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EDITORIAL

Τι φταίει για τους 
τόσο αυξημένους 

θανάτους; 

Στα σχολεία 
δεν έπεσε το 

μεγάλο... αμόνι 
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Σε «καραντίνα»
(και επίσημα) 
ο Κύρτσος 
Με τον πρωθυπουργό ο Mr Four Seasons 
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Γ
ια το άνοιγμα των σχολείων την προβλεπόμενη
ημερομηνία μετά τις γιορτές γράφτηκαν πολλά,
κυρίως επικριτικά για την υπουργό Παιδείας

Νίκη Κεραμέως που αποφάσισε να επαναλειτουργή-
σουν κανονικά στις 10 Ιανουαρίου. Το «κανονικά» σε
πολλά εισαγωγικά, καθώς τα δεδομένα από την αρχή
της χρονιάς μέτρα προστασίας μαθητών και εκπαιδευ-
τικών ενισχύθηκαν με επαυξημένο testing και μέσω
της διάθεσης επιπλέον self tests. Παρ’ όλα αυτά, η ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας και κυρίως η κυρία Κερα-
μέως δέχθηκαν πανταχόθεν πυρά, από την αντιπολί-
τευση, τα συνδικαλιστικά όργανα καθηγητών και δα-
σκάλων, από κάποιους ειδικούς, από κάποιους γονείς,
από μαθητές που άρχισαν τις… καταλήψεις, πιθανώς
και από… νηπιαγωγάκια, γιατί τελείωσαν τα Χριστού-
γεννα και βγήκαν οι καλικάντζαροι! 

Στο πυρ το εξώτερον, λοιπόν, για τα ελλιπή μέτρα,
για τη μη ουσιαστική αλλαγή του υγειονομικού πρω-
τοκόλλου, λοιδορίες για το «ασφαλές περιβάλλον»
που υποσχόταν η υπουργός, η οποία χρεωνόταν από
τα αντιπολιτευτικά μέσα «ανευθυνότητα» και «επικιν-
δυνότητα». 

Και φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εβδομάδας επα-
ναλειτουργίας των σχολείων, με τα αποτελέσματα από
τον ΕΟΔΥ να δείχνουν ότι εντοπίστηκαν 10.414 λιγότεροι
μαθητές ηλικίας 4-18 ετών θετικοί στον κορονοϊό από
ό,τι την τελευταία εβδομάδα των διακοπών των Χρι-
στουγέννων και παρότι στο σύνολο του πληθυσμού κα-
ταγράφονται σχεδόν διπλάσια κρούσματα. Να έχουν
κλείσει μόλις δύο τμήματα από κρούσματα σε σύνολο
80.000 τμημάτων ανά την επικράτεια. Στοιχεία που δεί-
χνουν ότι κατ’ αρχάς σωστά άνοιξαν τα σχολεία και τα

παιδιά μπήκαν σε μια ρουτίνα, που μοιάζει αρκετά με
αυτήν που θα είχαν υπό κανονικές συνθήκες. Κατά
δεύτερον, αποδεικνύεται ότι το αυξημένο τέστινγκ,
έστω το κατ’ οίκον από τα μέλη της οικογένειας, αποδί-
δει σε μεγάλο βαθμό, όταν αυτό γίνεται. Γιατί, κακά τα
ψέματα, ήταν κοινό μυστικό ότι σε περιόδους ύφεσης
της Covid-19 και με τα παιδιά φαινομενικά υγιή υπήρ-
χαν μόνο δηλώσεις χωρίς τεστ. 

Τέλος, επιβεβαιώνεται ότι το σχολικό περιβάλλον εί-
ναι το αρμόζον για τα ελληνόπουλα, ανάμεσα στους συμ-
μαθητές και τους φίλους τους, δίπλα στους παιδαγω-
γούς τους, με τους κανόνες του. Το πλέον κατάλληλο τη
δεδομένη στιγμή για να είναι υπό παρακολούθηση και,
ναι, με μεγάλο βαθμό ασφαλείας η οργανωμένη μαθητι-
κή κοινότητα. Κι ας μην παραδέχονται ότι έπεσαν έξω οι
μάντεις κακών, δέκα ημέρες πριν.
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Έμφαση στην 
τόνωση του 
εμβολιασμού
Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο
Μαξίμου φέρονται αποφα-
σισμένοι να κλιμακώσουν
την καμπάνια αύξησης της
εμβολιαστικής κάλυψης
με… έπαθλο την ταχύτερη
δυνατή μετατροπή του κο-
ρονοϊού από πανδημία σε
ενδημική κρίση. Πέραν
της καμπάνιας στα παρα-
δοσιακά ΜΜΕ αλλά και τα
social media, η υπογράμ-
μιση της πραγματικότητας
ότι το διοικητικό πρόστιμο,
ύψους 100 ευρώ, για τους
ανεμβολίαστους συμπολί-
τες μας άνω των 60 ετών
που δεν μεταπείθονται, θα
βεβαιώνεται επ’ αόριστον
και δη για κάθε μήνα που
δεν εμβολιάζονται, λει-
τουργεί ως ισχυρό οικονο-
μικό αντικίνητρο, ώστε να
αξιοποιήσουν το δώρο της
επιστήμης.

Υ
πό τον κίνδυνο ενός καθ’ όλα
ανεπιθύμητου όσο και ολέθριου
πισωγυρίσματος σε ό,τι αφορά
τη διαχείριση της πανδημίας, το

οποίο ενδέχεται να υπονομεύσει τον γενι-
κότερο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου
σε μια κρίσιμη συγκυρία όπως η τρέχου-
σα, όλες οι ενδείξεις και οι έως τώρα δια-
θέσιμες πληροφορίες συνηγορούν πως
από τη σημερινή σύσκεψη της Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων δεν θα προκύψει άρση
των υφιστάμενων περιορισμών σε εστία-
ση, διασκέδαση και γήπεδα.

Παρά τη σε γενικές γραμμές αισιόδο-
ξη θεώρηση πως η μετάλλαξη Όμικρον
προχωρά σε συντομότερο του αρχικώς
αναμενομένου… fade out, κάτι που επι-
βεβαιώθηκε και από τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν στον Κυριάκο Μητσο-
τάκη κατά τη χθεσινή σύσκεψη Covid
στο Μέγαρο Μαξίμου, από την κυβέρ-
νηση διοχετεύουν προς τα έξω ότι τη-
ρούν στάση αναμονής επιθυμώντας,
όπως λένε, να επαναξιολογήσουν τα
δεδομένα και κατά τη σημερινή μέρα.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονίζουν
επ’ αυτού ότι η επιπέδωση της επιδη-
μιολογικής καμπύλης σε υψηλά επίπε-
δα, ο σημαντικός αριθμός απωλειών
αλλά και η επιβάρυνση της κινητικότη-
τας που προκαλεί η λειτουργία των σχο-
λικών μονάδων υποχρεώνουν κυβέρ-
νηση και ειδικούς να… φρενάρουν
έστω και για λίγες μέρες τη διαδικασία
άρσης των περιορισμών. 

Αναζωπύρωση 
Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν, δε,

ότι ο ακόμη υψηλός αριθμός νοσηλειών
και διασωληνώσεων -για τις δεύτερες…
ευθύνονται οι «ουρές» της μετάλλαξης
Δέλτα- αλλά και ο ορατός κίνδυνος εκ νέ-
ου αναζωπύρωσης του 5ου πανδημικού
κύματος δεν αφήνουν περιθώρια για απε-
ρισκεψίες και βεβιασμένες αποφάσεις.

Πολλώ δε μάλλον όταν οι εισηγήσεις
των προηγουμένων ημερών περί τμηματι-
κής άρσης των περιορισμών εξαντλούνταν
κατ’ ουσίαν στην επαναφορά της μουσικής
σε εστιατόρια, μπαρ και καφέ, συνθήκη
που ομολογουμένως δεν μεταβάλλει ου-
σιωδώς τους όρους λειτουργίας της εστία-
σης, ή την οριακή αύξηση της χωρητικό-
τητας στα γήπεδα.

Παράταση στην παράταση
Αντ’ αυτού, όπως και ειπώθηκε κατά

πληροφορίες στις χθεσινές πρωινές συ-
σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, το επικρα-
τέστερο σενάριο μοιάζει η παράταση κατά
μία εβδομάδα της ισχύος των περιοριστι-
κών μέτρων που ενεργοποιήθηκαν μέσα
στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ούτως ή
άλλως, τα προσφάτως ψηφισθέντα μέτρα

οικονομικής στήριξης επιχειρηματιών και
εργαζομένων στην εστίαση καλύπτουν
όλο τον Ιανουάριο. Οι ίδιες πηγές επιση-
μαίνουν πως εφόσον επιβεβαιωθεί και
την επόμενη εβδομάδα η αποκλιμάκωση
τόσο στον αριθμό των κρουσμάτων όσο
και στους λοιπούς πανδημικούς δείκτες,
τότε θα πρέπει να αναμένεται μια γενναία
άρση των περιορισμών από τις αρχές Φε-
βρουαρίου. Μένει πάντως να αποσαφηνι-
στεί το κατά πόσον κυβέρνηση και ειδικοί
θα τολμήσουν την επαναφορά και των ορ-
θίων στα καταστήματα νυχτερινής διασκέ-
δασης, διαχρονική εστία υπερμετάδοσης
του ιού, την ώρα που το ΕΣΥ δεν έχει απαλ-
λαχθεί ακόμη από τις διασωληνώσεις της
Δέλτα. Το μέτρο που, όπως όλα δείχνουν,
δεν θα συμπεριληφθεί στην επικείμενη
άρση των περιορισμών είναι η υποχρεωτι-
κή χρήση μάσκας τόσο σε εσωτερικούς
όσο και σε εξωτερικούς χώρους, κάτι που
υπαινίχθηκε και κατά την πρόσφατη συ-
νέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό
ΑΝΤ1 ο πρωθυπουργός.

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Όχι σε αχρείαστο
πισωγύρισμα», λέει το
Μαξίμου - Στάση αναμονής
προκειμένου να
επαναξιολογηθούν τα
δεδομένα

Πάει για Φεβρουάριο η χαλάρωση 
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Έτοιμος και για νέες επενδύσεις
εμφανίστηκε χθες το πρωί ο «Mr Fo-
ur Seasons» Καλίντ Τζουφάλι, ο
οποίος πέρασε την πόρτα του Μαξί-
μου και συναντήθηκε με τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη.

Ο Σαουδάραβας κ. Τζουφάλι έχει
επιχειρηματική παρουσία στην Ελ-
λάδα, μεταξύ άλλων, στον τομέα του
τουρισμού μέσω των ξενοδοχείων
Four Seasons στην Αθήνα και τη
Μύκονο. Η συζήτηση επικεντρώθη-
κε σε θέματα οικονομικού ενδιαφέ-
ροντος, ειδικότερα στις προοπτικές
επενδύσεων στη χώρα μας. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις
δυνατότητες που παρέχει πλέον η
Ελλάδα, ενώ ο κ. Τζουφάλι διαβε-
βαίωσε τον πρωθυπουργό για το εν-
διαφέρον και την πρόθεσή του να
συνεχίσει να διευρύνει τον κύκλο
των επενδύσεών του στη χώρα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από
ελληνικής πλευράς ο υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικο-
νομική Διπλωματία και την Εξω-

στρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης,
ο οποίος έχει εξαιρετικό άξονα με
Άραβες επενδυτές, και η διευθύν-
τρια του Διπλωματικού Γραφείου
του Πρωθυπουργού, η πρέσβης
Ελένη Σουρανή.

Ο Καλίντ Τζουφαλί είναι ένας από
τους επιφανέστερους επιχειρημα-

τίες της Σαουδικής Αραβίας. Γεννη-
μένος στην Τζέντα το 1958, υιός του
ιδρυτή της μεγαλύτερης ιδιωτικής
επιχείρησης της Σαουδικής Αραβίας
EA Juffali and Brothers, η οποία
ιδρύθηκε το 1946, σπούδασε Διοί-
κηση Επιχειρήσεων και σύντομα
βρέθηκε στις επιχειρήσεις του πατέ-

ρα του. Αυτήν τη στιγμή ο Τζουφαλί
είναι διευθύνων σύμβουλος και αν-
τιπρόεδρος της EA Juffali and Bro-
thers. Είναι επίσης πρόεδρος της
εταιρείας Khaled Juffali (KJC), μιας
ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας.
Συμμετέχει στο διοικητικό συμβού-
λιο της Νομισματικής Αρχής της Σα-

ουδικής Αραβίας και στα συμβούλια
πολλών επενδυτικών εταιρειών.Η
συμμετοχή του σε διάφορους το-
μείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία,
τα πετροχημικά, οι τράπεζες, οι
ασφάλειες, τα κεφάλαια επιχειρη-
ματικού κινδύνου, η διανομή, η πλη-
ροφορική, η εκπαίδευση, οι τηλεπι-
κοινωνίες, τα ακίνητα και πολλοί άλ-
λοι, και οι επιτυχημένες επενδυτι-
κές κινήσεις του έχουν συμβάλει να
γίνει η οικογένεια Τζουφαλί μία από
τις πλέον πλούσιες οικογένειες στη
Σαουδική Αραβία. 

Ο Καλίντ Τζουφαλί έχει αποκτήσει
και την κυπριακή υπηκοότητα, μέσω
του προγράμματος Goiden Visa, το
2018, όταν και άρχισε επί της ουσίας
η επέκτασή του προς την ευρωπαϊκή
ακτή της Μεσογείου. Σύμφωνα με το
Al Jazeera, η απόφασή του να δρα-
στηριοποιηθεί οικονομικά και στην
Ευρώπη προέκυψε μετά και την πο-
λιτική σύγκρουσή του με τον πρίγκι-
πα της Σαουδικής Αραβίας Μπιν
Σαλμάν.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον «Mr Four Seasons» Καλίντ Τζουφάλι

Δ
εν είναι μυστικό ότι οι σχέσεις
του Μεγάρου Μαξίμου με τον
ευρωβουλευτή Γιώργο Κύρ-
τσο είναι πλέον οριακές. Και

αυτό γιατί ο κ. Κύρτσος, ο οποίος το 2019
εξελέγη για δεύτερη φορά με το «γαλά-
ζιο» ευρωψηφοδέλτιο, έχει βγει από το
φθινόπωρο του 2020 στο αντάρτικο και
βάλλει κατά του Μεγάρου Μαξίμου για μια
σειρά θεμάτων, από τις απώλειες λόγω της
Covid έως την ποινική δίωξη εις βάρος
του Κώστα Βαξεβάνη και της Γιάννας Πα-
παδάκου εσχάτως και τα όσα έγιναν στην
υπόθεση Novartis.

Η κόντρα αναθερμάνθηκε και με τις δη-
λώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου
Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος έδειξε με σα-
φήνεια ότι ο «γαλάζιος» ευρωβουλευτής
είναι «ξένο σώμα». «Ο κ. Κύρτσος έχει
επιδιώξει εδώ και πολύ καιρό μια συγκε-
κριμένη τακτική και όλοι καταλαβαίνουμε
ποιες είναι οι επιδιώξεις και οι προθέσεις
του. Είναι πολύ φανερό. Αλλά ελάχιστη
σημασία έχουν μπροστά στα μεγάλα πολι-
τικά διακυβεύματα, στις σταθερές και κα-
θαρές θέσεις της κυβέρνησης», είπε ο κ.

Οικονόμου στο briefing της Δευτέρας,
προκαλώντας την απάντηση του κ. Κύρ-
τσου, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Οικονό-
μου ότι «κινείται εκτός ευρωπαϊκού πλαι-
σίου». «Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις δεν αναζητούν κίνητρα ούτε κα-
ταγγέλλουν προθέσεις που δεν προσδιο-
ρίζουν. Απλώς ανταλλάσσουν επιχειρή-
ματα», προσέθεσε.

Είναι σαφές ότι ο κ. Κύρτσος, ο οποίος
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει
«σημαία» για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχει
ενοχλήσει σφόδρα το κυβερνητικό επιτε-
λείο, το οποίο όμως σε αυτήν τη φάση δεν
είναι διατεθειμένο να τον... ηρωοποιήσει
μέσω μιας διαγραφής. Δεν είναι ότι ο κ.
Κύρτσος δεν φλερτάρει ανοιχτά με το εν-
δεχόμενο ή ότι τους προηγούμενους μή-
νες δεν έχει δεχτεί προειδοποιήσεις ευ-

θυγράμμισης από το ανώτατο επίπεδο της
κυβέρνησης. Ο ίδιος όμως επιμένει στη
γραμμή του, σε ένα ιδιότυπο chicken ga-
me, καθώς, όπως διαμηνύει σε συνομιλη-
τές του, «δεν πρόκειται να πάει πουθενά»,
παραμένοντας ευρωβουλευτής της ΝΔ
μέχρι να διαγραφεί. «Την ευθύνη αυτών
των πραγμάτων την έχουν άλλοι, όχι εγώ»,
φέρεται να λέει.

Από την άλλη, συνεργάτης του πρωθυ-
πουργού παρομοίαζε τον «γαλάζιο» ευ-
ρωβουλευτή με τον πρώην κυβερνητικό
εκπρόσωπο Βαγγέλη Αντώναρο στην
αξιολόγηση του κυβερνητικού επιτελείου.
Υπενθυμίζεται ότι, προτού διαγραφεί ο κ.
Αντώναρος από τη ΝΔ, είχε διαμηνυθεί σε
όλους τους τόνους ότι αποτελεί ξένο σώ-
μα. Τώρα μένει να φανεί ποια θα είναι η
εξέλιξη του πράγματος, αν και θεωρείται
βέβαιο ότι ο κ. Κύρτσος δεν θα είναι ξανά
υποψήφιος μέσω του «γαλάζιου» ευρω-
ψηφοδελτίου. Από την άλλη, και ο ίδιος
διαμηνύει ότι δεν ενδιαφέρεται να πάει σε
άλλο κόμμα, όπως σενάρια τον ήθελαν. 

Το Μαξίμου βάζει
«καραντίνα» τον
Γιώργο Κύρτσο

Ξένο σώμα ο «γαλάζιος»
ευρωβουλευτής, 
οι δηλώσεις του οποίου 
έχουν γίνει «σημαία» 
για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Ε
ντονους πολιτικούς συμβολι-
σμούς για τη χώρα αλλά και τη νέα
σελίδα που ανοίγει για το ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ εμπεριέχει η κατά-

κτηση της μιας από τις πέντε θέσεις των
αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου από την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. 

Συγκεντρώνοντας 454 ψήφους, εξα-
σφάλισε την εκλογή της από τον α’ γύρο,
στην 5η θέση, από τους εννέα ευρωβου-
λευτές. Η κυρία Καϊλή επελέγη την περα-
σμένη Τρίτη από το Κόμμα των Σοσιαλι-
στών και Δημοκρατών. Η εκλογή της στην
αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου αποτελεί και ένα σημαντικό «εργα-
λείο» για το στίγμα που θέλει να εκπέμψει
το ΚΙΝΑΛ στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Απο-
τελεί κοινό μυστικό ότι τέτοιες διαδικα-
σίες έχουν πλούσιο παρασκήνιο και έντο-
νες διαβουλεύσεις. 

Συμφωνία
Ο αδόκητος χαμός του Νταβίντ Σασόλι

και η κούρσα διαδοχής του «ξεκλείδω-
σαν» θέσεις αντιπροέδρων στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο. Ήδη είχε υπάρξει συμ-
φωνία στα πρώτα δυόμισι χρόνια για να
στηρίξουν οι Σοσιαλιστές την Ουγγαρέζα
συνάδελφό της και στο δεύτερο μισό να
στηριχτεί η Εύα Καϊλή. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι βάσει της συμφωνίας που υπάρ-
χει μεταξύ του ΕΛΚ και του ΕΣΚ, στους

Σοσιαλιστές αναλογούν πέντε έδρες αντι-
προέδρων και είναι χαρακτηριστικό πως
για τις τέσσερις εξ αυτών προορίζονται
γυναίκες. Από την πρώτη στιγμή η υποψη-
φιότητα της Εύας Καϊλή είχε την αμέριστη
συμπαράσταση και στήριξη από την πλευ-
ρά του προέδρου του αλλά και συναδέλ-
φου της ευρωβουλευτού. 

Επαφές στο Στρασβούργο
Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από

χθες στο Στρασβούργο ήταν, μεταξύ άλ-
λων, και μια συμβολική και ουσιαστική
στήριξη στο πρόσωπό της. Υπενθυμίζεται
ότι η Εύα Καϊλή στις εσωκομματικές
εκλογές υποστήριξε σθεναρά την υποψη-
φιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου. Έτσι, λοι-
πόν, η κίνηση αυτή, αν μη τι άλλο, αντικα-
τοπτρίζει και την ενωτική διάθεση που

επικρατεί στον 6ο όροφο της Χαριλάου
Τρικούπη. Στο μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του
στο Στρασβούργο, επιδιώκει να έχει σειρά
σημαντικών επαφών σε μια προσπάθεια
ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αποτυπώμα-
τος του κόμματός του.

Μάλιστα, καταβάλλεται προσπάθεια
ώστε να υπάρξει και ένα τετ α τετ με τον
Εμανουέλ Μακρόν. Σήμερα ο Γάλλος πρό-
εδρος θα παρουσιάσει στο Ευρωκοινο-
βούλιο τον «Οδικό Χάρτη» για την πολιτική
στρατηγική και τους στόχους της εξάμη-
νης γαλλικής προεδρίας της ΕΕ, που έχει
ως σύνθημα «Ανάκαμψη, Ισχύς και Αί-
σθημα του Ανήκειν».

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό μετράει
αντίστροφα ο χρόνος για την ανακοίνωση
των προσώπων που θα κληθούν να ανα-

λάβουν θέσεις-κλειδιά για τη λειτουργία
του κόμματος και την επικοινωνία με
τους πολίτες. Αύριο, εκτός απροόπτου
αναμένεται να ανακοινωθεί το όνομα του
νέου εκπροσώπου Τύπου. Σύμφωνα με
πληροφορίες, πρόκειται για τον 40χρονο
δικηγόρο Γιώργο Μάντζο, ο οποίος επί
ημερών Φώφης Γεννηματά είχε τοποθε-
τηθεί διευθυντής της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας. 

Ο Γιώργος Μάντζος είναι δικηγόρος
και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής,
απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θεσσα-
λονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στο Εμπορικό Δίκαιο και υποψήφιος δι-
δάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. Απασχολήθηκε ως σύμβουλος στο
υπουργείο Δικαιοσύνης και από το 2015
στη Βουλή με κύριο αντικείμενο τα ζητή-
ματα Δικαιοσύνης και Θεσμών. 

Πρόκειται για ένα στέλεχος της νεότε-
ρης γενιάς με ικανότητες και χαμηλό
προφίλ, αλλά κυρίως απολαμβάνει την
αποδοχή από το «κομματικό σύμπαν».
Είναι μια επιλογή που δεν ξεφεύγει από
το στίγμα ανανέωσης με άφθαρτα πρό-
σωπα που θέλησε να δώσει η αείμνηστη
Φώφη Γεννηματά, όπως με τον προκάτο-
χό του Παύλο Χρηστίδη.

Τι σηματοδοτεί για το ΚΙΝΑΛ 
η εκλογή της ως πέμπτης
αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με τη στήριξη 
του νέου αρχηγού

Ο Ανδρουλάκης... έστησε τον Τσίπρα που βιάζεται
Επιχειρήματα που θα φέρουν πιο κοντά τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙ-

ΝΑΛ -και τον Νίκο Ανδρουλάκη δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα- χρη-
σιμοποιούν στις τοποθετήσεις τους στελέχη του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με ρητορική του τύπου «πουθενά αυτήν τη στιγ-
μή στην Ευρώπη δεν υπάρχει κυβέρνηση συνερ-
γασίας Δεξιάς και Σοσιαλδημοκρατίας», πηγές
του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως «αν θέλει ο Ανδρουλά-
κης να μη γίνει το μακρύ χέρι του Μητσοτάκη, θα
πρέπει να ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο. Άλλω-
στε, αυτός ξέρει καλύτερα τα ευρωπαϊκά δεδομένα». Ο Νί-
κος Ανδρουλάκης κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του, ασχο-
λούμενος με την ανασύνταξη του κόμματος και αποφεύγοντας,
εντέχνως για την ώρα, τις περιβόητες συναντήσεις και συζητή-
σεις με τους πολιτικούς αρχηγούς της κυβέρνησης και της αντι-

πολίτευσης. Ωστόσο, αυτό προκαλεί εκνευρισμό στην Κου-
μουνδούρου, καθώς αρχίζει και γίνεται πλέον φανερό ότι ο Αν-

δρουλάκης είναι που χρησιμοποιεί προς όφελός
του την παραφιλολογία, παρά ο Αλέξης

Τσίπρας και το επιτελείο του. Και δεν εί-
ναι λίγοι εκείνοι που θυμίζουν ότι στο
παρελθόν παρόμοια τακτική εφάρμο-
ζε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία

του προς την εξουσία τόσο στο εσωτερι-
κό του κόμματος όσο και στις πολιτικές επα-

φές του, που είχαν προοπτικές συνεργασίας. 
Με το Παίδων Πεντέλης «όπου έφεραν τα ΜΑΤ αντί να φέ-

ρουν και άλλους γιατρούς» και την υπόθεση Ζαραλίκου συνέχι-
σε το αντιπολιτευτικό κρεσέντο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κόντρα για τα
νοσοκομεία και την πολιτική της κυβέρνησης στο πλαίσιο της

διαχείρισης της πανδημίας δεν θα σταματήσει εδώ. Θα συνεχι-
στεί μέχρι την τελευταία μέρα πριν από την προέλευση στις κάλ-

πες. Άλλωστε, για τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται κομβικό πολιτι-
κό πεδίο και για τη Νέα Δημοκρατία μια δύσκολη εξί-

σωση, στην οποία μέχρι στιγμής δεν έχει πάει καλά.
«Για μία ακόμη φορά η κατ’ όνομα υπουργός

Πολιτισμού απέδειξε ότι μόνο ένα πράγμα την
απασχολεί πραγματικά: η συγκάλυψη υποθέ-

σεων που τραυματίζουν τον καλλιτεχνικό κόσμο
και τη Δημοκρατία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετι-

κή ανακοίνωση, σχολιάζοντας την αποχώρηση της
υπουργού Πολιτισμού από τον χώρο της Βουλής λίγο πριν
συζητηθεί επίκαιρη ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου
για τη διακοπή παράστασης του Χριστόφορου Ζαραλίκου
από τη Σάσα Σταμάτη και συνοδούς της.

Γέφυρα ενότητας χτίζει η Καϊλή

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Α
ναψαν τα αίματα στη Βουλή με
κόντρα εφ’ όλης της ύλης με-
ταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και
του Παύλου Πολάκη. Με

αφορμή τη δικαστική εξέλιξη για το
ΚΕΕΛΠΝΟ, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση
στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξέδωσε ανακοί-
νωση στοχοποιώντας τους πρώην συνερ-
γάτες του για μια απλή εισαγγελική έρευ-
να, χωρίς ακόμη να έχει προχωρήσει δι-
καστικά η υπόθεση. Ο κ. Γεωργιάδης χα-
ρακτήρισε παντελώς αθώους τον κ. Πουλή
και την κυρία Θεοφυλάτου, υποστηρίζον-
τας μάλιστα για την τελευταία ότι είναι η
καλύτερη και πιο εργατική συνεργάτιδα
που είχε ποτέ, λέγοντας ότι «κλαίνε με
μαύρο δάκρυ στο ΚΕΕΛΠΝΟ που χάσανε
μια τέτοια συνάδελφο». 

Δήλωσε, δε, ότι θα παραστεί στη δίκη,
ενώ, αναφερόμενος και στον δημοσιο-
γράφο Κώστα Βαξεβάνη, είπε ότι όπως
εκεί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας,
το ίδιο ισχύει και για τους συνεργάτες
του. Ο κ. Γεωργιάδης είχε έντονη αντιπα-
ράθεση με τον Παύλο Πολάκη τόσο για
την τιμή του PCR όσο και για τις διώξεις
αλλά και για την ιδεολογική ηγεμονία της
Αριστεράς.

Δίωξη Βαξεβάνη
«Οι τιμές στο μοριακό τεστ είναι από τις

χαμηλότερες στην Ευρώπη, το πλαφόν

πρέπει να μείνει εκεί που είναι για να μπο-
ρέσουν να επιβιώσουν και τα μικρότερα
εργαστήρια», είπε ο κ. Γεωργιάδης, για να
του απαντήσει ο Παύλος Πολάκης ότι τα
47 ευρώ είναι δώρο στις μεγάλες αλυσί-
δες να κλείσουν τους μικρούς, σημει-
ώνοντας ότι εκείνος είχε προτείνει από
τον περασμένο Μάρτιο πλαφόν στα 25 ευ-
ρώ. Για τη δίωξη Βαξεβάνη ο πρώην
υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι στή-
θηκε μια διαδικασία στην Εισαγγελία
επειδή αποκάλυψε το σκάνδαλο Novartis,
ενώ απαντώντας στη θέση Γεωργιάδη, ότι
τώρα είναι ευκαιρία για να αντιμετωπιστεί
η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, ο κ.
Πολάκης απάντησε ότι ιδεολογική αναφο-
ρά της Αριστεράς είναι ότι το 1945 χύσαμε
το αίμα μας για την απελευθέρωση της Ελ-
λάδας «όταν οι ιδεολογικοί σας πρόγονοι
τα είχαν τακιμιάσει με Γερμανούς». Απο-
κάλυψε, δε, ότι έγινε αριστερός όταν οι
γονείς του ως δάσκαλοι έπρεπε να πά-
ρουν χαρτί από τον κοινοτάρχη ότι δεν εί-
ναι επικίνδυνοι.

H δήλωση
Είχε προηγηθεί η δήλωση του κ. Γεωρ-

γιάδη ότι στην Ελλάδα έχουμε ιστορική
ευθύνη να αντιμετωπίσουμε την ιδεολογι-
κή ηγεμονία της Αριστεράς και πως η δια-
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια
ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, γιατί
υλοποίησε «ό,τι έβριζε». Εξομολογήθηκε,
δε, ότι εκείνος έγινε καπιταλιστής όταν
ήταν 13 χρόνων και επειδή ο πατέρας του

είχε φροντιστήριο Ρουμανικών, κάποια
στιγμή ήρθαν στην Ελλάδα εκπρόσωποι
της «νομενκλατούρας» της Ρουμανίας.
Πηγαίνοντας σε ένα σουπερμάρκετ, η
Ρουμάνα καλεσμένη «μαγεύτηκε» από
μια πυραμίδα με τις κονσέρβες που είχε
στηθεί μπροστά στο κατάστημα. Από αυτό
το στιγμιότυπο και μετά ο κ. Γεωργιάδης
αποφάσισε ότι θα γίνει καπιταλιστής.

Νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Στις 100.000 ευρώ το όριο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
Αλλαγές στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο προανήγγειλε

στην έναρξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής ο
Νίκος Παπαθανάσης. Ανακοίνωσε ότι το όριο για τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να ενταχθούν στον ανα-
πτυξιακό νόμο θα επανέλθει στις 100.000 ευρώ από τις
150.000 που ορίζεται στο νομοσχέδιο, ενώ, όπως είπε, θα
συμπεριληφθούν στην επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό τα
τριάστερα ξενοδοχεία. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μα-
μουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την αύξηση

των ορίων δυσχεραίνει την ένταξη περισσότερων επιχειρή-
σεων, με συνέπεια μια στις δύο επιχειρήσεις να μένει εκτός
των επενδυτικών κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου. Επί-
σης, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι συνέχεια του δρομο-
λογημένου σχεδίου για υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων
και εξουσιών στον υπουργό, ενώ αφορά την ανάπτυξη μόνο
συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων.

«Το νομοσχέδιο ψευδεπίγραφα χαρακτηρίζεται ως εθνι-
κό και καθολικό», ανέφερε ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ Από-

στολος Πάνας, λέγοντας ότι αρκετές κατηγορίες μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων μένουν εκτός του νέου νόμου.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου έκα-
νε λόγο «για νέα προνόμια στους μεγαλοεπιχειρηματίες»,
εκφράζοντας την άποψη ότι συνιστά πολιτική εξαπάτηση η
άποψη ότι θα υπάρξει ανάπτυξη για όλους.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί και σήμε-
ρα στη Βουλή, ενώ θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέ-
λεια την επόμενη εβδομάδα.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε 
από την τιμή των PCR και
κατέληξε στην Κατοχή 
και την ιδεολογική ηγεμονία
της Αριστεράς

Άδωνις - Πολάκης
σε «μετωπική»
εφ’ όλης της ύλης



ΙΙεροί πλειστηριασμοί
Με οφειλέτη το «Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστή-

ριον: Η Ανάστασις του Χριστού» και με ειδικό

τίτλο «Εμμαούς» έχουν δρομολογηθεί 55

πλειστηριασμοί ακινήτων με τιμές πρώτης

προσφοράς από 200 ευρώ έως 1,9 εκατ. ευρώ.

Οι... ιεροί πλειστηριασμοί ξεκινούν τις επό-

μενες μέρες και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις

αρχές Μαρτίου. Σε αυτούς ξεχωρίζουν τρία

ακριβά ακίνητα. Ένα ακίνητο στην Αθήνα με

τιμή πρώτης προσφοράς το 1,9 εκατ. ευρώ,

ενώ τα άλλα δύο είναι κατοικίες στην Καλλι-

θέα με πρώτη τιμή το 1,25 εκατ. ευρώ για την

καθεμία. Είναι και κάτι αγροτεμάχια στον

Λαγκαδά με 200 ευρώ…

Ο Τούρκος πρόεδρος
ποδοσφαιρικής ομάδας
που «κουρεύει» χρέη 
στην Ελλάδα

Δεν ξέρω τι λέτε για τις κακές ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Εγώ βλέπω ότι οι Τούρκοι μια χαρά
επενδύουν στην Ελλάδα και επιτυγχάνουν και
κάτι κουρέματα πρώτου... μεγέθους. Πήραν τα
χρέη της βιομηχανίας κατεψυγμένων «Καλλι-
μάνης» ύψους 62,3 εκατ. ευρώ και τα κούρεψαν
κατά 90%. Μπήκαν στον Πτωχευτικό και πάνε
βουρ για διαγραφή χρεών από 87% μέχρι και 89%
για υποχρεώσεις προς το ελληνικό Δημόσιο, τον
ΕΦΚΑ και τους πιστωτές της ελληνικής βιομη-
χανίας. Ο λόγος για την Dardanel Greece, που
ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια στην Κομοτηνή
ως θυγατρική της τουρκικής εταιρείας Dardanel
SA. Ποιος είναι πίσω από την εταιρεία Δαρδανέ-
λια; Η τουρκική εταιρεία Dardanel ιδρύθηκε το
1984 από τον τότε 34χρονο Niyazi Önen, ο οποίος
σπούδασε στη Σχολή Οικονομικών του Πανεπι-
στημίου της Κωνσταντινούπολης και είναι και
πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσανάκα-
λε Νταρντανελσπόρ. Οργώνει ο πρόεδρας…

Περί ΔΕΗ και γαλλικής EDF
Η διοίκηση της ΔΕΗ διαψεύδει οποιοδήποτε
ενδεχόμενο να ακολουθηθεί το μοντέλο Μα-
κρόν, που αποφάσισε να επιβαρύνει την EDF
με περίπου 9 δισ. ευρώ, προκειμένου να βοη-
θήσει τα γαλλικά νοικοκυριά με την ενεργει-
ακή κρίση. Η μετοχή της EDF υποχώρησε την
Παρασκευή 15% εξαιτίας αυτής της απόφασης.
Άλλο πράγμα η ΔΕΗ και άλλο η EDF, που έχει
και φθηνά πυρηνικά, ενώ η ΔΕΗ πληρώνει
ακριβά τους ρυπογόνους λιγνίτες της και το
φυσικό αέριο για να παράγει και αγωνίζεται να
ισορροπήσει στην κινούμενη άμμο της ενερ-
γειακής κρίσης για να πιάσει τους στόχους που
έχει θέσει.Περιθώρια για περαιτέρω καθυστε-
ρήσεις δεν υπάρχουν, ακόμα και αν οι υποψή-
φιοι επενδυτές διαφωνούν σε κάποια σημεία.
Το παιχνίδι πάει σε «take it or leave it».

Άνω κάτω είναι στον ΣΥΡΙΖΑ με τη δυναμική
που εμφανίζει το ΚΙΝΑΛ στην Κρήτη. Το χά-
σμα μεταξύ των «πασοκογενών» της Κου-
μουνδούρου και της Ομπρέλας είναι πλέον
αγεφύρωτο. Τα ορφανά του ΠΑΣΟΚ, που τώ-
ρα λέγονται «προεδρικοί», έχουν προειδο-
ποιήσει τον Αλέξη ότι αν την πρώτη Κυριακή
των εκλογών το ΚΙΝΑΛ «τσιμεντώσει» ένα
ποσοστό 13% με 15% με την απλή αναλογική,
τότε τη δεύτερη Κυριακή θα εξαϋλώσει τον
ΣΥΡΙΖΑ. Η εκλογική δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ,
που είναι ίδια με εκείνη του ΠΑΣΟΚ, στις
επαναληπτικές κάλπες θα μετακινηθεί προς
τον Ανδρουλάκη. Άντε να το καταλάβουν αυ-
τό οι σκληροπυρηνικοί του 3% της Κουμουν-
δούρου.

Η γκάφα Ροζάκη
μaς στοίχισε
διπλωματικά… 

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Χρήστος
Ροζάκης τα έκανε... μούσκεμα. Σχολιάζοντας
την πρόσκληση Ερντογάν για εποικοδομητικό
διάλογο με την Ελλάδα, ανέφερε ότι «η Ελλάδα
έχει κάνει ό,τι μπορεί για να αναθερμάνει τον
διάλογο με την Τουρκία». Όπως ανέφερε, οι διε-
ρευνητικές επαφές έχουν ως βασικό αντικείμε-
νο διαπραγμάτευσης το εύρος της αιγιαλίτιδας
ζώνης, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει
η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.
«Η ελληνική
πλευρά έχει κα-
ταθέσει εποικο-
δομητικές προτά-
σεις που περι-
λαμβάνουν μέχρι
και επέκταση των
χωρικών υδάτων
στα 10 νμ, όμως η
τουρκική πλευρά
επιμένει να μην
ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας για επέκτα-
ση των χωρικών ακόμη και στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα, που δεν επηρεάζει την οριοθέτηση υφα-
λοκρηπίδας και ΑΟΖ». Τι ήθελε και το είπε; Τον
έκανε... θεό ο τουρκικός Τύπος. Η δήλωση Ρο-
ζάκη, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε την ευ-
καιρία στην τουρκική προπαγάνδα να οργιάσει
και στα τουρκικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για υπο-
χώρηση της Ελλάδας. Ο άλλοτε στενός φίλος και
συνεργάτης του Σημίτη, ο κ. Ροζάκης, άθελά
του, θέλω να πιστεύω, έφερε σε πολύ δύσκολη
θέση και την ελληνική διπλωματία, η οποία
αναγκάστηκε να εκδώσει διευκρινιστικό non
paper: «Η πάγια θέση της Ελλάδας ήταν και πα-
ραμένει το αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας να
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά
μίλια, όπως προβλέπεται ρητώς από το Διεθνές
Δίκαιο και συγκεκριμένα τη Σύμβαση του ΟΗΕ
για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Πότε ανοίγουν τα μπουζούκια;
Αυτός είναι ο καημός της εγχώ-
ριας showbiz... Αφού τα πράγ-
ματα πάνε λίγο καλύτερα με την

πανδημία, γιατί δεν ανοίγουν τα
«πολιτιστικά κέντρα» να σπάσει

κάνα πιάτο και να πέσει κάνα λουλουδικό; Υπομο-
νή, ρε παιδιά, θα φροντίσει ο Θάνος ο Πλεύρης να
ανοίξουν την 1η Φεβρουαρίου. Έτσι μαθαίνω…
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Η «μάχη της Κρήτης»
ζαλίζει τον Αλέξη

Ο κορονοϊός χτύπησε 
και τον Καραμανλή 

Από το πολιτικό γρα-
φείο του Κώστα Καρα-
μανλή έγινε γνωστό ότι ο
πρώην πρωθυπουργός
διαγνώστηκε θετικός
στην Covid-19. Ο κ. Κα-
ραμανλής, ο οποίος εί-
ναι πλήρως εμβολια-
σμένος, εμφανίζει ήπια συμπτώματα και τηρώντας
το υγειονομικό πρωτόκολλο παραμένει σε κατ’ οί-
κον περιορισμό. Να ευχηθούμε ολόψυχα στον πρό-
εδρο ταχεία ανάρρωση.

Χ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό
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Έχεις 1 εκατ. ευρώ 
την εβδομάδα; 
Πάμε στον Σκορπιό
Ε

πειδή διάβασα ότι ο Σκορπιός θα γίνει art island για λίγους και εκλεκτούς που
έχουν γερό πορτοφόλι, ρώτησα κάποιους δικούς μου «φιλόμουσους», που
αγαπούν τις τέχνες γενικότερα, τι εστί «art island;». Μου είπαν για τα νησιά Σε-

τούτσι στην Ιαπωνία, τα οποία ανήκουν σε έναν δισεκατομμυριούχο, τον Σοϊχίρο Φου-
κουτάκε. Εκεί o Φουκουτάκε έχει δημιουργήσει έναν μεγάλο αριθμό πολιτιστικών και
καλλιτεχνικών χώρων, ένα εξολοκλήρου υπόσκαφο μουσείο τέχνης, αλλά και το ξενο-
δοχείο-μουσείο Benesse House, όπου η διαμονή ανά βράδυ κοστίζει περίπου 400 ευ-
ρώ. Τα νησιά τέχνης Σετούτσι έχουν καθιερωθεί ως προορισμός υψηλού προφίλ συλ-
λεκτών έργων τέχνης, στους οποίους ανήκει και ο Κύπριος επιχειρηματίας Δάκης
Ιωάννου. Αντίστοιχη, λέει, θα είναι η φιλοσοφία των καλλιτεχνικών χρήσεων που φιλο-
δοξεί να εντάξει ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ στον Σκορπιό. Τα σχέδια περιλαμβάνουν την
κατασκευή μιας προεδρικής σουίτας (master suite), όπου θα διαμένει η οικογένεια
Ριμπολόβλεφ όταν επισκέπτεται το νησί, περίπου δέκα μεγάλων και μεσαίων βιλών και
του γνωστού ως Σπιτιού του Λόφου (Hill House). Όταν βέβαια άκουσα την τιμή, με έπια-
σε μια ζάλη, μια σκοτοδίνη… Το ελάχιστο ενοίκιο θα είναι της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ
για διαμονή διάρκειας μιας εβδομάδας, με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 50 ατόμων.

Ενδιαφέρον και για τον αναπληρωτή
«Κλείδωσαν» οι αλλαγές στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα
γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το
ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής. Κεντρικό ρόλο στο νέο σχήμα θα έχει ο
εκπρόσωπος Τύπου, ο οποίος, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, θα είναι
ο 40χρονος δικηγόρος, μέχρι τώρα διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
Δημήτρης Μάντζος. Τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για τη θέση του
αναπληρωτή. Για την ακρίβεια, για τη θέση της αναπληρώτριας, αφού, όπως λέγεται,
θα είναι γυναίκα και θα προέρχεται από τον χώρο της δημοσιογραφίας. Ελπίζω να
μην είναι αυτή που ακούστηκε τις πρώτες μέρες της νίκης του Ανδρουλάκη, όταν
είχαν πέσει πάνω του όλοι και του έλεγαν «μην το κάνεις, Νίκο»…
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Όλα στο σφυρί: Από
το ακίνητο του LAK
μέχρι και τρακτέρ 
Μιας και πιάσαμε τους πλειστηριασμούς,
το 2022 ανοίγει με περισσότερους από
100.000 που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο
ηλεκτρονικό σύστημα. Ανάμεσα σε αυτά
ξεχωρίζουν το αγροτεμάχιο με κτίσμα
της Ίριδος Εκτυπωτικής ( Ίρις) στο Κορω-
πί, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 16,8
εκατ. ευρώ. Ακολουθούν γνωστά ακίνη-
τα, όπως της εταιρείας Λάκης Γαβαλάς
στην Παιανία και της Μπάμπης Βωβός στο
Μαρούσι, με πρώτες τιμές τα 9 εκατ. και
4,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Μεταξύ των
ακινήτων αυτών περιλαμβάνονται επίσης
εκείνα της εταιρείας Φροζίτα, της Ρενώ
Μεσογείων, της Κ. Σαραντόπουλος, της
Mega Park Σταθμοί Αυτοκινήτων και της
Γλου. Το μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι
μόνο στις ακίνητες περιουσίες αλλά και
στις κινητές. Σε αυτή την κατηγορία βγαί-
νουν στο σφυρί οχήματα της ΕΛΠΑ, επαγ-
γελματικοί εξοπλισμοί κουζινών και ξε-
νοδοχείων (μέχρι 400.000 ευρώ), άλλων
αξιών της γαλακτοβιομηχανίας Δελφοί
και ένα τρακτέρ με τιμή εκκίνησης τις
8.000 ευρώ.

Τριπλή παρέμβαση υπέρ των
δημόσιων υπαλλήλων σχεδιά-
ζει η κυβέρνηση, συγκεκριμέ-
να το υπουργείο Εσωτερικών.
Το σχέδιο θα προβλέπει μπό-
νους για όσους εργάζονται σε
κάποιες επιλεγμένες υπηρε-
σίες, κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης από το 2023 και
ένα νέο πλαίσιο για την προσέλ-
κυση εξειδικευμένων στελε-
χών από τον ιδιωτικό τομέα.
Μύρισε εκλογές... με συγχω-
ρείτε, άνοιξη ήθελα να γράψω... 

Κερδίζει πόντους 
η Ζέττα Μακρή!

Να σας πω την αλήθεια, δεν το περί-
μενα. Η στάση της υφυπουργού Παι-
δείας Ζέττας Μακρή έχει εκτιμηθεί
πολύ στα υψηλά κλιμάκια του Μαξί-
μου, καθώς στήριξε με όλες της τις
εμφανίσεις το σχέδιο για το άνοιγμα
των σχολείων, ενώ, όπως λέγεται, δια-
τηρεί ξεκάθαρες και καλές σχέσεις με
την υπουργό Νίκη Κεραμέως χωρίς
ίντριγκες και τρικλοποδιές. Θα εκτι-
μηθούν όλα αυτά σε έναν επερχόμενο
ανασχηματισμό να ξέρετε…



Ρίγη τρόμου προκαλεί 
ο Παπαγγελόπουλος
στην Κουμουνδούρου

Τρέμουν, όπως μαθαίνω, στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ την ώρα της απολογίας του Δημή-
τρη Παπαγγελόπουλου, με την
οποία θα κλείσει ο κύ-
κλος των απολογιών
για την υπόθεση της
Novartis. Ο μεγάλος
φόβος της Κουμουν-
δούρου είναι μήπως για
να διασωθεί ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Δικαιοσύνης αποφασίσει να
πάρει κι άλλους μαζί του. Μήπως ανοί-
ξει το στοματάκι του, με άλλα λόγια.
Και δεν μιλάμε για στόμα, αλλά για
στοματάρα… 

Ο εκλεκτός του
Ανδρουλάκη για την
Περιφέρεια Αττικής 

Ο πληροφοριοδότης μου από τη Χαρι-
λάου Τρικούπη με ενημερώνει ότι είναι
πολύ κοντά στο να «κλειδώσει» ο εκλε-
κτός του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος
θα δώσει τη μάχη για την Περιφέρεια
Αττικής με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ. Πρό-
κειται για τον πρώην δήμαρχο Κοζάνης
και επί δύο τετραετίες πρόεδρο της ΚΕ-
ΔΕ και πρώην βουλευτή Πά-
ρη Κουκουλόπουλο. Ο
νέος αρχηγός συνδέε-
ται μαζί του επί σειρά
ετών, τον εμπιστεύεται
και εκτιμά ότι διαθέτει όλα
τα χαρακτηριστικά που τον
αναδεικνύουν στον καλύτερο υποψή-
φιο που διαθέτει το ΚΙΝΑΛ για τη συγκε-
κριμένη μάχη. Αν και νωρίς, το ζέσταμα
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει ξε-
κινήσει, ως φαίνεται, σε όλα τα κομματι-
κά επιτελεία. 
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Έκανε Εξεταστική για το τίποτα; 
Δεν άσκησε τελικά το συνταγματικό του δικαίωμα ο ΣΥΡΙΖΑ
να φέρει προς συζήτηση στην Ολομέλεια το πόρισμα της
Εξεταστικής για τη λίστα Πέτσα και τις δημοσκοπήσεις,
προκαλώντας κοινοβουλευτικές απορίες. Αφού έκανε τόσο
ντόρο για αυτή την Εξεταστική η αξιωματική αντιπολίτευση,
γιατί δεν κατέθεσε τις απαιτούμενες υπογραφές, ώστε να
έρθει το θέμα και πάλι στην επικαιρότητα; Μήπως γιατί τελι-
κά τα στοιχεία που προέκυψαν δεν είναι και τόσα «καυτά»
για τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποίησε; Εκτός αν κρατά
την άσκηση αυτού του δικαιώματος για μεταγενέστερο χρό-
νο, ώστε να πυροδοτήσει εκ νέου την πολιτική αντιπαράθε-
ση. Οψόμεθα.

Το μούδιασμα, το «πάγωμα» 
και η διαδικασία προσγείωσης 

Σας ενημερώνω με το χέρι στην καρδιά ότι από τη Δευ-
τέρα ξεκίνησε νέο κύμα δημοσκοπήσεων, στις οποίες θα
αποτυπώνονται οι τάσεις του δύσκολου Ιανουαρίου. Οι
πηγές μου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν θα φέρουν χα-
ρά σε κανένα κομματικό επιτελείο. Κάποιοι απλώς θα
μουδιάσουν, κάποιοι θα «παγώσουν» και κάποιοι άλλοι
νεοφερμένοι στη σκηνή θα ξεκινήσουν τη διαδικασία
προσγείωσης. Η παραπάνω σειρά δεν επελέγη τυχαία.
Είναι τα συναισθήματα με σειρά εκλογικής κατάταξης για
τα τρία πρώτα κόμματα…

Το λιμάνι του Πειραιά και 
οι φουρτούνες των «γαλάζιων» 

Το τι αγωνία επικρατεί μεταξύ των «γαλάζιων»
βουλευτών της Α’ Πειραιώς δεν περιγράφεται, και
δικαίως, αφού ακούγεται όλο και πιο έντονα ότι, αν
τελικά ο υπουργός Επικρατείας και εκ των στενών
συνεργατών του πρωθυπουργού αποφασίσει να κα-
τέβει στις εθνικές εκλογές, θα πάει προς το πρώτο
λιμάνι της χώρας. Αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη έχει
κλειδώσει στην ίδια περιφέρεια η υποψηφιότητα
της υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, καταλαβαί-
νει χωρίς δεύτερη σκέψη ότι έρχονται ανατροπές! 

«Είμαστε μια ωραία
ατμόσφαιρα» στον ΣΥΡΙΖΑ

Χ
αμηλό βαρομετρικό
μαθαίνω ότι επικρατεί
το τελευταίο διάστημα
στις σχέσεις του αρ-

χηγού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσί-
πρα με τον άλλοτε πολιτικό του
μέντορα Νίκο Βούτση. Όπως
με ενημερώνει η κουτσομπόλα
της Κουμουνδούρου, αρκετό
καιρό τώρα υποβόσκει ένα κλί-
μα καχυποψίας για τον πρώην
πρόεδρο της Βουλής.

Η σταγόνα, όμως, που ξεχεί-
λισε το ποτήρι ήταν η πρόταση
που φέρεται να κατέθεσε στην
κεκλεισμένων των θυρών κομ-
ματική συνεδρίαση να ζητήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ τη σύγκληση του
συμβουλίου των πολιτικών αρ-
χηγών υπό την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. «Μα, καλά, είναι
ώρα για τέτοιες προτάσεις; Δεν
έχει καταλάβει ότι η στρατηγι-
κή μας είναι η μετωπική και η
με κάθε ευκαιρία σύγκρουση
με την κυβέρνηση; Πώς του πέ-
ρασε από το μυαλό ότι θα μας

έκανε καλό να εμφανίσουμε
τώρα, με τόσα προβλήματα που
έχει η κυβέρνηση, συναινετικό
προφίλ;». Ύποπτο, πολύ ύπο-
πτο, λένε. 

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι
ο κ. Βούτσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το
πρόβλημα είναι ότι, με φόντο

την απόλυτη αδυναμία του κόμ-
ματος να ανακάμψει δημοσκο-
πικά, η προεδρική ομάδα βλέ-
πει παντού «φαντάσματα». Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα ο Αλέξης
να μην ενημερώνει σχεδόν για
τίποτα κεντρικά στελέχη του
κόμματος, όπως ο πρώην πρό-

εδρος της Βουλής αλλά και ο
πρώην «τσάρος» της οικονο-
μίας Ευκλείδης Τσακαλώτος, με
τους τελευταίους να εκφράζουν
με κάθε ευκαιρία τη δυσφορία
τους. «Είμαστε μια ωραία ατμό-
σφαιρα», που θα ’λεγε και ο Ντί-
νος Ηλιόπουλος…

Πολλοί στη ΝΔ αναρωτιούνται γιατί ο
Κυριάκος δεν διαγράφει τον ευρωβου-
λευτή του Γιώργο Κύρτσο, ο οποίος εδώ
και πολύ καιρό ανταγωνίζεται τις πιο
ακραίες φωνές του ΣΥΡΙΖΑ στην κριτική
του προς το κόμμα και τον αρχηγό που
του έδωσε την ευκαιρία να απολαμβά-

νει την παχυλή ζωή των Βρυξελ-
λών. Το παρασκήνιο, λοιπόν,
λέει,  και σας διαβεβαιώνω
ότι είναι έτσι, ότι το Μέγαρο
Μαξίμου δεν θέλει  να του
δώσει την ευκαιρία να εμφα-
νίσει εαυτόν ως «θύμα» για να

τον «πουλήσει» στη συνέχεια σε άλλο
κόμμα, εκ δεξιών της ΝΔ. Προφα-

νώς, στην περίπτωση του λαλί-
στατου ευρωβουλευτή ταιριάζει
γάντι το άσμα του Βασίλη Καρ-

ρά… «Άσ’ τον να λέει». Κάτι σαν
τον Αντώναρο, σαν να λέμε…

Ποιο τραγούδι του Καρρά αφιερώνει η ΝΔ στον Κύρτσο 
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Το «σχήμα οξύμωρο» της τουρκικής διπλωματίας 

Η
Τουρκία με το «καλημέρα» του νέου
χρόνου συνεχίζει να προκαλεί και να
δυναμιτίζει το όποιο κλίμα ελάχιστης

συνεννόησης πήγε να δημιουργηθεί. Ο Τούρκος
πρόεδρος διατηρεί σταθερά μια αναθεωρητική
ρητορική και στάση, ενώ η τακτική που ακολου-
θούν τα τουρκικά υπουργεία Εξωτερικών και
Άμυνας πόρρω απέχουν από τα οριζόμενα στο
Διεθνές Δίκαιο και από τις διεθνώς παραδεδεγ-
μένες σχέσεις καλής γειτονίας.

Επιμένοντας στην παράλογη πολιτική των χα-
μηλών επιτοκίων, η τουρκική λίρα έχει απολέσει
μέσα σε έναν χρόνο το 45% της αξίας της έναντι
του δολαρίου. Με τον πληθωρισμό να έχει φτά-
σει στα ύψη, στο 36% επίσημα, αλλά όπως εκτι-
μούν ανεξάρτητα κέντρα να έχει ξεπεράσει το
50%, και τους πολίτες να δυσκολεύονται να θερ-
μάνουν τα σπίτια τους και να πραγματοποιήσουν
τα ψώνια της εβδομάδας λόγω της ακρίβειας, η
τουρκική κυβέρνηση προχωρά στη γνωστή της
τακτική: επιτίθεται στην Ελλάδα για να αποπρο-
σανατολίσει την κοινή τουρκική γνώμη. 

Αφορμή αποτέλεσε αυτή τη φορά ο χαιρετι-
σμός της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου, σε εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε για την παρουσίαση του σχεδίου
ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντια-
κού Ελληνισμού Σουρμένων. Η τουρκική πλευ-
ρά ενοχλήθηκε από την αναφορά της Προέδρου
στη «μεθοδευμένη και συστηματική γενοκτονία
που με διωγμούς, σφαγές, προσπάθειες βίαιου
εξισλαμισμού και ανείπωτη βαρβαρότητα…»
πραγματοποίησε η Τουρκία κατά των Ελλήνων

του Πόντου, γενοκτονία που η Βουλή των Ελλή-
νων έχει αναγνωρίσει ήδη από το 1994! 

Παραβιάζοντας για άλλη μία φορά κάθε δι-
πλωματική πρακτική, το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών προέβη σε ανακοίνωση, στην
οποία εναντιώνεται κατά της Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, θέλοντας να «υπενθυμίσει» τα
«βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,
ειδικά των αθώων πολιτών της περιοχής της
Δυτικής Ανατολίας» που δήθεν διέπραξε ο Ελ-
ληνικός Στρατός. 

Η ανακοίνωση καταλήγει εκτιμώντας πως «τέ-
τοιες στάσεις και συμπεριφορές είναι ασυμβί-
βαστες με τις ευθύνες που αναμένονται από
τους κρατικούς λειτουργούς», καλώντας μάλι-
στα την Ελλάδα να επιδεικνύει στο μέλλον «κοι-
νή λογική και εποικοδομητική κατανόηση». 

Ποια «κοινή λογική» και «εποικοδομητική κα-
τανόηση», αλήθεια, επικαλείται η Τουρκία, η
οποία ενοχλείται από ιστορικές αναφορές και
προσπαθεί μέσω της διαστρέβλωσης ιστορικών
γεγονότων να δημιουργήσει διπλωματικές εντά-
σεις; 

Πώς μπορεί η χώρα της οποίας ο πρόεδρος
παρουσιάζει παράνομους και νομικά αβάσιμους
χάρτες μιας δήθεν «Γαλάζιας Πατρίδας», ή συ-
νάπτει -κατά παράβαση κάθε έννοιας Διεθνούς
Δικαίου- «συμφωνίες» καθορισμού θαλασσίων
ζωνών, να μιλά για «ασυμβίβαστες συμπεριφο-
ρές» κρατικών λειτουργών;

Πώς μπορεί να επικαλείται «εποικοδομητική
κατανόηση», όταν ανήμερα των Θεοφανίων η
Τουρκία πραγματοποιούσε 37 παραβιάσεις του

Εθνικού Εναέριου Χώρου, γράφοντας στα πα-
λαιότερα των υποδημάτων της τα Μέτρα Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης που έχουν συμφωνηθεί
εδώ και δεκαετίες, τα οποία προβλέπουν και την
αποφυγή στρατιωτικών ενεργειών στις μεγάλες
εθνικές και θρησκευτικές γιορτές; 

Πώς μπορεί να επικαλείται την «κοινή λογι-
κή», όταν αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία
στα νησιά του Αν. Αιγαίου επειδή, άκουσον
άκουσον, είναι στρατιωτικοποιημένα; Λες και
δεν υπάρχει το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ που
μιλάει για το αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοά-
μυνας!

Και σίγουρα αποτελεί σχήμα οξύμωρο, λίγες
ώρες μετά την απαράδεκτη ανακοίνωση του
τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ερντογάν
μιλώντας σε Ευρωπαίους πρέσβεις να ισχυρίζε-
ται ότι από τουρκικής πλευράς το 2021 έγιναν
προσπάθειες μείωσης της έντασης με την Ελλά-
δα, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι διαφορές των δύο
χωρών θα επιλυθούν «μέσα από τον απευθείας
και εποικοδομητικό διάλογο»!

Η Τουρκία οφείλει πλέον να αντιληφθεί ότι
προϋποθέσεις για την πρόοδο στις ελληνοτουρ-
κικές και άρα στις ευρωτουρκικές σχέσεις απο-
τελούν η αποδοχή της ιστορικής αλήθειας, ο σε-
βασμός του Διεθνούς Δικαίου και η απουσία κά-
θε προκλητικής πράξης, είτε στο διπλωματικό
είτε στο επιχειρησιακό πεδίο. Η απουσία των
τριών αυτών στοιχείων δεν επιτρέπει την ανά-
πτυξη μιας υγιούς, ειρηνικής και σταθερής σχέ-
σης των δύο χωρών, γεγονός που έχει αρνητικές
συνέπειες πρωτίστως στην ίδια την Τουρκία.

Ο
Πλωτίνος υπήρξε ένας από τους μεγαλύ-
τερους διανοητές στον χώρο της φιλοσο-
φίας. Γεννήθηκε στην Άνω Αίγυπτο περί

το 203 μΧ και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια.
Σπούδασε κοντά στους Αλεξανδρινούς δασκά-
λους φιλοσοφίας και κυρίως στον πλατωνικό
Αμμώνιο Σακκά. Δίδαξε φιλοσοφία και απέκτη-
σε τεράστια φήμη τόσο ως διδάσκαλος όσο και
ως ηθική προσωπικότητα.

Ο Πλωτίνος άρχισε να γράφει σε ηλικία σα-
ράντα εννέα ετών. Ο Πορφύριος ανέλαβε το κα-
θήκον του εκδότη του έργου του διδασκάλου
του, και το διαίρεσε σε έξι βιβλία των εννέα
πραγματειών, τα οποία ονόμασε «Εννεάδες». 

Ο Πλωτίνος είναι γνώστης και κάτοχος του συ-
νόλου του αρχαίου φιλοσοφικού στοχασμού. Το
ενδιαφέρον του, όμως, αποσπά ο μέγας διανοη-
τής και μύστης Πλάτων. Είναι ο μεγάλος του δά-
σκαλος, το αναντικατάστατο πρότυπό του. Ο
Πλωτίνος θεωρείται ο ιδρυτής του Νεοπλατωνι-
σμού, ενός κινήματος που επαναδιατύπωσε και
ανανέωσε τη φιλοσοφία του Πλάτωνα.

Από τους αρχαϊκούς χρόνους η λέξη «καλός»
είχε ευρύτερη σημασία από το αισθητικά ωραί-
ος, δήλωνε μια γενικότερη αξιολόγηση που
αφορούσε πρόσωπα, ακούσματα, θεσμούς, αρε-
τές, πράγματα. 

Ο αρχηγός του Νεοπλατωνισμού στο έργο του
εξετάζει την έννοια του Καλού σε συνάρτηση με
την έννοια του Ωραίου.

Στο κάλλος και γενικότερα στην αξία του κα-
λού, δηλαδή του ωραίου, αφιερώνει ο Πλωτίνος
όλη την πνευματική του δύναμη, προκειμένου να
δείξει ότι όλη η ζωή συνδέεται με αυτό το κάλ-
λος. Αποπειράται ακόμη ο Πλωτίνος να δείξει ότι
ο δρόμος του Καλού ταυτίζεται με εκείνον του
Αγαθού και του Υψηλού. Χρειάζεται προς τούτο
θέληση και καρδιά ζεστή, πλημμυρισμένη από
ψύχραιμο θάρρος, τόλμη και γενναιότητα για να
μπορέσει το ανθρώπινο ον να οδηγηθεί στον
δρόμο του Καλού.

Σύμφωνα με τον Πλωτίνο, γνήσιοι δημιουργοί
είναι εκείνοι που έχουν μόνιμα στραμμένο το
βλέμμα τους προς τα άνω, όσοι φλέγονται από το

αιώνιο κάλλος, όσοι δυναστεύονται από τον
αγώνα να γευτούν αυτό το νοητό κάλλος. Αυτοί
είναι οι νικητές μέσα στη ζωή, απαλλαγμένοι
από τα δεσμά της γης και αφιερωμένοι στην
υπηρεσία του Θείου. 

Υπό το φως του Καλού, μέσω του Καλού, καθο-
ρά την αλήθεια του Είναι και του Γίγνεσθαι ο
Πλωτίνος. Στη θέαση του Ωραίου ευρίσκει τον
τελικό σκοπό του βίου. Διότι, εξαγνιζόμενος ο
άνθρωπος και καθαρμένος, είναι δυνατόν να πα-
ραλάβει το ιερό πυρ του Καλού μέσα του ως
προσδοκία και ως λάμψη.

Ο αρχηγός του Νεοπλατωνισμού, εκτιμώντας
ποιοτικά τον κόσμο και διαιρώντας τον σε βαθμί-
δες, ευρίσκει ότι το Εν είναι η αρχέγονη πρωται-
τία του κόσμου και των όντων. Από το Εν παρά-
γονται τα πάντα και τα πάντα ανάγονται στο Εν. Το
Καλόν αποτελεί εφαλτήριο για να αναχθεί ο άν-
θρωπος προς το Εν. 

Εξαιτίας της πρωτοτυπίας του συστήματός του,
θεωρήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους φιλο-
σόφους του κόσμου. 

Το καλό στον Πλωτίνο



Μ
ε εκπροσώπους σε περισσότερες από είκο-
σι αμερικανικές πολιτείες αλλά και σε Κοι-
νοβούλια σε όλο τον κόσμο, το ΔΣ της Παγ-
κόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελ-

ληνισμού (ΠαΔΕΕ) «συστήθηκε» στο ελληνικό κοινό.

στον  Ίωνα  Κεχαγιόγλου

Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε η σημασία των δρά-
σεων της Ένωσης. Ειδικότερα, αναδείχτηκαν ο ρόλος
και οι δράσεις των βουλευτών και γερουσιαστών με ελ-
ληνική καταγωγή που υπηρετούν σε Κοινοβούλια κρα-
τών σε όλο τον κόσμο σε μια δύσκολη γεωπολιτικά επο-
χή για την Ελλάδα. Ιδιαίτερα τονίστηκε και η προσπάθεια
για προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας.

Η Ένωση συστάθηκε τον Αύγουστο του 1996 με πρω-
τοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και τελεί υπό την
αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετέχουν νυν και
πρώην μέλη νομοθετικών Σωμάτων και πολιτειακών
Κοινοβουλίων ελληνικής καταγωγής ανά τον κόσμο. Η
ΠαΔΕΕ έχει υιοθετήσει, μεταξύ άλλων, ψηφίσματα για
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, την ψήφο
των Αποδήμων, τις ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και
για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας.

Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν προσωπικότητες διε-
θνούς κύρους, όπως ο γερουσιαστής Λου Ραπτάκης,
πρόεδρος της Ένωσης, και οι επίσης γερουσιαστές στις
ΗΠΑ Στέφαν Πάπας και Μαρία Τζανάκη - Κόλετ. Ακόμη,
η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την
Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Νέα Γενιά της Σουη-
δίας Βασιλική Τσουπλάκη, ο γερουσιαστής της Ιορδα-
νίας δρ Audeh Butros Quawas και ο Βαγγέλης Ντουλές
από την Αλβανία.

Ο πρόεδρος της ΠαΔΕΕ, γερουσιαστής Λου Ραπτά-
κης, και ο γερουσιαστής Στέφαν Πάπας μίλησαν απο-
κλειστικά στον Ίωνα Κεχαγιόγλου. 

Κύριε γερουσιαστά, για τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνετε στις ΗΠΑ έρχεστε σε επαφή με το
υπουργείο Εξωτερικών; Υπάρχει συνεννόηση με
την Ελλάδα; 

Έχουμε ζητήσει να υπάρχει ανοιχτή γραμμή με την
πατρίδα και τα πιθανά προβλήματά της. Μέσω αλληλο-
γραφίας αποφασίζονται τα θέματα στα οποία θέλει και η
Αθήνα να μετάσχουμε. Στο υπουργείο Άμυνας ο γερου-
σιαστής κ. Πάππας μιλά με τον κ. Παναγιωτόπουλο και
τον κ. Φλώρο για να μας ενημερώνουν και εμείς παρα-
κολουθούμε όσο μπορούμε την επικαιρότητα. Ασφαλώς

και έχουμε καλή επικοινωνία πρώτα πρώτα με τον κ. Τα-
σούλα και δουλεύουμε με όλα τα μέλη του Κοινοβουλί-
ου, ενώ συνεργαζόμαστε και με τον πρωθυπουργό.

Η γενική εικόνα είναι «εμείς παίρνουμε τις πληροφο-
ρίες και τις θέσεις και έπειτα αυτές τις θέσεις τις μετα-
φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ». Δεν κάνουμε του κεφαλιού
μας, βοηθάμε!

Πρόσφατα ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος της Νέας
Υόρκης είπε ότι θα ζητήσει από τους νέους Αμερι-
κανούς να επισκεφτούν μέρη όπως η Κωνσταντι-
νούπολη και η Καππαδοκία, «καθώς φέρνουμε
νεαρούς Τούρκους φοιτητές στη Νέα Υόρκη για να
απολαύσουν τον πλούσιο πολιτισμό και εδώ». Στη
φιλοτουρκική ρητορική του υπογράμμισε πως οι
Τούρκοι γενικά «είχαν μια εξαιρετική ικανότητα
να διατηρήσουν την ιστορία, καθώς και μια εξαι-
ρετικά σύγχρονη πόλη». Τι έχετε να του πείτε;

Στη Νέα Υόρκη υπάρχουν έξι εκλεγμένοι Έλληνες
ομογενείς. Ο δήμαρχος είναι καινούργιος εδώ και μια
βδομάδα και ήταν τραγικός στη Νέα Υόρκη, όπου
πρόσφατα είχαμε ατύχημα στο οποίο πέθανε τόσος
κόσμος σε μια φωτιά. Σιγά σιγά θα τον καλέσουμε
στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανε-

ξαρτησίας, στην παρέλαση και θα καθίσουμε τα μέλη
από την ΠαΔΕΕ να του εξηγήσουμε. Είναι πολλά αυτά
που πρέπει να μάθει ή να θυμηθεί. Εκείνος τότε θα
ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Πρέπει να του
εξηγήσουμε τι έκαναν οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη,
πως έχουν χτίσει τη Νέα Υόρκη στην οποία αυτός σή-
μερα είναι δήμαρχος.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προκαλέσει η πα-
ρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου
στη φιέστα του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν
στη Νέα Υόρκη, όπου εγκαινίασε το 36 ορόφων με-
γαλοπρεπές «Τουρκικό Σπίτι» με τη συμμετοχή και
του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ.

Κοιτάξτε πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι
όπως τα βλέπουμε. Αλλιώς τα βλέπετε εσείς εδώ στην
πατρίδα και αλλιώς εκεί στην Αμερική. Βέβαια, δεν έγινε
με κακή πρόθεση και σίγουρα δεν θα επαναληφθεί. Αυ-
τά συμβαίνουν, μη δίνουμε τόση σημασία.

Πού αισθάνεστε καλύτερα; Στην Ελλάδα ή στην
Αμερική;

Το ίδιο και στις δύο χώρες μου. Λ
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«Είμαστε σε ανοιχτή
γραμμή με την Αθήνα»

Γερουσιαστής Στέφαν Πάπας: «Τα πάντα για το συμφέρον της Ελλάδας»
«Είμαι τρίτης γενιάς Έλληνας, ο παππούς

μου και η γιαγιά μου Έλληνες, ο πατέρας
μου και η μητέρα μου επίσης, εγώ με τη γυ-
ναικά μου Έλληνες και φυσικά τα παιδιά
μου παντρεμένα με Ελληνίδες». Μιλάει για
την Ελλάδα και το πρόσωπό του φωτίζεται!
Ο λόγος για τον βουλευτή της πολιτείας του
Ουαϊόμινγκ Στέφαν Πάπας. 

« Ήταν δύσκολο να προφέρουν οι Αμερι-
κανοί το “Παπαδόπουλος” ή το “Παπασωτη-

ρίου” ή το “Παπαδημητρίου”, έτσι έκαναν οι
παππούδες μου το “Παπαδημητρίου”… Πά-
πας. Εύκολο. Δεν είμαστε όλοι συγγενείς,
όμως έχουμε ένα κοινό, την αγάπη για την
πατρίδα μας».

Ο ίδιος έχει κρατήσει ισχυρή σχέση με
την Ελλάδα. «Έρχομαι περισσότερο από έξι
φορές τον χρόνο στην πατρίδα. Εξάλλου και
στις ΗΠΑ παλεύουμε για τα ελληνικά συμ-
φέροντα».

Τι είναι για εσάς τα ελληνικά συμφέροντα;
«Τα πάντα! Κατορθώσαμε και κόψαμε από
τα εξοπλιστικά υπέρ της Τουρκίας, ακόμη
και στον Καναδά... Σύντομα η Ελλάδα θα
μπορεί να αγοράσει, αν το επιθυμεί, τα πε-
ριβόητα F-35, μόνον η Ελλάδα».

Η αποστολή των Ελλήνων βουλευτών από όλο
τον κόσμο θα παρέμενε για λίγες μέρες στην Ελ-
λάδα και θα έφτανε μέχρι τον Έβρο! Το ραντεβού
τους στην Αθήνα ανανεώθηκε για τον Μάρτιο.
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Α
ναβάθμιση των τουρκικών
προκλήσεων βλέπει η Αθήνα
πίσω από τις απανωτές υπερ-
πτήσεις πάνω από ελληνικά

νησιά αλλά και τις δηλώσεις των Μεβλούτ
Τσαβούσογλου και Χουλουσί Ακάρ που
αμφισβητούν ανοιχτά πλέον την ελληνική
κυριαρχία στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πρόκειται, όπως επισημαίνουν έμπει-
ροι αναλυτές, για το επόμενο στάδιο των
τουρκικών διεκδικήσεων, που ξεκίνησε
με τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου
Χώρου και το «γκριζάρισμα» περιοχών
και κορυφώνεται με τις συστηματικές
υπερπτήσεις, την κατάθεση προκλητικών
χαρτών στα Ηνωμένα Έθνη και την παρερ-
μηνεία των διεθνών συνθηκών που επι-
χειρεί η Άγκυρα, ώστε να στηρίξει τα απα-
ράδεκτα επιχειρήματά της. Μόνο το 2021,
η Τουρκία πραγματοποίησε 2.459 παρα-
βιάσεις και 48 υπερπτήσεις πάνω από ελ-
ληνικά νησιά, με τις Οινούσσες, την Πανα-
γιά, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, τους Αν-
θρωποφάγους, το Μακρονήσι και τους
Καλόγερους να βρίσκονται συστηματικά
στο «στόχαστρο» των τουρκικών μαχητι-
κών. Δεν έλειψαν όμως και ακραία περι-
στατικά, όπως η υπέρπτηση F-16 στον
Έβρο που έφτασε μέχρι την Αλεξανδρού-
πολη και η χαμηλή διέλευση ενός τουρκι-
κού μαχητικού πάνω από τη νήσο Παναγιά
σε υψόμετρο μόλις 300 μέτρων.

Νέο ενδιαφέρον!
Τις τελευταίες ημέρες όμως το «εν-

διαφέρον» των γειτόνων στρέφεται στην
Κανδελιούσσα, ένα από τα 25 νησιά που
σύμφωνα με το αφήγημα της Άγκυρας
δεν έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα, αλλά
και στη Ζαρούφα Έβρου, με το ελληνικό
Επιτελείο να εκτιμά ότι η Άγκυρα χρησι-
μοποιεί τις υπερπτήσεις για να «οριοθε-
τήσει» τις περιοχές που αμφισβητεί.
Στην Κανδελιούσσα, μάλιστα, η οποία
βρίσκεται νοτιοδυτικά της Νισύρου, από
τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα
έχουν καταγραφεί πέντε υπερπτήσεις
από τουρκικό Μη Επανδρωμένο Αερο-
σκάφος τύπου ΑΝΚΑ. Συνολικά 152 νη-
σιά, νησίδες και βραχονησίδες από τη
Γαύδο μέχρι τη Σαμοθράκη βρίσκονται
στη λίστα διεκδικήσεων του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών, την οποία η
Άγκυρα επανέφερε στο προσκήνιο με
τις δηλώσεις ανώτατων αξιωματούχων
που ισχυρίζονται αυθαίρετα ότι η Ελλά-

δα θα χάσει την κυριαρχία των νησιών
αν δεν επαναφέρει το καθεστώς απο-
στρατιωτικοποίησης.

Ελληνική απάντηση
Η Αθήνα, όπως τόνισε και ο πρωθυ-

πουργός μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Λαϊ-
κό Κόμμα, ακολουθεί προσέγγιση δύο
επιπέδων έναντι της κλιμακούμενης
τουρκικής προκλητικότητας. «Τείνοντας
χέρι φιλίας ενώ ταυτόχρονα έχουμε
έτοιμη μια δέσμη πιθανών περιοριστι-
κών μέτρων που θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν εάν η Τουρκία επιστρέψει
σε μια επιθετική συμπεριφορά», τόνισε
ο πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα, η ενί-
σχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με όπλα
που δίνουν και επιθετικό πλεονέκτημα
στην Ελλάδα έρχεται να υπενθυμίσει
στην απέναντι πλευρά ότι η χώρα διαθέ-
τει όλα τα μέσα για να υπερασπιστεί την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώ-
ματα. «Η κυβέρνηση έχει επενδύσει στο
κομμάτι των Ενόπλων Δυνάμεων σε μέ-
σα και εξοπλισμούς. Θέλουμε η χώρα
μας να είναι ισχυρή, να παραμείνει πυ-
λώνας σταθερότητας στην ευρύτερη πε-
ριοχή», διεμήνυσε ο υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς από τα
Χανιά. Μαζί με την αναβάθμιση της απο-
τρεπτικής ισχύος, η Ελλάδα χτίζει και
σημαντικές συμμαχίες, με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, το Ισ-
ραήλ και τις χώρες του Κόλπου να απο-
τελούν ισχυρούς εταίρους της Αθήνας
στην ευρύτερη περιοχή. 

Γαλλική «ασπίδα»
Ηχηρό μήνυμα ότι το Παρίσι θα βρί-

σκεται στο πλευρό της Ελλάδας όποτε
απαιτηθεί έστειλε ο Γάλλος πρέσβης
στην Αθήνα, Πατρίκ Μεζονάβ, μιλώντας
σε Έλληνες και ξένους δημοσιογρά-
φους. Ερωτηθείς, μάλιστα, για τον κίν-
δυνο θερμού επεισοδίου με την Τουρ-
κία, ο πρέσβης απάντησε ότι δεν έχει
στοιχεία που να δείχνουν ότι οδεύουμε
σε μια νέα κρίση στην Ανατολική Μεσό-
γειο, όμως διευκρίνισε πως «κατά τα
πρόσφατα γεγονότα, η Γαλλία αντέδρασε
με τρόπο σταθερό και καθαρό, στηρίζον-
τας την Ελλάδα και την Κύπρο», και πρό-
σθεσε πως, αν κάτι συμβεί, «θα αναλά-
βουμε τις ευθύνες μας και θα προσπα-
θήσουμε να δώσουμε μια απάντηση».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο στόχαστρο
της Άγκυρας 152
ελληνικά νησιά,
νησίδες και
βραχονησίδες 

Μόνο το 2021, η Τουρκία
πραγματοποίησε 
2.459 παραβιάσεις 
και 48 υπερπτήσεις
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Η μεγάλη μέρα 
των Rafale έφθασε

Ο πρωθυπουργός 
μαζί με την πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία 
των Ενόπλων 
Δυνάμεων υποδέχονται 
στην Τανάγρα 
τις έξι «ριπές» 

Μ
ια ιστορική ημέρα ξημέρω-
σε σήμερα για την Πολεμι-
κή Αεροπορία και τις ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η

άφιξη των πρώτων έξι Rafale όχι μόνο
ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της
χώρας αλλά σπάει και το «ρόδι» των εξο-
πλισμών, αφού η χώρα παραλαμβάνει
νέο μαχητικό αεροσκάφος ύστερα από
σχεδόν είκοσι χρόνια.

Η ιστορία θα ξεκινήσει να γράφεται γύ-
ρω στις 11.40 με την είσοδο των αεροσκα-
φών στο FIR Αθηνών από τα βορειοδυτι-
κά της χώρας. Εκεί, έχουν «ραντεβού» με
ένα ζευγάρι Mirage 2000-5, τους ομό-
σταβλούς τους στην 114 Πτέρυγα Μάχης,
που θα σπεύσουν να «καλωσορίσουν» τα
Rafale στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Πάνω από την Ακρόπολη
Στις 12.12 το μεσημέρι, υπό τη συνοδεία

των Mirage, τα Rafale με τα ελληνικά «γε-

ράκια» στα πιλοτήριά τους, θα πετάξουν
πάνω από την Αθήνα και θα πραγματο-
ποιήσουν μια συμβολική διέλευση πάνω
από την Ακρόπολη. Η πτήση αυτή θα ση-
ματοδοτήσει το ξεκίνημα μιας νέας επο-
χής για την Πολεμική Αεροπορία ενώ θα
δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους
της πρωτεύουσας να θαυμάσουν το νέο
απόκτημα του ελληνικού οπλοστασίου.

Στη συνέχεια, θα στρέψουν προς την
114 Πτέρυγα Μάχης, όπου σε κλειστό
σχηματισμό θα πραγματοποιήσουν χα-
μηλή διέλευση πάνω από την αεροπορική
βάση της Τανάγρας, όπου όλα θα είναι
έτοιμα για την τελετή υποδοχής τους.
Πρώτες θα προσγειωθούν οι έξι «ριπές»
και στη συνέχεια τα δύο Mirage 2000-5,
με τα οποία θα «μοιράζονται» την 114
Πτέρυγα Μάχης, την ισχυρότερη της Πο-
λεμικής Αεροπορίας.

Τελετή άφιξης
Μετά την προσγείωσή τους, τα Rafale

θα τροχοδρομήσουν μπροστά από τους
επισήμους και στη συνέχεια θα παραταχ-
θούν απέναντι από τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Εκεί θα βρίσκεται
σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ο

υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, ο υφυπουργός Νίκος Χαρ-
δαλιάς, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, οι αρχηγοί ΓΕΣ
και ΓΕΝ και φυσικά το πρώτο «Γεράκι»
της χώρας, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρ-
χος Γεώργιος Μπλιούμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυ-
πουργός θα υποδεχτεί τους Έλληνες
πιλότους και θα συνομιλήσει μαζί τους,
ενώ στη συνέχεια θα αναφερθεί στην
αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανό-
τητας της χώρας που εξασφαλίζει η
απόκτηση των υπερσύγχρονων Rafale
αλλά και στον ρόλο της 114 ΠΜ, η οποία
μετατρέπεται σε πολλαπλασιαστή
ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, ικανή
να αντεπεξέλθει σε όλα τα είδη αερο-
πορικών επιχειρήσεων, είτε πρόκειται
για αναχαιτίσεις είτε για αποστολές
κρούσης.

Στην 114 Πτέρυγα Μάχης
Στα πίσω καθίσματα των δύο διθέσιων

Rafale θα βρίσκονται Γάλλοι οι οποίοι μα-
ζί με τους συναδέλφους τους, που έχουν
ήδη εγκατασταθεί στην Αθήνα, θα «στρα-
τοπεδεύσουν» στην 114 Πτέρυγα Μάχης
για αρκετούς μήνες, ώστε να συμβάλουν

στη διαμόρφωση της 332 Μοίρας «Γερά-
κι» για να υποδεχτεί στη συνέχεια και τις
υπόλοιπες «ριπές».

Οι Γάλλοι, ωστόσο, είναι επιφορτισμέ-
νοι και με το σημαντικό έργο της εγκατά-
στασης του εξομοιωτή για τα Rafale, ώστε
οι Έλληνες ιπτάμενοι να «γράφουν»
ώρες και στο έδαφος, μαθαίνοντας τα μυ-
στικά του γαλλικού μαχητικού.

Μαζί με τις προετοιμασίες στην 332, γί-
νονται σημαντικά βήματα για την αύξηση
των διαθεσιμοτήτων στη γειτονική 331,
καθώς ενισχύεται η ροή ανταλλακτικών
για τα Mirage 2000-5.

Τα «πέτρινα χρόνια» για τα «Δελταπτέ-
ρυγα» μαχητικά που έφεραν η οικονομι-
κή κρίση και τα λάθη του παρελθόντος
φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν, καθώς
ο συνδυασμός Mirage 2000-5 και Rafale
θα επισφραγίσει την ελληνική αεροπορι-
κή υπεροχή στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο.

Στην Τανάγρα βρίσκονται ήδη και τα
νέα όπλα που εντάσσονται στη φαρέτρα
της Πολεμικής Αεροπορίας, με τον πύ-
ραυλο μεγάλων αποστάσεων Meteor να
ξεχωρίζει και να προκαλεί νευρικότητα
στην Τουρκία, η οποία δεν διαθέτει τρόπο
να τον αντιμετωπίσει. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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του Κώστα Παππά

Σ
την πιθανή εξέλιξη της πανδημίας,
καθώς και στη στρατηγική που θα
πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ
και στο εξής στο θέμα των εμβολια-

σμών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, μιλώντας
στην «Political» o καθηγητής του Νοσοκο-
μείου «John Hopkins» Παναγής Γαλιατσά-
τος. Ο επικεφαλής της μονάδας Covid του
σημαντικού αμερικανικού νοσοκομείου μί-
λησε επίσης και για τους αριθμούς που επι-
βεβαιώνουν την ανοσία της αγέλης, καθώς
και για την πιθανότητα μιας νέας μετάλλα-
ξης του ιού σε περιοχές του πλανήτη όπου η
εμβολιαστική κάλυψη είναι μικρή. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση της «Po-
litical» για τις εκτιμήσεις του σχετικά με το
μέλλον της πανδημίας ο κ. Γαλιατσάτος εκτί-
μησε: «Ναι, μπορεί να πλησιάζουμε στο τέ-
λος, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εξαρτάται
από εμάς. Διαθέτουμε τα εργαλεία που μπο-
ρούν να κάνουν την Covid διαχειρίσιμη και
λιγότερο ενοχλητική στη ζωή μας. Αν επι-
τευχθεί επαρκής εμβολιασμός, με προσοχή
να μην κολλήσουμε Covid σε περιοχές όπου
τα κρούσματα είναι υψηλά, τότε μπορούμε
να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Έτσι τελει-
ώνει η πανδημία».

Ο καθηγητής του «John Hopkins» εκτίμη-
σε ακόμη πως πρέπει να προετοιμαζόμαστε
για ένα εμβόλιο μεγαλύτερης διάρκειας και
έκανε μια σύγκριση με τα εμβόλια της πο-
λιομυελίτιδας: «Θυμηθείτε, η πολιομυελίτι-
δα και η ευλογιά χρειάζονταν επίσης 4 έως 5
εμβόλια. Θα προετοιμαζόμουν για την ανάγ-
κη να κάνω εμβόλια κάθε 6 έως 12 μήνες για
να μην είναι σοβαρή ασθένεια η Covid». 

«Πρέπει να εμβολιαστεί το 90%»
Στην ερώτηση για το πότε επιτυγχάνεται η

ανοσία της αγέλης, ο κ. Γαλιατσάτος απάντη-
σε: «Αυτό είναι δύσκολο να καθοριστεί. Θα
λέγαμε ότι ένα τέτοιο ποσοστό υπολογίζεται
με σιγουριά όταν επιτυγχάνουμε ποσοστά

εμβολιασμών είτε κοντά στο 100% είτε όταν
πλέον ο ιός δεν προκαλεί σοβαρή ασθένεια.
Στη συνέχεια, αν τα ποσοστά των εμβολίων
μειωθούν και δούμε αύξηση της σοβαρής
Covid, τότε αυτό είναι το ποσοστό που χρει-
άζεται. Οποιοσδήποτε αριθμός λέμε τώρα

είναι η καλύτερή μας υπόθεση. Θα υπέθετα
ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα ποσοστό εμβο-
λιασμών πάνω από 90%». Στην ερώτηση αν
βρισκόμαστε κοντά σε ένα εμβόλιο που θα
διαρκεί πάνω από 6 μήνες, ο κ. Γαλιατσάτος
απάντησε: «Και αυτό είναι ένα δύσκολο
ερώτημα, καθώς τα αντισώματα από ένα εμ-
βόλιο πέφτουν φυσικά λόγω ηλικίας και λό-
γω ορισμένων συνθηκών υγείας. Επίσης, το

πόσα αντισώματα χρειαζόμαστε εξαρ-
τάται επίσης από την παραλλαγή. Τα

τρέχοντα εμβόλια λειτουργούν και
θα μπορούσαμε να τα χρησιμο-
ποιούμε μία φορά τον χρόνο, αν
κάνουμε την Covid επιδημία,
όπως η γρίπη». 

Για την πιθανότητα να προκύ-
ψει στο μέλλον μια μετάλλαξη η

οποία δεν θα καλύπτεται από τα εμ-
βόλια και θα έχει σημαντική μεταδοτικό-

τητα στον πληθυσμό, ο κ. Γαλιατσάτος τόνι-
σε: «Πιθανότατα, ειδικά αν υπάρχουν πολλά
κρούσματα σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά
εμβολίων. Για αυτό χρειαζόμαστε παγκό-
σμια πρόσβαση σε εμβόλια σε κάθε χώρα
του πλανήτη».

Ο Παναγής Γαλιατσάτος,
καθηγητής στο «John
Hopkins», μιλάει στην
«Political» για τον κίνδυνο
που ελλοχεύει από περιοχές
με χαμηλό ποσοστό
εμβολιασμού

Η λογική εξήγηση του Βατόπουλου για τον μεγάλο αριθμό θανάτων - Στους 106 xθες
Σε μια στιγμή που τα κρούσματα πέφτουν, ο αριθμός

των θανάτων συνεχίζει να μας σοκάρει. Η Δέλτα άφη-
σε σκληρό αποτύπωμα, ωστόσο οι ειδικοί, προσπα-
θώντας να δώσουν μια εξήγηση για τους αριθμούς-
ρεκόρ στους θανάτους, σκέφτονται από τη μια την
παράμετρο των ανεμβολίαστων που καταλαμβάνουν
τις περισσότερες κλίνες ΜΕΘ και από την άλλη το ενδε-
χόμενο να αργούν οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο,
ίσως γιατί υποτιμούν τη βαρύτητα των συμπτωμάτων τους.
Χαρακτηριστική η δήλωση του καθηγητή Μικροβιολογίας
Άλκη Βατόπουλου στον ΣΚΑΪ, ο οποίος προσπαθώντας να
εξηγήσει τους αυξημένους θανάτους στην Ελλάδα ανέφερε
πως πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα και τόνισε,
μεταξύ άλλων, ότι μπορεί να οφείλεται στην εργασιακή εξου-
θένωση του προσωπικού των νοσοκομείων και στο ότι πολ-
λοί ασθενείς δεν πάνε εγκαίρως στα νοσοκομεία γιατί φο-

βούνται. Την Τρίτη καταγράφηκαν στη χώρα 23.340
νέα κρούσματα. Έχασαν τη ζωή τους 106 συνάν-
θρωποί μας, ενώ 673 είναι οι διασωληνωμένοι,
548 από αυτούς ανεμβολίαστοι. 8.661 κρούσματα
καταγράφονται στην Αττική και 2.179 στη Θεσσα-

λονίκη, ενώ αύξηση του ιού συνέβη στα λύματα σε 7
από τις 12 πόλεις που ελέγχονται. Μεγαλύτερη αύξηση

ήταν στην Πάτρα 281% και στο Ρέθυμνο 239%. Ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων σε συνέντευξη Τύπου κατέστησε σα-
φές ότι η χορήγηση αναμνηστικών δόσεων ενάντια στη
Covid-19 ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν θα είναι ανα-
γκαία μακροπρόθεσμα. H δε τέταρτη δόση ακόμη δεν είναι
απαραίτητη για τον γενικό πληθυσμό. 

Από σήμερα τα δωρεάν τεστ σε μαθητές
Τα σχολεία παραμένουν από τα πλέον ασφαλή περιβάλλον-

τα. Το εντατικό τέστινγκ, η γρήγορη ιχνηλάτηση και η καραντί-
να έχουν μειώσει αισθητά τις μολύνσεις στα σχολεία. Στον τε-
λευταίο έλεγχο που έγινε το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκαν
8.278 θετικά δείγματα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Μια
εβδομάδα με ανοικτά σχολεία και οι μαθητές που βρέθηκαν
θετικοί στον κορονοϊό είναι δέκα χιλιάδες λιγότεροι σε σχέση
με την εβδομάδα πριν επιστρέψουν στα θρανία. Από σήμερα οι
γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πέντε self tests για
κάθε μαθητή από τα φαρμακεία, με την ελπίδα η κατάσταση να
είναι πιο ομαλή στην εύρεση των self tests σε σχέση με την
προηγούμενη βδομάδα. Σημειώνεται ότι πλέον self tests δι-
καιούνται και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, ενώ οι ανεμβο-
λίαστοι υποχρεούνται να πραγματοποιούν δύο rapid tests
εβδομαδιαίως, με δικά τους έξοδα, έως και 48 ώρες πριν από
την προσέλευσή τους κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

«Είναι πιθανή μια νέα μετάλλαξη...»
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Έκρηξη-μήνυμα 
σε συγκρότημα 
πολυτελών κατοικιών
στη Γλυφάδα 

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την έκρηξη
βόμβας που σημειώθηκε στις 03.40 τα
ξημερώματα της Τρίτης στην είσοδο συγ-
κροτήματος πολυτελών κατοικιών στη
Γλυφάδα. Έντρομοι οι κάτοικοι της οδού
Οινόης και των διπλανών δρόμων πετά-
χτηκαν από τα κρεβάτια τους, καθώς ο
θόρυβος ήταν εκκωφαντικός, ενώ έσπα-
σαν και τζάμια σε απόσταση περίπου 50
μέτρων.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα
Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττι-
κής, εξετάζοντας υλικό από κάμερες
ασφαλείας και λαμβάνοντας καταθέσεις.
Πηγές της ΕΛΑΣ ανέφεραν στην «Politi-
cal» ότι «στο συγκρότημα κατοικιών δεν
φαίνεται μέχρι στιγμής να μένει κάποιο
πρόσωπο που θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί “στόχος”. Ούτε κάποιο πολύ μεγά-
λο όνομα του επιχειρηματικού κόσμου,
όμως, όλοι οι ένοικοι θα κληθούν για κα-
τάθεση». 

Στη βόμβα φαίνεται πως είχε τοποθε-
τηθεί μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης,
καθώς στο σημείο άνοιξε κρατήρας,
γκρεμίστηκε η σιδερένια πόρτα και η εί-
σοδος του συγκροτήματος, ενώ υπέστη-
σαν ζημιές τρία αυτοκίνητα.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός παραπέμπει
σε τρόπο δράσης κυκλωμάτων της επο-
νομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας, χωρίς
να είναι σίγουρο πως ο στόχος έχει σχέ-
σεις με αυτά. Είναι πιθανό -εκτιμούν οι
Αρχές- να πρόκειται για «μήνυμα» σε
πρόσωπο που μπορεί να έχει κάποιο χρέ-
ος σε «λάθος ανθρώπους» ή ακόμη να
διατηρεί επιχείρηση και αρνήθηκε πλη-
ρωμή «προστασίας». Υπολείμματα του
εκρηκτικού μηχανισμού περισυλλέγη-
σαν από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρη-
κτικών Μηχανισμών και εστάλησαν για
ανάλυση στα Εγκληματολογικά Εργαστή-
ρια της ΕΛΑΣ, με την ελπίδα να βρεθεί
έστω και κάποιο λανθάνον δακτυλικό
αποτύπωμα.

Κώστας Παπαδόπουλος

Του Κώστα Καντούρη

Δ
ύο έρευνες βρίσκονται σε εξέ-
λιξη για την υπόθεση του βια-
σμού της 24χρονης σε ξενοδο-
χείο της Θεσσαλονίκης το βρά-

δυ της Πρωτοχρονιάς. Ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος παρήγγει-
λε στην αντεισαγγελέα Μαργαρίτα Χρα, και
εκείνη με τη σειρά της διέταξε κατεπείγου-
σα προκαταρκτική εξέταση, που θα διενερ-
γήσει η Ασφάλεια, προκειμένου να απο-
δειχθεί αν πίσω από την οργάνωση αυτών
των πάρτι βρίσκεται κύκλωμα μαστροπεί-
ας, καθώς στην κύρια δικογραφία υπάρχει
κατάθεση 18χρονης, που δήλωσε ότι στο
πάρτι στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο είδε
κοπέλες που της φάνηκαν ότι ήταν εκδιδό-
μενες.

To πόρισμα
Επίσης, οι Αρχές περιμένουν το πόρισμα

από τις τοξικολογικές εξετάσεις για να
αποδειχθεί αν είχαν ρίξει ναρκωτική ή άλ-
λη ουσία στο ποτό του θύματος αλλά και
εξέταση DNA. Στο πλαίσιο της προκαταρ-
κτικής έρευνας θα εξεταστούν και άλλα
στοιχεία, καθώς σύμφωνα με την κατάθε-
ση της κοπέλας κατά τη διάρκεια του πάρτι
έφτασε περιπολικό της αστυνομίας στο ξε-
νοδοχείο και μάλιστα προκλήθηκε αναστά-
τωση, ενώ κάποιοι έσπευσαν να χαμηλώ-
σουν την ένταση της μουσικής. Σύμφωνα
με την ίδια μάρτυρα, τότε εμφανίστηκε μια
άλλη νεαρή που φώναξε χαρακτηριστικά
«τι ανησυχείτε αφού είμαι εγώ εδώ;».

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η
ανακριτική έρευνα για την καταγγελία του
βιασμού, εξαιτίας της οποίας συνελήφθη ο

27χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε
δίωξη για γενετήσιες πράξεις χωρίς συναί-
νεση. Ο 27χρονος απολογήθηκε στην ανα-
κρίτρια και αφέθηκε ελεύθερος με όρους. 

Ψυχολογικό ράκος
Στην κατάθεσή της η κοπέλα αναγνώρισε

και δεύτερο πρόσωπο. Σύμφωνα με τον δι-
κηγόρο της Αθανάσιο Ζιώγα, είναι σε
άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προ-
σπαθεί να σταθεί στα πόδια της, ενώ πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι δέχεται και απει-
λές. «Στην καταγγελία αναφέρεται βιασμός
από τρία άτομα κατοίκους Αθηνών που
έμεναν σε εκείνο το ξενοδοχείο. Η κοπέλα
βρέθηκε εκεί κατόπιν προτάσεως γνωστών
της από καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος. 

Της προτάθηκε να πάει σε ένα πάρτι
όπως και σε άλλες κοπέλες που ήταν εκεί.
Ισχυρίζεται ότι στο ποτό της υπήρχε υπνω-
τικό χάπι, ήπιε μεγάλη δόση ποτού και η
πράξη αυτή έγινε χωρίς τη θέλησή της»,
ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως
ένας από τους καταγγελλόμενους ως δρά-
στες του βιασμού παραδέχθηκε ότι είναι
αυτός που συνευρέθηκε εκείνο το βράδυ
με την 24χρονη, ισχυριζόμενος όμως ότι
υπήρξε συναίνεση της κοπέλας.

Τ. Θεοδωρικάκος:
«Οι νόμοι πρέπει 
να τηρούνται 
από όλους»

O Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε
χθες στη Θεσσαλονίκη και αναφέρ-
θηκε στις έρευνες που γίνονται μετά
την καταγγελία για βιασμό της
24χρονης: «Εμπιστεύομαι την αστυ-
νομία που κάνει με επαγγελματικό
και άξιο τρόπο τη δουλειά της. Θέλω
να ενημερωθώ πιο συγκεκριμένα. Οι
νόμοι είναι νόμοι. Οι νόμοι πρέπει να
τηρούνται για όλους, όποιοι κι αν εί-
ναι αυτοί, κι από εκεί και πέρα, τα πο-
ρίσματα που θα βγάλει η έρευνα της
αστυνομίας θα αποδοθούν ξανά στη
Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη θα
αποφασίσει. Έτσι γίνεται σε μια σο-
βαρή χώρα που λειτουργούν οι θε-
σμοί κι έτσι θα γίνει κι εδώ, στην πα-
τρίδα μας».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη βρέθηκε στο ΑΤ Λευκού Πύργου
και μίλησε για επέκταση των Γρα-
φείων Ενδοοικογενειακής Βίας που
λειτουργούν εντός αστυνομικών
τμημάτων: «Όλα τα δεδομένα δεί-
χνουν ότι έχουμε αύξηση αυτής της
κατάστασης και οφείλουμε να την
αντιμετωπίσουμε. Είναι προφανές
ότι δεν φτάνουν τα έξι γραφεία που
έχουμε ιδρύσει. Άρα είναι μια υπη-
ρεσία που θα επεκταθεί και θα εντα-
θεί η εκπαίδευση των αστυνομικών
για να είναι σε θέση να ανταποκρί-
νονται σε αυτό».

Πού στρέφουν την έρευνά
τους οι Αρχές στην υπόθεση
καταγγελίας βιασμού 
24χρονης σε ξενοδοχείο 
της Θεσσαλονίκης 

Οι απειλές, το τεστ
DNA, η νάρκωση
και το περιπολικό 
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Σε στενό οικογενειακό κύκλο και μέσα σε κλίμα σπαραγμού
πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στη Μύκονο η κηδεία του
Τζώρτζη Μονογυιού, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη
Πέμπτη στη Βούλα. Η σορός του μεταφέρθηκε στην εκκλησία
του Αγίου Λουκά, ώστε να τον αποχαιρετήσουν συγγενείς και
φίλοι, με τις στιγμές να είναι δύσκολες, καθώς ένα πέπλο οδύ-
νης και ερωτηματικών κάλυπτε τον ουρανό της Μυκόνου. Η τα-
φή του έγινε με τα ίδια ρούχα που φορούσε την ημέρα του πολι-
τικού του γάμου με την Αθηνά Κοντοπάνου, ενώ όλοι όσοι βρέ-
θηκαν στην κηδεία είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για τον εκλι-
πόντα. «Σας ευχαριστώ όλους για το μεγάλο κύμα αγάπης για
τον Γιώργο. Ο αδερφός μου ήταν πολύ καλό παιδί, αθόρυβο,
δεν έλεγε τα καλά που έκανε. Τώρα ο Γιώργος είναι στα χέρια
του Χριστού…» ήταν τα λόγια της Κατερίνας Μονογυιού, αδερ-
φής του εκλιπόντος και βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας.  

Η γυναίκα του Τζώρτζη Μονογυιού, η οποία ήταν συνοδηγός
στη μοιραία Ferrari και πληροφορήθηκε μόλις χθες τον χαμό
του, ζήτησε να φύγει από το νοσοκομείο για να πει το τελευταίο
αντίο στον σύζυγό της, κάτι που απορρίφθηκε από τους για-
τρούς εξαιτίας της κατάστασης της υγείας της.

Βίαιος και ακαριαίος ο θάνατός του
Βίαιος και ακαριαίος χαρακτηρίζεται ο θάνατος του Τζώρτζη

Μονογυιού από την πρόσκρουση της μοιραίας Ferrari 488-
Pista σε δέντρα επί του διαζώματος της λεωφόρου Κωνσταντί-
νου Καραμανλή, στη Βούλα. Μπορεί η ταχύτητα πρόσκρουσης -
από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία- να μην ήταν ιδιαίτερα
μεγάλη, το γεγονός, ωστόσο, ότι το ιταλικό supercar καρφώθη-
κε σε ένα τόσο στιβαρό εμπόδιο είχε ως αποτέλεσμα ο 43χρο-
νος επιχειρηματίας να υποστεί πολλαπλές κακώσεις σώματος,

όπως επίσης στα οστά του προ-
σώπου και στη βάση του κρανί-
ου. Αυτό προέκυψε από την ια-
τροδικαστική εξέταση και τη νε-
κροψία-νεκροτομή στη σορό του. Επί-
σης, ο Τζώρτζης Μονογυιός είχε πολλαπλές
εκδορές, κατάγματα άνω και κάτω άκρων, εγκαύματα στο πρό-
σωπο στη δεξιά πλευρά, στην πρόσθια τραχηλική χώρα και στο
δεξί χέρι. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα του Τμήματος Τρο-
χαίας Ελληνικού για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος,
με βίντεο από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας και ασφαλεί-
ας να εξετάζονται καρέ καρέ. Εξονυχιστικός έλεγχος γίνεται και
στα συντρίμμια της Ferrari, ενώ κατάθεση θα δώσει και ο Σέρ-
βος έμπορος που πούλησε το όχημα στον επιχειρηματία.

Κώστας Παπαδόπουλος

Το τελευταίο αντίο στον Τζώρτζη Μονογυιό

Της Σοφίας Σπίγγου

Μ
ε την ιδιότητα του πιλότου τον
οποίο κυνηγούσε ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν εμφανίστηκε ο
«ψευτογιατρός» σε μάρτυρα

που κατέθεσε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο της Αθήνας, όπου συζητείται η υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, που δικάζεται για 12
θανάτους ασθενών του και 14 απόπειρες
ανθρωποκτονίας, κατάφερε να πείσει τον
μάρτυρα, χρησιμοποιώντας το κόλπο του
Αρτέμη Σώρρα, να του δώσει 200.000 ευρώ
για να αγοράσει μία μόλις μετοχή της Τρά-
πεζας της Ανατολής!

«Μου τον σύστησε ο κουμπάρος μου,
ήταν ιδιαίτερα ευφυής, κοινωνικός και πο-
λύ προσιτός. Μου συστήθηκε με την ιδιότη-
τα του πιλότου, μας έδειχνε βίντεο με πτή-
σεις αεροπλάνου, πιστεύαμε ότι ήταν άσος
πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας», ανέ-
φερε ο μάρτυρας και πρόσθεσε ότι ο κατη-
γορούμενος του συστήθηκε ως Κόντος και
όχι ως Κοντοστάθης.

«Κάποια στιγμή νοσηλεύτηκε στο νοσο-
κομείο και τον αναζήτησα. Δεν υπήρχε Κόν-
τος στο νοσοκομείο, μου είπαν ότι εκεί νο-
σηλεύεται ένας Κοντοστάθης. Τον ρώτησα

για την αλλαγή του ονόματος και μου είπε
ότι είχε γίνει κάτι με τον Ερντογάν και τους
Τούρκους και έπρεπε να αλλάξει το όνομά
του για να μην τον βρουν οι Τούρκοι», πε-
ριέγραψε ο μάρτυρας στο δικαστήριο.

Αναφερόμενος στα χρήματα που έδωσε
στον 48χρονο κατηγορούμενο, εξήγησε ότι
τον έπεισε να αγοράσει τη μετοχή έναντι
200.000 ευρώ, καθώς αργότερα θα έπαιρνε
πίσω το διπλάσιο ποσό. «Εκτός από χρήμα-
τα, μου ζήτησε κάρτες SIM για να τα δώσου-
με σε γεροντάκια στον Άγιο Όρος. Μάλιστα
μου είπε ότι θα κρατήσει αυτός τη μία κάρτα
SIM για να μπορεί να επικοινωνεί χωρίς να
τον βρίσκουν οι Τούρκοι», είπε ο μάρτυρας
και συμπλήρωσε πως οι μήνες περνούσαν

και περίμενε πίσω τα χρήματά του και μάλι-
στα διπλασιασμένα.

«Τον έβλεπα να λιώνει»
Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο γιος καρ-

κινοπαθούς, ο οποίος απεβίωσε ακολου-
θώντας τη θεραπεία του «ψευτογιατρού».
Το θύμα, δικαστικός υπάλληλος, είχε καρ-
κινικό όγκο και αποφάσισε να ακολουθήσει
τη θεραπεία του δρ Κόντου, ο οποίος του
απέσπασε συνολικά 39.000 ευρώ. «Ταλαι-
πωρήθηκε τόσο πολύ, τον έβλεπα που έλιω-
νε. Όταν ένας άνθρωπος επί τέσσερις μήνες
έχει πυρετό κάθε ημέρα, καταλαβαίνετε ότι
βασανίζεται», ανέφερε ο γιος του θύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «ψευτογιατρός»

είχε επαφές ακόμα και στο νοσοκομείο 401,
αφού όπως περιέγραψε ο μάρτυρας: «Το
περίεργο της υπόθεσης είναι πως δεν γίνε-
ται οι γιατροί να σε βλέπουν να πηγαίνεις
στον γκρεμό και να μη σου λένε τίποτα.
Όταν πήγαμε στα επείγοντα στο 401 μας είπε
μία, μάλλον, ειδικευόμενη γιατρός, “α, είναι
πολύ καλός γιατρός ο κ. Κόντος, έχω διαβά-
σει συγγράμματά του”».

«Ψευτογιατρός»,
«ψευτοπιλότος»
και… χρηματιστής

Μάρτυρας κατέθεσε πως 
ο δρ Κόντος τού έφαγε
200.000 ευρώ πείθοντάς τον
να αγοράσει μετοχές 
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Τον Φεβρουάριο έρχεται και ο
18ος υπερσύγχρονος συρμός του
μετρό Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε ο
διαγωνισμός οδικής σύνδεσης
για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέ-
λος του 2022 θα στηθούν τα πρώ-
τα εργοτάξια του FlyOver. Αυτά
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών, αρμόδιος
για τις Υποδομές, Γιώργος Καρα-

γιάννης. Σε ραδιοφωνική συνέν-
τευξή του αναφέρθηκε στην πο-
ρεία των μεγάλων έργων υποδο-
μών που υλοποιούνται στη Θεσ-
σαλονίκη, ώστε «η πόλη να μετα-
τραπεί σε μητρόπολη ανάπτυξης
και σε μια πόλη που θα προσφέ-
ρει καλύτερη ποιότητα ζωής
στους κατοίκους της», όπως είπε
χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε

στα οδικά και σιδηροδρομικά έργα
που είναι σε εξέλιξη, στο μετρό της
Θεσσαλονίκης, στα αντιπλημμυρι-
κά έργα αλλά και στις νέες σχολι-
κές μονάδες που θα αρχίσουν να
κατασκευάζονται εντός του 2022.

«Δουλεύουμε με τη λογική των
χρονοδιαγραμμάτων, κάνουμε
ένα project management στο
υπουργείο, γιατί πιστεύουμε ότι ο
χώρος των υποδομών έχει πολύ

μεγάλο πολλαπλασιαστή για την
ελληνική οικονομία», συμπλήρω-
σε ο κ. Καραγιάννης.

Τέλος, κάνοντας και έναν απο-
λογισμό για τα 2,5 χρόνια της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη τόνισε ότι
έχουν ήδη δημοπρατηθεί έργα
περίπου 8 δισ. έργα, ενώ στα 4,5
χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόλις 850
εκατομμύρια.

ΗΛ. ΠΑΛ.

Γ. Καραγιάννης: «Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται σε μητρόπολη ανάπτυξης και ποιότητας ζωής»

Πράσινο φως για
την παράκαμψη
Χαλκίδας -
Ψαχνών

« Έπειτα από αναμονή ετών,
ένα ακόμη σημαντικό έργο
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.
Προχωράμε με τη δημοπράτηση
της παράκαμψης Χαλκίδας και
Ψαχνών, αφού με τη συστηματι-
κή δουλειά μας καταφέραμε να
ξεπεράσουμε τα εμπόδια που
υπήρχαν και να καταστήσουμε
το έργο βιώσιμο». Αυτό δήλωσε
ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμανλής.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά
σημαντική οδική υποδομή για
την Εύβοια, ύψους 210 εκατ. ευ-
ρώ, καθώς αναμένεται να απο-
φορτίσει κυκλοφοριακά τους
αστικούς ιστούς της Χαλκίδας,
της Ν. Αρτάκης και των Ψαχνών,
και θα συνεισφέρει στην οικο-
νομική ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής. «Ο αναβαθμισμένος
αυτός σχεδιασμός θέτει ταυτό-
χρονα τις βάσεις ώστε να μπορεί
μελλοντικά να αποδοθεί σε κυ-
κλοφορία ένας ενιαίος και
ασφαλής οδικός άξονας για τη
Βόρεια Εύβοια», δήλωσε ο κ.
Καραμανλής.

ΗΛ. ΠΑΛ.

Η Ελλάδα, πρώτη
στην ΕΕ, καθιερώνει
«Απάτητα Βουνά»

Του Ηλία Παλιαλέξη

Π ρώτη χώρα στην Ευρώπη που
καθιερώνει «Απάτητα Βου-
νά» είναι πλέον η Ελλάδα,

όπως ανακοίνωσαν ο υπουργός ΠΕΝ
Κώστας Σκρέκας και ο υφυπουργός
Γιώργος Αμυράς. Οι περιοχές που θα
ενταχθούν σε καθεστώς υψηλής πε-
ριβαλλοντικής προστασίας είναι στα
Λευκά Όρη, στο όρος Σάος στη Σαμο-
θράκη, στον Σμόλικα, στην Τύμφη,
στον Ταΰγετο και το όρος Χατζή στη
Νότια Πίνδο.
Στα «Απάτητα Βουνά» απαγορεύεται
η διάνοιξη νέων δρόμων και η δημι-
ουργία άλλων τεχνητών επεμβάσεων
που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν το
φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα, όπως
ξεκαθάρισε ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας

Σκρέκας, δεν επιτρέπεται η ανάπτυ-
ξη έργων ΑΠΕ στις περιοχές που εν-
τάσσονται στο εν λόγω ειδικό καθε-
στώς προστασίας. Σε ό,τι αφορά τα
συνολικά οκτώ έργα που ήδη έχουν
λάβει βεβαίωση παραγωγού από τη
ΡΑΕ για τις περιοχές αυτές, δεν θα
υλοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση τα
έργα αυτά δεν έχουν λάβει έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, ενώ η ολο-
κλήρωσή τους είναι ακόμα πιο δύ-
σκολη συγκριτικά με άλλες επενδύ-
σεις ΑΠΕ, καθώς υπόκεινται σε υπο-
χρέωση εκπόνησης Ειδικής Αξιολό-
γησης.
Ειδικότερα, με υπουργική απόφαση
απαγορεύονται πλέον η διάνοιξη
δρόμων κίνησης μηχανοκίνητων
οχημάτων, η επέκταση των υφιστά-
μενων ανεξαρτήτως κατηγορίας, κα-

θώς και κάθε είδους τεχνική επέμβα-
ση, μεταβολή ή αλλοίωση του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Δεν θίγονται νο-
μίμως υφιστάμενα έργα και η συντή-
ρησή τους. Επιπλέον, επιτρέπεται η
σήμανση, επισκευή, συντήρηση και
βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών
και πεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς
τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων πρό-
σβασης και με την προϋπόθεση ότι οι
επεμβάσεις θα υλοποιούνται με φυ-
σικά υλικά.

Λευκά Όρη, Σάος, 
Σμόλικας, Τύμφη, 
Ταΰγετος κ.ά. εντάσσονται
σε καθεστώς υψηλής 
περιβαλλοντικής 
προστασίας



Ε
λεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε
μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 69χρονος
που συνελήφθη ύστερα από επιχείρηση της ΕΛΑΣ

σε οικισμό Ρομά της Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι
απήγαγε 28χρονο στο πλαίσιο της βεντέτας που έχει ανα-
πτυχθεί μεταξύ δύο οικογενειών, απαιτώντας μάλιστα το
ποσό των 40.000 ευρώ για να τον αφήσει ελεύθερο. Ο ηλι-
κιωμένος στην απολογία του ισχυρίστηκε πως όλα σκη-
νοθετήθηκαν από τον 28χρονο, ακόμη και οι σωματικές
βλάβες που είχε στο πρόσωπό του. 

Εκτός του 69χρονου η αστυνομία ταυτοποίησε ως εμ-
πλεκόμενα ακόμη δώδεκα άτομα, τα οποία αναμένεται να

κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια.
Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της Δίω-

ξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας, καθώς οι δύο
οικογένειες ήταν αυτές που είχαν συμπλακεί έξω από τα
δικαστήρια Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια μιας βεντέτας
για μια κοπέλα που εγκατέλειψε την οικογένειά της ύστε-
ρα από προτροπή του πατέρα της. Στην έφοδο που έγινε
στον οικισμό των Διαβατών εντοπίστηκε και απελευθε-
ρώθηκε ο 28χρονος, ο οποίος στην κατάθεσή του όταν
απομακρύνθηκε από τον οικισμό επιβεβαίωσε τις καταγ-
γελίες της συζύγου του για τις απαιτήσεις λύτρων, όπως
και τον ξυλοδαρμό. 

Με τους δημάρχους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού-
Ευόσμου, Κωνσταντίνο Ζέρβα και Κλεάνθη Μανδαλια-
νό, συναντήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την επίσκεψή του στην πό-

λη. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για την
ενίσχυση της ασφάλειας στη δυτική Θεσσαλονίκη και
στο κέντρο, παρουσία κορυφαίων στελεχών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. 

Με τον Ζέρβα και τον Μανδαλιανό τα είπε ο Θεοδωρικάκος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το φλουρί έπεσε
στην κόρη 
του Θόδωρου
Καράογλου 

Χωρίς τη συμμετοχή φίλων και
στελεχών, λόγω των υγειονομικών
πρωτοκόλλων, αλλά μόνο με τους
συνεργάτες έκοψε τη βασιλόπιτα
του πολιτικού του γραφείου ο Θό-
δωρος Καράογλου. Ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης ευχή-
θηκε μεταξύ άλλων «το 2022 να εί-
ναι χρονιά της ανασυγκρότησης,
των μεγάλων έργων για τη Θεσσα-
λονίκη, η χρονιά των κερδισμένων
ευκαιριών. Η χρονιά που θα βγά-
λουμε τις μάσκες και θα χαμογε-
λάσουμε ξανά». Για την ιστορία, το
φλουρί βρέθηκε στο κομμάτι της
κόρης του βουλευτή, Βανέσας.

Η Νοτοπούλου 
και το «ανεξήγητο»
που εξήγησε 
η ΕΥΑΘ

Μόλις πήγε να συμπαρασταθεί η
Κατερίνα Νοτοπούλου στους κατοί-
κους των Μετεώρων που έχουν ανα-
στατωθεί εδώ και πέντε εβδομάδες
από έναν μυστήριο βραδινό ήχο, το
μυστήριο… λύθηκε. Μάλιστα με
ανάρτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης ενημέρωσε
πως βρέθηκε στο σημείο μαύρα με-
σάνυχτα μαζί με δεκάδες πολίτες που
συρρέουν στην περιοχή για το φαινό-
μενο. Τελικά η εξήγηση δόθηκε από
την ΕΥΑΘ: ζήτημα συντονισμού στη
δεξαμενή της Πολίχνης, σε απόσταση
πέντε χιλιομέτρων από τα Μετέωρα.

Ποιοι έλαμψαν διά
της απουσίας τους
από τη συνάντηση
Έλαμψαν διά της απουσίας τους
χθες το απόγευμα οι βουλευτές
Θεσσαλονίκης της ΝΔ από τη συ-
νάντηση στην οποία είχαν προ-
σκληθεί να συμμετάσχουν από τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Τάκη Θεοδωρικάκο στο υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης, παρουσία
του υφυπουργού Εσωτερικών
Σταύρου Καλαφάτη. Όπως μάθα-
με, μόνο τρεις κράτησαν τους τύ-
πους και εμφανίστηκαν, σε αντί-
θεση με τους κομματικούς, οι
οποίοι ήταν όλοι εκεί. Σίγουρα θα
είχαν κάποια καλή δικαιολογία,
μένει να τη μάθουμε. 

Βεντέτα Ρομά με δύο οικογένειες
και μια… σκηνοθετημένη απαγωγή

Στο Ευρωκοινοβούλιο 
ο Τζιτζικώστας

Στο Στρασβούργο για την τελετή μνήμης του προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντέιβιντ Σασό-
λι, βρέθηκε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας. «Η Ευρώπη τιμά έναν μεγά-
λο Ευρωπαίο και πραγματικό σύμμαχο των περιφερει-
ών και των δήμων όλης της Ευρώπης», έγραψε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας.

Χαλκιδικιώτης ο επικεφαλής
αυτοοργάνωσης του ΚΙΝΑΛ 

Τις επόμενες τοποθετήσεις προσώπων σε κρίσιμες
θέσεις του ΚΙΝΑΛ αναμένουν από τον Νίκο Ανδρου-
λάκη τα στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με τις τε-
λευταίες πληροφορίες, επικεφαλής-υπεύθυνος αυ-
τοοργάνωσης του κόμματος σε πανελλαδικό επίπε-
δο πρόκειται να οριστεί ο βουλευτής Χαλκιδικής
Απόστολος Πάνας. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε πως στη
Χαλκιδική ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκέντρωσε πο-
σοστό 84,81%, έναντι του Γιώργου Παπανδρέου με
ποσοστό 14,66%. Οι όποιες ανακοινώσεις αναμένον-
ται μέσα στη βδομάδα.

Οι πρώτες μέρες 
των νέων αντιδημάρχων

Έπιασαν δουλειά εδώ και λίγες ώρες οι νέοι αντιδή-
μαρχοι του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Μάλιστα, τα και-
νούργια πρόσωπα της διοίκησης, Κώστας Ιακώβου και
Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, συμμετείχαν και στην πρώ-
τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το
2022, όπου δόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές από
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης για το νέο έτος.

Αποσύρεται ο Καμαρινός 
και δεν θα είναι υποψήφιος

Ο κ. Καμαρινός, ο οποίος στις δημοτικές εκλογές
του 2019 έχασε στον 2ο γύρο των εκλογών από τον
Κλεάνθη Μανδαλιανό, αλλά απέσπασε 14 έδρες στο
δημοτικό συμβούλιο, ανακοίνωσε πως στις επόμε-
νες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, ού-
τε όμως και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Ο κ.
Καμαρινός διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και αν-
τιδήμαρχος. 
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δημοπρατείται το οδικό δίκτυο
Χώρας - Εγγαρών στη Νάξο

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του
έργου «Βελτίωση δρόμου Χώρας - Εγγαρών - Β’ φάση», στο νησί
της Νάξου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 420.360,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προκηρύσσει η οικεία Περιφέ-
ρεια Νότιου Αιγαίου, ύστερα από απόφαση του περιφερειάρχη
Γιώργου Χατζημάρκου.
Τo έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλά-
δων έτους 2021 και χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των
προσφορών ορίζεται η 3η/2/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη
της Σύρου, στις 9/2/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.

Αλεξανδρούπολη

Δωρεάν σεμινάριο 
για την οστεοπόρωση

Διαδικτυακό σεμινάριο για την οστεοπόρωση, «Ινομυαλγία &
Ρευματικά Νοσήματα», διοργανώνει σήμερα, Τετάρτη 19 Ια-
νουαρίου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μέσω του Συλλόγου
Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα». Στην οργάνωση συμμετέχει
και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, μέλος του
οποίου είναι και η Αλεξανδρούπολη.

Η Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας καταθέτει ασφαλι-
στικά μέτρα κατά των έργων επέκτασης του ΚΥΤ

Φυλακίου. Στην κατάθεσή του, ο δήμαρχος Βασί-
λης Μαυρίδης θα ισχυριστεί ότι η εκτέλεση των

έργων πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στα δί-
κτυα ύδρευσης του Κεράμου και των γύρω οικι-
σμών. Επιπλέον, ο δήμαρχος ισχυρίζεται πως ο

δήμος δεν είχε καμία ενημέρωση για τα νέα έργα
στο επίμαχο ΚΥΤ, ενώ η Πολεοδομία του δήμου

δεν είχε ουδεμία εμπλοκή στην έκδοση της άδει-
ας για τις τεχνικές εργασίες που υλοποιεί ο εργο-
λάβος, αφού η αίτηση κατατέθηκε και εγκρίθηκε

ηλεκτρονικά απευθείας από το υπουργείο. Ο κ.
Μαυρίδης επανέλαβε την πρότασή του να απομα-
κρυνθεί τελείως το ΠΡΟΚΕΚΑ και να διατηρηθεί

το ΚΥΤ με την υπάρχουσα δυναμικότητα.

Σε πρόγραμμα προώθησης των ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων της Κρήτης στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, με κύριο προορισμό τις με-
γάλες χώρες Γερμανία και Γαλλία, εντάχθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Αγροδιατροφι-
κή Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο
πλαίσιο υλοποίησης του κανονισμού της ΕΕ
1144/2014. 

Πρόκειται για το πρόγραμμα «EU Food Mas-
ters» με προϋπολογισμό 1.350.000 ευρώ και
χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 36 μήνες.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην
προβολή και στην προώθηση των ΠΟΠ και ΠΓΕ
κρητικών προϊόντων με οργανωμένο και ολο-
κληρωμένο τρόπο, στην εσωτερική αγορά και
στο εξωτερικό, κυρίως στην αγορά της Γερμα-
νίας και της Γαλλίας, καθώς και στην ανάδειξη
της γαστρονομίας και κουλτούρας του νησιού. Ο
περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκριση
του προγράμματος, που θα είναι σε όφελος των
προϊόντων και της οικονομίας της Κρήτης.

!Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης

Σε πρόγραμμα
προώθησης τοπικών
προϊόντων 

Ασφαλιστικά μέτρα κατά της επέκτασης του ΚΥΤ

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Χανιά

Με την παράταξη 
του δημάρχου ενώθηκε 
η παράταξη Δαμιανάκη

Έντονο αυτο-
διοικητικό πα-
ρασκήνιο βρί-
σκεται σε εξέλι-
ξη πανελλαδικά,
παρά το γεγονός
ότι οι αυτοδιοι-
κητικές εκλογές
απέχουν ενάμι-
ση και πλέον
χρόνο. Σε αυτό το κλίμα, οι δημοτικές παρατάξεις «Για
τα Χανιά» και «Χανιά και κοιτάμε μπροστά» αποφάσι-
σαν να παρουσιάζονται ως μία και ενιαία παράταξη,
κάτι το οποίο σημαίνει και κοινή κάθοδο στις εκλογές
του Οκτωβρίου του 2023. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, από τούδε και στο εξής, οι δύο παρατάξεις συμ-
πράττουν μέχρι και τη λήξη της θητείας της νυν Δημοτι-
κής Αρχής, στις 31/12/2023. Το πρακτικό της απόφα-
σης υπεγράφη από την απόλυτη πλειοψηφία των δη-
μοτικών συμβούλων των δύο παρατάξεων, απόντος
του δημοτικού σύμβουλου της παράταξης Δαμιανάκη,
Γιώργου Γεωργακάκη.

Δήμος Πατρέων

Ζητά συνάντηση με Σκρέκα για
τα προβλήματα ανακύκλωσης

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστα Σκρέκα ζητά με επιστολή του ο δήμαρχος
Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Ο δήμαρχος θέλει να συζη-
τήσει με τον υπουργό «τα άμεσα προβλήματα στο θέμα
της ανακύκλωσης», κοινοποιεί δε την επιστολή του και
στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(ΕΕΑΑ ΑΕ) και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ). Όπως ισχυρίζεται ο δήμαρχος, η Πάτρα βρίσκε-
ται αυτή τη στιγμή «με την πλάτη στον τοίχο», διότι ο ΧΥΤΑ
της Ξερόλακκας είναι σε οριακή κατάσταση. 
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Δήμος Ορεστιάδας



Τ
ις παρεμβάσεις που έχουν αναληφθεί
σε θεσμικό επίπεδο και τα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία, μέσα από τα οποία το

υπουργείο Εσωτερικών συμβάλλει στην ανά-
πτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε
όλη την Ελλάδα, ανέδειξε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας κατά
την τοποθέτησή του στο υβριδικό στρογγυλό
τραπέζι, με θέμα «ΟΤΑ και Συμβάσεις Ενεργει-
ακής Απόδοσης με Μεικτή Χρηματοδότηση»,
που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο του έρ-
γου ProDeSA.

Ο κ. Πέτσας στάθηκε ιδιαίτερα στην πρό-
σκληση ΑΤ03 του αναπτυξιακού προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης», που συνιστά στο σύνολό
του την «οικονομική “δύναμη πυρός” που δια-
θέτει το υπουργείο Εσωτερικών», όπως σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά. Ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών επισήμανε ότι μέχρι σήμερα
έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 25 προτά-
σεις, συνολικού ύψους 83,7 εκατ. ευρώ, ενώ το
αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έντα-

ξη και άλλων έργων, σε όλη τη χώρα, στο πλαί-
σιο της δυνατότητας που παρέχεται μετά την
πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής Κοινής
Υπουργικής Απόφασης. Ακόμη, ο αναπληρω-
τής υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε έν-
τεκα συγκεκριμένα παραδείγματα έργων βελ-
τίωσης υποδομών και ενεργειακής αναβάθμι-
σης, που χρηματοδοτούνται ήδη από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών. 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πέτσας
αναφέρθηκε στη σύσταση μιας κοινής προπα-
ρασκευαστικής ομάδας εργασίας, η οποία ανα-
μένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες,
ανάμεσα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-
δας, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, με βασικό αντικείμενο: α) την
αναμόρφωση και περαιτέρω ενίσχυση του
χρηματοδοτικού φακέλου των ΚΑΠ, β) τη μόνι-
μη μείωση του επιτοκίου στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων και γ) τη βελτίωση της ει-
σπραξιμότητας από τους δήμους των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών τρίτων.

Σύστημα καθαρισμού αέρα στα σχολεία
Σε μια καινοτόμο ενέργεια προχωρά ο Δήμος Ασπροπύρ-

γου, ώστε να εξασφαλιστεί ακόμη περισσότερο η προστα-
σία μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα στις αίθουσες διδα-
σκαλίας. Συγκεκριμένα, θα τοποθετήσει σταδιακά σε όλα
τα σχολεία της πόλης ένα προηγμένο σύστημα καθαρισμού,
το οποίο αποτελεί ενεργό σύστημα απολύμανσης αέρα και
επιφανειών, με χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης.
Σύμφωνα με τις αναφερόμενες προδιαγραφές, επιτυγχά-
νεται η εξουδετέρωση κατά 99,9% των αερομεταφερόμε-
νων βακτηρίων και ιών, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζεται η ανά-
πτυξη μυκήτων και εξαλείφονται οι οσμές, τα αλλεργιογό-
να και οι πτητικές οργανικές ενώσεις, περιορίζοντας έτσι
τη μετάδοση των ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου: «Αν δεν είμαστε ο πρώτος δή-
μος στην Ελλάδα που επενδύει σε υψηλή τεχνολογία καθαρισμού αέρα στα σχολεία του, τότε
σίγουρα είμαστε από τους πρώτους».

Η Αθήνα αποκτά 
νέα, σύγχρονα και
ασφαλή πεζοδρόμια 

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Αθήνα το
μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής
πεζοδρομίων από την περίοδο των
Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ενημε-
ρώνει ο Δήμος Αθηναίων, για να
προσθέσει ότι, 18 χρόνια μετά, επα-
ναφέρει τα μεγάλα έργα στην πόλη,
αναβαθμίζοντας τα πεζοδρόμια στο
εμπορικό κέντρο και στις γειτονιές
της, με στόχο τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής και την ασφάλεια των
ανθρώπων που ζουν, εργάζονται και
κινούνται στην πρωτεύουσα. Σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το
καλοκαίρι του 2023 θα έχουν ολο-
κληρωθεί συνολικά 410 νέα, σύγ-
χρονα και ασφαλή πεζοδρόμια, που
θα αλλάξουν ριζικά την όψη της πό-
λης. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου αποκατάστασης ανέρχε-
ται σε 24 εκατ. ευρώ.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,

προς τα βόρεια της Αθή-

νας, η αντιπολίτευση έχει

εστιάσει στις «απευθείας

αναθέσεις» που έκανε ο

δήμαρχος τον τελευταίο

χρόνο; Τους έχει δημιουρ-

γηθεί η εντύπωση ότι ξε-

πέρασε τα όρια του νόμου

για την πανδημία αλλά και

τη συνήθη «αριστερή ρη-

τορική» του για διαφανή

διαχείριση του δημόσιου

χρήματος και ετοιμάζονται

για ελέγχους και καταγγε-

λίες. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έργα αναβάθμισης
της οδικής
ασφάλειας 
Το πράσινο φως για την έναρξη ευ-
ρύτατων έργων επισκευής και αν-
τικατάστασης παλαιών γεφυρών
σήμανσης αλλά και συντήρησης
πινακίδων στο οδικό δίκτυο αρμο-
διότητας της Περιφέρειας Αττικής,
με χρηματοδότηση δική της συνο-
λικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ.
ευρώ, δόθηκε μετά την υπογραφή
της σχετικής προγραμματικής
σύμβασης από τον περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη. Ειδικότερα προ-
βλέπεται η επισκευή και συντήρη-
ση υφιστάμενων γεφυρών σήμαν-
σης με μεταλλικό φορέα, καθώς
και η τοποθέτηση νέων σε αντικα-
τάσταση παλαιών που βρίσκονται
σε κεντρικούς οδικούς άξονες της
Αττικής και είναι δυνατή η επι-
σκευή τους, λόγω εκτεταμένων
φθορών ή παλαιότητας. Όπως επι-
σημαίνει ο κ. Πατούλης: «Η προ-
στασία της ζωής των πολιτών είναι
στις απόλυτες προτεραιότητές μας
και αυτό το αποδεικνύουμε έμπρα-
κτα με συγκεκριμένες δράσεις και
πρωτοβουλίες προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Το οδικό δίκτυο της Ατ-
τικής αλλάζει όψη».

Νέο «όπλο» για 
την καθαριότητα  

Ακόμα ένα όχημα για την καθα-
ριότητα της πόλης, μια σκούπα
δρόμων, έρχεται να προστεθεί στο
οπλοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής, προκειμένου να ενισχύ-
σει τη διαρκή εκστρατεία για μια
πιο καθαρή πόλη. Όπως και τα δύο
νέα απορριμματοφόρα που παρέ-
λαβε πριν από τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων, έτσι και το καινούρ-
γιο όχημα αγοράστηκε από τον δή-
μο χωρίς να κοστίσει ούτε ευρώ
στο δημοτικό ταμείο, αλλά με χρη-
ματοδότηση που διεκδίκησε και
πέτυχε η Δημοτική Αρχή του Νί-
κου Μπάμπαλου από το πρόγραμ-
μα «Φιλόδημος» του υπουργείου
Εσωτερικών. Όπως τονίζει ο δή-
μαρχος: «Στόχος μας είναι το Ηρά-
κλειο να γίνεται, κάθε μέρα που
περνάει, όλο και πιο καθαρή πόλη.
Στην προσπάθεια αυτή διεκδικού-
με και προσθέτουμε κάθε πρό-
σφορο μέσο που θα υπηρετήσει
τον δήμο και τους δημότες»..
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Στ. Πέτσας: «Στηρίζουμε 
την Αυτοδιοίκηση 
για το άλμα στο μέλλον»
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Γ
ια επικείμενη «καταστρο-
φική» κρίση και χάος στις
μεταφορές σήμερα, όταν οι
τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι

AT&T και Verizon Communications
θα θέσουν σε εφαρμογή τις νέες τους
υπηρεσίες 5G, προειδοποίησαν οι
επικεφαλής μεγάλων αεροπορικών
εταιρειών στις ΗΠΑ.

«Η συντριπτική πλειονότητα των
εμπορικών και εμπορευματικών πτή-
σεων δεν θα λάβει χώρα. Για να το
πούμε ωμά, οι εμπορικές δραστηριό-
τητες της χώρας θα παγώσουν», προ-
ειδοποίησαν οι επικεφαλής των
American Airlines, Delta Airlines, U-
nited Airlines, Southwest Airlines και
άλλων εταιρειών. «Αυτό σημαίνει ότι
σε μια μέρα πάνω από 1.100 πτήσεις
και 100.000 επιβάτες μπορεί να έρ-
θουν αντιμέτωποι με ακυρώσεις, αλ-
λαγές πορείας ή καθυστερήσεις», τό-
νισαν ζητώντας από τον Λευκό Οίκο
και τις αρμόδιες υπηρεσίες να ληφθεί
δράση επειγόντως.

Το ζήτημα που απασχολεί τους αε-
ρομεταφορείς είναι οι πιθανές πα-
ρεμβολές τόσο στα όργανα του πύρ-
γου ελέγχου ενός αεροδρομίου όσο
και στις τηλεπικοινωνίες ενός αερο-
σκάφους. Για τον λόγο αυτό θεωρούν
ότι θα πρέπει να υπάρχει μία απόστα-
ση τουλάχιστον 3,5 χιλιομέτρων από
την κεραία του 5G και το αεροδρόμιο.

Οι υπηρεσίες στα δίκτυα νέας τε-
χνολογίας 5ης γενιάς θα αρχίσουν να
λειτουργούν σήμερα στις ΗΠΑ κοντά
σε 50 αεροδρόμια. Και ενώ οι εταιρεί-
ες τηλεπικοινωνίας διαβεβαιώνουν
ότι οι νέες υπηρεσίες τους δεν ενέ-
χουν κινδύνους για τις αερομεταφο-
ρές, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αερο-
πλοΐας (FAA) και όμιλοι του κλάδου
επισημαίνουν πως οι συσκευές που
μετρούν το ύψος των αεροπλάνων
μπορεί να χάσουν την αξιοπιστία τους,
αν το αεροσκάφος πλησιάζει πολύ
κοντά στις κεραίες κινητής τηλεφω-
νίας.

Πού εστιάζεται η ανησυχία
Η ανησυχία εστιάζεται στη «ζώνη

C» του ηλεκτρομαγνητικού φάσμα-
τος που χρησιμοποιείται στο 5G. Σύμ-
φωνα με την FAA, το σήμα της ζώνης
C ίσως προκαλεί παρεμβολές σε
ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα
των αεροσκαφών, όπως τα ραδιοϋ-
ψόμετρα, όργανα που δείχνουν το
ύψος πτήσης και παίζουν κρίσιμο
ρόλο για τις προσγειώσεις σε συνθή-
κες χαμηλής ορατότητας.

Σύμφωνα με το Reuters, στη λίστα
των αεροδρομίων που έχουν δημι-
ουργήσει «ζώνες αποκλεισμού του
5G» περιλαμβάνονται τα αεροδρό-
μια στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζε-
λες, στο Σικάγο, στο Λας Βέγκας,

στο Ντιτρόιτ, στο Ντάλας, στη Φιλα-
δέλφεια, στο Σιάτλ και στο Μαϊάμι.

Αλλά η FAA προειδοποίησε ότι
«ακόμη και με τις προσωρινές ζώνες
αποκλεισμού, η ανάπτυξη του 5G θα
αυξήσει τον κίνδυνο διαταραχών σε
συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως
ακυρώσεις πτήσεων, εκτροπή δρομο-
λογίων και καθυστερήσεις».

Οι μεγάλες εταιρείες κινητής τηλε-
φωνίας, οι οποίες έχουν καταβάλει 80
δισ. δολάρια για τα δικαιώματα χρή-
σης της ζώνης C, απορρίπτουν τις επι-
φυλάξεις της FAA, η οποία καλεί τις
αμερικανικές Αρχές να λάβουν δράση
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες θεσμο-
θετήσεις όρων και προϋποθέσεων το-
ποθέτησης κεραιών του 5G, προτού
υπάρξουν προβλήματα. 

Oι επικεφαλής μεγάλων
αεροπορικών εταιρειών
των ΗΠΑ φοβούνται
σήμερα πως μπορεί να
προκληθεί χάος και
πάγωμα των εμπορικών
δραστηριοτήτων 

Η Ρομπέρτα Μετσόλα 
νεότερη πρόεδρος 
στο Ευρωκοινοβούλιο

Νέα πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου εξελέγη
χθες η 43χρονη Μαλτέζα Ρομπέρτα Μετσόλα, η
οποία έγινε η νεότερη σε ηλικία και η τρίτη γυναίκα

πρόεδρος της Ευρωβουλής
μετά τη Σιμόν Βέιλ και τη
Νικόλ Φοντέν. Κατά την ομι-
λία της, η συντηρητική πολι-
τικός έκανε ειδική αναφορά
στην Κύπρο, τονίζοντας ότι
«η Ευρώπη δεν μπορεί να
είναι πραγματικά ενωμένη
όσο η Κύπρος είναι ακόμα
διαιρεμένη».

Η εκλογή της από τον
πρώτο κιόλας γύρο της ψηφοφορίας έγινε εφικτή,
καθώς υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Φι-
λελεύθερους. H Μετσόλα είναι μητέρα τεσσάρων
γιων, υπέρμαχος του κράτους δικαίου και των δι-
καιωμάτων των γκέι, των αμφιφυλόφιλων και των
τρανς (LGBTQ+), αλλά πολέμιος των αμβλώσεων.

Ενεργή πολιτικά στο Εθνικιστικό Κόμμα της Μάλ-
τας από τα εφηβικά της χρόνια, ανελίχθηκε για να
φτάσει στο Ευρωκοινοβούλιο, του οποίου παραμέ-
νει μέλος από το 2013. Απόφοιτος του College of Eu-
rope, υπηρέτησε ως νομική ακόλουθος στο γραφείο
της Μάλτας στην ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2012 και
μιλάει άπταιστα ιταλικά και γαλλικά.

Τηρεί σκληρή γραμμή κατά της παράνομης μετα-
νάστευσης και εξαίρει την ανάγκη για δράση, «κα-
θώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις
στα σύνορά της».

Το TikTok ξεκίνησε... 
πόλεμο Ρωσίας - Σουηδίας

Παιδιά και έφηβοι στη Σουηδία άρχισαν ξαφνικά
να ρωτούν με αγωνία τους γονείς τους αν η χώρα
τους πρόκειται να δεχτεί στρατιωτική επίθεση από
τη Ρωσία. Το θέμα πήρε διαστάσεις έπειτα από
αναρτήσεις γονέων και δασκάλων στα social media,
που επιβεβαιώνουν ότι όντως τα παιδιά ρωτούν αν
θα γίνει πόλεμος με τη Ρωσία.

Όλα φαίνεται ότι ξεκίνησαν από κάποια βίντεο
που έκαναν την εμφάνισή τους στον κινεζικής ιδιο-
κτησίας και ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των ανηλί-
κων ιστοχώρο TikTok. Η πραγματική πηγή προέλευ-
σης των βίντεο δεν έχει διασαφηνιστεί, με τους σχο-
λιαστές να κοιτούν προς την πλευρά της Ρωσίας αλ-
λά και της Κίνας. 

Δεν είναι τυχαίο για πολλούς το γεγονός ότι τα
βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας έπειτα από
την κίνηση των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων να
ενισχύσουν την παρουσία τους με επιπλέον στρα-
τεύματα στο νησί Γκότλαντ στη Βαλτική, κάτι που
ενόχλησε τη Ρωσία.

Το 5G «τρομοκράτης»
για τις αερομεταφορές 



T
α αμερικανικά χαρτοφυλάκια
έχουν επιστρέψει δυναμικά στο
ελληνικό χρηματιστήριο, έχον-
τας το τελευταίο διάστημα τη με-

ρίδα του λέοντος από πλευράς συναλλα-
γών. Είναι ενδεικτικό πως στη συνεδρίαση
της Δευτέρας ο τζίρος κατέγραψε μείωση
50% σε σχέση με τις μέσες συναλλαγές της
προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η Wall
Street ήταν κλειστή. 

Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό
με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η
ΕΧΑΕ ανά μήνα, καταδεικνύει πως οι
επενδυτές από την άλλη πλευρά του Ατ-
λαντικού αυξάνουν διαρκώς τη συμμετοχή
τους στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγο-
ρά. Σε διάστημα περίπου ενός έτους η αξία
των χαρτοφυλακίων τους έχει ενισχυθεί
κατά 1 δισ. ευρώ, ενώ μειωμένο είναι το
μερίδιο των εκ Λονδίνου επενδυτών, που
άλλοτε πρωταγωνιστούσαν στο ΧΑ. 

Τα στοιχεία της ΕΧΑΕ
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά

στοιχεία της ΕΧΑΕ για τον Νοέμβριο του
2021, οι κωδικοί από την Αμερική ήλεγ-
χαν πάνω από 6 δισ. ευρώ της κεφαλαι-
οποίησης του ΧΑ, ποσό που αντιστοιχεί
στο 18,28% του συνόλου των θέσεων των
ξένων επενδυτών, οι οποίες ξεπερνού-
σαν τα 33 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο πο-
σοστό των εξ Αμερικής χαρτοφυλακίων
τον Δεκέμβριο του 2020, ήτοι έναν χρό-
νο πίσω, ήταν 17,71%, καθώς η αξία των

χαρτοφυλακίων τους ήταν στα 4,97 δισ.
ευρώ. 

Αυτό σημαίνει πως μέσα σε 11 μήνες η
αξία των αμερικανικών χαρτοφυλακίων
ενισχύθηκε πάνω από 1 δισ. ευρώ. Παράλ-
ληλα, μειώθηκε η αξία των χαρτοφυλα-
κίων των περισσότερων χωρών που ακο-
λουθούν στην κατάταξη.

Στη δεύτερη θέση με χαρτοφυλάκιο
αξίας 5,01 δισ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 15,18%
στο σύνολο, είναι κωδικοί με «πατρίδα»
την Κύπρο. Ακολουθούν οι κωδικοί από
την Ολλανδία με 4,18 δισ. ευρώ και μερί-
διο 12,68%, το Λουξεμβούργο με 3,68 δισ.
ευρώ και ποσοστό 11,15%, η Γερμανία με
3,53 δισ. και 10,69%, ενώ το Ηνωμένο Βα-

σίλειο είναι στην 6η θέση με κωδικούς
αξίας 1,75 δισ. ευρώ και ποσοστό 5,32%,
ενώ πριν από έναν χρόνο ήταν στο 1,79
δισ. ευρώ, κατέχοντας ποσοστό 6,38% επί
των θέσεων ξένων επενδυτών στο ΧΑ. Συ-
νολικά, το ποσοστό των ξένων επενδυτών
αυξήθηκε στο 11μηνο του 2011, από τα πε-
ρίπου 27 δισ. στα 33 δισ. ευρώ, δηλαδή
σχεδόν κατά 18%.

«Βullish» 
Στο μεταξύ, «bullish» δηλώνει για το

χρηματιστήριο η Jefferies με βασικό μο-
χλό τις υψηλές εκτιμήσεις για τα EPS
(κέρδη ανά μετοχή) των εγχώριων τίτλων
τόσο για τη φετινή χρονιά όσο και για την

επόμενη, αλλά και την ιδιαίτερα ελκυστι-
κή μερισματική απόδοση. Συγκεκριμένα,
η Jefferies (εκτιμήσεις FactSet) αναμένει
αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των
ελληνικών μετοχών της τάξης του 18,9%
για τους επόμενους 12 μήνες, και στο
24,5% για τους επόμενους 24 μήνες. 

«Ψηφίζουν» ΧΑ οι Αμερικανοί 

Κατά 1 δισ. ευρώ αυξήθηκε 
η αξία των μετοχών 
που κατέχουν - «Ταύρος» 
η Jefferies για το χρηματιστήριο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ευκολότερα η έναρξη και η διακοπή επιχειρήσεων στην εφορία από τον Φεβρουάριο
Σε απλοποίηση της διαδικασίας έναρξης και διακοπής

επιχειρήσεων, μεταβολής στοιχείων φυσικού ή νομικού
προσώπου και απόδοσης ΑΦΜ προχωράει η φορολογική
αρχή με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή κα-
θιερώθηκε η χρήση νέων δηλώσεων σε επεξεργάσιμη ηλε-
κτρονικά μορφή (αντί των υφιστάμενων εντύπων Μ1, Μ2
κ.λπ.), οι οποίες θα συμπληρώνονται ψηφιακά και θα απο-
στέλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης της ΑΑΔΕ.

Ακόμη, καθίσταται υποχρέωση της ΑΑΔΕ να προβαίνει σε

διασταύρωση της αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών μέ-
σω διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία και κα-
ταργείται η σχετική υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου
αστυνομικής ταυτότητας.

Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο του 2022 και έπειτα
παύει η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης από τον eEΦ-
ΚΑ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής επι-
χειρηματικής δραστηριότητας.  Όσον αφορά την έναρξη και
τη διακοπή επιχειρήσεων, για όσες εξ αυτών τελούν υπό
ίδρυση τίθεται διετής προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδι-

κασίας ιδρύσεώς τους, άλλως η ΑΑΔΕ θα προβαίνει σε δια-
κοπή τους οίκοθεν. Κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης
εισάγεται πρόσθετη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης
από το ΓΕΜΗ που πιστοποιεί τη διαθεσιμότητα του διακριτι-
κού εμπορικού τίτλου, ενώ επί υπηκόων τρίτων χωρών κα-
θιερώνεται έλεγχος επί του δικαιώματος ασκήσεως ανε-
ξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην άδεια διαμονής
τους. Τέλος, σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ατομικής επι-
χείρησης, θεσπίζεται προθεσμία ενός έτους για διακοπή
των εργασιών τής εν λόγω επιχείρησης.
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Ι
σχυρή επιτάχυνση στην υλοποίηση
της πρωθυπουργικής εξαγγελίας για
τη δημιουργία 86.000 νέων θέσεων
εργασίας δίνει το υπουργείο Εργα-

σίας.  Από προχθές ξεκίνησε η υποβολή αι-
τήσεων για το πρώτο από τα 11 νέα προγράμ-
ματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που θα «τρέ-
ξουν» φέτος και αφορά την επιχορήγηση
επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000
ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση
στις γυναίκες, στις περισσότερο ανεπτυγμέ-
νες περιφέρειες της χώρας. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, πρόκειται για τις περιφερειακές
ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυ-
τικής Αττικής, του Πειραιά και της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις θα υπο-
βάλλονται μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου και ώρα
15.00. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 26
εκατ. ευρώ, έχει διάρκεια 12 μήνες και απευ-
θύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν μει-
ώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο
πριν από την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρη-
ματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των
200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία χρόνια
(τρέχον έτος και δυο προηγούμενα). 

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζη-
δάκης και ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος
Πρωτοψάλτης επισκέφθηκαν την ελληνική
βιομηχανία τροφίμων ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
που εδρεύει στο Περιστέρι, έχει εξαγωγικό
προσανατολισμό και απασχολεί 14 εργαζο-
μένους που είναι ωφελούμενοι προηγούμε-
νων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, εκ των οποί-
ων πολλοί πτυχιούχοι με υψηλή εξειδίκευ-
ση. Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Πρωτοψάλτης συ-
ναντήθηκαν με εργαζομένους που βρήκαν
δουλειά στην εταιρεία μέσω των προγραμ-
μάτων, οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι
από τη συνεργασία τους με τον ΟΑΕΔ.

Τα ποσά της επιχορήγησης
Ωφελούμενοι του προγράμματος των

86.000 θέσεων εργασίας είναι άνεργοι ηλι-
κίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μη-
τρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα τουλάχιστον
ενός μήνα κατά τη διάρκεια υπόδειξής τους
από το οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχό-
λησης (ΚΠΑ2). 

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και
ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη
ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλη-
σης έχουν ως εξής:
• 466,5 ευρώ μηνιαίως ή 5.598 ευρώ ετησίως
για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

• 559,8 ευρώ μηνιαίως ή 6.717,6 ευρώ ετη-
σίως για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
• 606,45 ευρώ μηνιαίως ή 7.277,4 ευρώ ετη-
σίως για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και
άνω
• 653,1 ευρώ μηνιαίως ή 7.837,2 ευρώ ετη-
σίως για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και
άνω
• 699,75 ευρώ μηνιαίως ή 8.397 ευρώ ετη-
σίως για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω. 

Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται τα
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδό-
ματα αδείας. 

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ικανοποι-

ημένος για όσα άκουσε από τους εργαζομέ-
νους της επιχείρησης, καταγράφοντας πα-
ράλληλα τις παρατηρήσεις τους. Από την
πλευρά του ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος
Πρωτοψάλτης υπογράμμισε τη σπουδαία ευ-
καιρία για χιλιάδες νέους, ώστε να βρουν
δουλειά μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 
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Xρ. Σταϊκούρας: Συνέχεια των μέτρων στήριξης 
Συνεχή στήριξη με μέτρα για τα νοι-

κοκυριά και τις επιχειρήσεις θα παρέ-
χει η κυβέρνηση, προκειμένου να αν-
τιμετωπιστούν οι συνέπειες των πε-
ριοριστικών μέτρων αλλά και η εκρη-
κτική άνοδος των τιμών της ενέργειας. 

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας μετά τις
συνεδριάσεις των συμβουλίων των
υπουργών Οικονομικών της Ευρω-
ζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλές
προκλήσεις και ο δημοσιονομικός
χώρος είναι περιορισμένος. Ση-
μειώνεται ότι το Eurogroup
αποφάσισε τη σταδιακή από-
συρση των μέτρων στήριξης,
με την αιτιολογία ότι η ανά-
καμψη είναι ταχύτερη από αυ-
τήν που αναμενόταν. Οι υπουργοί Οι-
κονομικών του Eurogroup συμφώ-
νησαν ότι τα μέτρα που εφαρμόστη-

καν είναι επαρκή, ενώ το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης θεωρεί ότι

δεν μπορεί να υπάρξουν… απλό-
χερα μέτρα, καθώς ο προϋπο-
λογισμός παρουσιάζει υψηλό
έλλειμμα. Τέλος, δεν πρόκει-

ται να υπάρξει παράταση της
ρύθμισης των 36 άτοκων ή 72 δό-

σεων με επιτόκιο 2,5%, η οποία λήγει
στις 26 Ιανουαρίου και αφορά τα χρέη
της πανδημίας. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι - 
Επίσκεψη Χατζηδάκη σε βιομηχανία
τροφίμων που προσέλαβε νέους 
με προηγούμενα προγράμματα

Ο Α Ε Δ

Ξεκίνησε το πρόγραμμα
86.000 θέσεων εργασίας

Πρώτη φετινή έξοδος 
της Ελλάδας στις αγορές 

«Ποδαρικό» με την έκδοση 10ετούς ομολόγου πραγματοποιεί
το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα, με στόχο την άντληση ποσού του-
λάχιστον 2,5 δισ. ευρώ ή, αν το επιτόκιο είναι χαμηλό, έως 3 δισ.
ευρώ. Ανάδοχοι της έκδοσης, σύμφωνα με την εντολή του Οργα-
νισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, θα είναι οι τράπεζες Bar-
clays, Commerzbank, Morgan Stanley, Nomura και Societe Ge-
nerale και η Eurobank. Το υπουργείο Οικονομικών σπεύδει να
αξιοποιήσει την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οι-
κονομίας από τον οίκο Fitch, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω
του γενικότερου κλίματος αβεβαιότητας τα επιτόκια των δεκαε-
τών ελληνικών ομολόγων έχουν αυξηθεί στο 1,50%-1,60%.



του Ηλία Παλιαλέξη

«Ο
εθνικός στόχος και η πρόκλη-
ση είναι όχι μόνο η χώρα μας
να ξεκολλήσει από τις τελευ-
ταίες θέσεις στη διαχείριση

αποβλήτων στην ΕΕ, αλλά μέχρι το τέλος της
δεκαετίας να καταφέρει να πρωταγωνιστεί»,
δήλωσε στην «Political» ο γενικός γραμματέ-
ας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του
ΥΠΕΝ Μανώλης Γραφάκος. Μάλιστα, όπως
επεσήμανε, «με τις δράσεις του ΥΠΕΝ έχουμε
καταφέρει σημαντική μείωση των ευρωπαϊ-
κών προστίμων». Και πρόσθεσε: «Προχω-
ρούμε με ταχύτατους ρυθμούς στις υποδο-
μές. Έχουν δημοπρατηθεί πάνω από 23 Μο-
νάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και Βιοαπο-
βλήτων, ενώ εντός του 2022 θα έχουν δημο-
πρατηθεί όλες στο σύνολό τους». Όπως έκανε
γνωστό ο κ. Γραφάκος, «το 2022 θα έχει ολο-
κληρωθεί και η μελέτη για την ενεργειακή
αξιοποίηση των υπολειμμάτων, έτσι ώστε η
χώρα να αποκτήσει ιδιαίτερα χαμηλά ποσο-
στά ταφής της τάξης του 10% έως το 2030».

Χαρακτήρισε επίσης το 2021 ως μια χρονιά
γεμάτη με θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και
υλοποίηση δράσεων στη διαχείριση στερεών
αποβλήτων. 

Κομβική χρονιά
«Το 2021 ήταν μια κομβική χρονιά για το θε-

σμικό πλαίσιο στη διαχείριση των αποβλήτων
και αυτό γιατί μετά το 2020, που συντάξαμε το
νέο ΕΣΔΑ, ήρθαμε με τον νόμο 4819, τις λοι-
πές υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά
διατάγματα να ενσωματώσουμε, ως οφείλα-
με, στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ για τη
διαχείριση των αποβλήτων», ανέφερε. «Ολο-
κληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο
οφείλει να έχει η χώρα, και το 2022 ξεκινάμε
δυναμικά με την πρόκληση να εφαρμόσουμε
πλέον και στην πράξη τη νομοθεσία αυτή στο
επίπεδο τόσο της πρόληψης όσο και της επα-
ναχρησιμοποίησης».

Ειδικά όσον αφορά την πρόληψη, συντάσ-
σεται Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Απο-
βλήτων, ενώ «στόχος είναι να δημιουργήσου-
με κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών σε
κάθε δήμο άνω των 20.000 κατοίκων», ανέ-
φερε. Ο κ. Γραφάκος ανέλυσε τις δράσεις του
ΥΠΕΝ τη χρονιά που πέρασε, σε μια δυναμική
προσπάθεια να επιταχυνθούν οι πολιτικές για
την αξιοποίηση αποβλήτων στη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον γενικό γραμ-
ματέα, ιδιαίτερα εμπροσθοβαρείς ήταν οι
δράσεις του ΥΠΕΝ όσον αφορά τον εκσυγ-
χρονισμό των υποδομών διαχείρισης απο-
βλήτων:

ΈΈργα: Δημοπρατήθηκαν δέκα Μονάδες
Επεξεργασίας Αποβλήτων: ΜΕΑ Αγρινίου,
ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας, ΟΕΔΑ Κεφαλλο-
νιάς, ΜΕΑ Σητείας, ΜΕΑ Κεντρικού Πάρκου
Κυκλικής Οικονομίας Αττικής (Φυλής), ΜΕΑ

Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας ΠΕ Πειραιά
(Σχιστού), ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής (Γραμματικού),
ΜΕΑ Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, ΜΕΑ Ηρακλείου, ΟΣΔΑ Ρόδου.
Και πέντε Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογι-
κών Αποβλήτων: (ΜΕΒΑ Δράμας, ΜΕΒΑ Μή-
λου, ΜΕΒΑ Προσοτσάνης, ΜΕΒΑ Παγγαίου,
ΜΕΒΑ Καρπάθου). 

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η
ΜΕΑ Ηλείας. Δρομολογείται θετικά η διαβού-
λευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρη-
ματοδότηση των ΜΕΑ ΣΔΙΤ Πελοποννήσου.
Επιτεύχθηκε η ένταξη των υποδομών διαχεί-
ρισης αποβλήτων (ΜΕΑ, ΜΕΒΑ) και στην επό-
μενη χρηματοδοτική περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-
2027). Δημοπρατήθηκαν 24 έργα υποδομών
διαχείρισης λυμάτων και συμβασιοποιήθη-
καν δέκα από αυτά.

Συμβάσεις: Κάτω Νευροκόπι, Νέα Βύσσα,
Παλλήνη, Ραφήνα - Σπάτα - Αρτέμιδα, Κομ-
πότι, Ιωάννινα, Νιγρίτα, Σοχός, Αντιμάχεια,
Μαυρομάτι.

Δημοπρατήσεις: 1. Ίασμος 2. Παραλία
Οφρυνίου 3. Παγκαίο 4. δ.δ. Mακρης (Αλεξαν-
δρούπολη) 5. Mαρκόπουλο, 6. Ραφήνα, Σπάτα,
Αρτέμιδα, 7. Μαραθώνας, 8. Αγία Παρασκευή
(δήμου Δυτικής Λέσβου), 9. Κόνιτσα (α.δ.) 10.
Κόνιτσα (ε.ε.λ.), 11. Καρδαμίτσια, 12. Φάρσαλα,
13. Βεργίνα 14. Λήτη, 15. Βρασνά (Δήμου Βόλ-
βης), 16. Άδενδρο, 17. Νιγρίτα, 18. Ιστιαία ,19.
Δίστομο, 20. Αμάρυνθος, 21. Κυριάκιο, 22.
Αλίαρτος, 23. Δήλεσι, 24. Νεάπολη Λακωνίας.

Μείωση προστίμων
Επετεύχθη περαιτέρω μείωση έξι προστί-

μων για τη λειτουργία και μη αποκατάσταση

ΧΑΔΑ [Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, Θέση Καζαντζή
Χαλκίδα, ΧΑΔΑ θέση Καρόδρομος, Παραλία
Αυλίδος Χαλκίδα, ΧΑΔΑ θέση Μαυρότοπος
Αλεξανδρούπολη, ΧΑΔΑ νήσου Ίου και από-
δειξη διάθεσης για (2) ΧΑΔΑ Γορτυνίας, κα-
θώς και αναμένεται η μείωση για (2) ακόμη
(ΧΑΔΑ Ικαρίας)].

Επιπλέον, αντιμετωπίστηκαν τα προβλήμα-
τα στη διαχείριση αποβλήτων για τη Δυτική
Μάνη, την Ερμιονίδα, τη Γορτυνία, τη Σπάρτη,
τη Ζάκυνθο, τη Νότια, Βόρεια και Κεντρική
Κέρκυρα, τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας,
της Λευκίμμης Κέρκυρας, Ιερά Πόλη Μεσο-
λογγίου και την Αιγιαλεία. 

Εντός του 2021 ενσωματώθηκαν επίσης οι
σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και προωθούν-
ται μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αναστροφή
της πυραμίδας στην ιεράρχηση της διαχείρι-
σης αποβλήτων από την υγειονομική ταφή
στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύ-
κλωση υλικών.  Ολοκληρώθηκε η έκδοση των
ΚΥΑ για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρω-
παϊκής οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, αλλά και αυτή σχετικά με
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσ-
σωρευτών. 

Θεσμοθετήθηκε η λειτουργία των ΚΔΑΥ
Εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Πα-

ραγωγής Αποβλήτων με Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου, ενώ υλοποιείται το Εθνικό Σχέ-
διο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 εναρ-
μονισμένο στις επιταγές της κυκλικής οικονο-
μίας και της πράσινης ανάπτυξης.

Ολοκληρώθηκε η ανάθεση της υποστήρι-
ξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων
για σύνταξη ΣΜΠΕ για τα επικίνδυνα απόβλη-
τα προκειμένου να εκπονηθεί στο 2022 το
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Απο-
βλήτων. Επιπλέον, δημοσιεύτηκε η Κοινή
Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστη-
καν η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του
κανονισμού καθαριότητας των ΟΤΑ. 

TETAΡΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ25

Το εθνικό σχέδιο
διαχείρισης
των αποβλήτων

Μανώλης Γραφάκος, 
γενικός γραμματέας ΥΠΕΝ, 
στην «Political»: «Προχωρούμε
με ταχύτατους ρυθμούς 
στις υποδομές ώστε η Ελλάδα 
να πρωταγωνιστήσει και 
σε αυτό τον τομέα»



Ανοδικό το μομέντουμ στο ΧΑ, με την
ψυχολογία να παραμένει θετική στον
απόηχο της ετυμηγορίας της Fitch, η
οποία εν μέρει ικανοποίησε τις προσδο-
κίες της εγχώριας χρηματιστηριακής
αγοράς, καθώς διατήρησε την αξιολό-
γηση «ΒΒ» για το ελληνικό αξιόχρεο,
αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές (out-
look) της χώρας σε θετικές, από σταθε-
ρές, επισημαίνοντας πως «αναμένει συ-
νέχεια της ανάκαμψης της οικονομίας
το 2022 με ρυθμό 4,1%, ενώ αντίστοιχος
ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται και το
2023». Από την άλλη πλευρά σκεπτικι-
σμό προκαλεί η μείωση της συναλλακτι-
κής δραστηριότητας. Οι αναλυτές επι-
σημαίνουν πως, αν ο τζίρος συνεχίσει
σε αυτά τα, σαφώς χαμηλότερα, επίπε-
δα, οι προσδοκίες για κάτι σημαντικά
καλύτερο θα ψαλιδιστούν σημαντικά.

Τεχνικά, όσο ο Γενικός Δείκτης αρνείται
να δώσει κλείσιμο χαμηλότερα των
950-949 μονάδων, μπορεί να ελπίζει σε
μίνιμουμ κίνηση προς τις 1.013 μονάδες.
Οι ελπίδες για τετραψήφια νούμερα του
δείκτη θα ελαχιστοποιηθούν με επι-
στροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των

900-895 μονάδων, με ενδιάμεση στήρι-
ξη στις 927-923 μονάδες. Σε αυτή την
περίπτωση, οι επόμενες στηρίξεις στις
888, 877-876 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημε-
ρών) και 865 μονάδες. Οι ΚΜΟ 30, 60,
90 και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών «συ-
νωστίζονται» στη ζώνη 922-895.

Quest: Εξαγόρασε φωτοβολταϊκά
2MW αντί 1,56 εκατ.

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε ότι
μέσω των 100% έμμεσων θυγατρικών της
εταιρειών Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία
ΜΑΕ και Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο
Πλάι ΜΑΕ, ολοκλήρωσε τη 14η Ιανουαρίου
2022 την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής
ισχύος 2MW, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί
εντός του νομού Αττικής, έναντι συνολικού τι-
μήματος 1,56 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανο-
μένου του δανεισμού. Με την ανωτέρω εξα-
γορά, η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ,
του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest
Συμμετοχών, ανέρχεται σε 30MW.

Προς αναβάθμιση
η Ιωάννα Πάντου

Προς αναβάθμιση οδεύει, σύμφωνα με
πληροφορίες, η αναπληρώτρια διευθύντρια
στη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννα Πάν-
του, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της Διεύθυν-
σης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών
της κεντρικής τράπεζας. Η κυρία Πάντου ερ-
γάζεται από το 1997 στην Τράπεζα της Ελλά-
δος και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της από το
κατάστημα Αργοστολίου. Κατά την 25ετή στα-
διοδρομία της έχει καταλάβει θέσεις στις δι-
ευθύνσεις Τραπεζικής Εποπτείας και Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ και έχει
χειριστεί ζητήματα διαφάνειας των συναλλα-
γών και συστημικής ευστάθειας. Να σημει-
ωθεί πως μέχρι πρόσφατα επικεφαλής της
Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν ο Γιώργος
Πάσχας, ο οποίος αναβαθμίσθηκε σε γενικό
διευθυντή Λειτουργιών της Τράπεζας της Ελ-
λάδος. Κατά πληροφορίες η κυρία Πάντου θα
αναλάβει και το δύσκολο κομμάτι του moni-
toring του ξεπλύματος χρήματος.

Ευρωσύμβουλοι: Στα 0,42 ευρώ 
η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ανακοί-
νωσε ότι στις 17/1/2022 συνεδρίασε το διοι-
κητικό συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο κατ’
εξουσιοδότηση της από 12/7/2021 αποφάσε-
ως της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως, όρισε ως τιμή διάθεσης των
3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετο-
χών (ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ), οι οποίες
θα εκδοθούν για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.112.511,00 ευ-
ρώ με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε
αναλογία διάθεσης μίας νέας μετοχής για κά-
θε τρεις παλαιές, το ποσό των 0,42 ευρώ για
εκάστη νέα μετοχή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Elval, τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, δημιούργησε το πρό-
γραμμα «Engineers of Tomorrow», με το οποίο δίνει την ευκαιρία σε νέες
και νέους απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών να ξεκινήσουν σήμερα τη
σταδιοδρομία τους στο εργοστάσιό της, στο πλαίσιο δωδεκάμηνης έμμι-
σθης πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Μέσα από
μια αξιοκρατική και αδιάβλητη διαδικασία επιλογής, δώδεκα νέοι μηχα-
νικοί από σήμερα και για τους επόμενους δώδεκα μήνες θα έχουν τη δυ-
νατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου με εξά-
σκηση σε πραγματικές συνθήκες και να αναλάβουν εξειδικευμένα έργα
(projects) στα επιμέρους τμήματα του εργοστασίου, προκειμένου να απο-
κτήσουν εξειδικευμένη εκπαίδευση ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους
αντικείμενο. Παράλληλα η Halcor, τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων
της ElvalHalcor, μέσα από το πρόγραμμα «Βιο-μηχανικοί Ορίζοντες»
υποδέχεται σήμερα ακόμα δώδεκα νέες και νέους μηχανικούς που θα
συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα δωδεκάμηνης έμμισθης πρα-
κτικής εξάσκησης, που αποσκοπεί αντίστοιχα στη γνωστική και εμπειρι-
κή ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσα σε ένα σύγχρονο και δυναμικό
βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ελληνικές τράπεζες μεταμορφώνονται, όπως επισημαίνει η
Deutsche Bank σε έκθεσή της, η οποία ξεκινά εκ νέου την κάλυψη του
συνόλου του κλάδου. Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες βρί-
σκονται σε μεταβατική περίοδο, όπου τα ζητήματα «κληρονομιάς» πα-
ραμένουν ένα βάρος, αλλά η εστίαση αρχίζει να στρέφεται προς την
κερδοφορία. Οι νέες τιμές-στόχοι που δίνει η γερμανική τράπεζα εί-
ναι το 1,55 ευρώ για την Alpha Bank, τα 4,5 ευρώ για την Εθνική Τράπε-
ζα, το 1,55 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και το 1,15 ευρώ για τη Eu-
robank (από 0,80 ευρώ πριν). Για τις Alpha Bank και Εθνική τηρεί σύ-
σταση buy ενώ για τις Πειραιώς και Eurobank τηρεί στάση hold. Σημει-
ώνεται πως έως τώρα κάλυπτε μόνον τη Eurobank και πλέον καλύπτει
το σύνολο των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Ξεκινά εκ νέου την κάλυψη τραπεζών η Deutsche Bank

ElvalHalcor: Έναρξη προγραμμάτων έμμισθης πρακτικής εξάσκησης
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«Κλειδί» η αύξηση του τζίρου στο ΧΑ



Η
Alpha Finance προχώρησε σε αναβάθμιση
της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ
από τα 12,7 στα 14,00 ευρώ (+55% περιθώριο

ανόδου) και διατηρεί τη σύσταση buy μετά το επικαι-
ροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ και την
πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά
1,35 δισ. ευρώ. Η Alpha Finance είναι θετική για τις
προοπτικές της εταιρείας και στο updated report της
Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης επισημαίνονται
τα ακόλουθα: «Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε μια σύγ-
χρονη καθετοποιημένη ενεργειακή εταιρεία με αυ-
ξημένη συνεισφορά στην κερδοφορία της από ΑΠΕ,
μια και η δυναμικότητα εγκατεστημένων ΑΠΕ ανα-
μένεται να φθάσει στα 9,5 GW μέχρι το 2026, εκ των
οποίων 8,4 GW στην Ελλάδα από 3,4 GW στο τέλος
του 2021. Η σταδιακή μείωση της εξάρτησης της ΔΕΗ
από τη λιγνιτική παραγωγή αναμένεται να μειώσει
αισθητά τις εκπομπές CO2 (κατά 68% μέχρι το 2024 σε
σχέση με το 2020) και αντίστοιχα τα σχετικά κόστη,
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η σημαντική αύξηση των
τιμών εκπομπών CO2 το τελευταίο διάστημα. Ταυτό-
χρονα, η εταιρεία έχει επιτύχει την αναδιοργάνωση
του προφίλ χρέους με χρηματοδότηση σε πολύ πιο
ευνοϊκούς όρους σε σχέση με το παρελθόν».

Intracom Defense: Σύμβαση με το
ΝΑΤΟ για αναβάθμιση των Patriot

H Intracom Defense (IDE) υπέγραψε σύμβαση με την
NSPA (NATO Support and Procurement Agency) για την
αναβάθμιση των ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων
Patriot. H σύμβαση αφορά την εγκατάσταση και ενσωμάτω-
ση όλων των τροποποιήσεων του ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
καθώς και τον λειτουργικό έλεγχο του συστήματος μέσω του
αναβαθμισμένου λογισμικού στην πλέον σύγχρονη έκδοσή
του για τα κέντρα ελέγχου, συντονισμού και επικοινωνιών
(ECS, ICC, CRG), σε όλες τις ελληνικές συστοιχίες Patriot. Το
έργο αποτελεί συνέχεια της εκτεταμένης συμμετοχής που
είχε η IDE στην εγχώρια συμπαραγωγή των ελληνικών συ-
στημάτων Patriot, αξιοποιώντας έτσι κατά τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο την αποκτηθείσα τεχνογνωσία και τις εγκαθιδρυ-
μένες υποδομές, για να υλοποιήσει με τον οικονομικότερο
τρόπο το πρόγραμμα αναβάθμισης, διασφαλίζοντας παράλ-
ληλα την ασφάλεια εφοδιασμού (Security of Supply) των ελ-
ληνικών Patriot.

Interamerican: Εντάσσει 
στο δίκτυό της τη Yoda στον Πειραιά

Η Interamerican, στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας
υψηλής ποιότητας που επιθυμεί να παρέχει στους ασφα-
λισμένους της, εντάσσει στο δίκτυο των συνεργαζόμενων
παρόχων τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Yoda στον
Πειραιά (https://www.yoda-odc.gr). Η συμφωνία συνερ-
γασίας προβλέπει απευθείας κάλυψη των δαπανών νοση-
λείας από την Interamerican για όλο το εύρος των νοση-
λευτικών υπηρεσιών των ασφαλισμένων της, οι οποίες
παρέχονται στη Μονάδα Yoda και καλύπτονται από τα ατο-
μικά και ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που κατέχουν.
Επισημαίνεται ότι προς το παρόν η Μονάδα Ημερήσιας
Νοσηλείας Yoda δεν είναι συμβεβλημένη με φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ κ.λπ.). Η νέα αυτή συνεργα-
σία ενισχύει ακόμα περισσότερο το Δίκτυο Υγείας της In-
teramerican στην περιοχή του Πειραιά, αυξάνοντας τις
επιλογές πρόσβασης των ασφαλισμένων της σε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε υψηλά 10ετίας η αισιοδοξία των
CEO, ποιους κινδύνους βλέπουν

Σύμφωνα με τα ευρήματα της 25ης Ετήσιας Έκθε-
σης CEO της PwC, η συνεχιζόμενη πανδημία αλλά και
οι συνθήκες της αγοράς, όπως ο αυξανόμενος πλη-
θωρισμός, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας
και το μεγάλο κύμα παραιτήσεων σε διάφορα μέρη
του κόσμου, αυξάνουν την πίεση για τους CEO παγκο-
σμίως. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφα-
νίζονται πιο αισιόδοξοι από ποτέ συγκριτικά με τα τε-
λευταία δέκα χρόνια όσον αφορά τις προοπτικές της
οικονομίας για το επόμενο έτος. Περισσότερα από τα
τρία τέταρτα των CEO (77%) προβλέπουν ότι η παγκό-
σμια οικονομία θα βελτιωθεί, ενώ μόνο το 15% αναμέ-
νει επιδείνωση των συνθηκών. Η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε με τη συμμετοχή 4.446 CEO από 89 χώρες
κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021. Σε
σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους, η αι-
σιοδοξία των CEO για το 2022 είναι υψηλότερη κατά 1
μονάδα, και 54 μονάδες υψηλότερη από το 2020,
όταν περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες
(53%) CEO προέβλεπαν φθίνουσα οικονομία.

Πρώτη στις προτιμήσεις των
καταναλωτών η φέτα Δωδώνη

Σταθερά πρώτη στην προτίμηση του ελληνικού κα-
ταναλωτικού κοινού παραμένει η εταιρεία Δωδώνη
στην κατηγορία της φέτας, βάσει των πιο πρόσφατων
στοιχείων της IRI, καθώς θα συνεχίσει να αποτελεί
κορυφαία επιλογή, χάρη στην εξαίρετη ποιότητα και
την αυθεντική γεύση των προϊόντων της. Ειδικότερα,
με βάση τα ευρήματα της σχετικής έρευνας, κατά τη
διάρκεια του 2021, η εταιρεία διατήρησε σταθερά το
ηγετικό μερίδιο αγοράς σε αξία.

Groupama: 14 χρόνια αρωγός 
των Παιδικών Χωριών SOS

Η Groupama Ασφαλιστική θα βρίσκεται και φέτος,
για 14ο συναπτό έτος, στο πλευρό των Παιδικών Χω-
ριών SOS στηρίζοντας το πολυσήμαντο έργο του ορ-
γανισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Η χορηγία της Groupama θα
διατεθεί τόσο για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώ-
να Βρεφών SOS όσο και για την ενίσχυση του προ-
γράμματος αναδοχής, προκειμένου όλο και περισσό-
τερα παιδιά να μεγαλώσουν με μια οικογένεια.
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Στα 14 ευρώ ανεβάζει 
την τιμή-στόχο της ΔΕΗ 
η Alpha Finance

Βασιλόπουλος: Ανοίγει 
ακόμη 50 ΑΒ Shop & Go το ’22

Με το νέο κατάστημα AB Shop & Go στην Αργυρούπολη
(Λεωφόρος Κύπρου 20, 16452), η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτά-
ζει τη συμπλήρωση των 100 καταστημάτων AB Shop & Go,
που αποτελούν μικρά
καταστήματα πόλης
σε πυκνοκατοικημέ-
νες περιοχές, με τα-
χύτητα και ευκολία
αγορών. Η ΑΒ Βασιλό-
πουλος φιλοδοξεί να
διευρύνει περαιτέρω
το δίκτυο καταστημά-
των AB Shop & Go με
50 νέα καταστήματα μέσα στο 2022, και να φτάσει τα 250 συ-
νολικά μέσα στην επόμενη τριετία. Με αυτόν τον τρόπο, θα
καλύψει την αγορά ευκολίας τουλάχιστον στην Αθήνα, τον
Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.
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Ο Λεβαντόφσκι
καλύτερος 
του κόσμου
Τ

ο ποδόσφαιρο μπορεί πολλές
φορές να μην αποδίδει δι-
καιοσύνη με το αποτέλεσμα,
αλλά ισάριθμες κάνει και λά-

θος αξιολογήσεις και ενίοτε τις…
διορθώνει, όπως έγινε με τον Πολωνό
αρχισκόρερ της Μπάγερν Μονάχου
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που αναδείχ-
θηκε κορυφαίος για το 2021 στην ψη-
φοφορία της FIFA. Δυο μήνες πριν, ο
ποδοσφαιρικός πλανήτης περίμενε το
ίδιο αποτέλεσμα στη σχετική ψηφοφο-
ρία του γαλλικού περιοδικού «France
Football». Εκεί ψηφίστηκε ο Λιονέλ
Μέσι, που στο μεταξύ είχε μεταγραφεί
στην Παρί Σεν Ζερμέν. Μπορεί να ήταν
τυχαίο. Άλλωστε και στην ψηφοφορία
της FIFA πολλά ακούστηκαν για νοθεί-
ες, όπως για παράδειγμα αυτή του Σκο-
πιανού αρχηγού Γκόρνα Πέντεφ, που
ενώ είχε ψηφίσει τον Μουρίνιο, στη λί-
στα της FIFA το… άλλαξαν. 
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, 32 ετών,
είναι ένα εργαλείο παραγωγής γκολ.
Την περασμένη σεζόν κατάφερε να
σπάσει το ρεκόρ του αείμνηστου
Γκερντ Μίλερ, σημειώνοντας 41 γκολ
στην Μπουντεσλίγκα. Και συνεχίζει,
βέβαια, να φορτώνει τις αντίπαλες
εστίες. Στην ψηφοφορία, που πήραν
μέρος οι ομοσπονδιακοί προπονητές,
οι αρχηγοί εθνικών ομάδων και οι δη-
μοσιογράφοι, ο Λεβαντόφσκι υπερί-
σχυσε του Μέσι και του Αιγύπτιου
στράικερ της Λίβερπουλ Μοχάμεντ
Σαλάχ. 
Καλύτερος προπονητής αναδείχτηκε
ο Γερμανός Τόμας Τούχελ, που οδή-
γησε την Τσέλσι στην κατάκτηση του
τροπαίου στο Champions League (1-0
τη Μάντσεστερ Σίτι). Καλύτερος γκολ-
κίπερ ο Έντουαρντ Μεντί, επίσης της
Τσέλσι. Το βραβείο «Φέρεντς Πού-
σκας», προς τιμήν του αείμνηστου μυ-
θικού Μαγυάρου, κατέληξε στον
Αργεντινό Έρικ Λαμέλα, για το γκολ-
ραμπόνα που πέτυχε εναντίον της Άρ-
σεναλ με την Τότεναμ. Ειδικό βραβείο
πήρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ως πρώ-

τος σκόρερ όλων των εποχών στις
εθνικές ομάδες (115 γκολ σε 184 συμ-
μετοχές). Ειδικό βραβείο επίσης δό-
θηκε στην εθνική ομάδα της Δανίας,
παίκτες, παράγοντες και ιατρικό προ-
σωπικό, για τον τρόπο που χειρίστη-
καν το έμφραγμα που υπέστη ο
Κρίστιαν Έρικσεν κατά τη διάρκεια
του αγώνα κόντρα στη Φινλανδία στο
Euro 2020. 
Στην καλύτερη ενδεκάδα για το 2021 η
ψηφοφορία ανέδειξε: Γκολκίπερ:
Ντοναρούμα (Μίλαν, Παρί ΣΖ). Άμυνα:
Μπονούτσι (Γιουβέντους), Αλάμπα
(Ρεάλ Μαδρ.), Ρούμπεν Ντίαζ (Μάν-
τσεστερ Σίτι). Μέσοι: Ντε Μπρόινε
(Μάντσεστερ Σίτι), Ζορζίνιο (Τσέλσι),
Καντέ (Τσέλσι). Επίθεση: Λεβαντόφ-
σκι (Μπάγερν), Μέσι (Μπαρτσελόνα,
Παρί ΣΖ), Ρονάλντο (Γιουβέντους,
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Χάαλαντ
(Ντόρτμουντ). Στις γυναίκες καλύτερη
αναδείχθηκε η Αλέξια Πουτέγιας της
Μπαρτσελόνα, που σαρώνει τα πάντα,
κάτι σαν «θηλυκός Μέσι». 

Κορυφαίος στην 
ψηφοφορία της FIFA, 

δεύτερος ο Μέσι 
και τρίτος ο Σαλάχ



Ο
Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είναι μόνο
αθλητής που παίζει τένις, αλλά και
μια κινητή διαφήμιση που κοστο-

λογείται στα 25 εκατ. ευρώ ετησίως. Μετά
την απέλασή του από την Αυστραλία, επει-
δή παραμένει ανεμβολίαστος, και φυσικά
τον αποκλεισμό του από το grand slam
Australian Open, αλλά και από το Roland
Garros τον προσεχή Μάιο στο Παρίσι, οι
χορηγοί του προβληματίζονται με το αν θα
διατηρήσουν τις συμβάσεις μαζί του. Η
γνωστή εταιρεία ένδυσης και υπόδησης
Lacoste ανακοίνωσε ότι σύντομα θα έρ-
θουν σε επαφή μαζί του για να «εξετάσου-
με το θέμα». Της απόσυρσης της διαφήμι-
σης, εννοεί. Ο Σέρβος τενίστας, Νο1 στον
κόσμο, έχει τρεις ακόμα «χρυσούς» χορη-
γούς. Πρόκειται για την αυτοκινητοβιομη-
χανία Peugeot, την εταιρεία ελβετικών ρο-
λογιών Hublot και την εταιρεία ένδυσης
και υπόδησης Asics, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν τοποθετηθεί για το θέμα. Όλοι οι χορηγοί, σύμφωνα με ξένα δημο-
σιεύματα, επισημαίνουν ότι ο Τζόκοβιτς κραδαίνοντας τη σημαία του αντιεμβολιασμού χάνει θαυμαστές. 

Οι χορηγοί εγκαταλείπουν τον Τζόκοβιτς Έρευνα για την πιο 
συνηθισμένη ελληνική λέξη!

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία κάνει
έρευνα για να διαπιστώσει τι σημαίνει η λέξη…
«μ@λ@κ@ς»! Έτσι αποκάλεσε ο διεθνής Έλλη-
νας αμυντικός Ντίνος Μαυροπάνος τον Γκβάρν-
τιολ της Λειψίας στο μεταξύ τους παιχνίδι, ύστερα
από ένα σκληρό φάουλ. Ο Μαυροπάνος ήταν πε-
σμένος στο χορτάρι, δίπλα στην πλάγια γραμμή
και τα μικρόφωνα του γηπέδου που είναι τοποθε-
τημένα εκεί κατέγραψαν την πιο διάσημη ελληνι-
κή λέξη. Η έρευνα πιθανόν να ξεκινήσει από Γερ-
μανούς… τουρίστες στην Ελλάδα. 

Γκολ και επιστροφή 
για Ροντρίγκες

Ο Γκάρι Ροντρίγ-
κες του Ολυμπια-
κού πέτυχε ωραίο
γκολ με την εθνική
ομάδα του Πράσι-
νου Ακρωτηρίου
κόντρα στο Καμε-
ρούν 1-1, αλλά η
ομάδα του αποκλεί-
στηκε από τη συνέ-
χεια του Κόπα
Άφρικα, που γίνεται στο Καμερούν. Οπότε γυρίζει
στον Πειραιά. Αργεί, ωστόσο, να επιστρέψει ο Κα-
μερουνέζος Πιερ Κουντέ, που έπαιξε στο συγκε-
κριμένο ματς για 62 λεπτά, γιατί το Καμερούν
προκρίθηκε στην επόμενη φάση. 

Και άλλες καταγγελίες 
για σεξουαλική παρενόχληση

Και άλλες καταγγελίες αθλητριών της γυμνα-
στικής, πέραν των γνωστών 26, που υπέστησαν

σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση,
έφτασαν στο υφυπουργείο Αθλητι-

σμού, όπως δήλωσε ο υφυπουρ-
γός Λευτέρης Αυγενάκης. Κάλε-
σε, μάλιστα, και το προεδρείο της

Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπον-
δίας για συζήτηση. Το ποινικό μέρος

της υπόθεσης, θυμίζουμε, δεν υφί-
σταται, γιατί τα αδικήματα έχουν παρα-

γραφεί. Ωστόσο, προπονητές που κατη-
γορήθηκαν συνεχίζουν να προσφέρουν τις

«υπηρεσίες» τους στο κράτος…

Εύκολα 3-0 ο Τσιτσιπάς
Εύκολα ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμ-

πόδιο του Σουηδού Μίκαελ Ίμερ με 3-0 (6-2, 6-4,
6-3) και έκλεισε θέση στη φάση των «64» του
Australian Open. Το παιχνίδι διήρκεσε δύο ώρες
και δέκα λεπτά και ο Τσιτσιπάς δεν έπιασε σπου-
δαία απόδοση. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι
σήμερα ο Αργεντινός Σεμπάστιαν Μπάες, Νο 88,
που νίκησε 3-2 σετ (6-4, 4-6, 6-3, 1-6, 6-2) τον
Άλμπερτ Ράμος Βινιόλας.

Το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα (19.00) ξεχωρί-
ζει από τα σημερινά, πρώτα παιχνίδια της φάσης των «8» του
Κυπέλλου Ελλάδας. Τα άλλα δυο ματς σήμερα: Παναιτωλικός
- Ολυμπιακός (15.00), Παναθηναϊκός - Αναγέννηση Καρδί-
τσας (17.00). Αύριο, Πέμπτη: Άρης - Λαμία (21.30). Όλα τα παι-
χνίδια θα τα μεταδώσει η Cosmote TV. Οι επαναληπτικοί είναι
προγραμματισμένοι για το διήμερο 1, 2 Μαρτίου. 

Τέλος 
οι επίμαχες 
φάσεις για 
τον Κλάτενμπεργκ

Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής των 50.000 ευρώ τον μήνα Μαρκ Κλάτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα σχολιάζει
δημόσια τις επίμαχες φάσεις της κάθε αγωνιστικής, όπως γινότανε μέχρι τώρα. Δικαίως σταμάτησε. 
Διότι με διάφορες ενέργειές του, όσον αφορά τους ορισμούς διαιτητών, απώλεσε την εμπιστοσύνη 
του κόσμου και ο κύριος όγκος του ισχυρίζεται ότι κάτι υποκρύπτεται πίσω από τον σχολιασμό των φάσεων.
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Ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ απόψε στο Κύπελλο
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Νέα δισκογραφική δουλειά ετοι-
μάζει η Ελένη Χατζίδου. Θα φέρει
την υπογραφή του Γιώργου Παπαδό-
πουλου.

• Together We Grow: Ολοή-
μερος μαραθώνιος ανάπτυ-
ξης στις 2 Φεβρουαρίου από
τον βραβευμένο Άγγελο
Δερλώπα της Positivity
Coaching.

•  Έπειτα από 18 ημέρες, η Ανθή
Βούλγαρη που νόσησε με κορονοϊό
επέστρεψε στην εκπομπή «Mega
καλημέρα».

• Ο Αγαμέμνονας του «Fame
Story» πήρε διδακτορικό
στην ψυχολογία και ετοιμά-
ζεται να εκδώσει σύγγραμμά
του.

•  «Survivor»: Ο Ροδίτης Σάββας
Κάλφας ζήτησε από τους τηλεθεα-
τές να «μαυρίσουν» τον Βαλάντη.

• Η τραγουδίστρια Σαμπρίνα
αποκάλυψε πως το look της
«ξανθιάς Barbie» τής το επέ-
βαλαν οι δισκογραφικές
εταιρείες.

•  O μπασκετμπολίστας Μιχάλης Πε-
λεκάνος, η τραγουδίστρια Νάιρα
Αλεξοπούλου κι η barwoman Ανίτα
Μουτσάι μπήκαν στη «Φάρμα».

• «Βαθιά νυχτωμένοι» είναι
ο τίτλος του νέου τραγουδιού
της Έλενας Φερεντίνου διά
χειρός του συντρόφου της
Νίκου Καρβέλα.

•  Ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού η
παράσταση «Τζόρνταν» με πρωτα-
γωνίστρια τη Μαρία Κορινθίου.

• Στο νοσοκομείο με εγκε-
φαλικό ο 75χρονος παλαι-
στής Γιώργος Τρομάρας, ο
τελευταίος λαϊκός ήρωας
μετά τον Κουταλιανό.

•  Ο σπουδαίος Πέτερ Στάιν θα σκη-
νοθετήσει τον Βασίλη Χαραλαμπό-
πουλο στην παράσταση «Μισάνθρω-
πος».

• Παρουσιάστρια έχει γίνει
το «κόκκινο πανί» για μεγά-
λο τηλεοπτικό σταθμό, που
περιμένει να τελειώσει η σε-
ζόν για να την… τελειώσει.

Τ
ην ταυτότητα της πιο διά-
σημης εκκεντρικής περ-
σόνας σε Instagram,
Facebook και Twitter

αναζητούν χιλιάδες followers, δη-
μοσιογράφοι αλλά και αστέρες του
θεάματος. Η γνωστή-άγνωστη που
σαρώνει στα media, με απίθανες
αποκαλύψεις για τη showbiz, απο-
κλειστικές πληροφορίες για χωρι-
σμούς και έρωτες των celebrities
αλλά και έγκυρα τηλεοπτικά παρα-
σκήνια, θεωρείται σήμερα η απόλυ-
τη διαδικτυακή σταρ.

Η εκκεντρική Soula που ποζάρει
πάντα με γυναικεία μάσκα στις προ-
σωπικές της φωτογραφίες και αρέ-
σκεται σε αιχμηρά σχόλια και εν-
σταντανέ ανάλογα με τα κέφια της,
είναι το πρόσωπο-κλειδί που επιλέ-
γουν ακόμα και μεγάλες εταιρείες
προϊόντων για πανάκριβα διαφημιστικά give-away. Με
περισσότερους από 400.000 ακολούθους, αριθμός ρε-
κόρ για ανώνυμο χρήστη, παραμένει σταθερά το πιο
αμφιλεγόμενο πρόσωπο του διαδικτύου από το 2016
όταν πρωτοεμφανίσθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.   

Σπαζοκεφαλιά
Ο ντόρος γύρω από το πραγματικό της όνομα δεν λέ-

ει να κοπάσει. Όλοι μιλούν για εκείνη, αλλά κανείς δεν
τη γνωρίζει. Είναι γυναίκα, άντρας ή παρέα από τον χώ-
ρο της τηλεόρασης; Δημοσιογράφος ή μιντιακό πρό-
σωπο κύρους που κάνει το κέφι του; Ποιος της παρέχει
τόσο σημαντικά και πάντα έγκυρα ρεπορτάζ; Πληρώ-
νεται για κάθε τηλεοπτική ή καλλιτεχνική αποκλειστι-
κότητα; Μήπως είναι κολλητή κάποιας διασημότητας

που γνωρίζει άριστα το know how
της εγχώριας showbiz; Γιατί επέλε-
ξε ένα λαϊκό όνομα, το Σούλα; Και
γιατί Glamorous; Τα ερωτήματα
πολλά, αλλά χωρίς απάντηση.

Το σίγουρο είναι πως δεν πρόκει-
ται για μια απλή influencer: Πρώτη
αποκάλυψε το ειδύλλιο της Δέσποι-
νας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπί-
κη, την επανασύνδεση της Ηλιάνας
Παπαγεωργίου με τον Snik, ενώ
όταν ζήτησε από την Ελένη Μενεγά-
κη -μέσω Instagram- να την κάνει
follow, η παρουσιάστρια της έκανε
το χατίρι.

«Έχω άμεση επαφή 
με το κοινό μου»

« Έχω άμεση επαφή με το κοινό
μου και κοιτάζω τι μου λένε, βλέπω
τι κουτσομπολιό θέλουν να μάθουν

και τι τους ενδιαφέρει κυρίως. Αλλά επειδή είμαι και το
πρώτο πρότζεκτ που το έκανε αυτό στο ελληνικό Insta-
gram», ισχυρίσθηκε σε συνέντευξή της σχετικά με τη
δημοφιλία της.

Η μία και μοναδική τηλεοπτική της εμφάνιση έγινε
στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά με τέτοιο τρόπο,
ώστε κανείς δεν κατάλαβε αν ήταν κορίτσι ή αγόρι, ενώ
οι απαντήσεις της ήταν γραπτές! Εκεί απέδειξε πως
γνωρίζει άριστα το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι,
υποδυόμενη και τους δύο ρόλους.

Οι λόγοι που την οδήγησαν, κατά τα λεγόμενά της, να
δημιουργήσει λογαριασμό και να γίνει το απόλυτο
must ήταν ο χωρισμός από τον σύντροφό της, τον
οποίο ξεμυάλισε παίκτρια του «My Style Rocks». Αλή-
θεια ή ψέμα, μόνο η Soula Glamorous γνωρίζει!

Η μυστηριώδης 
Soula Glamorous



Σημαντική βράβευση

Τα 10α Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης ανέ-
δειξαν ως κορυφαία ηθοποιό για το 2020 την Ηρώ
Μουκίου. Η πρωταγωνίστρια κατέκτησε το βρα-
βείο Α’ γυναικείου ρόλου για τη συγκλονιστική
ερμηνεία της στο έργο «Η φωνή της Λουντμίλα-
Το χρονικό του Τσέρνομπιλ» σε σκηνοθεσία Άρη
Μπαφαλούκα. Η απονομή πραγματοποιήθηκε το
βράδυ του Σαββάτου, από την πρόεδρο του ΚΒΘΕ
Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (εκ μέρους της
Οργανωτικής Επιτροπής των ΘΒΘ) στο κατάμεστο
θέατρο «Αυλαία», με την πρωταγωνίστρια να το
παραλαμβάνει συγκινημένη.

Από την Κοκκίνου στην Καλλή

Μια αδυναμία στις τραγουδίστριες την έχει ο
Γιώργος Μπόγρης! Ο γοητευτικός μπασκε-
τμπολίστας και πρώην σύντροφος της Έλλης
Κοκκίνου φημολογείται πως είναι full in love
με την εντυπωσιακή τραγουδίστρια Στέλλα
Καλλή, αποκαλύπτοντας πως η μυστική σχέση
του ζευγαριού μετρά ήδη τέσσερις μήνες. Ο
αθλητής και η εντυπωσιακή καλλονή κάνουν
λόγο για μια δυνατή φιλία που γεννήθηκε τους
μήνες της καραντίνας, ωστόσο η εκπομπή
«Love it» που είχε ρεπορτάζ, ανέφερε πως
τους συνδέει κάτι πολύ πιο δυνατό.

Έξι σεζόν sold out και συνεχίζει!
Η Λένα Παπαληγούρα επιστρέ-
φει στο θεατρικό σανίδι με τη
συγκλονιστική παράσταση-φαι-
νόμενο «Το βιβλίο της Κατερί-
νας» του Αύγουστου Κορτώ, στον
ρόλο της διπολικής μητέρας του
συγγραφέα, η οποία αυτοκτόνη-
σε. «Η Κατερίνα ξαναβγαίνει από
το βιβλίο της. Έξι σεζόν, περισ-
σότεροι από 60.000 θεατές. Επι-
στρέφουμε για έναν μήνα μόνο»,
ανακοίνωσε ο σκηνοθέτης του
έργου Γιώργος Νανούρης.

Η Λένα…
Κατερίνα

Έχουν και τα τυχερά τους!

E
να όνειρο είχε από μικρή η Ελένη Μενεγάκη: να γίνει
δασκάλα, με δική της έδρα, πίνακα, κιμωλίες και λιλι-
πούτειους μαθητές! Αυτό ισχυρίσθηκε η «ωραία Ελέ-

νη» του μεγάλου καναλιού, σε μια προσωπική εξομολόγηση
για τα παιδικά της χρόνια. «Εγώ δασκάλα έλεγα ως παιδί ότι
θέλω να γίνω. Δεν ξέρω γιατί. Μου άρεσε η επαφή με τα παιδά-
κια. Έτσι το σκεφτόμουν. Μικρή όμως μάζευα και τα παιδάκια
της γειτονιάς μου. Μιλάω για πολύ μικρή», αποκάλυψε η εντυ-
πωσιακή παρουσιάστρια, προσθέτοντας πως λίγα χρόνια αρ-
γότερα έγινε… εκδότρια! «Το επόμενο που έκανα ήταν που
έφτιαχνα περιοδικά δικά μου. Τύπου επτά σελίδες το καθένα,
διαφορετικά μεταξύ τους. Τα πούλαγα κιόλας. Δεν ήξερα ότι
αυτό λέγεται δημοσιογράφος, εκδότης, οτιδήποτε. Μου έκανε
απλά κέφι», παραδέχτηκε με χαμόγελο, ξαφνιάζοντας ευχάρι-
στα τους συνεργάτες της.

Πρόβα… βραδινού!
Μια ευχάριστη έκπληξη επιφύλαξε η Χριστιάνα Μπέτα στη
διάσημη μαμά της Νατάσα Θεοδωρίδου. Η 27χρονη καλλονή
άνοιξε τις ντουλάπες με τις πανάκριβες βραδινές τουαλέτες
της μητέρας της και πόζαρε φορώντας ένα εκπληκτικό μαύρο
εφαρμοστό φόρεμα με αστεράκια, που έγραψε ιστορία στις
πίστες πριν από έντεκα χρόνια! Η τραγουδίστρια έσπευσε να
σχολιάσει το γεγονός, γράφοντας με αγάπη: «Το σούπερ
κορίτσι μου!».

Ο παπάς από τις «Άγριες Μέλισσες» έγινε πορ-
τρέτο! Με περηφάνια και ενθουσιασμό, ο Κω-
στής Σαββιδάκης παρουσίασε στο Instagram
μια υπέροχη προσωπογραφία του, διά χειρός
γνωστού ζωγράφου, ο οποίος απέδωσε αριστο-
τεχνικά στον καμβά τη βιβλική μορφή του πρω-
ταγωνιστή στο τηλεοπτικό Διαφάνι. «Λάδι σε
μουσαμά. Ευχαριστώ τον φίλο Χρήστο Αθανα-
σέλλη», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός στη σελί-
δα του στο Instagram.
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Η δασκάλα με 
τα ξανθά μαλλιά!



Ο
έρπης ζωστήρας είναι μια ιογενής, επώδυνη
και αυτοπεριοριζόμενη νόσος. Προκαλείται
από την επανενεργοποίηση οποιαδήποτε
χρονική στιγμή τού ιού που προκαλεί την

ανεμοβλογιά, ο οποίος παραμένει στο νευρικό σύστη-
μα σε λανθάνουσα κατάσταση ακόμη και πολλά έτη
μετά την αρχική νόσο. Ο κίνδυνος εμφάνισης του έρ-
πητα ζωστήρα και των επιπλοκών του αυξάνεται με την
ηλικία και αφορά συχνότερα άτομα άνω των 50 ετών,
όπως επισημαίνει η παθολόγος Χριστίνα Κωτσόγιαν-
νη. Τα συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα κυμαίνονται
από ήπια έως πολύ σοβαρά. Τυπικά εκδηλώνεται με
πρώιμες διαταραχές αισθητικότητας (καύσος, παραι-
σθησία, πόνος σταθερός ή διαλείπων σε κάποιο δερ-
μοτόμιο - περιοχή του δέρματος συνδεδεμένη με συγ-
κεκριμένο νωτιαίο νεύρο) διάρκειας 1-10 ημερών και
μπορεί να μιμείται άλλες καταστάσεις (θωρακαλγία,
ισχιαλγία, ενδοκοιλιακές φλεγμονές κ.λπ.), ενώ μπο-
ρεί να συνοδευτεί από μυαλγίες και πυρετό.

Κάποιοι αισθάνονται ανεκτό πόνο, για κάποιους άλ-
λους όμως είναι μια ιδιαίτερα επώδυνη εμπειρία.
Έπειτα από μερικές μέρες ακολουθεί εμφάνιση φυ-
σαλιδώδους εξανθήματος, συχνά στο άνω μέρος του
σώματος (θώρακα και λαιμό). 

Το εξάνθημα επουλώνεται σταδιακά (σε λίγες εβδο-
μάδες), αν δεν επιπλακεί με λοίμωξη του δέρματος ή
μόνιμες ουλές. Στο 10%-20% των περιπτώσεων επηρε-
άζεται ο οφθαλμός, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει
σε επιδείνωση της όρασης ή ακόμη και σε τύφλωση.

Για όσο χρόνο είναι παρούσες οι φυσαλίδες είναι
δυνατό να μεταδοθεί ανεμοβλογιά σε άτομα που δεν
έχουν νοσήσει στο παρελθόν. Αν και στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις η νόσος είναι αυτοπεριοριζόμενη και
ο πόνος υποχωρεί με την επούλωση του εξανθήματος,
σε ένα ποσοστό παραμένουν χρόνιες επιπλοκές -

ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες (έως το 20% των πα-
σχόντων από έρπητα ζωστήρα άνω των 50 ετών). Η
συχνότερη και σημαντικότερη από αυτές είναι η με-
θερπητική νευραλγία, δηλαδή ο μακροχρόνιος νευ-
ροπαθητικός πόνος διάρκειας άνω των 30 ημερών,
που προκαλείται ακόμη και από πολύ ήπια ερεθίσμα-
τα, όπως η αφή των ρούχων ή ένα ελαφρύ αεράκι.

Μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμη και χρόνια και
οι επιπτώσεις του είναι πολύ σοβαρές, γιατί διαταράσ-
σουν τον ύπνο, την ψυχική υγεία, την εργασία, την κοι-
νωνική ζωή και γενικότερα την ποιότητα ζωής, ενώ
επιπλέον μπορεί να είναι δύσκολο να θεραπευτεί. Εν-
δονοσοκομειακή αντιμετώπιση συστήνεται σε σοβα-
ρές καταστάσεις, όπου υπάρχει προσβολή του οφθαλ-
μού, του κεντρικού νευρικού συστήματος ή διάχυτη
προσβολή, όπως στην περίπτωση ανοσοκατεσταλμέ-
νων ασθενών. Προληπτικά συστήνεται εμβολιασμός
στους ενήλικες ηλικίας 60-75 ετών, ενώ σε πολύ ευ-
παθείς ομάδες μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια ανο-
σοσφαιρίνη έπειτα από έκθεση στον ιό.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η παθολόγος Χριστίνα Κωτσόγιαννη
μιλάει για τα συμπτώματα, τον πόνο
και τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής
από την ιογενή νόσο

Η διάγνωση και η θεραπεία 
Η διάγνωση είναι κλινική και στηρίζεται στο
ιατρικό ιστορικό και την ιατρική εξέταση του
ασθενούς. Η εργαστηριακή ανίχνευση του
ιού γίνεται με μοριακή ανίχνευση PCR από
δείγμα φυσαλίδων ή αίματος μόνο σε άτυ-
πες περιπτώσεις που αφορούν κυρίως ανο-
σοκατεσταλμένους ασθενείς. Η θεραπεία
είναι κυρίως συμπωματική και ανακουφι-
στική με κομπρέσες αλουμινόνερου και το-
πικές λοσιόν καλαμίνης. Η χρήση κορτιζό-
νης είναι αμφιλεγόμενη, ενώ ο πόνος αντι-
μετωπίζεται με μη στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη φάρμακα, οπιοειδή, αντιεπιληπτικά ή
αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Ειδική αντιιική
θεραπεία δίδεται για μείωση της διάρκειας
του εξανθήματος και του νευροπαθητικού
πόνου και για να είναι αποτελεσματική πρέ-
πει να ξεκινήσει εντός 72 ωρών από την εμ-
φάνιση του εξανθήματος.

Ε Ρ Π Η Σ  Ζ Ω Σ Τ Η Ρ Α Σ

Όσο τα χρόνια περνούν 
τόσο ο κίνδυνος σοβαρεύει 



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)
Η θετική στάση σήμερα της Σελήνης και του
Άρη, απέναντι στο δικό σας ζώδιο, θα σας
βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα με θέματα που
αφορούν την προσωπική σας ζωή. Ίσως να
φλερτάρετε ή να νιώσετε την ανάγκη να ανε-
βάσετε την ψυχολογία σας μέσα από ανάλα-
φρες συζητήσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε αρκετά έτοιμοι να αναλάβετε και-
νούργιες εργασιακές συνθήκες, να ανοίξε-
τε νέους ορίζοντες, επαγγελματικούς αλ-
λά και προσωπικούς. Ο άσος σήμερα στο
μανίκι σας είναι ένα χρηματικό κέρδος ή
μια αγορά που θα είναι αρκετά επιτυχής. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι Δίδυμοι της πρώτης μέρας θα κάνετε μια
σημαντική γνωριμία, ή ένα σημαντικό πρό-
σωπο θα σας ευνοήσει κυρίως στα επαγγελ-
ματικά σας. Εσείς του τρίτου δεκαημέρου
μην αφήσετε μια ευκαιρία να πάει χαμένη. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα νιώσετε επιτέλους ότι κάτι αλ-
λάζει προς το καλύτερο, ενώ οι συνθήκες
που θα επικρατήσουν θα βοηθήσουν να έχε-
τε και την καλύτερη ψυχολογία. Ένα οικο-
νομικό θέμα θα έχει καλό αποτέλεσμα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η Σελήνη στο δικό
σας ζώδιο, στο τρίτο δεκαήμερο, γίνεται
πιο αισιόδοξη και γεμίζει με θετική ενέρ-
γεια τη μέρα σας. Όσοι έχετε γεννηθεί την
πρώτη μέρα, θα έχετε μια γνωριμία ή μια
ευχάριστη εξέλιξη στη μέρα σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αν και έχετε λίγη γκρίνια αυτές τις μέρες,
σήμερα θα έχετε να ασχοληθείτε με κάτι ευ-
χάριστο. Μπορεί να πάρετε μια επιβράβευ-
ση μέσα από τα επαγγελματικά σας, αλλά
επίσης θα ασχοληθείτε με τη διαμόρφωση
του σπιτιού σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, οι ευκαιρίες να
συναντήσετε αγαπημένα σας πρόσωπα,
να επικοινωνήσετε και να μετακινηθείτε
είναι στο μενού της μέρας αυτής. Ίσως,
μάλιστα, να μιλήσετε με πρόσωπο που
είχατε για πολύ καιρό να μάθετε νέα του. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια οικονομική διευκόλυνση θα σας κάνει
να είστε χαλαροί με τις γενικότερες υποχρε-
ώσεις σας. Φροντίστε να ανανεώσετε τον
χώρο σας, να μιλήσετε με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα και να απομακρυνθείτε από τοξι-
κές συμπεριφορές. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στο τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα
ενεργοποιεί τη θετική πλευρά σας, είναι
μια καλή στιγμή που θα σας δώσει τη δυ-
νατότητα να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας,
ακόμη και να μην είναι εύκολα στο μάτι και
τις δυνατότητες των άλλων. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε νέες
καταστάσεις, είτε συναισθηματικές εί-
τε υλικές και επαγγελματικές. Βέβαια,
μην έχετε υπεραισιοδοξία και προπάν-
των μη νιώθετε λάθος πράγματα, που
θα σας βάλουν σε συναισθηματικούς
μπελάδες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με την είσοδο του Ήλιου στο δικό σας
ζώδιο, αρχίζει η περίοδος των γενε-
θλίων σας, οπότε θα στραφούν τα φώ-
τα απάνω σας, είτε θετικά είτε για δύ-
σκολους λόγους. Εσείς που έχετε γεν-
νηθεί σαν σήμερα θα έχετε μια γενέ-
θλια χρονιά με πολλές ευκαιρίες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια μέρα με αρκετές επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις, που σίγουρα θα μπορέσετε να
τις φέρετε εις πέρας. Ο Ήλιος πλέον στο
δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι φροντίζει την
υγεία σας, αλλά θα σας δοθούν οι ευκαι-
ρίες να ψάξετε στα κρυφά σημεία του υπο-
συνείδητού σας. 
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OΉλιος περνά στο ζώδιο του Υδροχόου, κάνοντας
ένα υπέροχο τρίγωνο με τον Βόρειο Δεσμό, μια
θετική στιγμή για τους Υδροχόους, Δίδυμους και
Ζυγούς της πρώτης μέρας. Η Σελήνη στο τρίτο

δεκαήμερο του Λέοντα δέχεται επίσης μια θετική όψη
με τον Άρη και ενεργοποιεί τη συναισθηματική ζωή
των Τοξοτών και των Λεόντων του τρίτου δεκαημέρου.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Σ
ε ένα βαρύ και ασήκωτο ερώτημα
προσπαθούν να απαντήσουν τα τε-
λευταία 24ωρα κυβέρνηση και ειδι-
κοί: Γιατί ενώ παρατηρείται καθημε-

ρινή, φθίνουσα πορεία των ημερήσιων κρου-
σμάτων, οι θάνατοι αυξάνονται και μάλιστα σε
επίπεδα που ανεβάζουν την Ελλάδα πολύ ψηλά
στη λίστα των χωρών-μελών της ΕΕ; 

Σύμφωνα με τους λοιμωξιολόγους, η εξέλιξη
της πανδημίας παραμένει αβέβαιη εξαιτίας των
πολλών ασυμπτωματικών φορέων και της δυ-
ναμικής του ιού. Διαπιστώνεται ταυτόχρονα μια
σημαντική μετακίνηση των νέων κρουσμάτων
στις μεγαλύτερες ηλικίες. Παράλληλα, η ταυτό-
χρονη παρουσία των δύο μεταλλάξεων -της
Όμικρον και της Δέλτα- συντηρεί την αυξημένη
πίεση στο ΕΣΥ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η
διασπορά της Όμικρον στην κοινότητα είναι
πάνω από 80%, οι μισές από τις νοσηλείες προ-
έρχονται από τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία προ-
καλεί βαρύτερη νόσηση και ασκεί μεγαλύτερη
πίεση στις ΜΕΘ.

Τα στοιχεία που έρχονται από τα νοσοκομεία
μας δείχνουν ότι 7 στους 10 νοσηλευόμενους
είναι ηλικίας άνω των 55 ετών και οι περισσό-
τεροι από το 85% των ασθενών που χρειάζονται
μηχανική υποστήριξη της αναπνοής είναι
ανεμβολίαστοι.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι -έστω και με
την απειλή του προστίμου των 100 ευρώ- το 90%
των συμπολίτες μας άνω των 60 ετών έχει πλέ-
ον εμβολιαστεί.

Στη δημόσια συζήτηση που γίνεται μέσω των
ΜΜΕ η πλειονότητα των ειδικών, αναζητώντας
την αιτία των αυξημένων θανάτων, στάθηκε
χθες στη γήρανση του πληθυσμού της χώρας.
Στο γεγονός δηλαδή ότι ο αριθμός των Ελλήνων
πολιτών άνω των 60 ετών κινείται πολύ πάνω
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο - φαινόμενο που,
σημειωτέον, δεν έχει πάρει τη θέση που του
αξίζει στον δημόσιο διάλογο.

Είναι όμως μόνον αυτός ο λόγος; Οι πολίτες
είναι επιφυλακτικοί. Το ίδιο και αρκετοί κυβερ-
νητικοί, όπως και επιστήμονες. Όλοι τους συμ-
φωνούν ότι το ερώτημα δεν μπορεί να απαντη-
θεί μονοδιάστατα, γιατί οι αιτίες είναι πολυπα-
ραγοντικές. Έπειτα από δύο ατελείωτα χρόνια
πανδημίας βγήκαν κάποια συμπεράσματα που
ίσως βοηθήσουν στην απάντηση του αγωνιώ-
δους ερωτήματος.

Πρώτον, ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών -
κάτω των 60 ετών- παραμένει ανεμβολίαστο,
παρά τις εργώδεις προσπάθειες της Πολιτείας
να το πείσει να το πράξει για να προστατεύσει
την ίδια του τη ζωή.

Δεύτερον, διότι πολλοί από τους ασθενείς, ιδι-
αίτερα στις πιο ευάλωτες κατηγορίες, φοβούνται
να πάνε στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα, όταν
τελικά κάνουν εισαγωγή, να είναι πολύ αργά. 

Τρίτον, γιατί όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι της
συγκεκριμένης περιόδου αφορούν ουσιαστικά
τα απόνερα της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία
ήταν πολύ πιο επιθετική απ’ όσο δείχνει η νέα
μετάλλαξη Όμικρον.

Τέταρτον, διότι και στο ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό της χώρας υπάρχει σωρευμένη
κόπωση, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά
τις ανθρώπινες αντοχές. Δεν πάει πολύς καιρός
από τότε που διευθυντής κλινικής Covid λιπο-
θύμησε μπροστά στις κάμερες από την εξάντ-
ληση και την αϋπνία.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα -και έχει πά-
ρει τα εύσημα διεθνώς για αυτό- διαθέτει ένα
από τα καλύτερα συστήματα εμβολιασμού παγ-
κοσμίως. Τα ποσοστά εμβολιασμού του γενι-
κού πληθυσμού ωστόσο υπολείπονται σημαν-
τικά άλλων χωρών, όπως πχ της Πορτογαλίας,
που έχει πείσει το 87% και πλέον των πολιτών
της να εμβολιαστεί.

Όλα τα παραπάνω, μεμονωμένα ή συνδυα-
σμένα, δεν αρκούν για να πάρει τις απαντήσεις
που ζητεί ο μέσος πολίτης.

Είναι δουλειά των ειδικών. Και κατά την ταπεινή
μας άποψη χρειάζεται να την κάνουν άμεσα. Πα-
ράλληλα με το βαρύ φορτίο που έχουν επωμιστεί
στα χρόνια της πανδημίας. Να σκύψουν το κεφάλι
πάνω από τα στοιχεία, τα συγκριτικά και τα προ-
γνωστικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους
και να καταλήξουν σε απαρίθμηση των λόγων,
που κατά την εκτίμησή τους έχουν οδηγήσει στην
εκατόμβη των νεκρών, συνυπολογίζοντας βέβαια
και έναν ακόμη παράγοντα που ενισχύθηκε στην
περίοδο της πανδημίας: τις ενδονοσοκομειακές
λοιμώξεις.

Και όταν καταλήξουν, να ενημερώσουν άμε-
σα την Πολιτεία, μαζί με τις προτάσεις τους.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Τι φταίει για τους τόσο 
αυξημένους θανάτους; 

Έπειτα 
από δύο ατελείωτα
χρόνια πανδημίας

βγήκαν κάποια
συμπεράσματα που

ίσως βοηθήσουν
στην απάντηση του

αγωνιώδους
ερωτήματος
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