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Ε
ξελίξεις, που φτάνουν μέχρι την επόμενη
ημέρα στο Προεδρικό Μέγαρο, δρομολογεί η
παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλί-

δη. Αν και στο παρασκήνιο σοβούσε η κόντρα του επικε-
φαλής της κυπριακής διπλωματίας με τον πρόεδρο του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, η απόφαση του μέχρι πρότι-
νος ΥΠΕΞ ήρθε με τη λογική του ντόμινο λόγω της πρω-
τοβουλίας του προέδρου του κόμματος να ανοίξει τις
διαδικασίες για την εκλογή του υποψήφιου στις επερ-
χόμενες προεδρικές εκλογές, στη σκιά της αποχώρη-
σης του Ν. Αναστασιάδη.  

«Θέλω να επαναλάβω την άποψή μου ότι η ενεργο-
ποίηση των σχετικών εσωκομματικών διαδικασιών για
τις προεδρικές εκλογές του 2023, πολύ πέραν του ενός
έτους από τη διεξαγωγή τους, επηρεάζει αρνητικά την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που ως

Πολιτεία και κοινωνία καλούμαστε να διαχειριστούμε,
όπως επίσης την υλοποίηση και ολοκλήρωση του κυ-
βερνητικού έργου», προλόγισε την παραίτησή του ο Ν.
Χριστοδουλίδης, με τα βέλη να κατευθύνονται προς τον
πρόεδρο του ΔΗΣΥ, για να καταλήξει πως «σε σχέση με
τις προεδρικές εκλογές του 2023 θα προβώ σε ανακοι-
νώσεις όταν λάβω τις τελικές μου αποφάσεις. Παραμέ-
νω ενεργός και παρών όπως ήμουν εξαρχής. Όχι μέσα
σε χρονοδιαγράμματα που επέβαλαν μεθοδεύσεις άλ-
λων, των οποίων τις φιλοδοξίες σέβομαι απόλυτα και
έχουν κάθε δικαίωμα να τις έχουν, όπως δικαίωμα έχω
και εγώ, και εσείς, και ο κάθε πολίτης της Κυπριακής
Δημοκρατίας».

Νίκος Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ Νεοφύτου έριζαν
εδώ και καιρό τόσο για την πρωτοκαθεδρία στον Δημο-
κρατικό Συναγερμό όσο και για την… αφετηρία της δια-
δοχής Αναστασιάδη. Ο πρώτος, στενός συνεργάτης του

Κύπριου Προέδρου, διατέλεσε και διευθυντής του πολι-
τικού γραφείου του πριν από τις διαδοχικές υπουργο-
ποιήσεις του. Ο δεύτερος, με ισχυρή βάση στα πολιτικά
όργανα του κόμματος. Η αρχικά αρμονική συνύπαρξη
εξελίχθηκε σε αδυσώπητη σύγκρουση. 

Τώρα, το ενδεχόμενο να κατέλθουν δύο υποψήφιοι
από την ίδια μήτρα μοιάζει πολύ πιθανό, επηρεάζοντας
βέβαια και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου. Ο
κ. Χριστοδουλίδης παραιτείται από τη θέση του υπουρ-
γού κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο, ώστε να διαπιστώσει
τις πιθανότητες που θα συγκέντρωνε η υποψηφιότητά
του. Και από την άλλη ο κ. Νεοφύτου ισχυροποιεί τη θέ-
ση του στο κόμμα για να κατέβει με την πλήρη στήριξη
του μηχανισμού. Και πάνω σε αυτό το σκηνικό τοποθε-
τούνται τα άλλα κόμματα, που βλέπουν τον μέχρι χθες
κυρίαρχο του πολιτικού παιχνιδιού να «σπάει» στα δύο,
έναν και πλέον χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές.
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Μ
έχρι πρότινος, από την εκλο-
γή του Νίκου Ανδρουλάκη
στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και
εντεύθεν, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης είχε κάνει ανοίγματα. Είχε εκφρά-
σει την ελπίδα του το κόμμα της ελάσσο-
νος αντιπολίτευσης να κάνει ουσιαστική
κριτική σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε
συμπέσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη
Βουλή μετά την ψήφιση του Προϋπολογι-
σμού και του είχε πει να τα πουν μετά τις
γιορτές και γενικώς... επεδείκνυε μια διά-
θεση συγκατάβασης έναντι του new kid
on the block, όπως όρισε τον Νίκο Αν-
δρουλάκη ο σύμβουλος Επικοινωνίας
Γιάννης Λούλης σε πρόσφατο άρθρο του.

Χθες όμως ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου έριξε μια διόλου
τυχαία τροχιοδεικτική βολή προς τη μεριά
του Κινήματος Αλλαγής, με φόντο την
απουσία ανακοίνωσης εκ μέρους της Χα-
ριλάου Τρικούπη για τα «κηδειόχαρτα» σε
βάρος του πρύτανη του ΑΠΘ Νίκου Πα-
παϊωάννου. «Θα έπρεπε το σύνολο του πο-
λιτικού κόσμου να πάρει πολύ καθαρή θέ-
ση. Να σταματήσει να κρύβεται. Να κατα-
δικάσει καθαρά τέτοιου είδους απειλές.
Να καταδικάσει αυτές τις τραμπουκικές
συμπεριφορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά
αποφεύγει να μιλήσει καθαρά. Δεν μας
προκαλεί εντύπωση ότι ούτε και τώρα μί-
λησε. Θα περιμέναμε από το ΚΙΝΑΛ - ΠΑ-
ΣΟΚ να βρει δυο λέξεις να πει, να πάρει
μια καθαρή θέση απέναντι σε ένα θέμα
που σχετίζεται πάρα πολύ έντονα με την
ελευθερία λειτουργίας του πανεπιστημί-

ου, με τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και με
την τήρηση της νομιμότητας», υπογράμμι-
σε ο κ. Οικονόμου. 

Το «καρφί» για την καμπάνια
Η πρώτη βολή σε βάρος του ΠΑΣΟΚ δεν

ήταν και η μόνη. Χθες ο διευθυντής του
Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός
και μέλος του πρωινού καφέ στο Μαξίμου
άφησε αιχμές για την πρωτοτυπία της καμ-
πάνιας του ΚΙΝΑΛ για τον εμβολιασμό, κα-
θώς ένα πόστερ απεικόνιζε ένα ζευγάρι να
φιλιέται, όπως είχε κάνει και η γαλλική
κυβέρνηση. «Κάθε προσπάθεια συστρά-
τευσης στην εθνική προσπάθεια από την
αντιπολίτευση είναι θετική, ασχέτως του
βαθμού πρωτοτυπίας της... Αριστερά η
καμπάνια του ΠΑΣΟΚ (Ιανουάριος 2022),
δεξιά η καμπάνια της γαλλικής κυβέρνη-
σης (Ιούλιος 2021)», έγραψε ο κ. Ρωμανός,
αντιπαραβάλλοντας τις δύο φωτογραφίες
και προκαλώντας την οργή στελεχών του
ΠΑΣΟΚ και στενών συνεργατών του Νίκου
Ανδρουλάκη, όπως ο Παναγιώτης Βλάχος
και η Ειρήνη Κωστάκη.

Το τέλος του... μήνα του μέλιτος, βεβαί-
ως, δεν έχει να κάνει με κάποια απόπειρα
ταύτισης του ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και
στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχουν αρκετοί
που πιστεύουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης δοξά-

ζεται κρυπτόμενος, χωρίς να παρεμβαίνει
ενεργά στην πολιτική αντιπαράθεση με
καθαρές θέσεις. Η βασική αιτία του νέου
μετώπου έχει να κάνει με τον κεντρώο χώ-
ρο. Με βάση τις κυλιόμενες μετρήσεις, το
ΚΙΝΑΛ μοιάζει κάπως να χάνει τη δυναμι-
κή των πρώτων ημερών μετά την εκλογή
Ανδρουλάκη, παραμένοντας όμως σε δι-
ψήφια περιοχή. Από την άλλη, η ΝΔ είναι
στην περιοχή του 33%-34% και με την ανα-
γωγή πλησιάζει τον πήχη της αυτοδυνα-
μίας, που είναι περίπου στο 38%. Επιδιώκει
συνεπώς με χτυπήματα και... διλήμματα
προς τη Χαριλάου Τρικούπη να ορθώσει
διαχωριστικές γραμμές, στέλνοντας μήνυ-

μα στους κεντρογενείς ψηφοφόρους, οι
οποίοι μπορεί να τείνουν ευήκοα ώτα και
προς τη μεριά Ανδρουλάκη.
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Με αυστηρότερο πρωτόκολλο λόγω Όμικρον ξανανοίγει η Βουλή
Στη σκιά της μετάλλαξης Όμικρον επαναλειτουργεί από

σήμερα η Βουλή, με τις αρμόδιες Αρχές να επεξεργάζονται
αναπροσαρμογή του πρωτοκόλλου λειτουργίας για την ανά-
σχεση της διασποράς. Εξάλλου πολλοί εκπρόσωποι του ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου, ανάμεσά τους ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρας, ο υπουργός Κ. Τσιά-
ρας, ο Ανδρ. Λοβέρδος και ο Ν. Παππας, νόσησαν τις μέρες
των γιορτών από κορονοϊό και οι φόβοι εντείνονται μετά τις
εκτιμήσεις των ειδικών ότι η πανδημία θα κορυφωθεί τις
επόμενες μέρες. Επί της ουσίας, αυτό που σχεδιάζεται είναι
η επιστροφή στα αυστηρότερα πρωτόκολλα που ίσχυαν και
παλαιότερα με μείωση των παρόντων βουλευτών στην Ολο-

μέλεια και στις επιτροπές, διεύρυνση των συνεδριάσεων
μέσω webex αλλά και ενίσχυση της επιστολικής ψήφου,
που ούτως ή άλλως ισχύει και σήμερα. Ο πρόεδρος της Βου-
λής αναμένει την εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας
προκειμένου να συζητηθεί στην επικείμενη Διάσκεψη των
Προέδρων, ενώ την τρέχουσα εβδομάδα δεν έχουν προ-
γραμματιστεί συνεδριάσεις στην Ολομέλεια, γεγονός που
αφήνει χρονικά περιθώρια για εξειδίκευση των περαιτέρω
μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που εξετάζον-
ται προς άμεση εφαρμογή στη Βουλή για την υγειονομική
προστασία βουλευτών και εργαζομένων είναι:
� Τηλεργασία έως 50% για τους υπαλλήλους της Βουλής αλ-

λά και εφαρμογή των πρωτοκόλλων για αντιμετώπιση της
επαφής των υπαλλήλων με κάποιο κρούσμα.

� Μείωση του αριθμού των βουλευτών στην Ολομέλεια κά-
τω από 200, όπως τόνιζαν έμπειροι κοινοβουλευτικοί πα-
ράγοντες.

� Ενίσχυση των ομιλιών των βουλευτών μέσω webex. «Θα
γίνει και πάλι ισχυρό το webex», υπογράμμιζαν χαρακτη-
ριστικά συνεργάτες του προέδρου της Βουλής.

� Διεύρυνση της επιστολής ψήφου, προκειμένου κατά τη
διάρκεια των ονομαστικών ψηφοφοριών να μην υπάρ-
χουν 300 βουλευτές ταυτόχρονα στην αίθουσα της Ολο-
μέλειας.

Τι κρύβεται πίσω από τη διπλή
επίθεση στη Χαριλάου
Τρικούπη και το μήνυμα στους
κεντρογενείς ψηφοφόρους

Ν Δ  -  Κ Ι Ν Α Λ

Από τα «μέλια»
στα... μαχαίρια
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Αποφάσεις την Τετάρτη 
για μουσική ξανά στην 
εστίαση και περισσότερους
φιλάθλους στα γήπεδα

Σε μια συγκινητική τελετή στο Μουσείο Ακρόπολης, με πολλά μηνύματα
κυρίως προς τη Βρετανία, επέστρεψε στην πατρίδα του το περίφημο θραύ-
σμα Fagan, το οποίο έστειλε στη χώρα μας το Μουσείο Antonino του Πα-
λέρμο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να δώσει έμφαση
στη σημειολογία της περίστασης, έστειλε για ακόμη μια φορά μήνυμα στο
Βρετανικό Μουσείο, λέγοντας ότι ανοίγει ο δρόμος έτσι ώστε και άλλα μου-
σεία να μπορέσουν να κινηθούν στην αντίστοιχη κατεύθυνση: «Θα πρέπει
να αντιληφθεί (σ.σ.: το Βρετανικό Μουσείο) ότι έχει έρθει ο καιρός τα Μάρ-
μαρα του Παρθενώνα, τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα σε συνθήκες που
λίγο πολύ είναι όλες γνωστές, να επιστρέψουν πια εδώ στο φυσικό τους
σπίτι, να επανενωθούν με τα υπόλοιπα Μάρμαρα, τα οποία εκτίθενται σε
αυτό το θαυμάσιο μουσείο, έτσι ώστε ο κάθε επισκέπτης να μπορεί να θαυ-
μάσει αυτό το υπέροχο μουσείο πολιτιστικής κληρονομιάς στην ολότητά
του». Ο πρωθυπουργός μάλιστα κάλεσε όποιον έχει αμφιβολίες για την ορ-
θότητα του αιτήματός μας να επισκεφθεί το μουσείο, ώστε να μπορέσει και
ο ίδιος να συνειδητοποιήσει πως όντως μιλάμε για ένα μοναδικό μνημείο
που διαμελίστηκε με βίαιο τρόπο πριν από 200 χρόνια και το οποίο «καλεί»
για την επανένωσή του υπό το αττικό φως, για να μπορεί έτσι να επικοινω-
νήσει με τον Παρθενώνα. 

Το θραύσμα Fagan ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Προς χαλάρωση των μέτρων αν...
Τ

ην Τετάρτη 12 Ιανουαρίου δεν απο-
κλείεται να δούμε χαλάρωση των
μέτρων που αποφασίστηκαν και τέ-
θηκαν σε ισχύ λίγο πριν από την

Πρωτοχρονιά. Άλλωστε, είναι η μέρα που θα
συνεδριάσει η επιτροπή ειδικών και, όπως εί-
πε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου, θα εισηγηθούν στην κυβέρνηση
και εκείνη θα σταθμίσει τις προτάσεις και θα
κάνει ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύ-
θυνση είναι μονόδρομος, καθώς τα μέτρα που
εφαρμόζονται έχουν ημερομηνία λήξης και
είναι η 16η Ιανουαρίου. Πληροφορίες της «P»
αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να αποφασι-
στεί η αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα και
να αρθεί ο περιορισμός των 1.000 θεατών.

Επίσης, θεωρείται πιθανό να επανέλθει μεν
η μουσική στη διασκέδαση, αλλά να μην αλλά-
ξουν τα μέτρα που θέλουν μόνο καθήμενους
σε εστίαση και διασκέδαση και ωράριο λει-
τουργίας έως τα μεσάνυχτα. 

Οι πρώτες ενδείξεις για τις προθέσεις κυ-
βέρνησης και ειδικών θα φανούν από τη ση-
μερινή συνεδρίαση και βέβαια πάντα με την
επιφύλαξη ότι θα το επιτρέπουν τα επιδημιο-
λογικά στοιχεία.

Και όλα αυτά ενώ δεν έχει αποτιμηθεί πλή-
ρως το άνοιγμα των σχολείων που μετρούν
ήδη χιλιάδες κρούσματα. 

Δικαίωση με τα σχολεία
Αυτό που τονίζεται με έμφαση από κυβερ-

νητικά στελέχη είναι ότι το άνοιγμα των σχο-
λείων αποκάλυψε κρούσματα που δεν θα εί-
χαμε εντοπίσει χωρίς το testing κι έτσι θωρα-
κίζονται και οι άλλοι μαθητές και η κοινωνία
ολόκληρη.

Σημειώνουν ότι από τη μία τα όποια προ-
βλήματα με τα τεστ καλύφθηκαν αμέσως αλλά
και ότι το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανα-
πλήρωση των κενών των εκπαιδευτικών που
νοσούν τέθηκε αμέσως σε ισχύ με προσλή-
ψεις, τηλεκπαίδευση όπου χρειαστεί αλλά και
αναδιάταξη προσωπικού και ωραρίου. Παρά
τις δυσκολίες, όπως παντού στον κόσμο, έτσι

και στην Ελλάδα οι μαθητές επιστρέφουν στη
γνώση και οι εκπαιδευτικοί μας στο λειτούρ-
γημά τους. Μάλιστα, την πρώτη μέρα μαθημά-
των, χάρη στο σύστημα των μαζικών τεστ, εν-
τοπίστηκαν πάνω από 15.000 κρούσματα κο-
ρονοϊού, τα οποία διαφορετικά θα κυκλοφο-
ρούσαν στην κοινότητα μεταδίδοντας πολύ
πιο εύκολα τον ιό.

Στην ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία ανα-
φέρθηκε και ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή
του: «Θέλω να υπογραμμίσω ότι η πατρίδα μας
είναι στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη σε ερ-
γαστηριακούς και αυτοδιαγνωστικούς ελέγ-
χους. Μέχρι τώρα έχει οργανώσει και διαθέ-
σει 94 εκατομμύρια τεστ σε 7,8 εκατομμύρια
πολίτες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μαζί
με τους εμβολιασμούς είναι η καλύτερη
απάντηση στην πανδημία και ειδικά στη με-
τάλλαξη “Ο”. Για αυτό και το πρόγραμμα παρα-

κολούθησης της δημόσιας υγείας συνεχίζεται
σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι σίγουρο ότι τις
επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν κάποια
προβλήματα. Όμως, θα είναι μικρότερα από
το κέρδος που θα έχουν η κοινωνία, οι γονείς
και κυρίως τα παιδιά μας. Με το σαφές αλλά
και ευέλικτο σχέδιο της Πολιτείας, τη συμπα-
ράσταση των εκπαιδευτικών και την κατανόη-
ση όλων, σήμερα κάνουμε ένα βήμα μπροστά.
Τα ανοιχτά σχολεία μπορούν να γίνουν προάγ-
γελος και της ανοιχτής κοινωνίας».

Υποχρεωτικός εμβολιασμός 
Στις 16 Ιανουαρίου λήγει και η προθεσμία

για τους άνω των 60 να κλείσουν ραντεβού για
τον εμβολιασμό τους. Από την επομένη τα
πρόστιμα θα πέφτουν σαν βροχή. Η εκτεταμέ-
νη διασπορά της Όμικρον στους ανεμβολία-
στους οδηγεί την κυβέρνηση να φέρει στο
τραπέζι τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και
στους άνω των 50.

Η υποχρεωτικότητα πλέον έχει δρομολογη-
θεί, καθώς με την ΚΥΑ που δόθηκε στη δημο-
σιότητα από την 1η Φεβρουαρίου θα λογίζον-
ται ως ανεμβολίαστοι όσοι δεν έχουν κάνει
και την τρίτη δόση ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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Σε νομοθετικούς ρυθμούς επιστρέφει η Βουλή μετά
τη δεκαπενθήμερη κοινοβουλευτική ανάπαυλα των
γιορτών, με την κυβέρνηση να φουλάρει τις μηχανές της
για τα κρίσιμα νομοσχέδια που πρέπει να ψηφιστούν τη
νέα χρονιά. 

Το πρώτο σοβαρό νομοσχέδιο που θα μπει προς επε-
ξεργασία είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος, που αποσκοπεί
στην επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών ανα-
φορικά με τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων. Ο στόχος
είναι να παρέχει στήριξη στους επιχειρηματίες, προ-
ωθώντας μεταρρυθμίσεις που μέχρι τώρα σκόνταφταν
στη γραφειοκρατία. 

Όπως τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, η κυβέρνη-
ση επιδιώκει να δημιουργήσει εργαλεία για να φέρει
ακόμα περισσότερες επενδύσεις στη χώρα το 2022, ση-
μειώνοντας ότι κατά το 2021 η Ελλάδα βρέθηκε στις
πρώτες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ σε ό,τι αφορά
τις επενδύσεις. 

Ένα ακόμη σημαντικό νομοσχέδιο αφορά τον πολυα-
ναμενόμενο νέο Κλιματικό Νόμο, νομοσχέδιο για το
οποίο είχε δεσμευθεί προσωπικά ο πρωθυπουργός, κα-
θώς οι απολήξεις του σχετίζονται με τις συνέπειες της
κρίσης στις μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές από
τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Ο νόμος βρίσκεται
ακόμη στη διαβούλευση και θα παραμείνει εκεί για ακό-
μη δύο εβδομάδες, και η παράταση δόθηκε προκειμέ-
νου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος στους ενδιαφερό-

μενους και σε όλους τους θεσμικούς φορείς που συμμε-
τέχουν στη διαδικασία να υποβάλουν τις προτάσεις τους
επί των διατάξεων του νομοθετήματος.

Η Βουλή βρίσκεται εν αναμονή των νομοθετικών ρυθ-
μίσεων για τον καινούργιο ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες από το ΥΠΟΙΚ, η νέα κλίμακα για τον υπολογισμό
του ΕΝΦΙΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής
της και προς τα τέλη Ιανουαρίου θα πάρει τον δρόμο
προς τη Βουλή. Τέλος, μέσα στις επόμενες ημέρες ανα-
μένονται τα πορίσματα των κομμάτων για την εξεταστική
επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη λίστα Πέτσα. Οι προ-
τάσεις αναμένεται να μη συγκλίνουν μεταξύ τους, κα-
θώς σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ θα αναφέρει πως
δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη στην υπόθεση των
λιστών Πέτσα και της Opinion Poll, ενώ το πόρισμα του
ΣΥΡΙΖΑ θα περιγράφει ότι από τα στοιχεία προκύπτει η
ύπαρξη σαφών πολιτικών ευθυνών στην υπόθεση της
κρατικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ.

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Τα πρώτα νομοσχέδια του 2022 που θα «τρέξει» η κυβέρνηση

Ο
αριθμός των χθεσι-
νών κρουσμάτων
στα παιδιά, που την
πρώτη ημέρα επα-

ναλειτουργίας των σχολείων
ξεπέρασε άτυπα τις 15.000,
επέφερε και πάλι πληθώρα αν-
τιδράσεων στους κόλπους της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
αλλά κυρίως στους πολίτες που,
κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, «εκτός από
την αγωνία για την υγεία των
παιδιών τους από την εξέλιξη
της Covid, έχουν να αντιμετωπί-
σουν και το επιτελικό μπάχαλο
της κυβέρνησης». 

Η αξιωματική αντιπολίτευση
διαμηνύει σε υψηλούς τόνους
πως η κυβέρνηση εφαρμόζει
πια την ανοσία της αγέλης, συ-
νεχίζοντας να αρνείται τη δωρε-
άν συνταγογράφηση των μορια-
κών και των rapid tests καθώς
και «να αλλάξει το εγκληματικό
πρωτόκολλο 50%+1, που το μό-
νο που διασφαλίζει είναι ακραία
διασπορά όχι μόνο στα σχολεία
αλλά και στα σπίτια και σε όλη
την κοινότητα». 

«Τι νομίζουν ότι κάνουν; Συ-
νεχίζουν ιδεοληπτικά να αφή-
νουν έκθετους τους πολίτες
στην υγειονομική πανδημία και
στην πανδημία της ακρίβειας.
Μπορεί ένας γονιός να πληρώ-
νει τόσα λεφτά για το PCR; Πόσα
θα πρέπει να πληρώσει σήμερα
μια οικογένεια που το παιδί της
διαγνώστηκε θετικό; Ξέρουν τι
διασπορά θα υπάρξει τις επόμε-
νες ημέρες; Δεν συζητάμε για
τους γιατρούς και τα νοσοκο-
μεία, αυτή είναι η πάγια πονε-
μένη ιστορία που χρεώνεται ξε-

κάθαρα στην ιδεοληπτική τους
εμμονή να μην κάνουν προσλή-
ψεις γιατρών και νοσηλευτών.
Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα»,
αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. 

Την ίδια ώρα, το αίτημα για τη
διεξαγωγή εθνικών εκλογών
υφίσταται και καλλιεργείται μά-
λιστα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο
Γιάννη Ραγκούση να υποστηρί-
ζει σε πρόσφατες δηλώσεις του
πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εκλογές,
όπως οι εκλογές που εν μέσω
πανδημίας πραγματοποιήθηκαν

στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, ή σε
ελληνικά κόμματα για την ανά-
δειξη της ηγεσίας τους. Εκλο-
γές για να προλάβουμε τα χει-
ρότερα. Εκλογές για να σταμα-
τήσει εδώ ο κατήφορος για τους
πολίτες. Εκλογές για να υπάρξει
μια εντελώς διαφορετική δια-
κυβέρνηση για τη δημόσια
υγεία, για το ΕΣΥ και το κοινωνι-
κό κράτος, για την προστασία
των χαμηλών και μεσαίων εισο-
δημάτων, για τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες που παράγουν
και δημιουργούν».

«Πλάκα» για 
το σενάριο της 
τριπλής κάλπης 
«Έχουν πλάκα» ήταν η ανάρτηση στο
Twitter του τομεάρχη Εσωτερικών του
ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη περί τετρα-
πλής και πενταπλής κάλπης με αφορ-
μή τις διαρροές για τριπλές εκλογές.
«Σενάριο τριπλών εκλογών στο όνομα
της σταθερότητας! Αν δεν προκύψει
σε τρίτη κάλπη, θα πάμε σε τέταρτη;
Πέμπτη; Η χώρα το βράδυ των εκλο-
γών θα έχει σταθερή προοδευτική κυ-
βέρνηση συνεργασίας με πρωθυ-
πουργό τον Τσίπρα. Συνεργασίες, έτσι
κυβερνώνται οι ευρωπαϊκές δημο-
κρατίες». 
Ο τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ
εκτιμά πως η επομένη των εκλογών
θα βρει τη χώρα με μια σταθερή προ-
οδευτική κυβέρνηση, στους κόλπους
της οποίας θα παντρευτούν υγιείς πο-
λιτικές συμμαχίες, από τον προοδευ-
τικό χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και
των αριστερών δυνάμεων αλλά και
των κινημάτων. Όπως συνέβη και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Με πρω-
θυπουργό, φυσικά, στην Ελλάδα τον
Αλέξη Τσίπρα».

ΣΥΡΙΖΑ: Το «τροπάριο» των
εκλογών για την πανδημία 



στον Ηλία Παλιαλέξη

Ο
πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτή-
των Δημήτρης Παπαστεργί-
ου ξεκαθαρίζει στην «Politi-

cal» ότι με πράσινες πολιτικές, αξιο-
ποίηση όλων των σύγχρονων χρημα-
τοδοτικών εργαλείων, εκπαίδευση,
αποτελεσματικό διάλογο και συνεργα-
σία μπορούν να επιτευχθούν τα καλύ-
τερα δυνατά αποτελέσματα, προκειμέ-
νου να αλλάξει η εικόνα των πόλεων. 

Ως δήμαρχος Τρικκαίων, ο κ. Παπα-
στεργίου εξηγεί με παραδείγματα τον
τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές πό-
λεις μπορούν να υποδεχθούν μια νέα
εποχή βιώσιμης ανάπτυξης, με όχημα
το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Ειδικότερα, μιλώντας για τις προ-
οπτικές που ανοίγονται για τις ελληνι-
κές πόλεις τη νέα εποχή, ο κ. Παπα-
στεργίου αναφέρει: «Με βάση τις προ-
βλέψεις του νέου εθνικού κλιματικού
νόμου, από το 2023, οι δήμοι πρόκειται
να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου κατά τουλάχιστον 10% για το έτος
2025 και 30% για το έτος 2030. Συνεχί-
ζουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες
για μείωση των εκπομπών, αλλά και
γενικότερα αναλαμβάνουμε πρωτο-
βουλίες για προστασία του περιβάλ-
λοντος». 

Εκσυγχρονισμός
«Οι σχεδιασμοί μας περιλαμβάνουν

αναλυτική απογραφή των ενεργει-
ακών καταναλώσεων και εκπομπών
CO2 σε όλο σχεδόν το φάσμα της δρα-
στηριότητας: στα δημοτικά κτίρια, στα
στάδια, στον δημοτικό φωτισμό, στις
δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης
και αποχέτευσης, στα δημοτικά οχή-
ματα κ.λπ. Η δε παρακολούθηση της
πορείας αυτών των καταναλώσεων γί-
νεται μέσω ετήσιας έκθεσης. Αυτό ση-
μαίνει ότι οφείλουμε να εκσυγχρονί-
ζουμε τις υποδομές μας, υλοποιώντας
πράσινες πολιτικές».

Τι δυνατότητες προκύπτουν από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας και με ποιους τρό-
πους μπορεί να καταστεί ευκαιρία το Green Deal; 
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρει: «Είναι σαφές

ότι η κοινωνία μας οφείλει να ανταποκρίνεται και
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην περιβαλ-
λοντική δράση. Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
χρηματοδοτικών εργαλείων, η στοχοθεσία έργων, η
εκπόνηση μελετών με βάση τη στοχοθεσία αυτή, η
συνεργασία μεταξύ των φορέων, ο διάλογος ανάμε-
σα στην κεντρική κυβέρνηση και την Αυτοδιοίκηση,
μπορούν να δώσουν καλύτερα, περισσότερα και πιο
γρήγορα αποτελέσματα. Είτε αυτό αφορά προγράμ-

ματα, για παράδειγμα, για αξιοποίηση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, είτε δράσεις για βελτίωση
της εξυπηρέτησης των πολιτών». 

Όσον αφορά τα κριτήρια για τις χρηματοδοτήσεις
και τη διάχυση των κονδυλίων προκειμένου να επι-
τευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, ο κ. Παπαστερ-
γίου ξεκαθαρίζει ότι σε κάθε περίπτωση «πρέπει να
εξασφαλιστεί και μια οριζόντια ανάπτυξη για όλους
τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Κατ’ αρχάς πρέ-
πει να εμβαθύνουμε στον διάλογο και τη συνεργασία.
Μεταξύ της κοινωνίας και των δήμων, των δήμων με-
ταξύ τους, των δήμων με τις περιφέρειες, της Αυτοδι-
οίκησης με την κεντρική κυβέρνηση. Επίσης, πρέπει
να αναλύουμε και να εμβαθύνουμε σε συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις και ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα,
η ανάγκη για έναν ορεινό δήμο είναι διαφορετική

από μια πρωτεύουσα ενός νομού και
διαφορετική από έναν καθαρά τουρι-
στικό δήμο. Ταυτοχρόνως, οφείλουμε
ως Αυτοδιοίκηση να θέτουμε στόχους
που να εξυπηρετούν τους πολίτες, να
συμβαδίζουμε με τις ανάγκες της κοι-
νωνίας και να δίνουμε ώθηση σε δρά-
σεις που με τη σειρά τους ωθούν σε
νέα δεδομένα. Τα κριτήρια συνδιαμορ-
φώνονται, αλλά έχουν πάντα έναν στό-
χο: να προσφέρουν το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσμα».

Ειδικότερα, για την ανακούφιση
από την κίνηση των οχημάτων, σε
συνδυασμό με τη μείωση της μόλυν-
σης και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, ο πρόεδρος τη
ΚΕΔΕ αναφέρει: «Ήδη έχουμε κάνει
βήματα.  Οι Στρατηγικές Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) που εμπε-
ριέχουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι μια πολύ
σοβαρή προσπάθεια που ήδη αποδί-
δει σε δήμους που τα υλοποιούν. Ου-
σιαστικά έχουμε εργαλεία, τα οποία
με πραγματικά στοιχεία μάς λένε πώς
να αλλάξουμε τις πόλεις μας. Και το
κάνουμε ήδη πράξη. Όπως θα συμβεί
σταδιακά και με την ηλεκτροκίνηση,
που φαίνεται πως μπαίνει για τα καλά
στη ζωή μας και θα αλλάξει και τον
τρόπο κίνησης στην πόλη, αλλά και τις
ανάγκες μας. Περισσότερο από όλα,
όμως, οφείλουμε να αγαπήσουμε τις
πόλεις μας».

Κυκλική οικονομία
Τις προκλήσεις για την κυκλική οι-

κονομία, την ανακύκλωση, τη βιώσι-
μη διαχείριση των απορριμμάτων, το-
μείς στους οποίους η χώρα μας πα-
ραμένει ουραγός σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρει
δύο παραδείγματα από τον Δήμο
Τρικκαίων. «Το ένα, η έμφαση που
δώσαμε με τον “Μύλο των Ξωτικών”
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Κυκλική οικονομία, ανακύκλωση,
βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων,

τα προβάλλουμε ως καλές πρακτικές, ως ανάγκη
για να είναι απαραίτητα στοιχεία της καθημερινότη-
τας, για εμάς και για τις επόμενες γενιές. Φυσικά,
καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες απαιτεί προ-
γραμματισμό, έργα, συνεργασίες, ετοιμότητα για
χρηματοδοτήσεις. Το δεύτερο παράδειγμα, ο ΧΥΤΑ
που φιλοξενούν τα Τρίκαλα για όλη τη δυτική Θεσ-
σαλία. Το βήμα που έγινε πριν από είκοσι χρόνια με
την κατασκευή του ΧΥΤΑ, το συνεχίζουμε με τη δεύ-
τερη κυψέλη, που αναβαθμίζει την υποδομή, που
“βλέπει” μπροστά, με βάση την πληθυσμιακή αύξη-
ση. Πολλά παραδείγματα σε άλλους δήμους, με πα-
ρόμοιας έκτασης και σημασίας δραστηριότητες, δί-
νουν τον τόνο για το πώς πρέπει να κινηθούμε».Δ
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«Μπορούμε 
να αλλάξουμε 
την εικόνα 
των πόλεων»



Μηνύσεις στον ΕΛΓΟ 
Το περιστατικό που περιήλθε εις γνώσιν μου δεν

επιδέχεται αμφισβήτησης. Προς τα τέλη του 2021 ο
ΕΛΓΟ αφαίρεσε την πιστοποίηση ΠΟΠ από μεγάλη
εταιρεία που ασχολείται με ελληνι-
κούς καρπούς! Πριν από τις
εορτές η εταιρεία μέσω της
δικηγόρου της ζήτησε,
όπως έχει δικαίωμα από
τον νόμο, από το ΔΣ του
Οργανισμού όλα τα έγ-
γραφα, βάσει των οποίων
αποφασίστηκε η ανάκληση
της πιστοποίησης. Μάλιστα, ζή-
τησε και έλαβε και εισαγγελική παραγγελία για την
κατάθεση των εγγράφων. Όλα τα μέλη του ΔΣ συμ-
φώνησαν στην κατάθεσή τους, πλην του διευθύνον-
τος συμβούλου του Οργανισμού Παν. Χατζηνικολάου.
Απτόητη η δικηγόρος, επισκέφτηκε χθες αστυνομικό
τμήμα της περιοχής και συνοδεία αστυνομικών κατέ-
φτασε στα γραφεία του ΕΛΓΟ ζητώντας για πολλοστή
φορά από τον διευθύνοντα να καταθέσει τα έγγραφα,
ως οφείλει. Εκείνος όμως, σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες μας, επέμεινε στην άρνησή του μέχρι τέλους.
«Θα μπλέξεις», φέρεται να του είπε και αποχώρησε
για μία ακόμη φορά προς το αστυνομικό τμήμα, όπου
και κατέθεσε μήνυση εναντίον του Παν. Χατζηνικολά-
ου. Η διαδικασία είναι αυτόφωρη, οπότε η συνέχεια
αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα επανέλθω…

Σκέψεις για αλλαγή στην
εκλογή ευρωβουλευτών 

Εγώ σας το λέω και κρατήστε το. Να μην εκπλα-
γείτε καθόλου αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει την
αλλαγή του τρόπου εκλογής των ευρωβουλευτών.
Οι πληροφοριοδότες μου με ενημερώνουν ότι σκέ-
φτεται δύο σενάρια: Είτε να επαναφέρει τη λίστα ή
να πάει σε ένα άλλο σύστημα, πιο αντιπροσωπευτικό
αλλά έξω από τη λογική της απευθείας, πανελλαδι-
κής εκλογής των ευρωβουλευτών. Και αυτό, γιατί η
επόμενη ομάδα θέλει να είναι άκρως μεταρρυθμι-
στική και να δίνει ένα νέο, σύγχρονο στίγμα. Που ση-
μαίνει ότι οι περισσότεροι νυν ευρωβουλευτές είτε
θα δοκιμάσουν την τύχη τους στον εγχώριο εκλογι-
κό στίβο είτε θα πάνε σπίτια τους.
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Το SMS του Μαξίμου προς
«γαλάζιους» ευρωβουλευτές 
Αποδέκτες αυστηρότατου μηνύματος

μαθαίνω ότι έγιναν κάποιοι «γαλάζι-

οι» ευρωβουλευτές που εξακολου-

θούν να κάνουν like σε αναρτήσεις

του συναδέλφου τους Νίκο Ανδρου-

λάκη. Έλεος! Είναι αρχηγός άλλου

κόμματος πλέον. Σταματήστε τις συ-

ναδελφικές ιντερνετικές φιλοφρο-

νήσεις άμεσα! Και ο νοών νοείτω… 

Απορία ψάλτου βηξ
Διαβάζουμε σε ανακοίνωση της

ΝΔ ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη
Πολιτική Ακαδημία Στελεχών της
για φέτος, με κεντρικούς ομιλητές
τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου
της Νίκο Ρωμανό, τον εκπρόσωπο Τύ-
που ΝΔ Τάσο Γαϊτάνη και την εκπρόσωπο
Τύπου ΝΔ για Περιφερειακά Μέσα Έλενα Σώκου. Δεν ξέ-
ρουμε πόσοι μετέχουν στη νέα φάση των Πολιτικών Ακαδη-
μιών της ΝΔ, αλλά το ερώτημα που μας… βασανίζει, είναι
πόσα από τα στελέχη των προηγουμένων Πολιτικών Ακαδη-
μιών αξιοποιήθηκαν κυβερνητικά; Έτσι, μια απορία διατυ-
πώνουμε…

«Ξύλο» στην Κατεχάκη 
«Ξύλο» μαθαίνουμε ότι πέφτει στην Κατεχάκη

μεταξύ του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου και
του υφυπουργού Λευτέρη Οικονόμου για τον νέο
αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Άλλες οι
προτιμήσεις του υπουργού, άλλες του υφυπουρ-
γού. Ο υπουργός σκέφτεται πιο δεξιόστροφα από
τον υφυπουργό, που προέρχεται από το εκσυγ-
χρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, και το παρελθόν του
Τάκη δεν είναι δεξιό. Ναι, αλλά ο Τάκης από τη
βάση της ΝΔ θα ζητήσει ψήφο στις προσεχείς
εκλογές, και εν πάση περιπτώσει αυτός είναι
υπουργός και αυτός έχει, τυπικά, τον πρώτο λόγο. 

Μ
πορεί να είχαμε εορτα-
στική περίοδο, αλλά
επειδή το 2022 προβλέ-
πονται ανακατατάξεις

στο πολιτικό σκηνικό, η κυβέρνηση
δεν έπαψε να κάνει δημοσκοπήσεις. Η
λογική είναι ότι θέλει να δει μέχρι πού
φθάνει η φθορά, τώρα που είναι τα δύ-
σκολα με τον κορονοϊό.

Σύμφωνα λοιπόν με εγκυρότατες
πηγές μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, η
ΝΔ εξακολουθεί να κινείται, σε όλες
τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, γύρω
στο 33% που με αναγωγή φθάνει στο
38%. Είναι ένα ποσοστό που υπό προ-
ϋποθέσεις μπορεί να της δώσει ακόμα
και αυτοδυναμία, στις δεύτερες εκλο-
γές που θα γίνουν με σύστημα ενισχυ-
μένης αναλογικής, γιατί οι πρώτες θα
γίνουν με απλή αναλογική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κινείται κάτω
του 25%. Οι πηγές μας λένε ότι η δύνα-

μή του καταγράφεται γύρω στο 22% και
με τις αναγωγές, με το ζόρι, φθάνει στο
25%. Το ουσιαστικότερο είναι ότι, παρά
τη φθορά της κυβέρνησης, δεν παρα-
τηρείται ανοδική τάση. Αντίθετα είναι
φθίνουσα, γεγονός που δείχνει ότι
πλέον το κόμμα της αντιπολίτευσης
δεν είναι στη… μόδα, όπως θα έλεγε
και η αείμνηστη Μελίνα!

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με-

τά τον πρώτο ενθουσιασμό, φαίνεται
να κινείται γύρω στο 12%, ποσοστό που
υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί αν
ευοδωθούν οι συζητήσεις του Νίκου
Ανδρουλάκη με παλαιά στελέχη του
κόμματος για να επανακάμψουν στη
Χαριλάου Τρικούπη. Μεταξύ αυτών και
η Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία
δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις 

Ο Συριζαίος μεγαλοϋπουργός 
και ο δημοσιογράφος με 
το παρατσούκλιΚΕΛΕΜΠΙΑΣ… 
Αν και περασμένες δύο τα ξημερώματα, ο πληροφοριοδότης
μου από ιερό νησί των Κυκλάδων δεν έχει ύπνο. Μου τηλεφω-
νεί, λοιπόν, και μου λέει: «Κοιμάσαι;». «Όχι, αδερφέ, γράφω
κάτι που έμαθα για τον γνωστό ΚΕΛΕΜΠΙΑ»… «Την κατάλληλη
ώρα σε πήρα, λοιπόν! Μήπως, όμως, να αφήσω για αύριο το
καινούργιο που έμαθα για τον εν λόγω, μη χάσεις και τον ύπνο
σου». «Λέγε», του απαντώ. «Λοιπόν, στην Αθήνα κοιμάστε
όλοι με τα τσαρούχια! Εδώ στο ιερό νησί, ο δημοσιογράφος με
το παρατσούκλι ΚΕΛΕΜΠΙΑΣ με ΜΕΓΑΛΟΫΠΟΥΡΓΟ του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, και με την κάλυψη κάποιων εξωθεσμικών κύκλων της Εκ-
κλησίας, κάνουν πάρτι!». «Τι εννοείς, άνθρωπέ μου», του λέω.
«Ότι μια πλαγιά σε προνομιακή θέση στο νησί “άλλαξε χέρια”
χωρίς να ανοίξει ρουθούνι…». Θα επανέλθω…



ΟΟ Ανδρέας Τσούνης 
και η πολιτική… 
Φουντώνουν πολύ οι φήμες περί καθόδου στον
πολιτικό στίβο τού συζύγου της Φώφης Γεννη-
ματά. Κάποιοι μάλιστα επικαλούνται και τις
αναρτήσεις που ανεβάζει ο Ανδρέας Τσούνης
στα social media, οι οποίες έχουν -είναι αλή-
θεια- μια πολιτική χροιά. Στα δημοσιογραφικά
γραφεία πάντως διακινείται εντόνως ότι ο ίδιος
δεν θα έβλεπε με κακό μάτι την κάθοδό του
στην εκλογική περιφέρεια της αείμνηστης
Φώφης. Πιστεύω, ούτε στο ΚΙΝΑΛ θα είχαν
πρόβλημα, το αντίθετο μάλλον.

Διαγωνισμός της ΑΑΔΕ 
για εισροές - εκροές

Ήμουν νιος και γέρασα... ακούγοντας ότι το
κράτος θα βάλει μηχανήματα και θα ελέγχει
το σύστημα εισροών - εκροών στα καύσιμα.
Να τώρα που έφτασε το πλήρωμα του χρόνου.
Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις στον
διαγωνισμό της ΑΑΔΕ για την ανάπτυξη του
συστήματος που θα επιτρέψει στην Αρχή να
αξιοποιεί τα δεδομένα που συγκεντρώνονται
μέσω των συστημάτων εισροών - εκροών στις
αντλίες καυσίμων και σε άλλους χώρους δια-
κίνησης. Μέχρι σήμερα, όπως υποστηρίζουν
οι εταιρείες πετρελαιοειδών, η αξιοποίηση
αυτών των δεδομένων είναι δύσκολη, με απο-
τέλεσμα να συνεχίζεται η δράση των απατεώ-
νων στα καύσιμα με τεράστιες απώλειες φο-
ρολογικών εσόδων για το Δημόσιο. Ο φάκελος
με τις προσφορές ανοίγει σήμερα...

Τα μυστήρια 
του Υπερταμείου... 

Μια αναστάτωση στο Υπερταμείο υπάρχει μετά
την αιφνίδια παραίτηση του Μάρκου Βερέμη
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Κάποι-
οι έσπευσαν να πουν ότι η παραίτηση οφείλε-
ται σε ασυμβίβαστο και αντίθετων συμφερόν-
των του κ. Βερεμή με την ανάπτυξη του Ταμεί-
ου Φαιστός, που θα επενδύσει σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην έρευνα - ανά-
πτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουρ-
γού. Ότι δηλαδή ο κ. Βερέμης είχε δική του
εταιρεία που ενδιαφέρεται να επενδύσει κ.λπ.
κ.λπ. Ο Βερέμης θεωρούνταν γκουρού των
startups προτού πάει στο ΔΣ του Υπερταμείου.
Κάτι δεν στέκει δηλαδή στο παρασκήνιο της
παραίτησης περί ασυμβιβάστου. Μήπως είναι
πιο απλά και πιο πεζά τα πράγματα και έχουν
να κάνουν με το λεγόμενο power game της δι-
οίκησης; Αναρωτιέμαι…

To σκέφτεται, λέει, σοβαρά ο Ανδρέας Λο-
βέρδος να δοκιμάσει την τύχη του στις
εκλογές της Αυτοδιοίκησης ως υποψήφιου
περιφερειάρχη Αττικής… Βεβαίως, οι συγ-
κυρίες ευνοούν τόσο τον ίδιο όσο και το ΚΙ-
ΝΑΛ για μια τέτοια υποψηφιότητα. Έτσι κι
αλλιώς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν καλά
νούμερα για τη Χαρ. Τρικούπη. Από την άλ-
λη, θα μου πεις: «Από δήμαρχος κλητήρας ο
Ανδρέας;». Από υποψήφιος πρόεδρος που
θα διπλασίαζε τα νούμερα θα πάει περιφε-
ρειάρχης; Άβυσσος η ψυχή του ανθρώ-
που… 

Πριν προλάβουν
να ζητήσουν, η
κυβέρνηση τρέχει
O

,τι μπορούν κάνουν η κυβέρνηση και ο
Στέλιος Πέτσας για να βοηθήσουν την
εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα.

Προ ημερών ο εμπορικός σύλλογος της Θεσ-
σαλονίκης έστειλε αίτημα στο υπουργείο Εσω-
τερικών να παραταθεί το μέτρο με τα εξωτερι-
κά τραπεζοκαθίσματα για να δουλέψουν όσο
καλύτερα γίνεται τα μαγαζιά. Όπως απάντησε ο
κ. Πέτσας με επι-
στολή του προς
τους εμπόρους,
το αίτημα είχε
ήδη ικανοποι-
ηθεί προτού στα-
λεί. Όπως εξή-
γησε ο αναπλη-
ρωτής υπουρ-
γός, προβλέπε-
ται παράταση
έως τις 31 Μαρτίου 2022 τής δυνατότητας ατε-
λούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου
χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος για τραπεζοκαθίσματα, προκειμένου
να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία τους και να
τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Πρό-
κειται μάλιστα για την τρίτη συνεχή παράταση
που έχει δοθεί για το θέμα αυτό από την αρχή
της πανδημίας μέχρι και σήμερα.Στη δεξιά πολυκατοικία είναι

γνωστό ότι το τελευταίο διά-
στημα γίνονται τρομερές ζυ-
μώσεις για τον σχηματισμό

ενός νέου πατριωτικού φορέα.
Ψάχνουν στελέχη, ψάχνουν αρ-

χηγό… Μαθαίνω μάλιστα ότι υπάρχει και ενδια-
φέρον για τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Θα μου
πεις, ο Κουρουμπλής είναι ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείεται
να σηκώσει γαλάζιο σημαιάκι, ακόμη και αν εί-
ναι του αποκαλούμενου πατριωτικού μετώπου.
Ξεχάστε τον.
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Ο Ανδρέας θα πάει 
για περιφέρεια; 

Κ. Καραμανλής: Ξεκινάει 
το τρίτο τμήμα του ΒΟΑΚ

«Πιστοί στις δεσμεύσεις μας και στα χρονοδια-
γράμματα που έχουμε θέσει, προχωράμε με τη δη-
μοπράτηση του τρίτου τμήματος του Βόρειου Οδι-
κού Άξονα Κρήτης, Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος»,
δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής.  Το έργο που δημοπρατείται
πρόκειται μετατρέψει ένα επικίνδυνο τμήμα του
οδικού δικτύου του νομού Λασιθίου σε έναν ασφα-
λή, κλειστό αυτοκινητόδρομο μήκους 14 χλμ., με
δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυν-
ση.  «Ένα οδικό τμήμα που μόλις ολοκληρωθεί θα
αποτελεί έναν υποδειγματικό αυτοκινητόδρομο
υψηλών προδιαγραφών και ασφάλειας», όπως ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής.

«Ο ΒΟΑΚ, ένα όνειρο δεκαετιών, παίρνει επιτέ-
λους σάρκα και οστά, γιατί δουλεύουμε με επιμονή,
με σχέδιο και με συγκεκριμένα βήματα. Παραλάβα-
με το έργο χωρίς μελετητική ωριμότητα, χωρίς χά-
ραξη και χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και
με ταχύτατους ρυθμούς καταφέραμε να ολοκληρώ-
σουμε όλα σχεδόν τα επίπονα και μακροσκελή στά-
δια για την ωρίμανση του έργου, ώστε να περνάμε
πλέον και πρακτικά στην υλοποίησή του. Προχωρά-
με με έργα», τόνισε ο υπουργός.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Ο Λούλης και ο... Αλέξης
Γ

ια να μην μπερδεύεστε, ο Γιάννης Λούλης στο τελευταίο του άρθρο καθόλου
δεν επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα. Το αντίθετο θα έλεγα, θα μπορούσε να το είχε
συγγράψει παρέα με τον Αλέξη. Τον Λούλη θα πρέπει να τον διαβάζετε «ανάπο-

δα». «Το να καταπιεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα, έναν αρχικά ιδιαίτερα επικοινωνιακό και
φωτεινό πολιτικό, ήταν ο απόλυτος αυτοχειριασμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όπερ και εγένετο», γράφει ο Λούλης. Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, μας λέγει
ότι «ευνοείται από την απουσία χαρίσματος! Ως new kid στην πολιτική, είναι κρίσιμο να
παραμείνει ως ο χαμηλότερος εαυτός του. Έστω και αν δεν συγκινεί…». Τι άλλο θέλετε
να γράψει υπέρ του Αλέξη; Το new kid in town που χρησιμοποιεί για τον Ανδρουλάκη
είναι μάλλον υποτιμητικό για όσους ξέρουν από πολιτική.

Χέρι χέρι Πλεύρης και Πιερρακάκης 
Οι υπουργοί Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης και Κυριάκος Πιερρακάκης
συνεργάζονται στενά προκειμένου να παρουσιάσουν εντός του α’ τριμήνου του 2022 ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα προληπτικής Ιατρικής για συγκεκριμένες παθήσεις. Ήδη έχουν επιλεγεί
ο καρκίνος του μαστού και ο προστάτης, ενώ αναμένεται ο προσδιορισμός άλλων δύο ή τριών
από το υπουργείο Υγείας προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα προληπτικής Ιατρικής, το
οποίο θα βαίνει διευρυνόμενο με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι πολίτες,
βάσει ηλικιακών κριτηρίων αλλά και στοιχείων που θα πηγάζουν από το σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, θα ενημερώνονται τηλεφωνικά μέσω SMS ότι έχουν προγραμματισμένο
συνταγογραφημένο ραντεβού σε σχετική μονάδα υγείας, προκειμένου να εξεταστούν
προληπτικά για συγκεκριμένες παθήσεις. Θα αλλάξουν πολλά στο ΕΣΥ, πάρα πολλά…
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Ταχύρρυθμα
μαθήματα...
αγγλικών για την
κυβέρνηση Φιάλα
Εκτός από τον καλπάζοντα πληθωρισμό,
τις τιμές της ενέργειας και την πανδημία
της Covid-19, η νέα κεντροδεξιά κυβέρ-
νηση του Πετρ Φιάλα στην Τσεχία έχει να
αντιμετωπίσει ένα ακόμη σοβαρό πρό-
βλημα που δυσχεραίνει την επικοινωνία
της με την Ευρωπαϊκή Ένωση: δεν έχει
αρκετούς αγγλομαθείς υπουργούς! Όπως
αναφέρει η βρετανική εφημερίδα
«Guardian», o 57χρονος πρώην καθηγη-
τής πανεπιστημίου, ο οποίος ηγείται ενός
συνασπισμού πέντε κομμάτων -από το
συντηρητικό Δημοκρατικό Κόμμα των
Πολιτών, από το οποίο προέρχεται ο νέος
πρωθυπουργός, έως το πιο φιλελεύθερο
Κόμμα των Πειρατών, το οποίο εισέρχεται
για πρώτη φορά στην κυβέρνηση-, θα
πρέπει να κάνει ταχύρρυθμα σεμινάρια
αγγλικής γλώσσας στα μέλη του υπουργι-
κού του συμβουλίου. «H έλλειψη αγγλό-
φωνων υπουργών φέρνει σε δύσκολη θέ-
ση τον συνασπισμό της Τσεχίας», γράφει
η βρετανική εφημερίδα και προσθέτει ότι
«η νέα κυβέρνηση κινδυνεύει να απομο-
νωθεί, ιδιαίτερα στην ΕΕ, όπου τα αγγλικά
παραμένουν η γλώσσα εργασίας».

Μαδάνε… μαργαρίτες για το
συνέδριο στον ΣΥΡΙΖΑ.
Απίστευτο αλαλούμ. Τα μισά
«συριζαίικα» μέσα
ενημέρωσης γράφουν ότι το
συνέδριο θα γίνει πάση θυσία.
Τα άλλα μισά λέγουν ότι δεν θα
γίνει διά ζώσης αλλά ψηφιακά
λόγω του κορονοϊού. Ο Αλέξης
έχει πιει το αμίλητο νερό επί
του θέματος.

Περί «γαλάζιων»
πασόκων

Επειδή το ΠΑΣΟΚ το ξέρω σαν
κάλπικη δεκάρα, σας λέω με σιγου-
ριά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν
πρόκειται να παίξει το χαρτί της επι-
στροφής διαφόρων στελεχών στο
ΠΑΣΟΚ. Αυτά δηλαδή που διακι-
νούνται περί επιστροφής του Βαγγέ-
λη Βενιζέλου, της Άννας Διαμαντο-
πούλου, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του
Γιώργου Φλωρίδη, του Κώστα Χρυ-
σόγονου και των άλλων συντρόφων
δεν βλέπω να έχουν κάποια βάση,
τουλάχιστον επί του παρόντος. Άλ-
λωστε, οι παραπάνω σύντροφοι
έχουν προλάβει και έχουν συνδεθεί
με το επιτελικό κράτος της ΝΔ. Δύ-
σκολο να τους πάρει πίσω ο Νίκος…

O Πάνος έγινε influencer 
Επειδή πλέον δεν ασχολείται κανείς μαζί του,

είπε να ασχοληθεί ο ίδιος με την επικαιρότητα
και επέλεξε να βγαίνει με το σκυλάκι του στο In-
stagram. Τον γύρο των social media έκαναν το
Σαββατοκύριακο οι αναρτήσεις του Πάνου Καμ-
μένου, δίνοντας μια ανάλαφρη νότα εν μέσω
πανδημίας. Πρώτη και καλύτερη η φωτογραφία
με το σοβιετικό σκουφάκι που έσπασε ταμεία…
Σε άλλη του ανάρτηση ο πρώην υπουργός Άμυ-
νας επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξάρτητων
Ελλήνων παίζει με τον σκύλο του και κοροϊδεύει
την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου στο ΚΙΝΑΛ! Στο βίντεο φαίνεται ο Πάνος
Καμμένος να κρατάει ένα κουκλάκι και να λέει «Είμαι ο ΓΑΠ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Θέ-
λω να ξαναγίνω πρωθυπουργός της Ελλάδος». Ο σκύλος στη συνέχεια δαγκώνει την
κούκλα και ο κ. Καμμένος ξεσπά σε γέλια. Για σκέψου να του κοτσάρει πάλι καμιά μήνυ-
ση ο Γιώργος, όπως με τα CDS, και να τρέχει να ζητάει συγγνώμη ο Πάνος;
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Τ
ο 2022 πέρασε το κατώφλι σηματοδοτών-

τας την αρχή της αλλαγής του σκηνικού

που βιώνουμε σε... επανάληψη από τις αρ-

χές του 2020. Η πανδημία έριξε βαριά τη σκιά σε

όλη την υφήλιο, επηρεάζοντας σημαντικά τις

παγκόσμιες κοινωνίες και οικονομίες.

Σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας, τολμώ να είμαι

αισιόδοξος πως η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη

από τις δύο προηγούμενες και οι όποιες ανατα-

ράξεις θα είναι πρόσκαιρες. Με οδηγό την εμπει-

ρία του πρόσφατου παρελθόντος, εκτιμώ ότι σύν-

τομα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την εποχή

της μεγάλης αβεβαιότητας και οι οιωνοί προς αυ-

τή την κατεύθυνση είναι θετικοί.

Ο πρώτος λόγος της συγκρατημένης αισιοδο-

ξίας είναι υγειονομικός. Η εκτίναξη των κρου-

σμάτων δεν συνοδεύεται, τουλάχιστον επί του

παρόντος, από αντίστοιχη αύξηση νοσηλειών,

διασωληνώσεων ή θανάτων και επιπρόσθετη πίε-

ση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με τους

ειδικούς, η ήπια συμπτωματολογία στην τελευ-

ταία μετάλλαξη πιθανότατα να σηματοδοτεί την

αρχή του τέλους ενός παγκόσμιου εφιάλτη.

Από τη δική μας πλευρά πρέπει να μην εφησυ-

χάζουμε. Να τηρούμε πιστά τα υγειονομικά πρω-

τόκολλα, να εφαρμόζουμε τα μέτρα κοινωνικής

αποστασιοποίησης και φυσικά να αυξηθούν δυ-

ναμικά οι εμβολιασμοί.

Στις αρχές της εβδομάδας ξεπεράσαμε συνολι-

κά τους 17.600.000 εμβολιασμούς. Περισσότεροι

από 7 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ολοκλη-

ρώσει τον εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί στο

67,3% του γενικού πληθυσμού και 76,8% του ενήλι-

κου πληθυσμού, ενώ μέχρι στιγμής έχουν κλειστεί

85.500 ραντεβού και έχουν εμβολιαστεί περισσό-

τερα από 21.500 παιδιά από 5 έως 11 ετών.

Ο δεύτερος λόγος που με κάνει να αισιοδοξώ

είναι η ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας.

Το γεγονός ότι η εθνική μας οικονομία αντιπα-

ρήλθε επιτυχώς το πανδημικό σοκ του 2020 και

συγκαταλέγεται στις πιο δυναμικές της Ευρώπης

δείχνει ότι κινούμαστε στον σωστό δρόμο.

Το κέρδος που καταγράφεται δεν είναι μόνο

δημοσιονομικό αλλά πρωτίστως εθνικό, αφού η

ελληνική οικονομία κατέστη ξανά επενδύσιμη και

ελκυστική, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των διε-

θνών αγορών.

Πλέον -και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς- η

Ελλάδα εκπέμπει σήματα σταθερότητας, πάνω

στα οποία μπορούμε να χτίσουμε την πατρίδα που

μας αξίζει!

Προφανώς, ούτε η ανάπτυξη από μόνη της ούτε

το τέλος της πανδημίας, όποτε και αν έρθει, είναι

αρκετά για να γυρίσουμε σελίδα. Χρειάζεται

σκληρή δουλειά από όλους μας. Απαιτείται συλ-

λογική προσπάθεια!

Κλείνω με μια σκέψη: Το 2022 η βασικότερη

σταθερή ας είναι να είμαστε όλοι καλά!

Για αυτό επιβάλλονται σχολαστική τήρηση των

μέτρων που συνιστούν οι ειδικοί -μάσκες, απο-

στάσεις και διενέργεια συχνών τεστ- αλλά και πά-

νω από όλα επέκταση των εμβολιασμών. Τόσο

από εκείνους -ιδίως τους μεγαλύτερους- που πα-

ραμένουν επιφυλακτικοί όσο και από εκείνους

που συμπλήρωσαν τρίμηνο από τη δεύτερη δόση

και μπορούν να προχωρήσουν στην αναμνηστική.

Αυτό συνιστούν οι ειδικοί και αυτός είναι ο μόνος

δρόμος να περιορίσουμε δραστικά, τουλάχιστον

τις πιο επώδυνες συνέπειες της πανδημίας, τις

διασωληνώσεις και τις ανθρώπινες απώλειες.

Γιατί, σε τελική ανάλυση, σαν την υγεία δεν

έχει!

Το 2022 η Ελλάδα εκπέμπει σήματα σταθερότητας 

της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Κ
αθώς οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, ξε-

χνώντας τον ιό, τίμησαν την περασμένη

Πέμπτη τα Θεοφάνια, γνωστή ως Ημέρα

των Τριών Βασιλέων για τους Καθολικούς και

Βάπτιση του Χριστού για τους Ορθοδόξους, με

μια σειρά εορτασμών, παρά τα συνεχή και αυξα-

νόμενα κρούσματα Covid-19, βλέπουμε ότι η πα-

ραλλαγή Όμικρον προκαλεί τη γρήγορη εξά-

πλωση του ιού και οι ειδικοί λένε ότι θα μπορού-

σε να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα για τη με-

τάβαση της Covid-19 από μια μεγάλη κρίση υγεί-

ας σε κάτι που ζούμε σε τακτική βάση.

Η έννοια είναι γνωστή ως «ενδημικότητα» και

αναφέρεται σε μια εποχή κατά την οποία ένας ιός

που κυκλοφορεί δεν έχει πλέον τα απότομα κύμα-

τα εστιών που πλήττουν την ικανότητα των νοσοκο-

μείων και αναγκάζουν την κοινωνία να προσαρμο-

στεί. Αντίθετα, ένας ενδημικός ιός συνεχίζει να κυ-

κλοφορεί στον πληθυσμό μας, αλλά με τρόπο που

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, όπως η γρίπη. 

Η Covid-19 δεν θα φύγει από αυτό τον πλανήτη.

Αυτός ο ιός είναι εδώ για να μείνει για παρατεταμέ-

νο χρονικό διάστημα, όπως φαίνεται.

Πώς γνωρίζουμε όμως πότε ο ιός είναι ενδη-

μικός;

Η μετατόπιση της Covid-19 στην ενδημικότητα

θα έχει μια μεταβατική φάση. Πλέον δεν βλέπουμε

αυτές τις μεγάλες αυξήσεις των κρουσμάτων στον

πληθυσμό και αντίθετα βλέπουμε απλώς κάποια

δραστηριότητα, η οποία μπορεί να είναι εποχιακή.

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα υγειονομικής περί-

θαλψης θα είναι σε θέση να χειριστεί τα κρούσματα

και να παρέχει επαρκή φροντίδα στους πάσχοντες.

Η ενδημικότητα επιτυγχάνεται με διάφορους

τρόπους, αλλά συνολικά ένας ιός θεωρείται ενδη-

μικός όταν αρκετός από τον πληθυσμό έχει ανοσία,

άρα και μέτριο αριθμό κρουσμάτων.

Η ενδημικότητα εμφανίζεται όταν υπάρχουν

ολοένα και λιγότερα άτομα που δεν έχουν εκτεθεί

σε ιό και, ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει χαμηλό-

τερη λοιμογόνος δύναμη, που σημαίνει ότι ο ιός εί-

ναι λιγότερο σοβαρός. Αυτό σημαίνει ότι η μεταδο-

τικότητα της Όμικρον θα μπορούσε να έχει θετικά

αποτελέσματα.

Έπειτα από αυτό το κύμα σχεδόν όλοι θα έχουν

βιώσει κάποιο είδος έκθεσης στον ιό και ως εκ

τούτου θα έχουν αναπτύξει κάποιο είδος ανοσίας.

Η Όμικρον μεταδίδεται απίστευτα εύκολα. Αυτό

σημαίνει ότι μπορεί να ξεπεράσει τους άλλους

ιούς, όπως το πιο θανατηφόρο στέλεχος Δέλτα. Με

την αναπαραγωγή πολύ πιο γρήγορα σε έναν φο-

ρέα, η Όμικρον προσφέρει στους ανθρώπους ένα

πιο ήπιο στέλεχος της Covid-19, ενώ παρέχει κά-

ποιο μέτρο ανοσίας έναντι των πιο επικίνδυνων

στελεχών, σύμφωνα με επιστήμονες. Η Όμικρον

αυξάνει ταχέως την ποσότητα της ανοσίας που

βλέπουμε σε όλο τον κόσμο όταν συνδυάζεται ιδα-

νικά με τον εμβολιασμό.

Πρέπει ακόμη να εμβολιαστούμε. Αυτό δεν ση-

μαίνει ότι οι λίγοι μη εμβολιασμένοι ή μερικώς εμ-

βολιασμένοι δεν πρέπει να λάβουν την επόμενη

δόση τους ή απλώς να περιμένουν κολλήσουν την

Όμικρον, προειδοποίησαν οι γιατροί.

Τα εμβόλια είναι ένας ασφαλής και πραγματικά

φυσικός τρόπος απόκτησης ανοσίας. Μόλις εμβο-

λιαστείτε, μπορείτε να επωφεληθείτε «ξανά» από

την ανοσία που μπορεί να αποκτήσετε από μια

πρωτοποριακή λοίμωξη.

Αυτήν τη στιγμή η κατάσταση στην οποία βρισκό-

μαστε, με το τεταμένο σύστημα υγειονομικής περί-

θαλψης, σημαίνει ότι αν είστε άτυχοι και είστε ένας

από τους λίγους εμβολιασμένους που εξακολου-

θούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά συμπτώματα, δεν

θα λάβετε πλέον τη βέλτιστη φροντίδα.

H Όμικρον είναι πραγματικά κάπως ιδανική. Εί-

ναι εξαιρετικά μεταδοτική και λιγότερο λοιμογό-

νος.

Έχει το σωστό μείγμα αυτήν τη στιγμή και πρέπει

απλώς να ελπίζουμε ότι δεν θα βγει άλλη παραλλα-

γή που (είναι) ακόμη εξαιρετικά μεταδοτική, αλλά

τώρα και πάλι πιο θανατηφόρα. 

Από πανδημία σε ενδημικότητα

του
Θεόδωρου 
Γ. Καράογλου

Βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης 
με τη ΝΔ 
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Τα tips της πολιτικής επικοινωνίας που διαβάζετε
κάθε Τρίτη δίνουν ένα λεκτικό πλεονέκτημα σε
όσους τα χρησιμοποιούν. Διαθέτουν πρωτοτυπία και
γλωσσική ευελιξία σε κάθε περίπτωση απάντησης ή
τοποθέτησης ενός πολιτικού προσώπου.

Φράσεις που «στεφανώνουν» την υστεροφημία
σας, απαντούν στις αυξημένες απαιτήσεις των πολι-
τών για ευφυείς τοποθετήσεις και αποτελούν μια δε-
ξαμενή έξυπνων φράσεων που συνάδουν με τη ζώσα
επικαιρότητα. Φυσικά, πάντα στο πλαίσιο του πολιτι-
κού πολιτισμού, κόσμια, έξυπνα και με σεβασμό
προς το πρόσωπο των πολιτών.

Περισσότερα νέα και αδημοσίευτα tips πολιτικής
επικοινωνίας στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας
«Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips. Επωφεληθείτε της
μοναδικής προσφοράς που ακολουθεί.
1. Αυτός που καθορίζει τους όρους ενός debate το

κερδίζει. Οι καβγάδες των συνεργατών για τις θε-
ματικές, τον αριθμό των δημοσιογράφων και τον
χρόνο των απαντήσεων από τα πολιτικά πρόσωπα
έχουν στόχο το ενδιαφέρον των πολιτών, προκα-
λούν όμως το χασμουρητό τους. Ειδήσεις βγαίνουν
σπάνια και μικρές είναι πάντα οι τηλεθεάσεις.

2. Άλλο το επιθυμητό και άλλο το εφικτό, σύμφωνα
με τη ρήση του ηγέτη που δύο κόμματα του πολιτι-
κού συστήματος της χώρας μας έχουν αγιοποι-
ήσει!

3. Ακόμη και τον αυστηρότερο ποινικό κώδικα του
βασιλέα της Βαβυλώνας Χαμουραμπί να είχαμε
νομοθετήσει, δεν θα είχαμε εξαφανίσει την εγ-
κληματικότητα, αν είχαμε αφήσει και πάλι τα γνω-
στά «παραθυράκια» του νόμου.

4. Ο πολιτικός καιρός που βιώνουμε δεν αφήνει πε-
ριθώρια ούτε για προβλέψεις ούτε για προφήτες.
Καιρός μόνο για ευχολογίες. Κάλπες δεν στήνουν
οι δημοσκοπήσεις αλλά τα γεγονότα.

5. Το ότι γράφει κάποιος στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης (Facebook, Twitter) δεν σημαίνει ότι εί-
ναι και «δημοσιογράφος». Freelancer γραφιάς εί-
ναι. Μόνος του τα γράφει, μόνος του τα ανεβάζει.

6. Δεν είναι ποτέ πολιτικός λόγος ένα μότο-σύνθημα
όταν δεν έχει τεκμηριωθεί με αποδείξεις.

7. Το πώς θα είναι η πολιτική ζωή του τόπου έπειτα
από δέκα χρόνια μπορούμε να το προβλέψουμε,
«διαβάζοντας» τις πολιτικοκοινωνικές τάσεις των
σημερινών εφήβων.  Όταν αυτοί θα αποφασίζουν

για το μέλλον τους, θα ψηφίζουν αντίστοιχα. Το
κοινό τους όραμα θα πρωταγωνιστήσει. Η νέα γε-
νιά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής και στα
αξιώματα.

8. Ένας πολιτικός πρέπει να υπερηφανεύεται με την
επιτυχία των έργων του και όχι με τη «λεζάντα» που
προσφέρεται από «πληρωμένα» δημοσιεύματα.

9. Κάποιοι πολιτικοί γράφουν ιστορία με τις συγ-
κρούσεις που έκαναν και κάποιοι άλλοι για τις
συγκρούσεις που απέφυγαν.

10. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, αν ξύσεις την
πλάτη των άλλων, θα έρθει η ώρα να ξύσουν και τη
δική σου.

11. Η πολιτική, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, είναι
ομαδικό άθλημα.
Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής

Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips και μό-
νο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας
«Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε! Για παραγγελίες και
περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο
grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφωνα
2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι περισσότεροι από εμάς πιθανότατα έχου-
με βιώσει διαφωνίες με αγαπημένα πρό-
σωπα. Οι συνομιλίες έχουν σχεδιαστεί για

να κάνουν τη ζωή μας εύκολη. Το μοναδικά πολύ-
πλοκο επικοινωνιακό μας σύστημα έχει εξελιχθεί
για να μας βοηθά να κάνουμε πράγματα στον κοι-
νωνικό κόσμο. Οι διαφωνίες είναι μέρος αυτού του
πολύπλοκου συστήματος. 

Μπορεί να είναι αναπόφευκτες, απαραίτητες ή
ακόμη και παραγωγικές. Μπορεί όμως να είναι και
δύσκολες. Μπορεί να είναι δύσκολο να μην ξέρεις
τι να κάνεις όταν οι εντάσεις είναι υψηλές και όταν
λέγονται σκληρά λόγια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται
για κάποιον που είναι κοντά σου. 

Τι είναι μια διαφωνία;
Έρευνα που επικεντρώνεται στο πώς συμβαίνουν

οι διαφωνίες δείχνει ότι χαρακτηρίζονται από τρεις
τύπους χαρακτηριστικών. Πρώτα είναι τα φωνητικά
χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνουν την ομιλία
σε υψηλότερο τόνο και ταχύτητα.

Έπειτα υπάρχουν ενσωματωμένα χαρακτηριστι-
κά, όπως επιθετικές χειρονομίες και αποτρεπτικές
πράξεις, όπως η απομάκρυνση από κάποιον. 

Τέλος υπάρχουν χαρακτηριστικά αλληλεπίδρα-
σης, όπως το να μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον και
να μην ακούτε τον συνομιλητή.

Οι διαφωνίες συμβαίνουν για διάφορους λόγους.

Αυτό που κάνει κάθε άτομο μπορεί να ποικίλλει,
από παράπονα και κατηγορίες έως απαιτήσεις,
απειλές ή αντίσταση.

Συνεργασία και ευθυγράμμιση
Υπάρχουν τρόποι να κάνετε κάποιον να νιώθει ότι

είστε ακόμη στο πλευρό του, ακόμη και αν διαφω-
νείτε. Το πρώτο πράγμα είναι η σχέση που σημαίνει
υποστήριξη προς το άλλο άτομο ή την άποψή του για
τα πράγματα. Η συσχέτιση περιλαμβάνει τη διατύ-
πωση όσων λέτε ώστε να είναι καλύτερα κατανοητό
και ευκολότερο να απαντήσετε. Για παράδειγμα, λέ-
γοντας «έχετε πάει στη Γαλλία στο παρελθόν, σω-
στά;», προσκαλεί κάποιον να μοιραστεί την εμπειρία
του - εν μέρει συμπεριλαμβάνοντας την ετικέτα
«σωστά» στο τέλος, η οποία τουλάχιστον απαιτεί
επιβεβαίωση.

Πώς να έχετε μια υγιή διαμάχη
Είναι πιο πιθανό να αποφέρουν καλύτερα αποτε-

λέσματα, αν διαχειριστείτε την κατάσταση νωρίτερα
από τη διαμάχη. Μέχρι να κλιμακωθεί οι απαντήσεις
σας μπορεί να εξεταστούν μέσα από το πρίσμα της
διαφωνίας και τυχόν προσβλητικότητας που έχετε
ήδη επιδείξει ο ένας προς τον άλλον.

Ένας καβγάς μπορεί να είναι πιο έντονος με την
οικογένεια της οποίας οι απόψεις για εμάς συχνά
έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους φίλους ή τους
συναδέλφους, για παράδειγμα. Αξίζει πάντα να στα-
ματάτε για να αναλογίζεστε αν αυτά που λέτε συμ-
βαδίζουν με τους στόχους σας και αν αξίζει τον κό-
πο να πάρετε μια θέση.

Μαλώνετε με τους ανθρώπους 
που αγαπάτε; Πώς να έχετε μια υγιή διαμάχη

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki
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Τ
ην αντίθεσή τους και με τη βούλα
στην κατασκευή του EastMed δη-
λώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες,
μια εξέλιξη που δεν αιφνιδίασε κα-

νέναν στην Αθήνα, καθώς το αβέβαιο μέλλον
του αγωγού είχε φανεί εδώ και καιρό.

Μετά το non paper, που πρότεινε την εγκα-
τάλειψη του έργου λόγω των «εντάσεων που
προκαλεί στην περιοχή» και της «αμφίβολης
οικονομικής του βιωσιμότητας», ήρθε και η
ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας
στην Αθήνα, που αποτελεί και επίσημη θέση
της Ουάσιγκτον. Στο έγγραφο, αν και δεν γί-
νεται καμία αναφορά στον EastMed, τονίζε-
ται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν
δεσμευμένες στο σχήμα 3+1 και θεωρούν ότι
«η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης απο-
τελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας». Σημει-
ώνεται όμως ότι οι ΗΠΑ δίνουν έμφαση στις
τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, όπως η
ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου.
«Υποστηρίζουμε έργα όπως η σχεδιαζόμενη
διασύνδεση EuroAfrica από την Αίγυπτο
στην Κρήτη και η προτεινόμενη διασύνδεση
EuroAsia, που θα συνδέει τα ισραηλινά, κυ-
πριακά και ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα»,
ενώ υπογραμμίζεται και η σημασία μετάβα-
σης στην καθαρή ενέργεια.

Ασύμφορος
Η θέση των ΗΠΑ δεν αποτελεί έκπληξη,

αφού ο EastMed, αν ποτέ ολοκληρωθεί, θα
είναι ο μεγαλύτερος και ακριβότερος αγωγός
στον κόσμο. Το μήκος του, που υπολογίζεται
σε 2.000 χλμ., και τα βάθη από τα οποία πρέ-

πει να περάσει καθιστούν το όλο εγχείρημα
ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο. Δεν είναι περίεργο
άλλωστε ότι κανένας μεγάλος ενεργειακός
«παίκτης» δεν δείχνει διατεθειμένος να
επενδύσει χρήματα στο έργο, το κόστος του
οποίου αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ
τα 12 δισ. ευρώ που έχουν αρχικά υπολογι-
στεί. Την ίδια στιγμή, εν αμφιβόλω τίθεται και
η στήριξη των Βρυξελλών, παρόλο που ο
EastMed αναγνωρίστηκε ως «Έργο Κοινού
Ενδιαφέροντος» για την Ευρώπη το 2013. Μέ-
σα στη δεκαετία που μεσολάβησε άλλαξαν

πολλά και κυρίως οι στόχοι της Ένωσης για τη
μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 

Αναμενόμενη εξέλιξη
Οι πρώτες ενδείξεις για την απόφαση των

ΗΠΑ να αποσύρουν τη στήριξή τους στον
EastMed είχαν φανεί ήδη από τον περασμένο
Σεπτέμβριο, όταν ο Αμερικανός πρέσβης Τζέ-
φρι Πάιατ είχε εκφράσει και δημοσίως την
αμφιβολία του για το αν ο αγωγός μπορεί
πράγματι να κατασκευαστεί. «Αυτήν τη στιγμή

οι αγορές δείχνουν πως ο αγωγός δεν είναι
πιθανό να κατασκευαστεί», είχε τονίσει ο κ.
Πάιατ, σημειώνοντας ότι η θέση αυτή δεν έχει
να κάνει ούτε με την πολιτική ούτε με τη δι-
πλωματία. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν
στην «Political» ότι «στην Αθήνα ουδείς έπεσε
από τα σύννεφα». Από την κυβέρνηση μάλι-
στα διευκρινίζεται ότι «σε κάθε περίπτωση η
χώρα μας δεν είναι παραγωγός αλλά ισχυρός
διαμετακομιστικός κόμβος στον τομέα της
ενέργειας, ρόλο που θα τον έχει ανεξάρτητα
από ποια διαδικασία όδευσης θα επιλεγεί».

Έργο με προεκτάσεις
Ανάλογες επιφυλάξεις με τους Αμερικα-

νούς έχουν εκφράσει κατά καιρούς και πολ-
λοί Έλληνες αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας
όμως ότι ο EastMed, εκτός από ενεργειακός
αγωγός, είναι και ένα έργο με πολιτικές και
εθνικές προεκτάσεις, αφού η χάραξή του
ακυρώνει στην πράξη τα σχέδια της Άγκυρας
για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το ίδιο αποτέλεσμα ωστόσο πετυχαίνει
και η πόντιση των ηλεκτρικών καλωδίων
που θα συνδέσουν την Ελλάδα με την Αίγυ-
πτο, έργο το οποίο στηρίζει ένθερμα η αμε-
ρικανική πλευρά. Διπλωματικές πηγές μά-
λιστα τονίζουν ότι τυχόν εγκατάλειψη του
EastMed θα αναδείξει ακόμη περισσότερο
τον ρόλο του τερματικού σταθμού υγροποι-
ημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ανα-
βαθμίζοντας την περιοχή ενεργειακά αλλά
και στρατιωτικά λόγω της ενισχυμένης αμε-
ρικανικής παρουσίας. 

Το non paper των ΗΠΑ 
που βάζει τέλος στα όποια 
σχέδια κατασκευής του αγωγού

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σε Νιγηρία και Αγκόλα ο Νίκος Δένδιας
«Η Μεσόγειος είναι συνδετική γέφυρα και όχι διαχωριστικό σύ-

νορο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών στη συνάντηση με τον
Νιγηριανό ομόλογό του Τζέφρι Ονεγιάμα. Ο Νίκος Δένδιας ξεκί-
νησε χθες το ταξίδι του στην Υποσαχάρια Αφρική και μετά τη Νιγη-
ρία θα βρεθεί στην Αγκόλα με στόχο την ενίσχυση των διμερών
σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της περιοχής. Ο κ. Δένδιας τό-
νισε ότι η επίσκεψή του έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού είναι η
πρώτη για το 2022 αλλά και η πρώτη Έλληνα υπουργού Εξωτερι-
κών στη Νιγηρία. Η Αφρική έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο
της ελληνικής διπλωματίας, με την Αθήνα να διεκδικεί ρόλο μεσο-
λαβητή ανάμεσα στις Υποσαχάριες χώρες και την Ευρωπαϊκή

Ένωση, διευκολύνοντας την επικοινωνία τους. Νίκος Δένδιας και
Τζέφρι Ονεγιάμα υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για διμερείς
διαβουλεύσεις, ενώ έδειξε και στην πράξη τη στήριξη της Ελλά-
δας στη Νιγηρία, προσφέροντας 900.000 δόσεις εμβολίων κατά
της πανδημίας του κορονοϊού μέσω του μηχανισμού COVAX.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακόμη τους ιστορι-
κούς δεσμούς των δύο χωρών, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί
και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, «τον καλύτερο μπασκετμπολίστα
στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο τώρα», σημειώνοντας
πως και ο Γιάννης «είναι συνδετική γέφυρα μεταξύ μας στον
αθλητισμό και είμαστε και οι δύο περήφανοι για αυτόν».

«Ταφόπλακα» στον EastMed 
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Οι κορβέτες
ενισχύουν άμυνα

και οικονομία

Κυβέρνηση και ΥΠΕΘ 
συνδυάζουν την ελληνική
υπεροχή στη θάλασσα 
με την τόνωση των 
εγχώριων ναυπηγείων

Π
ολύ κοντά στο να πετύχουν τον
απόλυτο συνδυασμό, ο οποίος
θα προσφέρει δύναμη πυρός
στο Πολεμικό Ναυτικό αλλά

και πνοή ζωής στην εγχώρια αμυντική βιο-
μηχανία, βρίσκονται κυβέρνηση και
υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το «κόλπο
γκρόσο» που ετοιμάζει το ελληνικό Επιτε-
λείο έχει στον πυρήνα του το πρόγραμμα
των κορβετών και σύμφωνα με τις οδηγίες
που έχουν δοθεί, ο πρώτος στόχος είναι να
εξασφαλιστεί η ελληνική υπεροχή στη θά-
λασσα όσο το δυνατόν συντομότερα και ο
δεύτερος να εμπλακούν τα εγχώρια ναυ-
πηγεία στην κατασκευή των πλοίων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισηγή-
σεις των ναυάρχων για τις επιχειρησιακές
ικανότητες των υποψηφίων κορβετών βρί-
σκονται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις
τελικές αποφάσεις να αναμένονται στο

διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου. Ακόμη
και «στο παραπέντε» της επιλογής όμως,
αναμένονται ανατροπές και εκπλήξεις, κα-
θώς οι τρεις βασικοί διεκδικητές, η Γαλλία
με τις Gowind, η Ολλανδία με τις Sigma και
η Ιταλία με τις Doha, δείχνουν αποφασι-
σμένοι να τα παίξουν όλα για όλα και να
κερδίσουν τη «ναυμαχία». 

Σκληρός ανταγωνισμός
Όσο περνούν οι μέρες, όμως, ο ανταγω-

νισμός μεταξύ των τριών ναυπηγικών κο-
λοσσών γίνεται όλο και πιο έντονος προς
όφελος πάντα της Ελλάδας. Απόδειξη απο-
τελεί η νέα πρόταση της Group Naval που
φέρνει το Παρίσι μια ανάσα από το μεγάλο
«deal», κάνοντας γαλλική υπόθεση την
ανανέωση του ελληνικού Στόλου. Με κό-
στος 1,8 δισ. ευρώ, 100 εκατ. περισσότερα
από την προηγούμενη προσφορά, οι Γάλλοι
δίνουν στην Ελλάδα πέντε κορβέτες αντί
για τέσσερις και δεσμεύονται για παράδο-
ση της πρώτης Gowind το 2025, ταυτόχρο-
να δηλαδή με την πρώτη ελληνική Belhar-
ra. Αν και η νέα πρόταση είναι λίγο ακριβό-
τερη αλλά εντός ελληνικού προϋπολογι-
σμού, δίνει στο Πολεμικό Ναυτικό περισ-
σότερες Μονάδες Επιφανείας, καθώς σε

διάστημα πέντε ετών θα αποκτήσει τουλά-
χιστον οκτώ νέα πλοία. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι το Ναυτικό έχει ανάψει το πρά-
σινο φως στη νέα γαλλική πρόταση, η
οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια της πολι-
τικής ηγεσίας. Η επιλογή αυτή αφήνει μι-
κρό περιθώριο για την αναβάθμιση των ελ-
ληνικών φρεγατών ΜΕΚΟ, καθώς θα πε-
ρισσέψουν σχεδόν 200 εκατομμύρια από
το πακέτο των 5 δισεκατομμυρίων που είχε
προϋπολογιστεί για την ανανέωση του Στό-
λου. Είναι γεγονός, όμως, ότι η αναβάθμιση
των ΜΕΚΟ δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή
προτεραιότητα της ηγεσίας του Ναυτικού,
ενώ οι όποιες πιέσεις έχουν ασκηθεί για το
πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής
των ΜΕΚΟ ύψους 500 εκατομμυρίων, αφο-
ρούν κυρίως τη διατήρηση των ισορροπιών
ανάμεσα στους προμηθευτές οπλικών συ-
στημάτων. 

Στον Σκαραμαγκά
Εκτός από πανίσχυρες Μονάδες Επιφα-

νείας, η Αθήνα θέλει και ανταγωνιστικά
ναυπηγεία. Σε σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε πριν από λίγες ημέρες με αφορμή τη
νέα γαλλική πρόταση, διερευνήθηκε το εν-
δεχόμενο κατασκευής τουλάχιστον τριών

κορβετών στον Σκαραμαγκά. Μάλιστα,
στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που επι-
σκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ναυπη-
γείου, διαπίστωσαν ότι με τις κατάλληλες
αναβαθμίσεις στις υποδομές του, το ναυ-
πηγείο θα μπορούσε να κατασκευάσει
σύγχρονα πολεμικά πλοία. Με δεδομένο
πως οι Γάλλοι υπολογίζουν 36 μήνες για
κάθε Gowind, η ελληνική πλευρά εξετάζει
ως λύση την κατασκευή των δύο πρώτων
στη Λοριάν, ώστε στο διάστημα αυτό να
στηθεί μια νέα γραμμή παραγωγής στον
Σκαραμαγκά, στα πρότυπα των αιγυπτια-
κών ναυπηγείων στην Αλεξάνδρεια, και οι
άλλες τρεις κορβέτες να ναυπηγηθούν
στην Ελλάδα. Αν και πρόκειται για ένα πολύ
φιλόδοξο σχέδιο, πηγές του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας εκτιμούν ότι αποτελεί την
καλύτερη δυνατή επιλογή για εγχώρια
ναυπήγηση, ενώ μαζί με τα πλοία η Ελλάδα
θα παραλάβει και τα σχέδια κατασκευής
τους, ώστε να μπορεί να παράγει δικές της
Gowind στο μέλλον. Απαραίτητη προϋπό-
θεση, βέβαια, είναι η επένδυση να μη συ-
ναντήσει άλλα εμπόδια, όπως η προσφυγή
του Δήμου Χαϊδαρίου που θα καθυστερή-
σει για τουλάχιστον ένα εξάμηνο τη διαδι-
κασία πώλησης των ναυπηγείων.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Κ
ρίσιμη είναι η εβδομάδα που μόλις
ξεκίνησε για την εξέλιξη της παν-
δημίας. Η επέλαση της Όμικρον
συνεχίζεται. Για άλλη μια μέρα οι

εισαγωγές ήταν στα ύψη, ενώ από χθες με-
τράει αντίστροφα για όσους δεν έχουν κάνει
την τρίτη δόση και από την 1η Φεβρουαρίου θα
θεωρούνται ανεμβολίαστοι.

Στην ενημέρωση του υπουργείου Υγείας η
ομότιμη καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου,
αναφερόμενη σε μελέτες, τόνισε πως η προ-
στασία των παιδιών από το σύνδρομο MIS-C
με δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer φτάνει το
91%. Στη συνέχεια, τόνισε πως μαθητές και γο-
νείς ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην εμβολια-
στική διαδικασία των παιδιών κατά του κορο-
νοϊού, ενώ διευκρίνισε πως για τα παιδιά κάτω
των 18 ετών δεν υπάρχει σύσταση για τρίτη
δόση, αλλά μόνο εφόσον υπάρχει πρόβλημα,
όπως ανοσοκαταστολή. Για τα παιδιά που νο-
σούν και έχουν κανονίσει τον εμβολιασμό
τους, η κυρία Θεοδωρίδου δήλωσε πως συ-
στήνεται η χορήγηση μιας δόσης έπειτα από
τρεις μήνες. Σε περίπτωση που έχει γίνει η
πρώτη δόση και ακολουθεί η νόσηση, δεν
χρειάζεται νέα δόση. Ο Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους είπε πως έχουν ήδη εμβολιαστεί 37.000
παιδιά 5-11 ετών και έχουν κλείσει ραντεβού
άλλες 73.000 παιδιά.

Νέα ραντεβού
Την Παρασκευή που πέρασε άνοιξαν

40.000 νέα ραντεβού και τις επόμενες μέρες
θα δοθούν περισσότερα ραντεβού, κυρίως
στην Αττική. Οι ιδιώτες παιδίατροι που εμβο-
λιάζουν ήδη παιδιά 12-17 ετών θα μπορούν
από σήμερα να κάνουν αίτηση για να παρα-
λαμβάνουν εμβόλια για τα παιδιά 5-11. Σε ό,τι
αφορά τη χώρα, έχουμε ξεπεράσει τους 18,1
εκατομμύρια εμβολιασμούς. Πάνω από 7,15
εκατομμύρια -το 68,1% του γενικού πληθυ-
σμού- έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό.

Τα χιλιάδες θετικά self tests των μαθητών
απέτρεψαν νέες μολύνσεις και πιθανές νοσή-
σεις των γονέων τους. Ο αυτοδιαγνωστικός
έλεγχος αποδείχτηκε για ακόμη μια φορά ένα
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των οικογενειών,
παρά τις όποιες δυσλειτουργίες στην εφοδια-
στική αλυσίδα. Τώρα που η κατάσταση ομαλο-
ποιείται, μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουμε
στην ιδέα ότι για κάποιες εβδομάδες ακόμη,

πιθανότατα τις 2-3 επόμενες, θα βλέπουμε
υψηλό αριθμό νέων κρουσμάτων. 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 27.766 νέα κρού-
σματα (χωρίς στον αριθμό αυτό να συμπερι-
λαμβάνονται τα 15.547 κρούσματα που εντο-
πίστηκαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στα
σχολεία), 85 θανάτους και 654 διασωληνωμέ-
νους. Στην Αττική εντοπίστηκαν 9.971 νέα
κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη 2.741.

Αυτή η βδομάδα θα αποκαλύψει αν η επι-
κράτηση της Όμικρον, που έφτανε στο 87%,
έχει καταφέρει να εκτοπίσει τελείως τη Δέλτα,
που ακόμη δίνει νέες εισαγωγές και βαριές
νοσήσεις. Πληροφορίες της «Political» από το
ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι οι εισαγωγές περιστατι-

κών Covid πανελλαδικά κινούνται στις 600-
670 τη μέρα, ενώ δίνονται 450-550 εξιτήρια
καθημερινά, τα οποία εξισορροπούν κάπως
την κατάσταση. Αυτήν τη στιγμή ο ιδιωτικός
τομέας μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Κλι-
νικών έχει δώσει 300 κλίνες για απλές νοση-
λείες Covid, ενώ ο υπουργός Υγείας είναι σε
επικοινωνία και με την Πανελλήνια ένωση
Ιδιωτικών Κλινικών, δηλαδή τις μικρότερες
κλινικές της περιφέρειας. Ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) Θεό-
δωρος Χαμακιώτης, μιλώντας στην «Politi-
cal», τόνισε πως «όπως βοηθήσαμε στην
πρώτη φάση της πανδημίας, έτσι βοηθάμε και
τώρα για Covid περιστατικά. Η συμπαράστασή

μας και η βοήθειά μας είναι εμφανείς, καθώς
έχουμε διαθέσει ήδη απλές κλίνες και κλίνες
ΜΕΘ για non Covid περιστατικά».

Εξαπλάσιο το ιικό φορτίο
Στην 3η και 4η ΥΠΕ τα φύλλα πορείας επι-

δόθηκαν σήμερα Τρίτη και την Τετάρτη το
πρωί θα πρέπει να παρουσιαστούν οι γιατροί
νευραλγικών ειδικοτήτων στα νοσοκομεία. Οι
πληροφορίες λένε πως είναι περίπου 160 για-
τροί. Δεν έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των
ιδιωτών γιατρών που θα επιστρατευτούν για
τα νοσοκομεία της Αττικής, όπου υπάρχει
πρόβλεψη και για παιδιάτρους. Η αύξηση του
ιικού φορτίου στα λύματα συνεχίζεται, αλλά
με σαφώς μειωμένο ρυθμό σε σχέση με τις
προηγούμενες δυο - τρεις εβδομάδες, τόνισε
ο καθηγητής αναλυτικής χημείας Νίκος Θω-
μαΐδης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Θωμαΐδης
ανέφερε πως από τις μετρήσεις της 16ης Δε-
κεμβρίου το ιικό φορτίο έχει πενταπλασιαστεί
και οδεύει προς εξαπλασιασμό. Την ίδια ώρα,
ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αθηνών Κωνσταντίνος Λουράντος με ανάρτη-
σή του στο FB και σε συνέχεια της ανακοίνω-
σης που είχε βγάλει ο ΦΣΑ για ελλείψεις φαρ-
μάκων, ανήρτησε μια λίστα με πάνω από 45
φάρμακα που είναι σε έλλειψη και στα σχόλια
που ακολούθησαν της ανάρτησης οι φαρμα-
κοποιοί κατέγραψαν και άλλες.
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kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Άλμπερτ Μπουρλά: «Ο κορονοϊός  δεν θα φύγει για μια δεκαετία»
Νέα δεδομένα στην πανδημία φέρνει η μετάλλαξη
Όμικρον, όπως παραδέχτηκε ο επικεφαλής της Pfi-
zer Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας σε συνέδριο με
στελέχη της Goldman Sachs, που εκτίμησε ότι ο
κορονοϊός θα παραμείνει τα επόμενα δέκα χρόνια.
«Ο ιός δεν θα φύγει. Και μπορώ να μιλήσω για μια δε-
καετία», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι έχει γίνει
παντού ενδημικός. «Το δεύτερο που γνωρίζουμε», είπε, «είναι
ότι η προστασία τόσο από το εμβόλιο όσο και από τη νόσηση
διαρκεί λίγους μήνες. Αρχικά είχε γίνει η πρόβλεψη δύο δόσε-
ων συν μίας αναμνηστικής και στη συνέχεια ετήσιο εμβολια-
σμό, για να διατηρηθούν καλά επίπεδα ανοσίας». Η αναπληρώ-
τρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα επισκέφτηκε το νοσοκο-
μείο Παίδων Πεντέλης, όπου θα αναπτυχθούν νέες εμβολιαστι-
κές γραμμές για τα παιδιά. Η ίδια συνομίλησε με τους εργαζο-
μένους, έκανε αυτοψία στους χώρους και δεσμεύτηκε το

υπουργείο υγείας να βοηθήσει στην ενίσχυση προσωπι-
κού για την εύρυθμη πορεία του εμβολιασμού. Μέχρι
την Πέμπτη το νοσοκομείο θα συμμετέχει στις εφημε-
ρίες, μετά θα γίνεται κανονικά η πρωινή του λειτουρ-
γία και στα απογευματινά ιατρεία δεν θα γίνονται βρα-

δινές εισαγωγές μικρών ασθενών. Όμως και πάλι το θέ-
μα αυτό που προέκυψε με τις εφημερίες θα συζητηθεί και

πάλι.
Σε λειτουργία τέθηκε από το απόγευμα της Δευτέρας η πλατ-
φόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση εμβολιασμών
που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό. Έτσι, όσοι διαθέ-
τουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid ή ψηφιακό πι-
στοποιητικό τρίτης χώρας που έχει προσχωρήσει στο σύστημα
ψηφιακού πιστοποιητικού Covid της ΕΕ έχουν πλέον τη δυνα-
τότητα να καταχωρούνται ηλεκτρονικά ως εμβολιασμένοι στο
Μητρώο Εμβολιασμών Εξωτερικού που τηρεί η ΗΔΙΚΑ.

Στους 85 εκτοξεύτηκαν 
οι θάνατοι χθες - Επιδόθηκαν 
τα φύλλα πορείας σε περίπου
160 γιατρούς

Τ Ρ Ι Τ Η  Δ Ο Σ Η

Τι ισχύει για παιδιά κάτω των 18



Το... παιχνίδι του ποντικού με τη γάτα παίζουν
-μετά την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων
για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού-
διοργανωτές κορονοπάρτι και αστυνομικοί.
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι εύποροι νεαροί -αλ-
λά και μεγαλύτερης ηλικίας- μισθώνουν για
τριήμερα (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) πο-
λυτελείς κατοικίες στα προάστια (πχ Ανάβυσ-
σος) και στα βόρεια (πχ Κηφισιά) προάστια αλλά
και σε κοσμοπολίτικες περιοχές εκτός Αττικής
(πχ Αράχοβα) και διοργανώνουν πάρτι, όπου
δεν τηρείται κανένα μέτρο. Το οξύμωρο είναι
ότι για να μπορέσει να παρέμβει η ΕΛΑΣ θα
πρέπει να γίνει καταγγελία και να δοθεί εισαγ-

γελική παραγγελία, καθώς πρόκειται για κατοι-
κίες, όπως πχ στον Άγιο Δημήτριο, στον Βοτανι-
κό και τη Χαλκίδα, όπου τα κορονοπάρτι στήθη-
καν σε ανοιχτούς χώρους, η Αστυνομία παρε-
νέβη, βεβαίωσε παραβάσεις και προχώρησε σε
συλλήψεις, όπως αυτή πολύ γνωστού τράπερ το
βράδυ του Σαββάτου. Στο στόχαστρο των Αρχών
βρέθηκαν και επιχειρήσεις υγειονομικού εν-
διαφέροντος, όπως ένα γνωστό μεζεδοπωλείο
στο Κουκάκι (είχε και ζωντανή μουσική), ένα
wine bar στη Γλυφάδα και ένα αναψυκτήριο-
μπαρ στο Περιστέρι. Και στις τρεις περιπτώσεις
επιβλήθηκαν πρόστιμα 5.000 ευρώ και μπήκε
«λουκέτο» 15 ημερών. Παπ.
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Στο κυνήγι των... ανεγκέφαλων 
που συνεχίζουν απτόητοι τα κορονοπάρτι

Παρά τις αντιδράσεις, διά ζώσης 
θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια

Διά ζώσης θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια της χώρας με απόφαση του
υπουργείου Παιδείας, παρά τις έντονες αντιδράσεις των ιδρυμάτων που ζητούν
να εφαρμοστεί ένα υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας. Παρά την επίσημη απόφαση, η
οποία έχει ισχύ έως τις 17 Ιανουαρίου, πολλά πανεπιστήμια επιμένουν στην εξ
αποστάσεως λειτουργία τους εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων. Χαρακτηρι-
στική είναι η περίπτωση του Παντείου, το οποίο τονίζει ότι «η επιστροφή στα αμ-
φιθέατρα μπορεί να αποβεί παιδαγωγικά και υγειονομικά καταστροφική» και ζη-
τά να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως τόσο τα μαθήματα όσο και η χειμερινή
εξεταστική. Την έντονη ανησυχία τους για την επιστροφή των φοιτητών στα αμφι-
θέατρα εκφράζουν και οι πανεπιστημιακοί, ζητώντας να αυξηθεί η υγειονομική
επιτήρηση με ιχνηλάτηση και πρόσθετα δωρεάν τεστ για όλη την ακαδημαϊκή κοι-
νότητα και να παρασχεθεί ρητά από το υπουργείο η δυνατότητα χρήσης μεθόδων
εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όταν δικαιολογείται από τις συνθήκες που επικρα-
τούν ή για την προστασία της υγείας ευάλωτων προσώπων.

Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
τις σχολικές αίθουσες επέστρεψαν
χθες οι μαθητές όλων των βαθμί-
δων έπειτα από τις διακοπές των
Χριστουγέννων με νέο υγειονομικό

πρωτόκολλο και δωρεάν self tests για μα-
θητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναρμόδιων
υπουργείων Υγείας και Παιδείας, διενεργή-
θηκαν 1,6 εκατομμύριο self tests από μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς και επιβεβαιώθη-
καν 15.547 δυνάμει κρούσματα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο
ταυτόχρονο έλεγχο πληθυσμού κατά του
κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας.

Προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες
λόγω της απουσίας των εκπαιδευτικών που
νοσούν από κορονοϊό, το υπουργείο ανα-
κοίνωσε 4.784 προσλήψεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, «τα
κρούσματα αυτά δεν θα είχαν βρεθεί, αν τα
σχολεία δεν λειτουργούσαν. Όλα αυτά τα χι-
λιάδες κρούσματα κυκλοφορούσαν στην
κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα
να έχουν ιδέα ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε

ένα τέτοιο δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύε-
ται μέσω του μηχανισμού του self test είναι
άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορι-
σμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στη
σχολική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία
ευρύτερα. Άλλη μια απόδειξη ότι, πέρα από
τους αυτονόητους παιδαγωγικούς και ψυ-
χοσυναισθηματικούς λόγους, η λειτουργία
των σχολείων επιτελεί και πολύ σημαντι-
κούς υγειονομικούς σκοπούς».

Με οργισμένες ανακοινώσεις, στις οποί-
ες κάνουν λόγο για «ανεύθυνη και επικίν-
δυνη πολιτική του υπουργείου και της κυ-
βέρνησης σχετικά με την απόφαση να ανοί-
ξει τα σχολεία δίχως να έχει λάβει κανένα
ουσιαστικό μέτρο πρόληψης κατά της δια-
σποράς του κορονοϊού», απάντησαν τα συν-
δικαλιστικά όργανα δασκάλων και καθηγη-
τών. Παράλληλα, επανέλαβαν τα αιτήματά
τους περί αναστολής λειτουργίας ενός τμή-

ματος από το πρώτο κιόλας κρούσμα, παρο-
χής δωρεάν rapid test για εμβολιασμένους
και μη εκπαιδευτικούς και μαθητές και
ανάκληση όλων των συγχωνεύσεων προ-
κειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μαθη-
τών ανά τμήμα. 

«Απαξίωσε τις προτάσεις μας»
Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαί-

δευσης καταγγέλλει ότι «το υπουργείο απα-
ξίωσε πλήρως τις προτάσεις της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας για την ασφαλή επαναλει-
τουργία των σχολείων, διατηρώντας το αν-
τιεπιστημονικό πρωτόκολλο του 50%+1 και
τον συνωστισμό στις σχολικές τάξεις και τα
σχολικά λεωφορεία και μη λαμβάνοντας
καμία μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες».

Εν τω μεταξύ, τη δυνατότητα παροχής εξ
αποστάσεως διδασκαλίας για την αναπλή-

ρωση δασκάλου ή νηπιαγωγού μη ειδικότη-
τας, που νοσεί λόγω κορονοι ̈ου ́ ή βρίσκεται
σε απομόνωση και δεν υπάρχει η δυνατότη-
τα φυσικής αναπλήρωσής του, από εκπαι-
δευτικούς που νοσούν λόγω κορονοϊου ́ ή
βρίσκονται σε απομόνωση, σε προαιρετική ́
βάση, και εφόσον είναι σε θέση να παρά-
σχουν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό́ έργο,
δίνει απόφαση του υπουργείου Παιδείας. 

Μπλόκο σε 15.547
κρούσματα από 
το άνοιγμα σχολείων

Το υπουργείο Παιδείας
ανακοίνωσε 4.784
προσλήψεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών για να
καλυφθούν τα κενά που
ενδέχεται να δημιουργηθούν
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Σκάνδαλο Folli 
Follie: Διακοπή 
της δίκης με 
το... καλημέρα 

Μετ’ εμποδίων ξεκίνησε η δίκη για
το οικονομικό σκάνδαλο της Folli
Follie, η οποία μετά την υποβολή αι-
τημάτων από τους διαδίκους οδηγή-
θηκε σε διακοπή για τις 19 Ιανουαρί-
ου. Παρόντες στο εδώλιο του Τριμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων ήταν
οι δύο προφυλακισμένοι βασικοί κα-
τηγορούμενοι Δημήτρης και Τζώρ-
τζης Κουτσολιούτσος, η Καίτη Κου-
τσολιούτσου και έξι ακόμη κατηγο-
ρούμενοι. Κατά την έναρξη της
ακροαματικής διαδικασίας τέθηκε
αμέσως από την πλευρά της υπερά-
σπισης το ζήτημα της μεταφοράς της
δίκης σε άλλη μεγαλύτερη αίθουσα.

Από την πλευρά των κατηγορου-
μένων υποβλήθηκε αίτημα από έναν
Κινέζο, ο οποίος, παρά την αρχική
παραπομπή του με βούλευμα, τελικά
δεν κλήθηκε από την Εισαγγελία,
επειδή ήταν αγνώστου διαμονής.
Μέσω του συνηγόρου ζήτησε να με-
ταφραστεί το παραπεμπτικό βούλευ-
μα στην καντονέζικη διάλεκτο ή στην
αγγλική και να επιδοθεί, σύμφωνα
με τον νόμο, στον δικηγόρο του για
να δικαστεί μαζί με τους υπολοί-
πους. Μάλιστα, ο συνήγορος του
Τζώρτζη Κουτσολιούτσου ζήτησε να
μεταφραστεί το βούλευμα και να
κληθεί ο συγκεκριμένος κατηγορού-
μενος, καθώς κατηγορείται ως φυσι-
κός αυτουργός για πράξεις που ο εν-
τολέας του κατηγορείται ως ηθικός
αυτουργός.

Η
κινηματογραφική καταδίωξη, που
ξεκίνησε το απόγευμα το Σαββάτου
στον Προφήτη Ηλία και κατέληξε
στον καταυλισμό Ρομά στον Ασπρό-

πυργο, είναι μόνο ένα από τα ανάλογα περιστα-
τικά που καλούνται να διαχειριστούν οι αστυνο-
μικές δυνάμεις που υπηρετούν στη Δυτική Αττι-
κή. Σε συνδυασμό με την καταγεγραμμένη εγ-
κληματικότητα στις περιοχές από το Μενίδι και
το Καματερό μέχρι τα Μέγαρα, αποτελούν έναν
«πονοκέφαλο» για την ΕΛΑΣ, την ώρα που οι
κλοπές και οι διαρρήξεις στα βόρεια προάστια
είναι καθημερινό φαινόμενο στο δελτίο συμ-
βάντων.

Λίγο πριν από τις γιορτές συνέβη ένα περι-
στατικό που δεν έγινε γνωστό και το αποκαλύ-
πτει σήμερα η «Political». Αστυνομικοί της Ομά-
δας ΔΙΑΣ, της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ
ενεπλάκησαν σε καταδίωξη με ένα λευκό πολ-
λών εκατοντάδων ίππων ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας
Audi, το οποίο εκλάπη από το Παλαιό Φάληρο.
Περιπολία της ΕΛΑΣ το εντόπισε στην παραλια-
κή λεωφόρο και έπειτα από μια «τρελή» κατα-
δίωξη με ταχύτητες ακόμη και άνω των 200
χλμ./ώρα οι άγνωστοι δράστες παράτησαν το
όχημα στη Φυλή -κοντά στο γήπεδο- και διέφυ-
γαν πεζή. Ό,τι ακριβώς συνέβη το απόγευμα του
Σαββάτου στον Ασπρόπυργο, ό,τι ακριβώς έχει
συμβεί σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις το τε-
λευταίο τρίμηνο. Έμπειροι αξιωματικοί με γνώ-
ση των περιστατικών που αφορούν ληστείες και
διαρρήξεις στα βόρεια προάστια σχολιάζουν:
«Συμμορίες με επιχειρησιακά οχήματα που
έχουν κλαπεί, ξεκινούν από τη Δυτική Αττική,
χτυπούν σε Εκάλη, Κηφισιά κ.ά., περιοχές που
είναι κοντά στην Εθνική ή στην Αττική Οδό, και
στη συνέχεια επιστρέφουν στα λημέρια τους».

Στο Μενίδι στις αρχές Δεκεμβρίου του 2021
«ύποπτο» όχημα δεν σταμάτησε σε σήμα αστυ-
νομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, ακολούθησε κατα-
δίωξη μέχρι το Ζεφύρι, όπου οι δράστες παρά-
τησαν το αυτοκίνητό τους, για να συλληφθούν
τελικά στο Καματερό. «Ιδίως τις νυχτερινές

ώρες, σε μέρη που έχει κοντά καταυλισμό και
νιώθουν “ασφάλεια” είναι σχεδόν κανόνας να
μη σταματούν στα σήματά μας», αποκαλύπτει
στην «Political» αστυνομικός υπηρεσίας πρώ-
της γραμμής στη Δυτική Αττική. Οι κατά καιρούς
συλλήψεις συμμοριών, όπως μιας δεκαμελούς
συμμορίας Ρομά που είχε «έδρα» Ελευσίνα,
Μάνδρα και Ασπρόπυργο, αλλά «χτυπούσε» σε
όλη τη χώρα, δείχνουν πως υπάρχει συγκεκρι-
μένο μοτίβο ενεργειών: οι σπείρες χρησιμοποι-
ούν κατά βάση κλεμμένα οχήματα μεγάλης ιπ-
ποδύναμης, τα οποία έπειτα από κάποιες λη-
στείες ή διαρρήξεις τα παρατάνε και τους βά-
ζουν φωτιά.

«Δεν μπορεί κανείς να πει πόσες είναι αυτές
οι συμμορίες, γιατί οι περισσότερες λειτουρ-
γούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και έχουμε
συνεχείς αναδιατάξεις δυνάμεων. Βασικό πεδίο
δράσης τους όμως είναι τα βόρεια προάστια,
καθώς τους εξυπηρετεί το οδικό δίκτυο όσον
αφορά τη διαφυγή», εξηγεί στην «Political» ο
ίδιος αστυνομικός. Με βάση πάντως τα στοιχεία
της ΕΛΑΣ για το πόσοι δίνουν «παρών» σε αστυ-
νομικές υπηρεσίες κάθε μήνα, υπολογίζεται ότι
στη Δυτική Αττική ζουν περί τους 6.000 ποινι-
κούς (όχι ότι απαραίτητα εμπλέκονται όλοι σε
κλοπές και διαρρήξεις) χωρίς να υπολογίζονται
οι «αχαρτογράφητοι». 

Είκοσι ανήλικοι 
έσπασαν στο ξύλο
14χρονους 
για ένα... κινητό
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά
βίας με θύματα ανυποψίαστους
ανηλίκους, με συμμορίες να «χτυ-
πούν» ακόμη και στα πιο κεντρικά
σημεία της Αττικής. Τελευταίο -μέ-
χρι το επόμενο- περιστατικό, αυτό
που συνέβη λίγο μετά τις 22.00 το
βράδυ στην Κηφισιά με θύματα δύο
14χρονους μαθητές.
Μια παρέα τεσσάρων μαθητών
βόλταρε στη λεωφόρο Κηφισίας -
την ώρα που υπήρχε μεγάλη κυ-
κλοφορία οχημάτων και πεζών
στην περιοχή-, όταν εμφανίστηκε
μπροστά τους μια ομάδα 15-20 ατό-
μων, κατά βάση ανηλίκων και νεα-
ρών. Με βάση την καταγγελία που
έγινε στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας,
η παρέα των μαθητών δέχτηκε επί-
θεση, αρχικά φραστική (βρισιές
και απειλές) και στη συνέχεια η
ομάδα των 15-20 ατόμων κινήθηκε
απειλητικά εναντίον τους. Δύο από
μαθητές πρόλαβαν να διαφύγουν,
ωστόσο οι άλλοι δύο εγκλωβίστη-
καν και δέχτηκαν άγρια επίθεση με
γροθιές και κλοτσιές. Μάλιστα,
ένας από τους επίδοξους ληστές
πέταξε ένα μπουκάλι στο πρόσωπο
ενός 14χρονου, με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί στο μέτωπο, να αιμορ-
ραγήσει και να μεταφερθεί για τις
πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
Όλα αυτά για να αρπάξουν ένα κινη-
τό τηλέφωνο και τα όποια χρήματα
είχαν πάνω τους οι μαθητές, με
τους αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Κηφισιάς να έχουν στα
χέρια τους περιγραφές και να ανα-
ζητούν υλικό από κάμερες ασφα-
λείας καταστημάτων της περιοχής.

Πονοκέφαλο στην ΕΛΑΣ 
προκαλούν οι συμμορίες που
«χτυπάνε» βίλες - Καταδιώξεις
με... σπασμένα φρένα 
από Μενίδι έως Ασπρόπυργο 

Στο έλεος των Ρομά
τα βόρεια προάστια

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Καταιγίδες, πολικό ψύχος και
χιόνια φέρνει η κακοκαιρία - 
Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει

Η πρόσφατη επίθεση λύκου σε σκύλο οικογένειας στην
Πάρνηθα, κοντά στο καταφύγιο Μπάφι, όπου τον άρπαξε
και εξαφανίστηκε στο δάσος, είχε ως αποτέλεσμα να ανοί-
ξει η συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν
οι περιπατητές στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τον κίν-
δυνο να επαναληφθεί ένα παρόμοιο συμβάν. Η περιβαλ-
λοντική οργάνωση «Καλλιστώ» ήδη από τις 10 Δεκεμβρίου
είχε ενημερώσει για το φαινόμενο αυτό. Μάλιστα σε ανα-
κοίνωσή της τονίζει ότι ενημερώθηκε πριν από περίπου
έναν μήνα «τόσο από τα κοινωνικά δίκτυα και από ομάδες
πολιτών που ασχολούνται με την άγρια ζωή, όσο και από

επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, για την ύπαρ-
ξη λύκων ισχυρά εξοικειωμένων με την ανθρώπινη πα-
ρουσία στην κεντρική Πάρνηθα και συγκεκριμένα στις πε-
ριοχές κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο Μπάφι, όπου ανα-
φέρθηκε το περιστατικό επίθεσης σε σκύλο». 

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Αρκτούρος» σε ανακοίνω-
ση για το περιστατικό αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το πρόσφα-
το περιστατικό επίθεσης λύκου σε σκύλο οικογένειας στην
Πάρνηθα ήταν αποτέλεσμα της εξοικείωσης μέρους του το-
πικού πληθυσμού του λύκου με την ανθρώπινη παρουσία
στην περιοχή». Ακόμα, προσθέτει ότι η επανεμφάνιση, με

φυσικό τρόπο, του λύκου στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας
αποτελεί «τεράστια ευκαιρία για την πολύπαθη Αττική που
αποκαθιστά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, την περιβαλλον-
τική ισορροπία». Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «η
συνύπαρξη με την άγρια ζωή απαιτεί τη συνεπή και υπεύθυ-
νη στάση απ’ όλους (Πολιτεία, φορείς, πολίτες)».

Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 1985, απαγο-
ρεύονται τα οικόσιτα ζώα στους εθνικούς δρυμούς, ακόμη
και αν φορούν λουράκι ή φίμωτρο. Μια απόφαση όμως
που δεν έχει επικοινωνήσει και παραμένει άγνωστη στην
πλειονότητα του κόσμου.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις: «Φάουλ» η βόλτα του σκύλου στον Εθνικό Δρυμό

Νύχτες αγωνίας 
στη Φλώρινα 
μετά τα 5,3 Ρίχτερ 

Ανήσυχοι παραμένουν οι κάτοικοι
στη Φλώρινα μετά τον σεισμό 5,3 Ρί-
χτερ, ο οποίος έγινε αισθητός από τη
Θεσσαλία ως τη Βόρεια Μακεδονία.
Από το χτύπημα του Εγκέλαδου, δύο
άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσο-
κομείο, ενώ τα προβλήματα θα συνε-
χιστούν και τα επόμενα 24ωρα. 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Φλώρινας
Βασίλη Γιαννάκη, υπέστησαν σοβαρές
ζημιές τρία μπαλκόνια διαμερισμά-
των. Σε κάποιες περιπτώσεις έσπασαν
τζαμαρίες και έπεσαν σοβάδες από
ορισμένα παλιά κτίρια, ενώ ζημιές
υπάρχουν και σε αυτοκίνητα, χωρίς
όμως να θεωρείται ότι υπάρχουν ση-
μαντικές ζημιές από τον σεισμό. Πολ-
λοί είναι αυτοί που κοιμούνται στα αυ-
τοκίνητά τους φοβούμενοι λόγω της
συνεχιζόμενης μετασεισμικής δρα-
στηριότητας που σημειώνεται, ενώ τα
σχολεία στη Περιφερειακή Ενότητα
Φλώρινας παραμένουν κλειστά για
δεύτερη μέρα. Στην περιοχή βρίσκον-
ται συνεργεία από χθες τα ξημερώμα-
τα για την καταγραφή των ζημιών.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ιν-
στιτούτου καθηγητής Άκης Τσελέντης
τόνισε ότι επειδή το εστιακό βάθος
του σεισμού ήταν μικρό, η ακολουθία
θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό «ακό-
μα για ημέρες, πιθανόν και εβδομά-
δες». Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας
δήλωσε ότι «είχε τουλάχιστον 100
χρόνια να ενεργοποιηθεί», ενώ ση-
μείωσε ότι «είναι σε χαρτογραφημένο
ρήγμα της περιοχής, που δεν ξέραμε
πότε θα δράσει». Παράλληλα έκανε
λόγο για 14 δονήσεις που ακολούθη-
σαν την πρώτη των 5,3 Ρίχτερ, εκτι-
μώντας εμπειρικά ότι μάλλον ήταν ο
κύριος σεισμός. 

Ο
καιρός αγριεύει και το σκηνικό
στη χώρα μας αλλάζει, καθώς θα
επικρατήσει βαρυχειμωνιά, με
χιόνια, βροχές και χαμηλές θερ-

μοκρασίες. 
Δύσκολη, όπως φαίνεται, θα είναι η εβδο-

μάδα, αφού ακόμα δεν πρόλαβε να φύγει ο
«Ωμέγα εμποδιστής» και μια νέα επιδείνωση
του καιρού, με την ονομασία «Διομήδης», μας
χτυπάει την πόρτα. Η κακοκαιρία που θα κάνει
την επέλασή της στη χώρα μας και θα μας
πουντιάσει, έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις
έντονες βροχοπτώσεις, την πτώση της θερμο-
κρασίας και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα
τζάκια και οι σόμπες έχουν αρχίσει να ανά-
βουν, καθώς από αύριο, Τετάρτη, η θερμοκρα-
σία θα κάνει… βουτιά.

Στο χθεσινό έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναφέ-
ρεται ότι ο «Διομήδης» (Diomedes) προβλέ-
πεται να προκαλέσει κατά τόπους ισχυρές
βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις ανέ-
μους και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά. 

Ισχυρές βροχές
Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυ-

ρίως τη Βόρεια Ελλάδα, το Βόρειο και Ανατο-
λικό Αιγαίο, το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την
Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι χιονοπτώσεις
που εκδηλώνονται στα ορεινά, προοδευτικά
θα επεκταθούν στη Δυτική Μακεδονία ακόμα
και σε χαμηλότερο υψόμετρο. Αυξημένη είναι
η πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, ιδιαίτερα σε
νησιωτικά τμήματα. 

Σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές στη
Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νοτιότερα τμήματα
της Κεντρικής Μακεδονίας, την Κεντρική και
Ανατολική Στερεά (κυρίως στη Φθιώτιδα και
την Ευρυτανία) και τη Βόρεια Εύβοια, και πυ-
κνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορει-
νά-ημιορεινά Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεν-
τρικής και Ανατολικής Στερεάς και βαθμιαία
σε πεδινές περιοχές της Θράκης και της Ανα-
τολικής Μακεδονίας. 

Στην Εύβοια αναμένονται χιονοπτώσεις αύ-
ριο, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δω-
δεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη Θεσσα-
λία, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται
ισχυρές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.
Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, χιόνια ανα-
μένονται και στην Αττική.

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής της ΕΜΥ
Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε: «Το χαμηλό κι-
νείται αργά ανατολικά, θα επηρεάσει με μεγά-
λα ύψη βροχής αλλά και με ραγδαιότητα όλα
τα ανατολικά και νότια, όπως περιγράφεται
αναλυτικά στο δελτίο. Προσοχή σε Θεσσαλία,
Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολικό
Αιγαίο Δωδεκάνησα, Κρήτη».

«Βούλιαξε» η Κάλυμνος
Οι καταιγίδες που έπεσαν το Σαββατοκύ-

ριακο στην Κάλυμνο είχαν σαν αποτέλεσμα να
σημειωθούν καταστροφές στο νησί.

Συγκεκριμένα, η έντονη βροχόπτωση προ-
κάλεσε κατολισθήσεις βράχων δημιουργών-
τας προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδι-
κού δικτύου, καθώς έκλεισαν δρόμοι, ενώ
προκλήθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα
από την υπερχείλιση ρεμάτων.

Αγριεμένος ο «Διομήδης»,
έρχεται να μας παγώσει 
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Εταιρείες ενέργειας 
παρακρατούν δημοτικά τέλη
Και όμως συμβαίνει. Πολλές ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενέργειας
δεν αποδίδουν, όπως υποχρεούνται, τα κατά νόμον δημοτικά τέλη που
εισπράττουν από τους δημότες πελάτες τους. Σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, τα
ε ισπραχθέντα
δημοτικά τέλη
« α π ο δ ί δ ο ν τ α ι
στον δικαιούχο
δήμο, βάσει σχε-
τικής εκκαθαρι-
στικής κατάστα-
σης εντός του
δεύτερου μήνα
από τη λήξη του
μήνα στον οποίο
λογιστικώς ανή-
κουν οι λογαριασμοί». Όπως κατήγγειλε, σε ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο Α’ αντιπρό-
εδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων -Μενεμένης Λάζαρος
Κυρίζογλου, οι εταιρείες (ΗΡΩΝ και Watt And Wolt) δεν έχουν αποδώ-
σει έγκαιρα τα οφειλόμενα ποσά προς τον δήμο Αμπελοκήπων - Μενε-
μένης. Προς τούτο έχει αποστείλει σχετικό εξώδικο, με το οποίο καλεί
την εταιρεία να αποδώσει εντός δεκαημέρου τα οφειλόμενα ποσά, αλ-
λιώς απειλεί ότι θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Δήμος Αθηναίων

Επανεξελέγη το προεδρείο
Με τυπική διαδικασία και με διαπαραταξιακή συναίνεση εξελέ-

γη το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων. Οι προτα-
θέντες από τις μεγαλύτερες παρατάξεις έγιναν αποδεκτοί κατά
πλειοψηφία, χωρίς να υπάρξει αλλαγή σύνθεσης του προηγούμε-
νου προεδρείου. Εξελέγησαν: Πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου ο Ελευθέριος Σκιαδάς, από την παράταξη «Αθήνα Ψηλά». Αν-
τιπρόεδρος ο Ρήγας Αξελός, από την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη».
Γραμματέας η Καλλιόπη Γιαννοπούλου, από την παράταξη «Αθήνα
Είσαι Εσύ».

Με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου για τη ζωή και το έργο του πρώην μουσουλμάνου
βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, του γιατρού Αχμέτ Σαδίκ, μουσουλμάνοι δή-

μαρχοι της Θράκης βρέθηκαν στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα, οι δήμαρχοι
Αρριανών Αμέτ Ριτβάν, Ιάσμου Οντέρ Μουμίν και Μύκης Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν είχαν

σειρά επαφών με Τούρκους πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, δικαστικούς και εκπρο-
σώπους συλλόγων, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media ο

δήμαρχος Αρριανών Αμέτ Ριτβάν. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η συνάντηση
με τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης Χακάν Τσαβούσογλου, γεννηθέντα

στα Δειλινά του Δήμου Αρριανών που διατηρεί σχέσεις με την περιοχή. Έγινε συνάν-
τηση και με τον Αμπντουλάχ Ερέν, επίσης γεννημένο στη Ροδόπη, νυν αξιωματούχο
της τουρκικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα επικεφαλής της προεδρίας για τους

Τούρκους του Εξωτερικού και τις Συναφείς Κοινότητες (YTB), υπηρεσία που υπάγεται
στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την
Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2020, και για χρονι-
κό διάστημα δέκα ημερών, το Σχέδιο Φόρτι-
σης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το ΣΦΗΟ είναι ο
οδικός χάρτης για τη χωροθέτηση των δημο-
σίως προσβάσιμων θέσεων φόρτισης ηλε-
κτρικών οχημάτων. Στόχοι της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας είναι: 1) Η ανάπτυξη ενός
αξιόπιστου δικτύου που θα καλύπτει τόσο
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ευρύτερης
περιοχής, όσο και τους διερχόμενους οδη-
γούς σε ανάγκες φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων. 2) Η δημιουργία υποστηρικτικού πλαι-
σίου, ώστε το σύνολο των 25 δήμων της Στε-
ρεάς Ελλάδας να ανταποκριθούν ταχύτατα
στην πρόβλεψη της σχετικής νομοθεσίας για
τη χωροθέτηση σημείων φόρτισης Η/Ο, ενι-
σχύοντας, στηρίζοντας και προωθώντας την
ηλεκτροκίνηση στην ευρύτερη περιοχή.

!Στερεά Ελλάδα

Σε διαβούλευση 
το Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Φιέστα για τον Αχμέτ Σαδίκ στην Άγκυρα
με μουσουλμάνους δήμαρχους

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δράμα

Σκοτώθηκε σε τροχαίο 
ο αντιδήμαρχος 
Χρήστος Κυριακίδης

Ο μόλις 38
χρονών αντιδή-
μαρχος Καθα-
ριότητας Χρή-
στος Κυριακίδης
σκοτώθηκε σε
τροχαίο δυστύ-
χημα τα ξημε-
ρώματα της Κυ-
ριακής, στον Πε-
ριφερειακό της Δράμας, όταν το όχημα που οδηγούσε
προσέκρουσε σε κολόνα. Το δυσάρεστο γεγονός γνω-
στοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Δράμας Χρι-
στόδουλος Μαμσάκος, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη
θλίψη του και τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του
στενού του συνεργάτη και φίλου.

Δήμος Θεσσαλονίκης

Ποιοι εκλέχθηκαν στο νέο
προεδρείο - επιτροπές

Σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του συμβουλίου επανεξελέ-
γη ο Πέτρος Λεκάκης, από την παράταξη του δημάρχου
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα. Αντιπρόεδρος ο
Βασίλης Γάκης από τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνα», γραμματέας επανεξελέγη η Χριστίνα Αρ-
χοντή από την παράταξη «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλ-
λον». Τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή εξελέ-
γησαν οι Δημήτρης Δαγκλής, Στεφανία Τανιμανίδου,
Πέτρος Λεκάκης, Σταύρος Καλαϊτζίδης, Γιώργος Ορ-
φανός, Έλλη Χρυσίδου, Στέλιος Λιακόπουλος και Ίνγκα
Αβραμίδου. Αντίστοιχα, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
τακτικά μέλη αναδείχθηκαν οι Χάρης Αηδονόπουλος,
Μαρία Καραγιάννη, Δημήτρης Δαγκλής, Νέλλη Αηδο-
νά, Γιώργος Κούδας, Ρία Καλφακάκου, Κώστας Ιακώ-
βου και Δήμητρα Ακριτίδου.
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Θράκη



Ε
ντός του Ιανουαρίου ξεκινούν τα έργα
ολιστικής αποκατάστασης των ζημιών
που προκάλεσαν στην Κινέτα τα έντονα

πλημμυρικά φαινόμενα του 2019, με χρηματο-
δότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού
προϋπολογισμού περίπου 18 εκατ. ευρώ, μετά
και το πράσινο φως που δόθηκε πρόσφατα
από το ελεγκτικό συνέδριο με σχετική του
απόφαση.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά
την υλοποίηση έργων που περιλαμβάνουν με-
ταξύ άλλων την απομάκρυνση φερτών υλικών
που έχουν σωρευτεί σε πολλά σημεία της πε-
ριοχής, τον ολιστικό και ενδελεχή καθαρισμό
των ρεμάτων, την αποκατάσταση των ζημιών
που προκλήθηκαν στην Παλαιά Εθνική Οδό,
προκειμένου να δοθεί ξανά η κυκλοφορία στο
ύψος του ρέματος Πίκας, την κατασκευή τοι-
χίων αντιστήριξης σε μεγάλη έκταση της Κινέ-
τας, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων,
αλλά και έργα ασφαλτόστρωσης στην Παλαιά

Εθνική Οδό, σε όλη την περιοχή της Κινέτας.
Παράλληλα συμπεριλαμβάνονται έργα αποκα-
τάστασης δρόμων που έχουν υποστεί σοβαρές
ζημιές, στη βάση της προγραμματικής σύμβα-
σης που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Μεγαρέ-
ων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων που υπέβαλε
προς την Περιφέρεια Αττικής.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα για καθυστέ-
ρηση των έργων ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης τόνισε: «Αδικαιολόγητες προσφυ-
γές και γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι οι
αιτίες που καθυστέρησε η έναρξη του έργου
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις
πλημμύρες σε Κινέτα και Μέγαρα», για να
κάνει σαφές: «Δεσμευτήκαμε πως η περιοχή
θα αποκατασταθεί πλήρως και αυτή μας τη
δέσμευση την κάνουμε πράξη. Ύστερα από
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες
και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σχε-
τικών ελέγχων από το ελεγκτικό συνέδριο,
ξεκινάμε…».

Μετρό και παραλιακό μέτωπο     
Η πορεία εξέλιξης σημαντικών έργων υπο-

δομής στο Παλαιό Φάληρο αλλά και στη νότια
παραλιακή ζώνη της Αθήνας ήταν το αντικείμε-
νο της συνάντησης του δημάρχου Γιάννη Φω-
στηρόπουλου με τον υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, με αρμοδιότητα τις υποδομές,
Γιώργο Καραγιάννη. Μεταξύ άλλων έπεσαν στο
τραπέζι το ενδεχόμενο επέκτασης του μετρό
στην πόλη του Παλαιού Φαλήρου με αφορμή το
σχέδιο, ώστε νέο υπογειοποιημένο τμήμα της
γραμμής 1 να καταλήξει στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, και τα μεγάλα έργα και ο
σχεδιασμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για όλο το παραλιακό μέτωπο της
νότιας Αθήνας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή επανεξετάζοντας και
αξιολογώντας συνεχώς τα νέα δεδομένα.

Η αποχέτευση
φτάνει στο κέντρο  

Εντατικοποιούνται οι εργασίες για
την κατασκευή των υποδομών στο
πλαίσιο του μεγάλου έργου του απο-
χετευτικού δικτύου που είναι ήδη σε
εξέλιξη στον Δήμο Ραφήνας - Πικερ-
μίου. Σε σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στο δημαρχείο, αποφασίστη-
καν ο προγραμματισμός και ο συντο-
νισμός των εργασιών στο κέντρο της
Ραφήνας και όπως επισημαίνεται, η
ΕΥΔΑΠ ήδη έχει αποστείλει τέσσερις
ανακοινώσεις για τη σύνδεση κατοι-
κιών με το δίκτυο σε συγκεκριμένες
οδούς της Ραφήνας και του Πικερμί-
ου. Σε αυτή τη φάση είναι σε εξέλιξη
οι αιτήσεις ιδιοκτητών για συνδέσεις
σε Ραφήνα, Καλλιτεχνούπολη και
Ντράφι, οι οποίες θα πρέπει να υπο-
βληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
δήμαρχος αναγκάστηκε να
αποσύρει τα σχέδιά του για
κρίσιμο έργο της πόλης; Δεν
ήταν τόσο οι αντιδράσεις μέ-
σα στον δήμο και από την αν-
τιπολίτευση που τον έκαμ-
ψαν, όσο η αντίδραση από γει-
τονικό θιγόμενο δήμο, που
ήταν σύσσωμη, δυναμική και
«απειλητική» και τον οδήγη-
σε στην ακύρωση της απόφα-
σής του. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Τουριστική προβολή 
Η τουριστική ανάπτυξη της πόλης
του Χαϊδαρίου είναι ένας από τους
βασικούς στόχους της δημοτικής
αρχής του Βαγγέλη Ντηνιακού και
στο πλαίσιο αυτής της προσπάθει-
ας εντάσσεται και η πρόσφατη επί-
σκεψή του στο υπουργείο Τουρι-
σμού όπου συζήτησε το θέμα με
την υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη.
Όπως συχνά υποστηρίζει ο δήμαρ-
χος, το Χαϊδάρι είναι πλούσιο σε
ιστορικούς τόπους, μνημεία και
σημεία μεγάλης φυσικής ομορ-
φιάς, για αυτό πιστεύει πως η ανά-
δειξή τους θα συμβάλει σημαντικά
στην εξωστρέφεια της πόλης και
στην τόνωση της τοπικής οικονο-
μίας και αγοράς. «Με δημιουργικό
όραμα, σωστό σχεδιασμό και καλή
συνεργασία με το αρμόδιο υπουρ-
γείο, είμαι πεπεισμένος πως μπο-
ρούμε να το πετύχουμε», τονίζει.

Μάσκες στους
εκπαιδευτικούς

Ο Δήμος Πειραιά, με αφορμή την
επαναλειτουργία των σχολείων και
προκειμένου να στηρίξει την εκπαι-
δευτική κοινότητα σε αυτή τη δύσκο-
λη συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας,
προσφέρει στους 3.500 εκπαιδευτι-
κούς όλων των σχολικών βαθμίδων
της πόλης μάσκες αυξημένης προ-
στασίας Ν95. Θα διανεμηθούν
35.000 μάσκες, δέκα ανά εκπαιδευ-
τικό, και στις 150 σχολικές μονάδες
του Πειραιά. Επιπλέον, όλα τα σχο-
λεία θα εξοπλιστούν με συνολικά
40.000 μάσκες μίας χρήσης και
40.000 γάντια, καθώς και με όλο το
αναγκαίο υγειονομικό υλικό. Όπως
επισημαίνει ο δήμαρχος Γιάννης
Μώραλης: «Ο δήμος προκειμένου να
συμβάλει στην όσο το δυνατόν ασφα-
λή επαναλειτουργία των σχολείων,
ανέλαβε μια ακόμη πρωτοβουλία για
τη μέγιστη δυνατή προστασία της
υγείας των μαθητών και των εκπαι-
δευτικών από τον κορονοϊό». 
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Αρχίζουν άμεσα τα έργα
αποκατάστασης ζημιών
στην Κινέτα, ύψους 18 εκατ.



Μ
ε νέο πρόεδρο στο τιμόνι προχωρά
για τα επόμενα δύο χρόνια το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μα-

κεδονίας. Ο Θεόδωρος Μητράκας, μέχρι τώ-
ρα πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Θεσσαλονίκης, προτάθηκε και εκλέχθηκε
από την παράταξη του Απόστολου Τζιτζικώ-
στα στη θέση του Βενιαμίν Καρακωστάνο-
γλου. Στις άλλες δύο θέσεις του προεδρείου του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου παρέμειναν ως αντιπρόεδρος ο Μανόλης
Λαμτζίδης από την παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά» και ως
γραμματέας ο Χρήστος Τζιουβάρας από τις «Πράξεις για τη

Μακεδονία». Οι δημαιρεσίες για την εκλογή
προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας έγιναν στο «Ιωάννης
Βελλίδης» με όλα τα μέτρα προφύλαξης από
την πανδημία και τις απαραίτητες αποστάσεις.
Ωστόσο, δεν στήθηκαν κάλπες, καθώς η ψη-
φοφορία πραγματοποιήθηκε διά της ανατάσε-
ως των χειρών. Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε

τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Καρακωστάνογλου και αφού ευ-
χήθηκε καλή αρχή στον κ. Μητράκα, εξέφρασε την πίστη πως
θα είναι ένας συναινετικός πρόεδρος που θα συμβάλει στην
προώθηση των ζητημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κο-
ρονοϊού πραγματοποίησε η Κατερίνα Νοτο-
πούλου. Μάλιστα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
στην Α’ Θεσσαλονίκης δημοσίευσε σχετική
φωτογραφία στον λογαριασμό της στο In-

stagram. Πλέον, όπως φαίνεται από τους
ημερήσιους αριθμούς κρουσμάτων της
Covid-19, είδηση δεν θα αποτελεί το ποιος
εμβολιάστηκε αλλά το ποιος κατάφερε μέ-
χρι σήμερα να μην κολλήσει.

Τριπλοεμβολιασμένη και η Κατερίνα Νοτοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο Τελλόγλειο 
η Σπυράκη μαζί 
με τα παιδιά της 

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
ΑΠΘ επισκέφτηκε η Μαρία Σπυ-
ράκη. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ
είχε μαζί της και τα δύο της παι-
διά, τη Σταματία και τον Λεωνίδα.
Οι τρεις τους ξεναγήθηκαν στην
έκθεση με τίτλο «Λεωνίδας, Να-
πολέων, Μπότσαρης: Η γλώσσα
των συμβόλων», η οποία έχει τε-
θεί υπό την αιγίδα της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σα-
κελλαροπούλου και του προ-
έδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας
Εμανουέλ Μακρόν.

Συνεχίζει από 
την ίδια θέση 
ο Πέτρος Λεκάκης

Επανεξελέγη στη θέση του προ-
έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης ο Πέτρος Λεκάκης.
Με 23 ψήφους θετικές, δύο αρνητι-
κές και οκτώ ψηφοδέλτια λευκά θα
συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια
και έως τις επόμενες αυτοδιοικητι-
κές εκλογές, τον Οκτώβριο του 2023,
να προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Ο
ίδιος μετά την επανεκλογή του δε-
σμεύτηκε ότι θα έχει και πάλι την ίδια
άψογη συνεργασία με τους επικεφα-
λής των παρατάξεων αλλά και με
όλους τους δημοτικούς συμβούλους.

Υποψήφιος
δήμαρχος Παύλου
Μελά ο Δημήτρης
Ασλανίδης
Ο Δημήτρης Ασλανίδης ανακοίνω-
σε επισήμως την υποψηφιότητά
του για τον Δήμο Παύλου Μελά. Ο
αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης έκανε
γνωστό ότι θα διεκδικήσει τη δη-
μαρχία στις επόμενες αυτοδιοικη-
τικές εκλογές τον Οκτώβριο του
2023. Ο κ. Ασλανίδης τονίζει ότι
ήρθε η ώρα να ανοίξει μια νέα σε-
λίδα, όπου θα ηγηθεί μιας ανεξάρ-
τητης και υπερκομματικής παρά-
ταξης, η οποία θα έχει ως αποστο-
λή να υπηρετήσει το κοινωνικό
σύνολο και να λύσει προβλήματα
του τόπου. 

Νέος πρόεδρος στο ΠΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας ο Θεόδωρος Μητράκας 

Καινούργιο πρόσωπο στο
συμβούλιο ο Βασίλης Γάκης

Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης να μην άλλαξε πρόεδρο, ωστόσο το προεδρείο έχει
νέο πρόσωπο και αυτό είναι ο Βασίλης Γάκης, επικεφα-
λής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυ-
να». Ο κ. Γάκης εξελέγη αντιπρόεδρος του ΔΣ στη θέση
της Νέλλης Αηδονά, ενώ στη θέση του γραμματέα επα-
νεξελέγη από την παράταξη του Γιώργου Ορφανού η Χρι-
στίνα Αρχοντή.

Μεγάλωσε η... οικογένεια 
του Φώτη Μπαραλιάκου  
Το νέο μέλος της οικογένειάς του γνώρισε στους
διαδικτυακούς του φίλους ο Φώντας Μπαραλιάκος
με μια ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Ο βου-
λευτής Πιερίας της ΝΔ κατάφερε τις μέρες των
εορτών να περάσει στιγ-
μές χαλαρώσεις με τα
αγαπημένα του πρόσωπα
και τον Βαλεντίνο! Πρό-
κειται για έναν γλυκύτα-
το γάτο, τον οποίο η μαμά
του άφησε πριν από πε-
ρίπου έναν χρόνο στην
πόρτα της μονοκατοικίας
όπου διαμένουν και ο
οποίος από τότε απολαμβάνει τις αγκαλιές, τα χά-
δια αλλά και την περιποίηση της οικογένειας. Και
μπορεί ο Βαλεντίνος να έχει αδυναμία στη σύζυγο
του βουλευτή, όπως μάθαμε, παρ’ όλα αυτά με το
που άλλαξε ο χρόνος, ο ίδιος φρόντισε να τον πάει
στον κτηνίατρο για το καθιερωμένο του τσεκάπ. 

Ανεξαρτητοποιήθηκαν
Θεοτοκάτος και Κουράκης 

«Ποδαρικό» με δύο νέες ανεξαρτητοποιήσεις έγινε
στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του ΔΣ Θεσσαλονίκης
για το 2022. Η πρώτη ήταν αυτή του Ερωτόκριτου Θεο-
τοκάτου από την παράταξη Ορφανού, που φημολο-
γούνταν βέβαια όλο το προηγούμενο διάστημα, και η
δεύτερη του Ανδρέα Κουράκη από την παράταξη Βού-
για, προκαλώντας αιφνιδιασμό και... σούσουρο στην
αίθουσα.

Το... σατανικό τέχνασμα
Η ανεξαρτητοποίηση ωστόσο του κ. Κουράκη ήταν ένα

«σατανικό τέχνασμα», όπως είπε ο επικεφαλής της δημο-
τικής παράταξης Σπύρος Βούγιας. Και αυτό για να μπορέ-
σει ο πρώην αντιδήμαρχος να θέσει εκ νέου υποψηφιότη-
τα για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, θέση την οποία έχανε ο συνδυασμός εξαιτίας του νέ-
ου νόμου. Όπως φάνηκε όμως εκ του αποτελέσματος της
ψηφοφορίας, παρά το τρικ ο κ. Κουράκης δεν κατάφερε
να εκλεγεί μέλος σε μία από τις δύο επιτροπές. 
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Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις κρίσιμες διαπραγ-
ματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας που άρχισαν χθες στη Γενεύη;
Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη πρόοδος στις
συνομιλίες, παρόλο που από την έκβασή τους, καθώς και
από τις συνομιλίες ΝΑΤΟ - Ρωσίας που θα ακολουθήσουν
αύριο, μπορεί να κριθεί εάν ο πόλεμος θα επιστρέψει στην
ευρωπαϊκή ήπειρο. Στο τραπέζι δεν θα πέσει μόνο το ζήτημα

της Ουκρανίας, αλλά και το ευρύτερο αίτημα για μια νέα συ-
νολική διευθέτηση ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση στην
Ευρώπη, εξ ου και πολλοί κάνουν λόγο για μια «νέα Γιάλτα».
Η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει διαμηνύσει σε όλους
τους τόνους ότι εκλαμβάνει ως απειλή την επέκταση του
ΝΑΤΟ όλο και πιο κοντά στα σύνορά της, και ότι αν δεν λη-
φθεί υπόψη η ασφάλειά της, θα υιοθετήσει «τεχνικές -

στρατιωτικές λύσεις». Η Ρωσία επιδιώκει γραπτές εγγυή-
σεις από τις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ δεν θα συμπεριλάβει την Ου-
κρανία και ότι δεν θα τοποθετηθούν επιθετικά οπλικά συ-
στήματα κοντά στα σύνορά της, αξιώσεις που οι ΗΠΑ χαρα-
κτηρίζουν εξαρχής απαράδεκτες, τονίζοντας ότι τυχόν ρω-
σική στρατιωτική παρέμβαση στην Ουκρανία θα πυροδοτή-
σει τεράστιες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Σ
ε πλήρη εξέλιξη ήταν χθες το
«θρίλερ» με την παραμονή
του Νόβακ Τζόκοβιτς στην
Αυστραλία και τη συμμετοχή

του στο Australian Open, παρά τη δικα-
στική απόφαση που μπλόκαρε την απέ-
λαση του διάσημου Σέρβου τενίστα από
τη χώρα.

O 34χρονος σταρ του παγκόσμιου τέ-
νις είναι σύμφωνα με τη δικαστική από-
φαση ελεύθερος να παραμείνει στην
Αυστραλία, κάτι που σημαίνει ότι ανοί-
γει ο δρόμος για να υπερασπιστεί τον
τίτλο του στο Australian Open. Ωστόσο
όλα είναι υπό την αίρεση των τελικών
αποφάσεων της κυβέρνησης της Αυ-
στραλίας, που αναμένονται σήμερα.

Ο νούμερο ένα τενίστας στην παγκό-
σμια κατάταξη αφέθηκε ελεύθερος
χθες, αφού του επεστράφησαν και τα
ταξιδιωτικά του έγγραφα, αλλά λίγο αρ-
γότερα κυκλοφόρησε η φήμη πως οι
Αρχές τον συνέλαβαν και πάλι, με απο-
τέλεσμα οπαδοί του Τζόκοβιτς, πολλοί
ντυμένοι στα χρώματα της σημαίας της
Σερβίας, να συγκεντρωθούν έξω από το
δικηγορικό γραφείο της ομάδας υπερά-
σπισής του στη Μελβούρνη, κρατώντας
πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ
του Νόλε. Η αστυνομία επενέβη και άρ-
χισε να απομακρύνει τον κόσμο, με ορι-
σμένους από τους οπαδούς να επιτίθεν-
ται φραστικά και με βίαια σπρωξίματα.
Τελικά οι Αρχές χρησιμοποίησαν σπρέι
πιπεριού, προκειμένου να τους διαλύ-
σουν.

Αν και το δικαστήριο δικαίωσε τον
Τζόκοβιτς κάνοντας δεκτή την έφεση
που άσκησε, οι δικηγόροι της κυβέρνη-
σης δήλωσαν ότι ο υπουργός Μετανά-
στευσης της Αυστραλίας μπορεί να εξε-
τάσει το ενδεχόμενο να ακυρώσει ξανά
τη βίζα του Σέρβου τενίστα. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυ-
στραλίας για τη μετανάστευση, ο υπουρ-
γός έχει την εξουσία και τη διακριτική
ευχέρεια να ακυρώσει θεωρήσεις εισό-
δου για οποιονδήποτε λόγο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κρίσιμη
απόφαση της αυστραλιανής κυβέρνη-
σης θα γίνει γνωστή σήμερα το πρωί.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προσγειώθηκε
στη Μελβούρνη στις 5 Ιανουαρίου,
όπου όμως συνελήφθη από τις Αρχές,
καθότι ως ανεμβολίαστος ταξιδιώτης
δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισό-
δου στη χώρα. 

Ο Σέρβος τενίστας βρισκόταν από την
περασμένη Πέμπτη σε ξενοδοχείο κρά-
τησης μεταναστών μαζί με αιτούντες

άσυλο. Οι δικηγόροι του, οι οποίοι κατέ-
θεσαν το Σάββατο τον φάκελο με τα
στοιχεία και τα επιχειρήματά τους, υπο-
στήριξαν ότι ο Τζόκοβιτς έλαβε εξαίρε-
ση εμβολιασμού για να εισέλθει στην
Αυστραλία, επειδή «είχε πρόσφατα μο-
λυνθεί από κορονοϊό» (σ.σ. στις 16 Δε-
κεμβρίου).

Ο αυταρχικός πρόεδρος του Καζακ-
στάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ κατήγ-
γειλε χθες ότι οι αιματηρές ταραχές
που συγκλόνισαν τη χώρα του ήταν
«μια απόπειρα πραξικοπήματος»,
της οποίας ηγήθηκαν «ένοπλοι μα-
χητές», λέγοντας ότι οι δυνάμεις
ασφαλείας του καθεστώτος δεν θα
πυροβολούσαν «ποτέ» εναντίον ει-
ρηνικών διαδηλωτών.
Σύμφωνα με τον Καζάκο πρόεδρο,
οργανωμένες δυνάμεις «τρομοκρα-
τών», στους οποίους περιλαμβάνον-
ταν «ισλαμιστές» αλλά και «εγκλη-
ματίες» και «ταραχοποιοί», εκμεταλ-
λεύθηκαν το λαϊκό κίνημα διαμαρτυ-
ρίας για την άνοδο των τιμών των
καυσίμων, προκειμένου να προσπα-
θήσουν να ανατρέψουν το καθεστώς.
Ρωσικά και τοπικά μέσα ενημέρω-
σης έχουν μεταδώσει ότι 164 άνθρω-
ποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των τα-
ραχών, επικαλούμενα ανάρτηση της
κυβέρνησης σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, η οποία όμως αργότερα
αποδόθηκε σε «τεχνικό λάθος» και
διαγράφηκε. 
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι
οι 2.500 Ρώσοι στρατιώτες που απε-
στάλησαν στο Καζακστάν για να βοη-
θήσουν το καθεστώς στην αντιμετώ-
πιση των ταραχών θα παραμείνουν
στη χώρα της Κεντρικής Ασίας για
«περιορισμένη» περίοδο.

ΚΚαζακστάν: 
Για «απόπειρα 
πραξικοπήματος»
μιλά ο Τοκάγεφ

Παρά τη δικαστική απόφαση 
που μπλόκαρε την απέλαση 
Τζόκοβιτς, η τελική
ετυμηγορία της κυβέρνησης
αναμένεται σήμερα

Προς «νέα Γιάλτα» ή ναυάγιο βαδίζουν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας

Θρίλερ με Νόλε: Τώρα το…
μπαλάκι στους Αυστραλούς
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Κ
άμψη σημείωσαν κατά τη διάρκεια
του τελευταίου τριμήνου (Οκτώ-
βριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος
2021) οι τιμές που ζητούν οι πωλη-

τές ακινήτων σε σχέση με το α’ εννεάμηνο του
έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης
έρευνας του δικτύου της Newdeal Real Es-
tate Group στην Αττική, που δείχνει ότι επι-
κρατούν μεικτές τάσεις σχετικά με τις τιμές
των ακινήτων.

Με θετικό πρόσημο παραμένουν οι «δημο-
φιλείς» περιοχές που ξεκίνησαν το ράλι αλλά
και όσες είχαν μείνει πολύ πίσω. Όπως ανα-
φέρεται στην έρευνα, η διακύμανση είναι δια-
φορετική από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και
από γειτονιά σε γειτονιά.

Διόρθωση
Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Ακαδημίας

Newdeal Real Estate και CEO της Χρήστο
Μπλέτα, «οι διακυμάνσεις τιμών είναι κάτι
φυσιολογικό σε μια υγιή αγορά, διότι δείχνει
ότι λειτουργούν η προσφορά και η ζήτηση. Η
διόρθωση τιμών προσφέρει μεγαλύτερη εμ-
πιστοσύνη στους θεσμικούς επενδυτές, γιατί
σημαίνει ότι αποτρέπεται ο κίνδυνος της φού-
σκας».

Έπειτα από ένα τριετές ράλι ανόδου τα
πρώτα κρούσματα της πτώσης τιμών συμπί-
πτουν με την εμφάνιση της παραλλαγής Όμι-
κρον. «Πρόκειται για μια χρονική σύμπτωση.
Είναι φυσικό κάποιος να το σκεφτεί. Η οικο-
νομική ζωή -έστω και με πολλά εμπόδια-
συνεχίζεται και φυσικά επηρεάζεται από την
πανδημία. Το παράξενο όμως ήταν ότι κατά
τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν πα-
νευρωπαϊκά οι τιμές των ακινήτων», προ-
σθέτει ο κ. Μπλέτας.

Καθοδικά
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της

Newdeal Real Estate Group, οι μεγαλύτερες

μειώσεις τιμών σημειώθηκαν στις εξής πε-
ριοχές: Παλλήνη -11,7%, Νέα Μάκρη -9,8%,
Αθήνα (Ψυρρή) -9,6%, Σχινιάς -8,9%, Άλιμος
(Τράχωνες) -6,7%, Παλαιά Φώκαια -6,6%,
Πειραιάς (Ζωοδόχος Πηγή) -6,5 %, Ροδόπολη
-5,8%, Αγία Παρασκευή (Ηπείρου) -5,48%, Αί-
γινα -5,48%, Αθήνα (Άνω Κυψέλη - Ελικώ-
νος) -5,37%, Άνω Λιόσια (Δροσούπολη) -
5,19%, Πικέρμι -5%, Αργυρούπολη (Νέα Αλε-
ξάνδρεια) -5%, Μεταμόρφωση (Καναπίτσα) -
4,9%, Αθήνα (Γηροκομείο) -4,5%, Αθήνα (Νο-
σοκομείο Παίδων) -4,5%, Βουλιαγμένη -4,5%,
Καισαριανή (Ανάληψη) -4,1%, Βύρωνας (Νέα
Ελβετία) -4,1%, Περιστέρι (Νέα Σεπόλια) -4%,
Ηλιούπολη (Αγία Μαρίνα) -3,9%, Γλυφάδα
(Γκολφ) -3,9%, Χολαργός (Άνω Χολαργός) -
3,8%, Ίλιον (Πολυτέκνων) -3,7%, Περιστέρι
(Κηπούπολη) -3,7%, Αθήνα (Νέα Φιλοθέη) -
3,7%, Νίκαια (Κατράκειο Θέατρο - Άλσος Δε-
ξαμενής) -3,6%, Νίκαια ( Άνω Νεάπολη) -

3,5%, Πετρούπολη -3,5%, Υμηττός -3,4%, Αθή-
να (Γκράβα) -3,3%, Άνω Λιόσια (Άγιος Ιωάν-
νης Θεολόγος) -3,3%.

Ανοδικά
Στον αντίποδα, αυξήσεις άνω του 6% ση-

μειώθηκαν στις εξής περιοχές: Βάρη 6,1%,
Άγιος Δημήτριος Αττικής (Ασύρματος) 6,3%,
Καλλιθέα (Ευαγγελίστρια) 6,3%, Περιστέρι
(Νέα Κολοκυνθού) 6,3%, Αθήνα (Γούβα)
6,3%, Βούλα (Δικηγορικά) 6,4%, Γλυκά Νερά
(Πλαγιά Υμηττού) 6,4%, Χαλάνδρι (Κάτω Χα-
λάνδρι) 6,5%, Αιγάλεω (Ιεράπολη) 6,6%, Πα-
λαιό Φάληρο (Τροκαντερό) 6,7%, Νέα Ερυ-
θραία (Κέντρο) 6,8%, Γέρακας (Κέντρο) 6,9%,
Κηφισιά (Πολιτεία) 6,9%, Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι) 7%, Αθήνα (Ομόνοια) 7%, Βύρωνας
(Ανάληψη), 7%, Αθήνα (Παναθηναϊκό Στάδιο)
7,1%, Κερατσίνι (Τουρκοβούνια) 7,1%, Κηφι-
σιά (Νέα Κηφισιά) 7,1%.
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Σε ποιες περιοχές της Αττικής
μειώνονται οι τιμές κατοικίας

Πληροφόρηση για το νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης με ένα «κλικ»
Μέσω της ιστοσελίδας του νέου Ταμείου Επικουρικής

Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) teka.gov.gr, που
είναι από χθες στον «αέρα», μπορούν πλέον να ενημερώ-
νονται οι ασφαλισμένοι για το νέο δημόσιο σύστημα κεφα-
λαιοποιητικής ασφάλισης. Το ΤΕΚΑ ξεκίνησε να λειτουργεί
από 1/1/2022 και σε αυτό ασφαλίζονται πλέον οι νεοεισερ-
χόμενοι στην αγορά εργασίας με υποχρέωση υπαγωγής
στην επικουρική ασφάλιση. Υπενθυμίζεται πως από
1/1/2023 όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλισμένοι κάτω των 35

ετών θα μπορούν προαιρετικά να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ.
Με ένα «κλικ», οι πολίτες έχουν γρήγορη και εύκολη

πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά για όλα τα
ζητήματα σχετικά με την επικουρική ασφάλισή τους, το νέο
σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης, τις εισφορές που
καταβάλλουν, το επενδυτικό πλάνο, καθώς και τις παροχές
που θα λάβουν στο μέλλον. Ειδικότερα, μπορούν:
� Να κατατοπιστούν για το νέο σύστημα επικουρικής

ασφάλισης και τον τρόπο λειτουργίας του.

� Να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των ατομι-
κών λογαριασμών τους και την ηλεκτρονική πλατφόρμα
MyTEKA (διαθέσιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του
2022).

� Να βρουν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις τους.
� Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη λειτουργία

του ασφαλιστικού συστήματος.
� Να πληροφορούνται άμεσα ό,τι νεότερο ανακοινώνεται

σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΚΑ.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τα πρώτα κρούσματα 
της πτώσης τιμών συμπίπτουν
με την εμφάνιση 
της παραλλαγής  Όμικρον

Οι 10 μεγαλύτερες μειώσεις

Παλλήνη -11,7%

Νέα Μάκρη -9,8%

Αθήνα (Ψυρρή) -9,6%

Σχινιάς -8,9%

Άλιμος (Τράχωνες) -6,7%

Παλαιά Φώκαια -6,6%

Πειραιάς (Ζωοδόχος Πηγή) -6,5%

Ροδόπολη -5,8%

Αγία Παρασκευή (Ηπείρου) -5,48%

Αίγινα -5,48%

Οι 10 μεγαλύτερες αυξήσεις

Κηφισιά (Νέα Κηφισιά) 7,1%

Κερατσίνι (Τουρκοβούνια) 7,1%

Αθήνα (Παναθηναϊκό Στάδιο) 7,1%

Βύρωνας (Ανάληψη) 7%

Αθήνα (Ομόνοια) 7%

Περιστέρι (Μπουρνάζι) 7%

Κηφισιά (Πολιτεία) 6,9% 

Γέρακας (Κέντρο) 6,9%

Νέα Ερυθραία (Κέντρο) 6,8% 

Παλαιό Φάληρο (Τροκαντερό) 6,7%



Η
διαδικασία ρύθμισης των
«κόκκινων» δανείων, οι
οφειλές του ασφαλιστικού
συστήματος προς τους συν-

ταξιούχους με έμφαση στα αναδρομι-
κά, καθώς και τα μέτρα του νέου προ-
ϋπολογισμού, τέθηκαν χθες επί τάπη-
τος στο πλαίσιο των επαφών της κυ-
βέρνησης με τα τεχνικά κλιμάκια των
δανειστών, στο πλαίσιο της 13ης αξιο-
λόγησης.

Με διαδικασίες - εξπρές
Η πρώτη μέρα των επαφών έγινε εξ

αποστάσεως και ήταν… εθιμοτυπική
και αναγνωριστική, ενώ οι διαδικασίες
θα είναι εξπρές. Ωστόσο, η 13η αξιολό-
γηση αποτελεί «κλειδί» για την Ελλάδα,
καθώς θα σημάνει το τέλος της μετα-
μνημονιακής εποπτείας, η οποία θα
ανοίξει με τη σειρά της τον δρόμο για
αναβάθμιση του αξιόχρεου αλλά και
νέες εξόδους στις αγορές με χαμηλό-
τερα επιτόκια, έτσι ώστε να βγει στις
αγορές, να πετύχει υψηλότερη πιστο-
ληπτική διαβάθμιση, αλλά και να λάβει
τα αντίστοιχα… δώρα από τα ομόλογα
που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες,
καθώς και τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης. 

Σημειώνεται ότι την προσεχή Παρα-
σκευή αναμένεται η... ετυμηγορία του
αμερικανικού οίκου Fitch, με ερωτη-
ματικό σε σχέση με το βασικό σενάριο
της αναβάθμισης, καθώς η πανδημία
και η έκρηξη των τιμών της ενέργειας

αποτελούν… βαρίδια. Σημειώνεται ότι
η επιτυχής αξιολόγηση της Ελλάδας θα
ανοίξει τον δρόμο για την εκταμίευση
της δεύτερης δόσης των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης, ύψους 3,6 δισ. ευ-
ρώ, καθώς και τα έσοδα από τα ομόλο-
γα, ύψους 740 εκατ. ευρώ. Το ποσό των
4,34 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στο 2,3% του
ΑΕΠ και θεωρείται ζωτικής σημασίας
για την ανάπτυξη της οικονομίας το
2022, μετά την κάλυψη της ύφεσης του
2020 από την περυσινή εντυπωσιακή
ανάκαμψη.  Οι επιτελείς των υπουργεί-
ων Οικονομικών και Εργασίας δηλώ-
νουν πανέτοιμοι, προκειμένου να μην
αφήσουν καμία… απορία στους εκ-
προσώπους των δανειστών και να εξα-
σφαλιστεί το συντομότερο δυνατό η
έξοδος της Ελλάδας από το μεταμνη-
μονιακό πρέσινγκ. Σταθμός σε αυτήν
την περίπτωση είναι η αποπληρωμή της
τελευταίας δόσης του δανείου από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Τα «αγκάθια»
Τα μεγαλύτερα «αγκάθια» αποτελούν

η βιώσιμη πορεία του δημοσίου χρέ-
ους, το υψηλό έλλειμμα λόγω της παν-
δημίας και των αυξημένων μέτρων

στήριξης, ενώ σε αστάθμητο παράγον-
τα εξελίσσεται ο πληθωρισμός, λόγω
της έκρηξης των τιμών της ενέργειας
καθώς και των πρώτων υλών. 

Σημειώνεται ότι μεταξύ των κρίσι-
μων θεμάτων της αξιολόγησης είναι το
δημοσιονομικό αποτύπωμα στον προ-
ϋπολογισμό από τα αναδρομικά στους
συνταξιούχους, με βάση και τις δικα-
στικές αποφάσεις που εκδίδονται, αλ-
λά και η εκκαθάριση των εκκρεμών
υποθέσεων, οι οποίες μάλιστα σημεί-
ωσαν εντυπωσιακή αύξηση τον Δεκέμ-
βριο. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι το κό-
στος για την έκδοση των εκκρεμών
συντάξεων ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τα
400 εκατ. ευρώ. Με καλό βαθμό αναμέ-
νεται να περάσει τις… εξετάσεις η Ελ-
λάδα στο θέμα των τραπεζικών δανεί-
ων, τα οποία μειώνονται συνεχώς λόγω
πώλησης σε funds, ενώ οι τράπεζες
έχουν δεσμευτεί για την επίτευξη μο-
νοψήφιου ποσοστού στο τέλος του
2022. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Χρήστος Σταϊκούρας: 
Νέα μέτρα στήριξης 
την Παρασκευή 

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο θα
συνδέεται με την εξέλιξη της πανδημίας, θα
ανακοινώσει την Παρασκευή το υπουργείο
Οικονομικών, ενώ μέχρι στιγμής το… κοντέρ,
από τον Μάρτιο του 2020, έχει «γράψει» κό-
στος 43,3 δισ. ευρώ. 

Όπως δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα της
ΕΡΑ ο Χρήστος Σταϊκούρας, οι αποφάσεις του
οικονομικού επιτελείου θα ακολουθήσουν
αυτές που θα ληφθούν σε υγειονομικό επίπε-
δο από τους ειδικούς, ενώ υπογράμμισε ότι
κάθε μετάλλαξη αποτελεί εμπόδιο για την
ανάκαμψη των οικονομιών. Ο υπουργός Οι-
κονομικών διαβεβαίωσε ότι η εικόνα της οι-
κονομίας είναι θετική, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι
αποφάσεις για τα πρόσθετα μέτρα λαμβάνον-
ται με γνώμονα τις δημοσιονομικές αντοχές
της χώρας. Επιπλέον, επεσήμανε ότι η θετική
πορεία της οικονομίας αντανακλάται στην αύ-
ξηση των καταθέσεων επί 28 συνεχείς μήνες,
αλλά και στην εντυπωσιακή αύξηση των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών, οι οποίες ανέρχονται
πλέον στα 52 δισ. ευρώ, έναντι 40 δισ. ευρώ το
2019.

ΣΕΒΕ: Ρεκόρ εξαγωγών
το 2021 με 38 δισ. ευρώ

Με ιστορικό ρεκόρ άνω των 38 δισ. ευρώ
αναμένεται να κλείσουν το 2021 οι ελληνικές
εξαγωγές, όπως δείχνουν τα στοιχεία του εν-
δεκαμήνου. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εξα-
γωγέων Βορείου Ελλάδος, στο τέλος του πε-
ρασμένου Νοεμβρίου, οι ελληνικές εξαγωγές
διαμορφώθηκαν στα 36,31 δισ. ευρώ, κατα-
γράφοντας αύξηση 30,8% σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2020, οπότε είχαν δια-
μορφωθεί στα 27,77 δισ. ευρώ, ενώ στο αντί-
στοιχο διάστημα του 2019, δηλαδή προ κορο-
νοϊού, είχαν διαμορφωθεί στα 30,962 δισ. ευ-
ρώ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι καθοριστι-
κός παράγοντας για την αύξηση της αξίας των
εξαγωγών είναι οι υψηλές τιμές των πετρελαι-
οειδών που εξήχθησαν στο ενδεκάμηνο. Χω-
ρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές
σημείωσαν άνοδο κατά 20,2% και διαμορφώ-
θηκαν στα 26,278 δισ. ευρώ.
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«Κλειδί» η επιτυχημένη
έξοδος από τη
μεταμνημονιακή εποπτεία -
Στις 14/1 αναμένεται 
η απόφαση της Fitch 
για πιθανή αναβάθμιση

Αξιολόγηση οικονομίας με…
rapid test από τους θεσμούς!



Σ
υγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώ-
νουν οι περισσότεροι αναλυτές
για τη βραχυπρόθεσμη πορεία

του ελληνικού χρηματιστηρίου, τονίζον-
τας ότι την προηγούμενη Παρασκευή η
αγορά «έβγαλε άμυνες», όμως η ψυχο-
λογία στα χρηματιστήρια του εξωτερι-
κού παραμένει εύθραυστη και τα μηνύ-
ματα που έρχονται από τις Κεντρικές
Τράπεζες θα συνεχίσουν να διαμορφώ-
νουν κλίμα και διαθέσεις. Από εκεί και
πέρα, την πρώτη εβδομάδα, τεσσάρων
συνεδριάσεων, για το νέο έτος, ο Γενι-
κός Δείκτης κατέγραψε εβδομαδιαία
κέρδη 1,47% και ο κλαδικός δείκτης των
τραπεζών κέρδη 3,68%. Υπενθυμίζεται
ότι ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερή-
σιο σήμα επανεπιβίβασης, το οποίο
αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των
865 μονάδων. Οι ενδιάμεσες στηρίξεις
στις 904, 900, 895, 893-890 (συγκλίνουν
οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών, αλλά και ο
απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 883 (εκθετι-

κός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 877 και 872
μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι επόμενες αντιστάσεις ορίζονται στις
912, 927, 934 και 950 μονάδες. Επίσης
και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έχει δώσει ημερήσιο σήμα αγορών, το
οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότε-

ρα των 2.072 μονάδων, με ενδιάμεσες
στηρίξεις στις 2.175, 2.150-2.140 (συγ-
κλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών,
αλλά και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών),
2.129 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων),
2.110, 2.101, 2.096 (εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών) και 2.079 μονάδες.

Αύξηση τζίρου 34% το 2021 
για την Παπουτσάνης

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Παπουτσά-
νης ΑΒΕΕ ανακοινώνει υψηλή διψήφια αύξη-
ση του κύκλου εργασιών που διαμορφώνεται
σε 34% για το 2021, επιβεβαιώνοντας τη στα-
θερά ανοδική της πορεία. Συγκεκριμένα, το
σύνολο των πωλήσεων για τη χρήση του 2021
ανήλθε σε 54,8 εκατ. ευρώ έναντι 40,8 εκατ.
ευρώ το 2020. Επιπλέον, οι εξαγωγές της Πα-
πουτσάνης καταγράφουν σημαντική αύξηση
70% σε σχέση με το 2020 και ανέρχονται σε 34
εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 62% του
συνολικού κύκλου εργασιών. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το 21% των συνολικών εσόδων
προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόν-
των της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, το 13% από πωλήσεις στην ξενοδο-
χειακή αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόν-
των για τρίτους και το 17% από βιομηχανικές
πωλήσεις σαπωνομαζών. Η αύξηση στον κύ-
κλο εργασιών αποδίδεται στις υψηλές επιδό-
σεις που πέτυχε η εταιρεία σε όλες τις κατη-
γορίες που δραστηριοποιείται. Η στρατηγική
τής εταιρείας σε ανάπτυξη καινοτόμων προ-
ϊόντων με έμφαση στην αειφορία, στην καθε-
τοποίηση και σε επενδύσεις σε μηχανολογικό
εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, έχει
συντελέσει στην εδραίωση της εταιρείας ως
μιας από τους σημαντικούς διεθνείς παραγω-
γούς στους κλάδους όπου δραστηριοποιείται,
επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση.

Τέλος εποχής από τα ΚΑΕ 
για τον Γεώργιο Βελέντζα

Παραιτήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, έπειτα από
πολυετή θητεία στα Καταστήματα Αφορολόγη-
των Ειδών (ΚΑΕ), από τη θέση του προέδρου ο
Γεώργιος Βελέντζας. Η διαδοχή είχε προετοι-
μαστεί από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο κ.
Βελέντζας απώλεσε την ιδιότητα του εκτελεστι-
κού μέλους και είχε παραμείνει μη εκτελεστι-
κός πρόεδρος. Το νέο διοικητικό συμβούλιο
απαρτίζεται από στελέχη της Dufry.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στον απόηχο μιας απαιτητικής αλλά και επιτυχημένης χρονιάς, «που επιβεβαί-
ωσε την ικανότητα της Alpha Bank να στραφεί αποφασιστικά στο αύριο και να
διαχειρίζεται τις εξελίξεις ως ευκαιρίες και όχι ως απειλές», ο διευθύνων
σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης υπογραμμίζει, απευθυνόμενος
προς τα στελέχη του ομίλου, πως «οφείλουμε να αναδείξουμε την Alpha Bank
σε έναν χρηματοπιστωτικό φορέα που θα είναι πλήρως συντονισμένος με τη
δυναμική που αναπτύσσεται στην κοινωνία, θα στηρίζει ενεργά την πρόοδο των
πολιτών και των επιχειρήσεων, θα κάνει υπερήφανους όσους εργάζονται σε
αυτόν και, τελικά, θα αποτελεί τον πλέον ελκυστικό εργοδότη για ταλαντούχους
νέους και νέες». Προσθέτει πως «για την Alpha Bank αυτή η αλλαγή δεν επι-
βάλλεται από τη συγκυρία, αλλά αποτελεί συνειδητή επιλογή, απότοκο της επι-
κοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με το προσωπικό μας».

Σε προαιρετική δημόσια πρόταση για το 6,5% των μετοχών της Καρα-
μολέγκος που δεν ελέγχουν, προχωρούν οι βασικοί μέτοχοι, ανακοι-
νώνοντας παράλληλα την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα σε
squeeze out και διαγραφή των μετοχών από το ταμπλό του ΧΑ. Ειδι-
κότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση στο χρηματιστήριο: «Η
εταιρεία ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ανακοινώνει την υποβολή
προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών
ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40
ευρώ έκαστη της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία ΑΡΤΟ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά την
ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ανέρχεται σε 3.808.392 ευρώ και διαιρείται σε
9.520.980 μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά
της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Προς έξοδο από το ΧΑ η Καραμολέγκος

Β. Ψάλτης: Έτος αλλαγής και ανάπτυξης το 2022

Κάτι αρχίζει να κινείται στο χρηματιστήριο 
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Η
τουρκική αλυσίδα ρούχων LC Waikiki δεν είναι
άγνωστη στη χώρα μας, καθώς διατηρεί καταστή-
ματα στη Βόρεια Ελλάδα ήδη από το 2018. Τώρα ήρ-

θε η σειρά των Αθηναίων να γνωρίσουν από κοντά τα…
«τουρκικά» Zara, καθώς η εταιρεία έχει συμφωνήσει να
ανοίξει το νέο της κατάστημα στο retail park στην οδό Πει-
ραιώς, που ανήκει στη θυγατρική του ομίλου Φουρλή,
Trade Estate ΑΕΕΑΠ. Το εμπορικό πάρκο που βρίσκεται
στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Κηφισού είναι προ-
γραμματισμένο να λειτουργήσει την άνοιξη του 2022. Εκεί η
LC Waikiki θα δραστηριοποιηθεί δίπλα σε εταιρείες όπως
είναι η AB Βασιλόπουλος, η Premier Capital (McDonald’s)
αλλά και το κατάστημα παιχνιδιών Μουστάκας. 

Η LC Waikiki μετρά ήδη τρία χρόνια στη χώρα, με το πρώ-
το της κατάστημα να έχει έδρα στην Ξάνθη και τα επόμενα
σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Κόρινθο. Έχοντας ξε-
κινήσει το 1988 από το Παρίσι, η LC Waikiki πέρασε το 1997
σε τουρκικά χέρια. Στόχος είναι μέσα στην επόμενη διετία
να είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες φίρμες στον χώρο
του ευρωπαϊκού ενδύματος, και χωρίς να τις κατονομάζει,
θέλει να βρεθεί κοντά στις Inditex (Zara) και H&M. Η εμπο-
ρική παρουσία ξεκίνησε μόλις το 2000 στην Τουρκία, το
2009 άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο εξωτερικό, στη
Ρουμανία, και πέρυσι είχε φτάσει αισίως τα 1.000 καταστή-
ματα. Βασικός μέτοχος είναι ο Mustafa Kucuk, η περιουσία
του οποίου σύμφωνα με το Forbes υπολογίζεται σήμερα σε
1,6 δισ. δολάρια.

Ανοδικά οι πωλήσεις της Jumbo
Την αύξηση του τζίρου της κατά 19,87% το 2021 ανακοίνω-

σε η Jumbo, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ει-
σηγμένη. Στο λιανεμπόριο, η συνεχής αύξηση των οικονομι-
κών μεγεθών αποτελεί όρο επιβίωσης. Για τον Όμιλο Jumbo
η συνεχής επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλω-
τών και η αντίστοιχη επιβράβευση των μετόχων αποτελούν
μέρος μιας πολυετούς άγραφης, απαράβατης συμφωνίας.
Το 2021, για το σύνολο του λιανεμπορίου, υπήρξε μια ακόμα
χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε από συνεχείς και πολυποί-
κιλους περιορισμούς και απαγορεύσεις στη λειτουργία της
αγοράς. Ταυτόχρονα, η βίαιη διαταραχή στην παγκόσμια
εφοδιαστική αλυσίδα και οι οδυνηρές ιδιαιτερότητες της ελ-
ληνικής αγοράς υποχρέωσαν τη διοίκηση του ομίλου να εκ-
πονήσει και
να εφαρμόσει
μια νέα στρα-
τηγική στον
τομέα του
προϊοντολο-
γικού μείγμα-
τος και τον
επανασχεδια-
σμό της λει-
τουργίας νέων καταστημάτων. Ο τελευταίος μήνας του έτους
κατέγραψε αύξηση κατά +95% περίπου σε σχέση με τον Δε-
κέμβριο του 2020 με τους γνωστούς περιορισμούς. Οι πω-
λήσεις του ομίλου -για το σύνολο του 2021- κατέγραψαν αύ-
ξηση +19,87% περίπου σε σχέση με το 2020 αλλά υπολείπον-
ται -κατά περίπου 2%- των πωλήσεων του 2019.

Trade Estates: Σχεδιάζει 
επενδύσεις 150 εκατ.  

Επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η Trade
Estates. Αυτές που ήδη έχουν συμφωνηθεί αφορούν
την αξιοποίηση ακινήτων στην Πάτρα (στο ακίνητο της
πρώην ΑΒΕΞ) και στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και την
απόκτηση ενός οικοπέδου που έγινε σε ένα joint ven-
ture με την Ten Brinke Hellas με σκοπό την ανάπτυξη
εμπορικού συγκροτήματος στην περιοχή των Σπάτων.
Στα σημεία αυτά σχεδιάζεται να αναπτυχθούν καταστή-
ματα των brands που ανήκουν στον όμιλο, πλαισιωμένα
και από άλλες αλυσίδες του λιανεμπορίου. Ειδικότερα, η
επένδυση στο Ηράκλειο εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα
50 εκατ. ευρώ, ενώ στο εμπορικό πάρκο προβλέπεται ότι
θα φιλοξενηθεί και ένα από τα νέας γενιάς καταστήματα
IKEA. Αντίστοιχα, στην Πάτρα έχει αποκτηθεί ακίνητο
επιφάνειας 21,5 στρεμμάτων στην Ακτή Δυμαίων, σε ση-
μείο που θεωρείται ιδανικό για την ανάπτυξη εμπορικών
χρήσεων. Στα πλάνα της διοίκησης είναι και η ανάπτυξη
κέντρου logistics.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Premia Properties: Εκδίδει
ομολογιακό έως 100 εκατ.

Η Premia Properties ανακοίνωσε ότι το ΔΣ
αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δα-
νείου, ποσού έως 100 εκατ., με ελάχιστο ποσό τα
75 εκατ., με διάρκεια πέντε ετών. Σκοπός της εν
λόγω έκδοσης
είναι η απο-
πληρωμή υφι-
στάμενου δα-
νεισμού, η
χρηματοδότη-
ση επενδύσε-
ων σε ακίνητη
περιουσία και
η κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου
της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης. Περαιτέρω
πληροφορίες για την εταιρεία, τους όρους του
ομολογιακού δανείου και τη δημόσια προσφορά
θα περιληφθούν στο πρόγραμμα του ομολογια-
κού δανείου και στο ενημερωτικό δελτίο.

Όμιλος Olympia: Νέα επένδυση 
50 εκατ. ευρώ στο Public 

Ο Όμιλος Olympia ανακοίνωσε επένδυση
ύψους 50 εκατ. ευρώ στο νέο Public Group, με
στόχο την επιτάχυνση του αναπτυξιακού και
επενδυτικού του πλάνου. Βάσει της επένδυσης,
ο Όμιλος Olympia θα κατέχει πλέον το 98% του
κοινοπρακτικού σχήματος Public-MediaMarkt
στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ η MediaSat-
urnHolding θα παραμείνει μέτοχος με ποσοστό
2%. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ορ-
γανική ανάπτυξη του Public θα επιταχυνθεί με
τη διεύρυνση του προϊοντικού μείγματος στο
ενοποιημένο δίκτυο των 70 φυσικών καταστη-
μάτων, στην καινοτόμα e-Commerce πλατφόρ-
μα, αλλά και στο εξειδικευμένο Marketplace
που λειτουργεί. Η επένδυση 50 εκατ. ευρώ του
Ομίλου Olympia θα υποστηρίξει τη νέα στρατη-
γική του Public που έχει αναπτυχθεί ύστερα από
ενδελεχή έρευνα στις βέλτιστες πρακτικές των
μεγάλων omnichannel retailers σε Ευρώπη και
Αμερική.

Ανεβάζει το ωρομίσθιο 
η Sainsbury’s 

Αλλαγές στο κατώτατο ωρομίσθιο κάνει ακό-
μα μία αλυσίδα σουπερμάρκετ στη Βρετανία.
Αυτή τη φορά η Sainsbury’s ανακοίνωσε πως θα
πληρώνει τους εργαζόμενους της με τουλάχι-
στον 10 στερλίνες την ώρα. Παρόμοιες κινήσεις
είχαν κάνει και οι αλυσίδες σουπερμάρκετ Mor-
risons και Lidl το 2021. Σύμφωνα με το BBC, το
βασικό ωρομίσθιο της εταιρείας θα κυμαίνεται
από 9,50 έως 10 στερλίνες την ώρα για το προ-
σωπικό σε όλα τα καταστήματα Sainsbury’s και
Argos, με ισχύ από τις 6 Μαρτίου.
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Η τουρκική LC Waikiki κάνει
«απόβαση» στην Αθήνα

Η Lamda πουλά ακίνητο στην Αίγινα
Προς πώληση έχει βγάλει, σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, το ακίνητο που διαθέτει στην Αίγινα η Lamda De-
veloplment, υλοποιώντας τη στρατηγική απομάκρυν-
σης από non core assets και δραστηριότητες, ιδίως
τώρα που έρχεται αντιμέτωπη με τη mega επένδυση
ανάπλασης του Ελληνικού. Πρόκειται για έκταση 116
στρεμμάτων, στην οποία προβλεπόταν να δημιουργη-
θούν πολυτελείς κατοικίες και τουριστικό θέρετρο υπό
τη γενική επωνυμία Alkyonides Hills. Αν και η επένδυ-
ση δεν προχώρησε (η Lamda είχε κυρίως τον ρόλο του
project manager), εντούτοις έχει προχωρήσει η ωρί-
μανσή του με σχετική πολεοδομική άδεια αλλά και εν
ισχύι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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Όλο και πιο κοντά στον Βοτανικό!
Ο

κύβος ερρίφθη. Ο Ερασιτέ-
χνης Παναθηναϊκός καλύ-
φθηκε πλήρως από τις δε-
σμεύσεις του υπουργού Ανά-

πτυξης Άδωνι Γεωργιάδη για τον Βοτανι-
κό και ο πρόεδρός του Παναγιώτης Μα-
λακατές, στη συνέντευξη Τύπου, κάλεσε
τα μέλη να ψηφίσουν «ναι» στη Διπλή
Ανάπλαση, στη γενική συνέλευση περί
τα τέλη Φεβρουαρίου. Εκεί, με δημο-
κρατικές διαδικασίες και διά ζώσης ψη-
φοφορία, τα περίπου 4.000 μέλη θα απο-
φασίσουν αν συναινούν στη μετακόμιση
του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βο-
τανικό, «με όλα τα δικαιώματα που έχου-
με έως τώρα στη Λεωφόρο», όπως τόνι-
σε ο Μαλακατές. 

Με την τοποθέτηση Γεωργιάδη, ξεπε-
ράστηκε και το τελευταίο σημείο τριβής

ανάμεσα στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό
και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ερασιτέ-
χνης θα εισπράττει το 15% επί των εισι-
τηρίων και των διαφημίσεων, ενώ θα
παραχωρηθεί το γήπεδο για 49 χρόνια
στην… αρχή με δικαίωμα χρήσης για
άλλα 50 χρόνια. Πριν από την τοποθέτη-
ση του Γεωργιάδη, υπήρχε ένα ασαφές
τοπίο 15 χρόνων για έσοδα από τα εισι-
τήρια και τις διαφημίσεις. 

Όσον αφορά το κόστος του νέου γηπέ-
δου στον Βοτανικό, θα αυξηθεί από τα
88,9 εκατ. ευρώ στα 115 εκατ. ευρώ. Και
αυτό έγινε λόγω της αύξησης των πρώ-
των υλών τις οποίες συμπαρέσυρε η
εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. 

Αυτά τα 115 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με
καλά πληροφορημένες πηγές της «Poli-
tical», θα προέλθουν από τα «συνοδά

έξοδα», κωδικός από τον οποίο εκταμι-
εύτηκαν χρήματα για βελτιώσεις πεζο-
δρομίων, βαφές κτιρίων κ.λπ.

Ο Παναγιώτης Μαλακατές, αφού επι-
σήμανε την ιστορική αναγκαιότητα της
μετακόμισης του Ερασιτέχνη Παναθη-
ναϊκού στον Βοτανικό κόντρα στο «συ-
ναίσθημα που θέλει Λεωφόρο», ανα-
φέρθηκε στα προβλήματα που υπάρ-
χουν αυτή τη στιγμή,  όπως ότι  η νυν
έδρα είναι ένα παλιό κτίσμα που δεν
πληροί τις ανάγκες του συλλόγου και ότι
εκεί φιλοξενούνται μόνο μερικά από τα
38 αθλήματα συνολικά που διαθέτει,
ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται
αποκλειστικά αγώνες για το βόλεϊ γυ-
ναικών. Τόνισε, ακόμα, ότι επειδή όλα
σχεδόν τα τμήματα θα είναι στον Βοτανι-
κό, θα αποφέρουν χρήματα της τάξης

των 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως και η ΠΑΕ
Παναθηναϊκός θα πληρώνει  νοίκι
500.000 ευρώ τον χρόνο. 

Κατά πώς είπε, ακόμα, ο Παναγιώτης
Μαλακατές, θα δοθεί το «ΟΚ» για να κα-
τεδαφιστεί η Λεωφόρος μόνο όταν στον
Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό παραδοθούν
τα κλειδιά για να μπει στον Βοτανικό. 

Πλήρης κάλυψη του 
Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού 
από την κυβέρνηση για τα 
δικαιώματά του στο νέο γήπεδο
- Στα 115 εκατ. ευρώ το κόστος

Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Σ



Σ
τον αέρα είναι το ντέρμπι Πανα-
θηναϊκός - Ολυμπιακός που εί-
ναι προγραμματισμένο να διε-

ξαχθεί την προσεχή Κυριακή στο γήπε-
δο «Απόστολος Νικολαΐδης», διότι τα
κρούσματα της πανδημίας είναι αλλε-
πάλληλα στην ομάδα του Πειραιά. Αυ-
τός ήταν και ο λόγος που δεν έγινε το
παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα
Τρίπολης προχθές, Κυριακή. Με βάση
τη νέα εισήγηση της διοργανώτριας αρ-
χής του πρωταθλήματος της Super
League 1, την οποία μάλλον θα αποδε-
χτεί η ΓΓΑ, για να αναβληθεί ένας αγώ-
νας θα πρέπει να έχουν νοσήσει έξι
τουλάχιστον ποδοσφαιριστές συν τον
προπονητή. Επίσης, αν μια ομάδα στα-
ματήσει τις ομαδικές προπονήσεις ή έχουν προσβληθεί από την πανδημία οι δύο γκολκίπερ. Μέχρι τώρα έχουν αναβληθεί
δέκα ματς της Super League 1 και το μεγάλο πρόβλημα είναι πως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε δεν θα υπάρχουν
ημερομηνίες διεξαγωγής τους και το πρωτάθλημα θα οδηγηθεί σε διακοπή. Στη δε Super League 2 έχουν αναβληθεί 25 παι-
χνίδια και είναι απίθανο να μη διακοπεί. 

Στον αέρα το ντέρμπι ΠΑΟ - Ολυμπιακός Και ηθοποιός ο νέος 
τεχνικός του Ατρομήτου

Ο ευειδής νέος προπονητής του Ατρομήτου,
Ουαλός Κρις Κόλμαν, πρώην της ΑΕΛ και της
εθνικής Ουαλίας, την οποία οδήγησε στους «4»
του Euro 2016, είναι και… ηθοποιός. Πήρε μέ-
ρος στην ταινία του Netflix «Sunderland Till I
Die», όπου υποδύθηκε έναν προπονητή ο οποί-
ος τσακώνεται με οπαδό της Σάντερλαντ έξω
από το γήπεδο και βρίζονται με πεζοδρομιακές
εκφράσεις. 

Αλαφούζος: Απέσυρε 
την εμπιστοσύνη 
στον Κλάτενμπεργκ 

Ο Παναθηναϊκός έχασε 3-1 στον Βόλο από την
ομώνυμη ομάδα στο ένα από τα δύο, μόλις, παι-
χνίδια που έγιναν για τη Super League 1 (στο άλ-
λο, ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1) και ο Γιάννης Αλα-
φούζος απέσυρε την εμπιστοσύνη του προς τον
Άγγλο διαιτητή Κλάτενμπεργκ. Ο Παναθηναϊκός

υποστηρίζει ότι δεν έπρεπε να δοθεί
απευθείας κόκκινη κάρτα στον Φα-
κούντο Σάντσεζ από τον Ολλανδό
διαιτητή Χίγκλερ.

Τον Ισπανό Σάστρε
παίρνει ο ΠΑΟΚ
Ο Ισπανός δεξιός μπακ Γιοάν Σάστρε της

Μαγιόρκα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η
πρώτη μεταγραφή του νέου τεχνικού διευθυντή
του ΠΑΟΚ, Ζοσέ Μπότο. Ο Σάστρε θα αποκτηθεί
υπό μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Μετράει
129 συμμετοχές στη Μαγιόρκα, με την οποία έχει
πετύχει τέσσερα γκολ, έδωσε και έξι ασίστ. Τη
φετινή σεζόν έχασε τη θέση του στη βασική ενδε-
κάδα. 

Κουλιμπαλί, όπως Έρικσεν!
Σταθερή είναι η κατάσταση του άλλοτε παίκτη

του Παναθηναϊκού Ουσμάν Κουλιμπαλί, που κα-
τέρρευσε στο γήπεδο από καρδιακό επεισόδιο,
στο ματς της ομάδας του Αλ Γουάκρα κόντρα στην
Αλ Ραγιάν για το πρωτάθλημα του Κατάρ. Οι για-
τροί τόνισαν ότι έπαθε ακριβώς ό,τι και ο Δανός
Κρίστιαν Έρικσεν το περασμένο καλοκαίρι στο
Euro 2020. Μήνυμα στήριξης στον Κουλιμπαλί
έστειλε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

«Βόμβες» έριξε στην Αγγλία ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γερ-
μανός Γιούργκεν Κλοπ, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι δίνονται ψεύ-
τικά στοιχεία από τις Αρχές για τους παίκτες του, σχετικά με τις
εξετάσεις για την πανδημία. Ο Κλοπ είπε ότι από όλους όσους
έβγαλαν θετικούς τα τεστ, μόνο ένας ήταν θετικός, ο Τρεντ Αλε-
ξάντερ Άρνολντ. Κόντρα στη Σριούσμπερι, 4-1 για το Κύπελλο, ο
Κλοπ χρησιμοποίησε τέσσερις εφήβους.

Ο Κριστιάνο 
στην Μπαρτσελόνα;

Ίσως…

Στην εποχή των ανατροπών… γενικώς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πιθανόν να πάει στην Μπαρτσελόνα! Εκεί που
έγινε θρύλος ο «αιώνιος» αντίπαλός του Λιονέλ Μέσι. Αυτό αναφέρει η εφημερίδα «Sport». Ο Κριστιάνο, που
δεν είναι ευχαριστημένος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με τον νέο της προπονητή Ραλφ Ράγκνικ, θέλει να
φύγει, όπως και άλλοι… 18 παίκτες. Το συμβόλαιό του τελειώνει το 2023.
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«Βόμβες» Κλοπ: Ψεύτικα τα τεστ για την πανδημία!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Σ
τα χιόνια ξεφάντωσαν τα ζευγάρια της
showbiz. Οικογενειακές αποδράσεις διά-
σημων με τα παιδιά τους για σκι σε κοντινά
χιονοδρομικά αλλά και σόλο ταξίδια στο

εξωτερικό μονοπώλησαν το Instagram, με φωτογρα-
φίες και χαμόγελα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό και τα τρία
παιδιά τους χόρτασαν χιονοπόλεμο! Η οικοδέσποινα
του «Happy day» φορώντας ρούχα του σκι, πόζαρε
χαμογελαστή μετά το διήμερο ανεμελιάς, με ευχές
για καλή εβδομάδα.

Οικογενειακή εξόρμηση στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού για τον Γιώργο Καράβα του «GNTM» με τη
σύζυγό του Ραφαέλα Ψαρρού και τον γιο τους. Οι τρεις
τους πόζαραν χαμογελαστοί στο Instagram κρατών-
τας τις πολύχρωμες snowboard σανίδες τους, με το
πρώην μοντέλο να σχολιάζει: «Τα βουνά μάς καλούν».

Χειμερινή εκδρομή στον ίδιο προορισμό και για την
Αθηνά Οικονομάκου, τον Φίλιππο Μιχόπουλο και τον

γιο τους Μάξιμο. Ήταν η πρώτη απόδραση του ζευγα-
ριού μετά τον πρόσφατο ερχομό της μπέμπας.

Την ίδια ιδέα είχαν ο newscaster του Alpha Αντώ-
νης Σρόιτερ και η σύζυγός του Ιωάννα Μπούκη, η
οποία φωτογραφήθηκε στο γεμάτο από κόσμο χιονο-
δρομικό κέντρο.

«Λένε πως είσαι τόσο ωραίος όσο σε βλέπει ο φω-
τογράφος σου» έγραψε στη σελίδα του ο Χρήστος
Δάντης ντυμένος σαν κρεμμύδι, ποζάροντας στο λευ-
κό φόντο της Αράχοβας. 

Τα γραφικά Καλάβρυτα και τον χιονισμένο Χελμό
επέλεξαν η Μαρία Λουίζα Βούρου με το γιο της Ιάσο-
να, η Μαρία Λέκκα από το «My Style Rocks» που φω-
τογραφήθηκε με κόκκινα εσώρουχα στο ψύχος, αλλά
και η Τζένη Μπαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια.

Με μια γυμνή φωτογραφία στο μπαλκόνι πεντάστε-
ρου ξενοδοχείου στο διάσημο Κουρσεβέλ, η Ηλιάνα
Παπαγεωργίου προκάλεσε… καύσωνα στο διαδί-
κτυο. Η παρουσιάστρια του Alpha φωτογραφήθηκε

ολόγυμνη, σκεπασμένη με ένα πουπουλένιο πάπλω-
μα, να αγναντεύει τις κατάλευκες πλαγιές των Γαλλι-
κών Άλπεων, ενώ στην επιστροφή της επέλεξε τη χιο-
νισμένη Αράχοβα.

Σπάνια οικογενειακή φωτογραφία για τη Δέσποινα
Ολυμπίου. Η Κύπρια τραγουδίστρια πόζαρε χαμογε-
λαστή, με τον σύζυγό της Πάνο Δούκα και τον γιο τους,
λίγο πριν ξεκινήσει ο χιονοπόλεμος!

H Φελίσια Τσαλαπάτη με τον γιο της Χρήστο έπαι-
ξαν στα χιόνια μέχρι που εξαντλήθηκαν. Η ραδιοφω-
νική παραγωγός γέμισε τα Instastories με χαρούμενα
ενσταντανέ από την εκδρομή τους.

Η Ζοζεφίν Βέντελ ταξίδεψε στο Κίτσμπιλ της Αυ-
στρίας και φωτογραφήθηκε ντυμένη στα λευκά, με
ροζ μπότες και ίδιο χρώμα σκουφάκι.

Την εξαίρεση στον κανόνα του… χιονιά έκανε η
διάσημη Ελληνίδα youtuber Βενετία Καμάρα, η οποία
κολύμπησε σε θερμά νερά της Βουδαπέστης με -3
βαθμούς Κελσίου! 

Όταν οι celebrities 
πήραν τα... βουνά!



Σε καραντίνα ο Δούκας

Στον αέρα τινάχθηκαν τα γυρίσματα της σειράς
«Άγριες Μέλισσες», όταν ο πρωταγωνιστής Λεω-
νίδας Κακούρης διαγνώσθηκε θετικός στον κο-
ρονοϊό. Ο τηλεοπτικός «Δούκας Σεβαστός» βρί-
σκεται σε ολιγοήμερη καραντίνα, ωστόσο η επα-
φή του με το υπόλοιπο καστ του σίριαλ σήμανε
συναγερμό στην παραγωγή και τα σετ ακυρώθη-
καν το ένα πίσω από το άλλο. Ο ηθοποιός είχε
κλείσει παράλληλα γυρίσματα για το νέο βιντεο-
κλίπ της Λένας Αλκαίου, τα οποία επίσης μαται-
ώθηκαν και θα επαναπρογραμματιστούν, όταν ο
ηθοποιός αναρρώσει.

Ανάστατη η showbiz

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η τηλεο-
πτική δήλωση του Κωνσταντίνου Τζούμα πως
«οι γυναικοκτονίες στην Ελλάδα οφείλονται
στη φλυαρία των γυναικών». Ο καλλιτεχνικός
χώρος, μουδιασμένος από την προκλητική
άποψη του ηθοποιού, παρακολούθησε μέσα
στο Σαββατοκύριακο την προσπάθειά του να
ανασκευάσει, με τον ισχυρισμό πως έκανε
«μπλακ χιούμορ». Ωστόσο, η «επίθεσή» του
στη δημοσιογράφο Ηρώ Ράντου στην εκπομ-
πή «Πρωινοί Τύποι», την οποία χαρακτήρισε
on air «ανόητη», έριξε λάδι στη φωτιά, με τα
media να παίρνουν θέση εναντίον του. 

Βραδινές χουχουλιαστές αγκα-
λιές για τη Φαίη Σκορδά. Η οικο-
δέσποινα του «Πρωινού» φόρε-
σε τις πιτζάμες της και λίγο πριν
καληνυχτίσει τους followers
της, πόζαρε στο Instagram πα-
ρέα με τις αγαπημένες της μαλ-
λιαρές γάτες Prince και Grigio
που είχαν πάρει ήδη θέση για
ύπνο. «Τα πιο ωραία χειροποίητα
ξύλινα σπιτάκια και κρεβατάκια
για τα γατάκια και τα σκυλάκια
μας» έγραψε στη λεζάντα!

Η γατού!

Highlights 2021

Σ
ε πυρετώδεις ετοιμασίες βρίσκονται η Εύα Καϊλή και ο
Ιταλός σύντροφός της Φραντζέσκο Τζόρτζι για τα βαφτί-
σια της μοναχοκόρης τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι που

υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης πριν από μερικούς μήνες,
όρισε ήδη ημερομηνία για το μυστήριο, με την ευρωβουλευτή
του ΚΙΝΑΛ να αποκαλύπτει λεπτομέρειες. «Συναποφασίσαμε
το όνομα. Εγώ ήθελα πολύ το όνομα να έχει ελληνικές ρίζες
και ετυμολογία, κι εκείνος ήθελε να μπορεί να λειτουργεί και
να είναι ωραίο όνομα και στα ιταλικά. Το Αριάδνη, λοιπόν, είδα-
με ότι στα ιταλικά είναι Arianna και μας άρεσε πολύ η ιστορία
της Αριάδνης με τον μίτο», ανέφερε στην εκπομπή «Τι λες τώ-
ρα», προσθέτοντας πως η βάπτιση θα γίνει το Πάσχα. Η εντυ-
πωσιακή πολιτικός έγινε μανούλα στις 22 Μαΐου, με την μπέμ-
πα να ολοκληρώνει την ευτυχία του ζευγαριού.

Καυτά φιλιά
Έρωτας κεραυνοβόλος «έσκασε» στο «Survivor»! Η ηθοποιός
Μυριέλλα Κουρεντή και ο «μαχητής» Γιώργος Κατσαούνης
είναι οι πρώτοι παίκτες που ήρθαν… πολύ κοντά στην αρένα
των αγωνισμάτων. Το ζευγάρι που φλέρταρε έντονα τον
τελευταίο καιρό, αντάλλαξε ένα παθιασμένο φιλί στο στόμα,
σοκάροντας συμπαίκτες και τηλεοπτικό κοινό, καθώς η
πρωταγωνίστρια είναι γνωστό πως διατηρεί σχέση εκτός
ριάλιτι με τον μουσικό Γιάννη Λυγνό.

Μια βραδιά στο λούνα παρκ, παρέα με τη Ζέτα
Μακρυπούλια, ήταν η καλύτερη ανάμνηση της
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τη χρονιά που
έφυγε. «Κάνοντας μια γρήγορη αναδρομή στη
χρονιά που πέρασε βλέποντας φωτογραφίες με
όμορφες στιγμές, νιώθω τόσο μεγάλη χαρά,
συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Μέσα στις δύ-
σκολες ημέρες υπήρχαν οι όμορφες καλλιτε-
χνικές ηλιαχτίδες που μου έδωσαν τόση δύνα-
μη», αποκάλυψε στον λογαριασμό της.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Baby bloom



Α
ναπόφευκτα σε κάποια στιγμή της ζωής
μας ίσως έρθουμε σε επαφή με τον ιό
HPV. Αυτό συμβαίνει στο 80% του σε-
ξουαλικά δραστήριου πληθυσμού. Η

μετάδοσή του γίνεται κυρίως μέσω της σεξουαλι-
κής επαφής και η εκδήλωσή του δημιουργεί κατ’
αρχάς θηλώματα σε διάφορα μέρη του σώματος.
Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων έχει πάνω από
100 διαφορετικούς τύπους. Ο HPV δημιουργεί
κατ’ αρχάς θηλώματα σε διάφορα μέρη του σώ-
ματος. Μερικοί τύποι μολύνουν το πρόσωπο και
τον λαιμό, ενώ άλλοι τύποι τα άκρα του σώματος.

Οι περισσότερες λοιμώξεις με HPV δεν οδηγούν
σε κακοήθεια. Μερικοί τύποι μπορεί να δημιουργή-
σουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Πάνω από
40 τύποι του ιού δρουν στην περιοχή των έξω και
έσω γεννητικών οργάνων. Ο εμβολιασμός μπορεί να
εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό τη λοίμωξη των γεννη-
τικών οργάνων από τον ιό. 

«Στις περισσότερες των περιπτώσεων το αμυντικό
σύστημα του οργανισμού καταπολεμά από μόνο του
τον εισβολέα HPV. Τα κονδυλώματα είναι δερματι-
κές αλλοιώσεις που παρουσιάζονται συνήθως στο
αιδοίο και στον πρωκτό. Μπορεί να προκαλέσουν
πόνο, φαγούρα ή και να μας κάνουν να αισθανόμα-
στε άβολα», αναφέρει ο κ. Στυλιανός Ίβρος, διευ-
θυντής Μονάδας Γυναικολογικής Ογκολογίας. 

Ο HPV μεταφέρεται κυρίως με τη σεξουαλική
επαφή. Υπάρχουν και περιπτώσεις μόλυνσης του
νεογνού από τη μητέρα κατά τη διάρκεια του φυσιο-

λογικού τοκετού, εάν η επίτοκος έχει κονδυλώματα. 
Ο ειδικός μάς εξηγεί τους παράγοντες κινδύνου:

«Ο αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων: όσο πιο
μεγάλος ο αριθμός τους, τόσο αυξάνεται στατιστικά
η περίπτωση μόλυνσης από τον ιό. Η ηλικία: σε ηλι-
κίες 20-30 ετών είναι πολύ συχνή η λοίμωξη, αλλά
με μεγάλα ποσοστά αυτοΐασης. Δερματικές βλάβες.
Αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω λοίμωξης
από τον ιό HIV ή λόγω λήψης φαρμάκων για κατα-
στολή του ανοσοποιητικού συστήματος. Ακόμη και η
απλή επαφή με κονδυλώματα αυξάνει τον κίνδυνο

μόλυνσής μας». Η θεραπεία των κονδυλωμάτων εί-
ναι η αφαίρεσή τους με διαθερμία, laser ή κρυοπη-
ξία, χειρουργικές μεθόδους που δίνουν άμεσα λύση
στο πρόβλημα. Μπορούμε επίσης να καταφέρουμε
να τα εξαφανίσουμε με τη χρήση κρέμας τοπικά.

Όσον αφορά τον τράχηλο της μήτρας, σε προκαρ-
κινικές αλλοιώσεις, μια τοπική εκτομή ή θεραπεία
με laser δίνει σχεδόν πάντα οριστική λύση. Παραμέ-
νει όμως ο κίνδυνος της επαναλοίμωξης. Σε αρχό-
μενο στάδιο κακοήθειας τα ποσοστά ίασης είναι πο-
λύ υψηλά, χάρη στη χρήση σύγχρονων μη ακρωτη-
ριαστικών τεχνικών, που διατηρούν τη γονιμότητα. 

Όταν διαγνωσθούν προκαρκινικές αλλοιώσεις
στον τράχηλο της μήτρας, πρέπει να εξατομικευθεί
η θεραπεία σύμφωνα με την ηλικία, τον βαθμό των
ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων και με βάση τον οι-
κογενειακό προγραμματισμό. «Όλα αυτά αφορούν
τη δευτερογενή πρόληψη. Όσον αφορά την πρωτο-
γενή πρόληψη, υπάρχει ο εμβολιασμός», αναφέρει
ο κ. Ίβρος.
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Η μετάδοσή του γίνεται κυρίως 
μέσω της σεξουαλικής επαφής 
και η εκδήλωσή του δημιουργεί 
κατ’ αρχάς θηλώματα σε διάφορα 
μέρη του σώματος

Η σωστή διάγνωση 
προλαμβάνει
Υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης του ιού
με το Τεστ Παπ, δηλαδή τη λήψη κυττάρων
από τον τράχηλο της μήτρας. Οι κυτταρολό-
γοι μπορούν να εντοπίσουν μικροσκοπικές
αλλοιώσεις των κυττάρων από τον HPV. Επί-
σης, με τη βοήθεια του HPV-DNA test μπο-
ρούμε να αναγνωρίσουμε επικίνδυνα στε-
λέχη του ιού που μπορεί να δημιουργήσουν
κακοήθεια τραχήλου μήτρας. Το τεστ αυτό
προτείνεται σε γυναίκες άνω των 30 ετών,
ως συμπλήρωμα του Τεστ Παπ. Επίσης, για
παρακολούθηση της ασθενούς ύστερα από
λοίμωξη με τον HPV.

HPV: Εκατό τύποι 
του ιού ζητούν θεραπεία

Στυλιανός Ίβρος, 
διευθυντής Μονάδας 
Γυναικολογικής Ογκολογίας



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η μέρα θα είναι ανήσυχη
και ίσως παρακινδυνέψετε ένα χρηματικό σας
ποσόν, που θα σας βάλει σε προβληματισμό.
Μακριά λοιπόν από ρίσκα, τόσο στην τσέπη
σας όσο και στην καρδιά σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, αλλά και
στο ξεκίνημα του δευτέρου, η μέρα έχει πολύ
έντονες διακυμάνσεις, στην ψυχολογία σας,
αλλά και μειώνει την αντίληψή σας για τα γε-
γονότα που εξελίσσονται γύρω σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσείς που έχετε γεννηθεί στις 11 Ιουνίου, θα
έχετε μια αρκετά πολύπλοκη μέρα, με πολύ
άγχος και ανατροπές. Γενικότερα θα πρέπει να
είστε προσεκτικοί με τα χρήματά σας και τις
συμφωνίες που κάνετε με άλλα πρόσωπα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια αρκετά δύστροπη μέρα, με ανατροπές και
καταστάσεις που μάλλον δεν σας αφήνουν να
ηρεμήσετε και να δείτε τα πράγματα γύρω σας
ως έχουν. Προσέξτε την υγεία σας και αφιε-
ρώστε τον χρόνο σας στα αγαπημένα σας
πρόσωπα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Έντονες στιγμές για εσάς τους Λέοντες,
ιδίως για όσους έχετε γεννηθεί 13 Αυγού-
στου. Θα έχετε έναν λόγο παραπάνω να
ανησυχείτε για τα συναισθηματικά σας, για
τα οικονομικά σας, αλλά και για υποθέσεις
που δεν είναι αρκετά ξεκάθαρες από την
αρχή. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια αρκετά πολύπλοκη μέρα για εσάς τους
Παρθένους, όπου πολλά πράγματα έχουν
βαλθεί να σας κουράζουν και να σας ταλαι-
πωρούν. Ίσως μάλιστα η ασάφεια δικού σας
προσώπου σάς εκνευρίζει, γιατί δεν παίρνει
θέση σε καταστάσεις που σας αφορούν. Οι
γεννημένοι στις 13 Σεπτεμβρίου θα έχετε με-
γαλύτερη ένταση στη μέρα σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με έντονη αντιπαράθεση θα καταλήξει η
επικοινωνία σας με κάποιο πρόσωπο από
το περιβάλλον σας και ίσως γίνει η αιτία
να χαλάσουν οι μεταξύ σας σχέσεις. Προ-
σέξτε περισσότερο το πορτοφόλι σας, για-
τί σήμερα κάποιοι θα θελήσουν να σας εκ-
μεταλλευτούν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Συνεχίζει η ένταση στην καθημερινότητά σας,
ενώ η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
και με μια εκρηκτική σύνοδο με τον Ουρανό
θέλει να σας πει ότι η μέρα σας θα είναι γεμάτη
από απρόβλεπτα γεγονότα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια έντονη πορεία του Άρη από το δικό σας
ζώδιο θα φέρει απροσδόκητες καταστάσεις,
κάποιες ανακρίβειες από τους άλλους, ενώ
μια χαμηλή ενέργεια μπορεί να παρουσιάσει
προβλήματα στην υγείας σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σίγουρα αυτή είναι η εποχή σας, αλλά δεν
σας δίνει ηρεμία. Είναι λίγο δύσκολο να
καταλάβετε τους άλλους και μάλλον θα
πρέπει να αφήσετε στην άκρη την τάση να
καταλαβαίνετε μόνο εκείνα που βολεύουν
τα ζητούμενά σας. Αυτό κάποια στιγμή θα
αποδειχθεί μεγάλη παγίδα και πρέπει να
το καταπολεμήσετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ιανουάριος μέχρι τώρα θέλει να σας
απασχολεί με καταστάσεις που επιθυ-
μείτε να ξεχάσετε. Βέβαια, συνεχίζει να
είναι ένα δύστροπο πέρασμα και το ση-
μερινό, με ανατροπές, συναισθηματικά
μπλοκαρίσματα και κάποιες «προδο-
σίες» φίλων. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, η μέρα είναι αρκετά απαι-
τητική, γεμάτη από ανακρίβειες και πρόσω-
πα που παίζουν το χαλασμένο τηλέφωνο. Εί-
ναι καιρός να απομακρυνθείτε από καταστά-
σεις που δεν σας ταιριάζουν, βάζοντας υγι-
είς στόχους.
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Σήμερα ο Άρης κάνει ένα δύσκολο τετράγωνο με τον
Ποσειδώνα, τη χρονική στιγμή που και ο Ήλιος
κάνει μια θετική προσέγγιση με τον πλανήτη της
ψευδαίσθησης, της φαντασίας, του μυστηρίου, κάτι

που εξισορροπεί την ενέργειά μας, από μια ολοκληρωτική
αποσύνθεσή της. Βέβαια, το επίσης δύσκολο μονοπάτι της
μέρας είναι η σύνοδος της Σελήνης με τον Ουρανό. Μια
ταραχώδης μέρα γεννιέται, που θέλει προσοχή σε πρακτικά
ζητήματα, σημαντικές αποφάσεις και κάθε είδους
δεσμεύσεις. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Και μόνο ότι την πρώτη ημέρα που άνοιξαν τα
σχολεία, με τα αυξημένα self tests διαπιστώθη-
καν πάνω από 15.000 κρούσματα μεταξύ των μα-
θητών, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει
την κυβέρνηση. Βεβαίως, διαπιστώθηκαν λόγω
του αυξημένου testing, αλλά αυτό δεν ανακουφί-
ζει την εύλογη ανησυχία των γονιών. 

Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα κρίνουμε αν
πρέπει να μείνουν ανοικτά ή κλειστά τα σχολεία.
Οι δημοσιογράφοι δεν είναι παντογνώστες και
δεν είμαστε ειδικοί. Άλλωστε, από την αρχή της
υγειονομικής κρίσης, εκείνο που όλοι έλεγαν
ήταν ότι πρέπει να ακούμε τους ειδικούς.

Τι γίνεται, όμως, όταν κοινή δημοσιογραφική
διαπίστωση αποτελεί ότι οι ειδικοί δεν έχουν
κοινή άποψη; Τι γίνεται όταν ο καθένας έχει και
μια διαφορετική άποψη; Τι γίνεται όταν η μια επι-
στημονική άποψη κονταροχτυπιέται, με επιστη-
μονικά πάντα κριτήρια, με την άλλη; Ποιο είναι το
μήνυμα που εκπέμπεται στην κοινωνία; Δεν προ-
καλείται σύγχυση όταν οι ειδικοί δεν έχουν κοινή
άποψη; Και πώς θα ληφθούν πολιτικές αποφά-
σεις όταν για το ίδιο ζήτημα υπάρχουν εκ διαμέ-
τρου αντίθετες απόψεις; Και αυτό μπορεί να
αποτελέσει δικαιολογία για την ατολμία της κυ-
βέρνησης;

Είναι γεγονός ότι τόσο στην υπόθεση με το
άνοιγμα των σχολείων όσο και με άλλα ζητήματα,
π.χ. την επικινδυνότητα της μετάλλαξης Όμικρον,
οι επιστήμονες, δηλαδή οι ειδικοί, μας μπέρδε-
ψαν.

Ωστόσο τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν οι

επιστήμονες διχογνωμούν. Τους πολίτες τούς εν-
διαφέρει να υπάρχει σταθερή, αξιόπιστη και εντέ-
λει αποτελεσματική πολιτική στην αντιμετώπιση
της πανδημίας. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα
η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική που επικεν-
τρώνεται στην ατολμία που επιδεικνύει στη λήψη
μέτρων.

Η πρώτη περίοδος της πανδημίας πέρασε με το
δόγμα «προέχει η ανθρώπινη ζωή» και η οικονο-
μία ετέθη σε δεύτερη μοίρα. Με δεδομένο όμως
ότι η πανδημία τράβηξε χρονικά πέραν των ανα-
μενομένων, λογικό είναι η κυβέρνηση να σκέφτε-
ται και τις οικονομικές επιπτώσεις που προκα-
λούν ριζικά μέτρα όπως το lockdown. Αλλά γιατί
πρέπει να βάζουμε στη συλλογιστική μας το lock-
down; Κρίθηκε σκόπιμο να επιβληθεί στην πρώτη
και στη δεύτερη φάση της πανδημίας, όταν ακόμα
δεν υπήρχε το εμβόλιο ως μέτρο προφύλαξης.
Γιατί πρέπει να επιβληθεί όταν η ίδια η πολιτεία
προσφέρει δωρεάν σε όλους τους πολίτες το εμ-
βόλιο;

Αν κάτι πρέπει να επανεξετάσει η κυβέρνηση,
δεν είναι το γενικό lockdown αλλά η αυστηροποί-
ηση κάποιων μέτρων.

- Γιατί να μην επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβο-
λιασμός και σε ηλικίες κάτω των 60 άμεσα; Γιατί
το αναβάλλουμε διαρκώς;

- Γιατί να μην επεκταθεί η υποχρεωτικότητα σε
όλους τους ενστόλους; Αστυνομικοί, λιμενικοί,
πυροσβέστες κ.λπ. έρχονται σε καθημερινή επα-
φή με το κοινό. Υποχρεωτικότητα πρέπει να υπάρ-
χει επίσης σε όλο το στράτευμα.

- Γιατί να μην υπάρχει υποχρεωτικότητα στα δι-
καστήρια, σε δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους,
δικηγόρους κ.λπ.; Αυτοί δεν έρχονται σε επαφή
με το κοινό;

- Γιατί πρέπει να υπάρχουν ανεμβολίαστοι
αθλητές;

- Γιατί πρέπει να δεχόμαστε ανεμβολίαστους
ιερείς; Η Ιερά Σύνοδος έχει ταχθεί υπέρ του εμβο-
λιασμού. Παρά ταύτα υπάρχουν ιερωμένοι που
όχι μόνο δεν εμβολιάζονται αλλά κάνουν και αγώ-
να κατά του εμβολιασμού. Γιατί πρέπει να γίνεται
ανεκτή η δράση τους;

Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ισονομία σε
μια ευνομούμενη πολιτεία, όταν ο υγειονομικός
υπάλληλος που δεν εμβολιάζεται τίθεται εκτός
υπηρεσίας και ο ιερωμένος που δεν ακολουθεί τη
φωνή της λογικής και της Ιεράς Συνόδου συνεχί-
ζει να έρχεται σε επαφή με το ποίμνιό του, να τους
δίνει αντίδωρο με γυμνό χέρι, να συνομιλεί μαζί
τους χωρίς μάσκα και τελικά, να τους παίρνει στον
λαιμό του και να μην υφίσταται καμία επίπτωση;
Και αυτός από το Δημόσιο δεν πληρώνεται; Γιατί
να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Και επι-
πλέον, πώς είναι δυνατόν η Ιερά Σύνοδος να ανέ-
χεται τις αιρετικές απόψεις τους που αποτελούν
κίνδυνο για τη ζωή των πιστών;

Όλα αυτά αποτελούν μικρά αλλά σημαντικά
στοιχεία, που πρέπει να διορθώσει η κυβέρνηση.
Μόνο έτσι θα διατηρήσει και θα ενισχύσει την
αξιοπιστία της, κάτι που αποτελεί το άλφα και το
ωμέγα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παν-
δημίας. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Με αποφασιστικότητα η κυβέρνηση
οφείλει να ενισχύσει την αξιοπιστία της

Αν κάτι πρέπει να
επανεξετάσουν οι
κυβερνώντες, δεν

είναι το γενικό
lockdown αλλά η

αυστηροποίηση
κάποιων μέτρων
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