχνές στις ηλικίες άνω των 80 ετών. 

Η εμφάνισή τους δεν σημαίνει πως επιδεινώ-
νεται η κατάσταση της όρασης. Αντιθέτως, οι
ασθενείς μπορεί να έχουν οπτικές ψευδαισθή-
σεις ακόμα και αν έχουν ήπια απώλεια της όρα-
σης ή μικρά «τυφλά» σημεία στο οπτικό πεδίο
τους. «Η ψευδαίσθηση αναπτύσσεται όταν κάποι-
ος βιώνει μια αισθητηριακή αντίληψη χωρίς εξω-
τερικό ερέθισμα», λέει ο χειρουργός-οφθαλμία-
τρος δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος και συμπλη-

ρώνει: «Τα μάτια που είναι αισθητήρια όργανα
δημιουργούν εικόνες, οι οποίες δεν υπάρχουν
στην πραγματικότητα. Αυτό είναι εντελώς διαφο-
ρετικό από την παραίσθηση, δηλαδή την παρερ-
μηνεία υπαρκτών αισθητηριακών ερεθισμάτων. Η
διάκριση αυτή έχει μεγάλη σημασία για τους
ασθενείς, καθώς συχνά φοβούνται ότι εκτός από
την όρασή τους αρχίζουν να χάνουν και τη νοητι-

κή ή την ψυχική υγεία τους». Ωστόσο, οι οπτικές
ψευδαισθήσεις που προκαλεί η απώλεια της όρα-
σης, δεν πηγάζουν από κάποιο νευρολογικό ή
ψυχιατρικό πρόβλημα. Οι έως τώρα έρευνες δεί-
χνουν πως αναπτύσσονται όταν ο εγκέφαλος ανα-
ζητά μάταια νέες εικόνες για να επεξεργαστεί.
Επειδή λόγω της απώλειας της όρασης δεν τις
βρίσκει, αρχίζει να δημιουργεί δικές του ή να
ανακαλεί εικόνες που έχει αποθηκευμένες στη
μνήμη του, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδη-
μία Οφθαλμολογίας (AAO).

Αυτές οι φανταστικές εικόνες μπορεί να είναι
απλές γραμμές, σχήματα, φώτα που αναβοσβή-
νουν ή πιο σύνθετες εικόνες προσώπων, ανθρώ-
πων, ζώων ή γεωμετρικών σχημάτων. Μπορεί να
εκδηλωθούν οποιαδήποτε στιγμή και να διαρκέ-
σουν από μερικά δευτερόλεπτα έως λεπτά ή και
ώρες. Μερικές φορές είναι στατικές εικόνες, ενώ
άλλες είναι κινητές. «Οι οφθαλμίατροι μπορούν να
βοηθήσουν τους ασθενείς να συνειδητοποιήσουν
ότι αυτό που τους συμβαίνει αποτελεί παρενέργεια
της φθίνουσας όρασής τους και όχι της έκπτωσης
των νοητικών λειτουργιών τους», τονίζει ο ειδικός.
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Αφορούν απώλεια της όρασης από την
ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
και άλλες οφθαλμικές παθήσεις

Τι παρουσιάζουν οι ασθενείς
Οι ασθενείς με σημαντική απώλεια της όρα-
σης παρουσιάζουν συχνότερα οπτικές ψευ-
δαισθήσεις, ιδίως όταν η απώλεια αφορά την
κεντρική όραση. Αυτό ακριβώς συμβαίνει
στην περίπτωση της ηλικιακής εκφύλισης
της ωχράς κηλίδας. «Η ωχρά κηλίδα είναι
μια ελλειπτική, κιτρινόμορφη (ωχρή) περιο-
χή, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο του αμ-
φιβληστροειδούς χιτώνα, στο πίσω μέρος
του ματιού. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο
φως και αποτελεί το κέντρο της όρασης, κα-
θώς είναι υπεύθυνη για την ευκρινή όραση
και την αντίληψη των χρωμάτων. Οποιαδή-
ποτε αλλοίωσή της έχει ως επακόλουθο τη
μείωση της κεντρικής όρασης. Αυτή γίνεται
αντιληπτή ως παραμορφώσεις των εικόνων
και σκοτεινά σημεία στο οπτικό πεδίο», ανα-
φέρει ο κ. Κανελλόπουλος.

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός-οφθαλμίατρος 

Οπτικές ψευδαισθήσεις



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)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν συζητή-
σεις και ξεκαθαρίσματα που αφορούν την
επαγγελματική σας ζωή, αλλά και τα συναι-
σθήματά σας. Πρόσωπα από το παρελθόν ξα-
ναγυρίζουν σε εσάς, ή μαθαίνετε νέα τους. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι Ταύροι, κυρίως του πρώτου και του δεύ-
τερου δεκαημέρου, μη δημιουργήσετε στον
εαυτό σας άδικες καταστάσεις και πιέσεις.
Εσάς του τρίτου δεκαημέρου, μια ερωτική
Πρωτοχρονιά σάς περιμένει.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο έρωτας και τα χρήματα αυτή την περίοδο θα
παίξουν σημαντικό ρόλο. Σήμερα αρκεστείτε
να πάρετε μια καλή χρηματική βοήθεια από
την εργασία σας, ή ακόμη μπόνους και δώρο
που δεν είχατε προγραμματίσει. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια εξαιρετική μέρα για να ξεκαθαρίσετε το
τοπίο με τις συναισθηματικές σας υποθέσεις.
Όσο και να σας πονάει ένα θέμα, πρέπει να το
αντιμετωπίσετε με θάρρος και, κυρίως, με δι-
καιοσύνη.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η μέρα αυτή έχει
αρκετή πίεση, λόγω των ημερών, αλλά και
εξαιτίας κάποιων διαφορών με το ταίρι
σας. Επίσης, εσείς του τρίτου δεκαημέρου
θα πρέπει να ρίξετε τους τόνους στην ερ-
γασία σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, η Σελήνη στον το-
μέα που αφορά τις μετακινήσεις σας, την επι-
κοινωνία και το περιβάλλον σας, φέρνει πολ-
λές ανατροπές και περίεργες καταστάσεις.
Βέβαια, θα πάρετε πολλή αγάπη και ενδιαφέ-
ρον από δικά σας πρόσωπα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν
έντονα, ενώ θα πρέπει να μην αφήσετε τα
αγαπημένα σας πρόσωπα να έχουν παρά-
πονα για τη συμπεριφορά σας. Βρίσκεστε
σε μια πολύ καλή περίοδο σε ό,τι αφορά
παλιές συναισθηματικές εκκρεμότητες,
οπότε φροντίστε τα δέοντα.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο πιέζει
τις καταστάσεις και βάζει σε μια ένταση τα
πράγματα που πρέπει να τακτοποιήσετε πριν
αλλάξει η χρονιά. Με τη σύνοδο του Ερμή και
της ανάδρομης Αφροδίτης, θα υπάρξουν πρό-
σωπα από το παρελθόν που θα ξανακάνουν
την εμφάνισή τους. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στον δωδέκατο ηλιακό σας τομέα
σάς δημιουργεί αρκετό άγχος, που θα πρέπει
να προσέξετε, ώστε να μην κάνετε λάθη στην
εργασία σας. Σε εσάς του τρίτου δεκαημέ-
ρου, θα σας επιστραφούν κάποια χρήματα.   

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους του τρίτου δε-
καημέρου θα υπάρξουν έντονα συναισθή-
ματα και καλές προοπτικές σε θέματα οι-
κονομικά και συναισθηματικά. Απομα-
κρυνθείτε από τοξικές συμπεριφορές
εσείς του πρώτου δεκαημέρου. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι Υδροχόοι βρίσκεστε σε μια αρκετά έντο-
νη εργασιακή στιγμή, με τις εκκρεμότητες
της τελευταίας στιγμής να σας καταπίνουν.
Φροντίστε την υγεία σας, και αυτό ισχύει
και για τα τρία δεκαήμερα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εσείς οι Ιχθύες, λίγο πριν περάσει ο Δίας στο
δικό σας ζώδιο, αφήστε στην άκρη τα περίερ-
γα των ημερών και αναλογιστείτε ότι αυτή η
ευκαιρία (το πέρασμα του Δία από αύριο) θα
ξανασυμβεί σε εσάς ύστερα από δώδεκα έτη
περίπου. Θα σας ενημερώνω, κάθε εβδομά-
δα, ποιους από εσάς ευνοεί, ανάλογα τη μέρα
που έχετε γεννηθεί.
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H Σελήνη σήμερα περνά στο ζώδιο του Σκορπιού,
μια θέση σε πτώση, που σίγουρα δεν αφήνει
κανένα ενδεχόμενο να φανούν οι θετικές ιδιότητές
της. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η πίεση που

θα νιώσουμε θα είναι έντονη. Σήμερα επίσης έρχεται σε
όψη συνόδου, στο ζώδιο του Αιγόκερου, ο Ερμής με την
ανάδρομη Αφροδίτη, μια επαφή που δείχνει την ανάγκη
μας να επικοινωνήσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα,
αλλά και με πρόσωπα που βρισκόντουσαν στη ζωή μας
πριν από καιρό. Επίσης, ο Άρης με τον Κρόνο δημιουργεί
μια καλή επαφή, που φανερώνει τη δημιουργία
μελετημένων ενεργειών και όχι εντάσεις χωρίς αιτία.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Η
κατάσταση με τη μετάλλαξη Όμικρον
του κορονοϊού έχει ξεφύγει από τα συ-
νηθισμένα και από όσα γνωρίζαμε και
ζούσαμε μέχρι σήμερα. Οι περισσότε-

ροι επιστήμονες ανησυχούν για την εξέλιξη της
πανδημίας, καθώς η δύναμη της μεταδοτικότη-
τας του ιού είναι τόσο μεγάλη, που όπως εξελίσ-
σονται τα πράγματα σε λίγο το μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού θα έχει νοσήσει.

Το ευχάριστο, βέβαια, είναι ότι όσοι έχουν εμ-
βολιαστεί και νοσήσουν αντιμετωπίζουν την
ασθένεια σαν μια απλή γρίπη. Ή τουλάχιστον αυ-
τό ελπίζουμε, διότι σε εποχή πανδημίας βεβαι-
ότητες δεν υπάρχουν. Προς ώρας, έτσι δείχνει
και για αυτό μειώνεται και στο ήμισυ ο απαιτού-
μενος χρόνος της καραντίνας για τα κρούσματα.

Από την άλλη, υπάρχουν επιστήμονες που
υποστηρίζουν ότι η Όμικρον θα σηματοδοτήσει
το τέλος της πανδημίας, καθώς με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο όλοι θα νοσήσουμε και επομένως
θα λειτουργήσει η λεγόμενη «ανοσία της αγέ-
λης». Είτε τη μία άποψη ασπαστεί κάποιος είτε
την άλλη, το βέβαιο είναι ότι οι εμβολιασμένοι
βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με
εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Εκείνοι
που γεμίζουν τους θαλάμους των νοσοκομείων
και με την Όμικρον είναι οι ανεμβολίαστοι σε πο-
σοστό περίπου 90%.

Η κυβέρνηση προχθές ανακοίνωσε μια σειρά
μέτρων με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
προστασία του πληθυσμού από την πανδημία, με
πρώτη ημέρα εφαρμογής την 3η Ιανουαρίου.

Χθες, ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων

έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, προκαλώντας
σοκ και αγωνία στους πολίτες. Η κυβέρνηση και
οι ειδικοί, φαντάζομαι, μοιράζονται μόνο την
αγωνία. Όταν προχθές σε δειγματοληψίες περί-
που 90.000 βρίσκονται 9.284 κρούσματα, ήταν
προφανές ότι όταν διπλασιαστούν οι δειγματολη-
ψίες θα διπλασιαστεί και ο αριθμός των κρου-
σμάτων. Οπότε, σοκ δεν υπήρξε. Μόνο αγωνία. 

Ακριβώς, όμως, αυτή η αγωνία οδήγησε τη μεν
Επιτροπή σε νέα, έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, τα
δε κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν ανοιχτό το
ενδεχόμενο επίσπευσης της εφαρμογής των μέ-
τρων, ακόμα και από αύριο, Πέμπτη. 

Το τι ακριβώς θα ανακοινωθεί σήμερα, δεν θα
το προκαταλάβουμε. Άλλωστε, σε καιρό πανδη-
μίας, και οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες διαψεύ-
δονται από την ίδια την πραγματικότητα.

Τα ερωτήματα, ωστόσο, παραμένουν και είναι
κρίσιμα:

� Γιατί, άραγε, αφού υπήρχαν προβλέψεις για
εκθετική αύξηση των κρουσμάτων δεν ανέμεναν
τα μέσα της εβδομάδας για να ανακοινώσουν τις
αποφάσεις μια και καλή; Τα «πίσω μπρος» μόνο
την κόπωση και τη διάθεση απειθαρχίας τροφο-
δοτούν. 

�Αρκούν, άραγε, οι όποιοι περιορισμοί στη νυ-
χτερινή διασκέδαση, στην εστίαση, στα ΜΜΜ, για
να αναχαιτιστεί η λαίλαπα;

� Μήπως έφτασε η ώρα να αποφασιστούν η
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε μεγαλύ-
τερες κοινωνικές ομάδες και η επιβολή ουσια-
στικού lockdown για τους ανεμβολίαστους; 

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, οι πολίτες ακουμ-

πούν στην κυβέρνηση και στους ειδικούς. Στην
πρώτη γιατί έχει τη συνταγματική ευθύνη λήψης
αποφάσεων και στους δεύτερους γιατί λειτουρ-
γούν με απόλυτα επιστημονικούς όρους, ανεπη-
ρέαστοι από τους σχεδιασμούς της πολιτικής. 

Ήδη κλείνουμε δύο χρόνια πανδημίας και πε-
ριοριστικών μέτρων. Οι πολίτες είναι φυσικό να
έχουν κουραστεί και η οικονομία με το ζόρι στέ-
κεται στα πόδια της, αν συνυπολογίσει κανείς και
την ενεργειακή και κλιματική κρίση. Όλοι αυτοί
οι παράγοντες καθιστούν το έργο της κυβέρνη-
σης ακόμα πιο δύσκολο αλλά και τον ρόλο της
ακόμα πιο σημαντικό. Σε αυτήν προσβλέπει ο λα-
ός και αυτήν μέχρι σήμερα εμπιστεύεται. Αυτό το
έχει επιτύχει ο κ. Μητσοτάκης με τη σοβαρότητα
και υπευθυνότητα με την οποία πολιτεύεται, θέ-
τοντας την προστασία της ανθρώπινης ζωής υπε-
ράνω οιουδήποτε οικονομικού ή πολιτικού κό-
στους.

Οι συνθήκες, όμως, απαιτούν ακόμα περισσό-
τερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτό που
εξαγγέλλεται σήμερα να μην το παίρνει πίσω ο
ίδιος υπουργός αύριο. Πρέπει να υπάρχει σταθε-
ρότητα στη λήψη αποφάσεων και μία -μόνο μία-
γραμμή στην οποία θα κινείται η κυβέρνηση. 

Η αξιοπιστία της κυβέρνησης είναι το παν αυ-
τές τις δύσκολες ώρες όχι μόνο για την αντιμετώ-
πιση της υγειονομική κρίσης, αλλά και της οικο-
νομικής που ακολουθεί ως παρεπόμενο της παν-
δημίας. 

Και η αξιοπιστία αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί
ως κόρη οφθαλμού από τους ίδιους τους κυβερ-
νώντες.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η αξιοπιστία της κυβέρνησης
μείζον πάντων

Οι συνθήκες
απαιτούν ακόμα

περισσότερη
σοβαρότητα και
υπευθυνότητα.

Αυτό που
εξαγγέλλεται

σήμερα να μην
το παίρνει πίσω

ο ίδιος
υπουργός αύριο
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