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Η
εικόνα των χιλιάδων προσφύγων και μετανα-
στών -οι περισσότεροι εκ των οποίων πακι-
στανικής καταγωγής- στο Σύνταγμα την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς πραγματικά σοκάρει.

Με ένα ακόμα κύμα της πανδημίας, ίσως το μεταδοτικό-
τερο διά της Όμικρον, να πλήττει τη χώρα και με κάθε
σπίτι να αριθμεί κρούσμα αυτές τις ημέρες, ο συνωστι-
σμός χιλιάδων ανθρώπων στην πλατεία, με τους περισ-
σότερους από αυτούς να μη φορούν μάσκα ή να τη φο-
ρούν στο… πιγούνι, μόνο οργή και αγανάκτηση μπορεί να
προκαλέσει. 

Την εξέλιξη του ακραίου αυτού γεγονότος λίγο πολύ
την ξέρετε. Από το… κορονογλέντι και τη μη τήρηση των
μέτρων «τρελάθηκαν» πολίτες, επιχειρηματίες αλλά και
υπουργοί, υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας για να
απομακρυνθούν οι συγκεντρωμένοι και κόπηκαν πρό-
στιμα για παραβίαση των μέτρων. Και η συνέχεια δόθηκε

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελλάδας - Πακιστάν, ο οποί-
ος ζήτησε συγγνώμη και παράλληλα από τον υπουργό
Δημόσιας Τάξης την «επιείκειά» του προς τους παραβά-
τες… 

Κατ’ αρχάς ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε στην
άκρη τις προσβολές των Πακιστανών προς τον Έλληνα
πρωθυπουργό, όπως ακούγονται στα βίντεο που αναρτή-
θηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ύψωση ση-
μαιών, τα μηνύματα «αδελφοσύνης» με την Τουρκία κ.λπ.
Ας αποφύγουμε και τις «αναμνήσεις» από παραμονές
Πρωτοχρονιάς προηγούμενων ετών, όταν η συμπεριφο-
ρά των συγκεντρωμένων αλλοδαπών δεν ήταν τόσο κό-
σμια όσο θα έπρεπε, με σεξουαλικές επιθέσεις, φραστι-
κές προσβολές σε βάρος γυναικών κ.λπ. Κι ας πάμε στο
σήμερα, όπου χιλιάδες αλλοδαποί, κάποιοι από τους
οποίους διαβιούν χρόνια στη χώρα και από ό,τι φαίνεται
«το μιλάνε καλά το ελληνικό», δεν κατάλαβαν ότι έχουν

επιβληθεί περιορισμοί λόγω κορονοϊού ή νόμιζαν ότι
εξαιρούνται επειδή είναι «από αλλού» και βγήκαν να
γλεντήσουν, μόνο αυτοί, σε μια κοινωνία που ήταν κλει-
σμένη σπίτι της. 

Η συγγνώμη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλάδας -
Πακιστάν, μέσω μιας ανακοίνωσης που θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί περισσότερο τυπική, μέχρι και «δικολαβι-
κή» σε σημεία, όπως, για παράδειγμα, στο ότι η συγκέν-
τρωση ήταν αυθόρμητη και όχι οργανωμένη, θα μπορού-
σε να γίνει δεκτή. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν αρκεί για να σβή-
σει την παράβαση επί τον αριθμό των συγκεντρωμένων,
δεν μπορεί να «ξεπλύνει» την προσβολή στη χώρα που
τους φιλοξενεί και στους νόμους της στους οποίους πει-
θαρχούν όλοι, δεν μπορεί να δικαιολογήσει με αστεία
επιχειρήματα ένα απαράδεκτο περιστατικό, όταν ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν κάθε μέρα τιτάνιο
αγώνα για να σωθούν ζωές.
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Με τα κρούσματα να είναι δεκάδες χιλιάδες καθη-
μερινά και με τη θετικότητα των τεστ σταθερά πάνω
από το 20%, η κυβέρνηση προετοιμάζεται να αντιμε-
τωπίσει δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού
εξαιτίας της νόσησης των υπαλλήλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Εσωτερικών ζητά
με έγγραφό του από τα υπουργεία να καταρτίσουν
έκτακτο πλάνο εργασιών για την αντιμετώπιση των
συνεπειών από τον κορονοϊό, που περιλαμβάνει τον

καταμερισμό της εργασίας, τον ελάχιστο απαιτούμε-
νο αριθμό υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των πολι-
τών, την ενημέρωση του προσωπικού για το έκτακτο
σχέδιο όταν και θα εργαστεί ως «προσωπικό ασφα-
λείας», καθώς και την ενημέρωση των πολιτών όταν
θα αυξηθούν και άλλο τα κρούσματα ότι η εξυπηρέτη-
σή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες θα παρουσιάζει
καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες.

Το στοίχημα είναι να μην επηρεαστούν ζωτικής ση-

μασίας φορείς και υπηρεσίες, με πρώτα από όλα τα
νοσοκομεία και τα εμβολιαστικά κέντρα. Ακολουθούν
τα Σώματα Ασφαλείας, με την «ανησυχία» για τους
αστυνομικούς που έρχονται σε επαφή με τους πολί-
τες λόγω των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων, τα
μέσα μαζικής μεταφοράς και τα Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες που έρχονται
σε άμεση επαφή με το κοινό.

Άλλο ρεπορτάζ σελ.: 10

Έκτακτο σχέδιο για τη λειτουργία του Δημοσίου 

Σ
την κατεύθυνση της επαναλει-
τουργίας των σχολείων με αλλα-
γές στα πρωτόκολλα για τον κο-
ρονοϊό από την ερχόμενη Δευτέ-

ρα 10 Ιανουαρίου κινείται η κυβέρνηση,
παρά τις φωνές που ακούστηκαν από επι-
στήμονες αλλά και τις σκέψεις εντός του
κυβερνητικού επιτελείου για ολιγοήμερη
παράταση στην επαναλειτουργία τους.

Μπορεί λοιπόν να υπήρξαν εισηγήσεις
προς την αντίθετη κατεύθυνση, όμως η
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, σε
απευθείας συνεννόηση με τον πρωθυ-
πουργό, διαμηνύει ότι το σχολείο είναι
μακράν πιο ασφαλές περιβάλλον για τα
παιδιά με συστηματικό testing και μά-
σκες, την ώρα που ούτως ή άλλως δεν τί-
θεται ζήτημα εν γένει περιορισμού της κι-
νητικότητας των παιδιών για άλλες δρα-
στηριότητες. Όπως προαναφέρθηκε βε-
βαίως, είναι υπό αναθεώρηση τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα, ενώ εκτιμάται ότι
τα παιδιά θα κληθούν να επιστρέψουν με
περισσότερα τεστ. Δύσκολα, όπως φαίνε-
ται, θα δρομολογηθεί ο σχεδιασμός για
rapid test για την επιστροφή τους, κάτι το

οποίο και έχει πρακτικές δυσκολίες.
Παράλληλα, στο τραπέζι είναι και η αύ-

ξηση των self tests που διανέμονται στα
παιδιά σε εβδομαδιαία βάση, από δύο σε
τρία, αλλά και η αύξηση των τεστ σε περί-
πτωση κρούσματος στο τμήμα. Σε αυτή
την περίπτωση, μπορεί να κάνουν rapid
test όλοι οι μαθητές της τάξης και όχι μό-
νο τα «γειτονικά» θρανία, ο γνωστός πλέ-
ον... σταυρός. Αλλά είπαμε, αυτά είναι
ιδέες επί τάπητος που θα πάρουν μορφή
το πολύ έως την Τετάρτη. Ακόμη, το μον-
τέλο 50%+1 θετικών μαθητών προκειμέ-
νου να κλείσει το τμήμα είναι πλέον υπό
αίρεση. Κυρίαρχη είναι η ιδέα να πάμε σε
ένα μοντέλο 30%+1 ή 40%+1. 

Οι σκληροί δείκτες 
Το θέμα απασχόλησε τη χθεσινή σύ-

σκεψη για την Covid που έγινε στο Μέγα-
ρο Μαξίμου χωρίς τον Σωτήρη Τσιόδρα,
με αναλυτική παρουσίαση δεδομένων
από τους κ.κ. Ζαούτη και Μαγιορκίνη,
ενώ το απόγευμα βρέθηκαν στο Μαξίμου
η Νίκη Κεραμέως και ο Θάνος Πλεύρης.
Μάλιστα, η κυρία Κεραμέως θα βρεθεί
σήμερα και στη συνεδρίαση των λοιμω-
ξιολόγων προκειμένου να υπάρξει συ-
νεννόηση για τα πρωτόκολλα επαναλει-
τουργίας. 

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες,
σήμερα στις 14.00 μετά τη συνεδρίαση θα
γίνουν ανακοινώσεις, μιας και στην κυ-

βέρνηση θα έχουν τα πρώτα νούμερα της
εβδομάδας μετά τα τραπέζια των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επο-
μένως θα έχουν μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα.

Κατά πληροφορίες της «Political», η
κυβέρνηση δεν εστιάζει την προσοχή της
τόσο στα κρούσματα όσο περισσότερο
στους λεγόμενους σκληρούς δείκτες που
αποτυπώνουν και την πίεση στο ΕΣΥ. Με
βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν
στη χθεσινή πρωινή σύσκεψη, η νόηση
από την Όμικρον φαίνεται να είναι όντως
ηπιότερη, ενώ πολύ λίγοι ασθενείς, σε

σύγκριση με άλλα κύματα, χρειάζονται
υποστήριξη με οξυγόνο κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας τους. Μάλιστα, η μέση
διάρκεια νοσηλείας έχει μειωθεί στις 72
ώρες μεσοσταθμικά. 

Κουδούνι από
τη Δευτέρα με...
αστερίσκους

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 

ο Γιώργος 

Ευγενίδης

Τι συζητήθηκε στη 
χθεσινοβραδινή σύσκεψη 
στο Μέγαρο Μαξίμου 
με Κεραμέως και Πλεύρη
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Αυστηροποίηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων και
διενέργεια self test ανά δεύτερη
μέρα, τα μέτρα που προκρίνονται

Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Σ
ήμερα στις 14.00 θα συνεδριά-
σει η Επιτροπή των Ειδικών
προκειμένου να δώσει το
«πράσινο φως» για το άνοιγμα

των σχολείων, όλων των βαθμίδων, πιθα-
νότατα τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, με αυ-
στηροποίηση των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων.  Ως εκ τούτου, το τι μέλλει γενέ-
σθαι με τα σχολεία και οι τελικές ανακοι-
νώσεις, σε κάθε περίπτωση, δεν αναμέ-
νονται πριν από την Πέμπτη ή την Παρα-
σκευή. Αν και δεν έχει οριστικά αποκλει-
στεί το σενάριο της παράτασης των διακο-
πών των Χριστουγέννων για μία ή δύο
εβδομάδες, πιο πιθανό φαίνεται αυτό της
αυστηροποίησης των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων, ενώ υπέρ του ανοίγματος, χωρίς
παρατάσεις, δηλώνουν οι εκπαιδευτικές
ομοσπονδίες.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των βασικών μέ-
τρων που προκρίνονται είναι η διενέργεια
self test ανά δεύτερη μέρα, αντί για δυο την
εβδομάδα, και η μείωση του ποσοστού των
μαθητών που απαιτείται (50% συν 1) για την
αναστολή της λειτουργίας ενός τμήματος. 

Η ΟΛΜΕ
Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις να υπο-

βάλλονται σε καθημερινά self tests όλοι οι
μαθητές ενός τμήματος, εφόσον
υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέ-
σης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) Θεόδωρος
Τσούχλος επισημαίνει στην «Political» την
ανάγκη «να διενεργούνται δωρεάν rapid
(αντί για self) tests σε μαθητές και εκπαι-
δευτικούς (εμβολιασμένους και μη) και,
εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα περιορι-
σμού του αριθμού των μαθητών ανά τμή-
μα, να ανακληθούν οι συγχωνεύσεις που
έχουν γίνει». 

Αναφορικά με την ημερομηνία επανα-
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο κ.
Τσούχλος σημειώνει πως «δεν έχει σημα-
σία το πότε αλλά το να υπάρξει η κατάλλη-
λη προετοιμασία, ώστε να ελεγχθεί η δια-
σπορά των κρουσμάτων». Ο ίδιος αναφέ-
ρεται και στο πρωτόκολλο που ισχύει σή-
μερα, σύμφωνα με το οποίο για να αναστα-
λεί η διά ζώσης λειτουργία ενός τμήματος
πρέπει να εντοπιστούν επιβεβαιωμένα
κρούσματα στους μισούς συν έναν μαθη-
τές, σχολιάζοντας ότι πρέπει να μειωθεί το
ποσοστό αυτό.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), Γιώργος
Χριστόπουλος, ο οποίος περιγράφει στην
«Political» τη θέση της ομοσπονδίας για
άνοιγμα των σχολείων με αυστηρό υγει-
ονομικό πρωτόκολλο και δωρεάν rapid και
μοριακά tests για μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς.  «Μας φοβίζει πολύ το θέμα. Θεω-

ρούμε απαραίτητη, τώρα περισσότερο
από ποτέ, τη μείωση του αριθμού των
μαθητών ανά τμήμα ενώ πρέπει να λυθεί
και το θέμα της μετακίνησης των μαθη-
τών όπου σε κάθε σχολικό μπορεί να
βρίσκονται 20 και 30 παιδιά», εξηγεί ο
πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ.

Αγωνία για το άνοιγματων σχολείων

Διά ζώσης και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυαν
πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων ξεκίνησαν χθες τη
λειτουργία τους τα κέντρα μελέτης, τα φροντιστήρια και τα
κέντρα ξένων γλωσσών, παρά τις αντιδράσεις της Ομοσπον-
δίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ). Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει, «η νέα χρονιά μάς βρίσκει μπροστά σε
μια νέα φάση της πανδημίας, με ραγδαία αύξηση των κρου-
σμάτων και κυριαρχία πια της μετάλλαξης Όμικρον. Είναι λο-
γικό αυτό να δημιουργεί ανησυχία στη νόμιμη φροντιστηρια-
κή κοινότητα. Η ΟΕΦΕ δίνει προτεραιότητα στη δημόσια
υγεία, στην ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών
μας. Αυτή ήταν η σταθερή θέση μας από την πρώτη φάση της
πανδημίας και σε όλη τη δίχρονη αυτή δοκιμασία. Με αυτή τη
φιλοσοφία θα λειτουργήσουμε αυτές τις μέρες, τηρώντας όλα
τα υγειονομικά μέτρα».

Ωστόσο, η ομοσπονδία επαναφέρει το ζήτημα της τηλεκπαί-

δευσης, διαβεβαιώνοντας ότι «για όσο διάστημα και όπου κρι-
θεί απαραίτητο, η νόμιμη φροντιστηριακή κοινότητα έχει τη
δυνατότητα να εξασφαλίσει το αδιάκοπο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη χρήση
των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών».

«Το πρόβλημα είναι τεράστιο, γιατί δεν υπάρχει καμία επο-
πτεία και έχει απόλυτο δίκιο η ΟΕΦΕ που ζητά επιστροφή στην
τηλεκπαίδευση. Σκεφτείτε μόνο ότι τα κέντρα μελέτης αποτε-
λούν τη μοναδική εκπαιδευτική δομή που δεν εντάσσεται σε
κανένα νομικό πλαίσιο, άρα πώς θα υπάρξει έλεγχος;» ανα-
ρωτιέται ο κ. Χριστόπουλος. Μάλιστα, η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για
υγειονομική βόμβα εκατοντάδων χιλιάδων διδασκόντων και
διδασκόμενων που μπορεί να μεταδώσουν αστραπιαία τον ιό
στην κοινότητα.

Στα αμφιθέατρα επέστρεψαν χθες και οι φοιτητές εν αναμο-
νή των αποφάσεων της Επιτροπής των Ειδικών.

Κανονικά από χθες η λειτουργία παιδικών σταθμών και φροντιστηρίων
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Για να γίνει πράξη το όραμα 
του Τσίπρα, θα πρέπει να 
παραμεριστούν οι μικρότητες 
και οι ζήλιες μεταξύ των στελεχών

Άμεσες πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στις ουρές και την
ταλαιπωρία των πολιτών που συγκεντρώνονται καθημερινά
έξω από δημόσιες και ιδιωτικές δομές προκειμένου να κά-
νουν τεστ διάγνωσης για τον κορονοϊό, ζητά από την κυβέρνη-
ση το Κίνημα Αλλαγής. «Για να αποφευχθούν οι ουρές-εστίες
μετάδοσης και η ταλαιπωρία, χρειάζονται άμεσα περισσότερα
σημεία ελέγχου σε δημόσιες δομές υγείας (Κέντρα Υγείας και
ΤΟΜΥ), διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας στα σημεία ελέγ-
χου και περισσότερα δωρεάν self tests ανά ΑΜΚΑ. Στη διαδι-
κασία ελέγχου, εκτός από τις δημόσιες δομές, μπορούν να

ενεργοποιηθούν και όσοι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν προσωπικό», επισημαίνε-
ται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του κόμματος. Μάλιστα, σε
μια προσπάθεια διευκόλυνσης των πολιτών αλλά και για την
αποφυγή κρουσμάτων αισχροκέρδειας, προτείνουν «την ει-
σαγωγή ανώτατης τιμής εφτά (7) ευρώ για τη διενέργεια rapid
test και 40 ευρώ στα PCR, τουλάχιστον για τις επόμενες 15 μέ-
ρες, οπότε και αναμένεται η κορύφωση της πανδημίας, αφού
το τεστ αποτελεί το βασικό μέσο επιδημιολογικής επιτήρη-
σης». Στο πλαίσιο της ραγδαίας έξαρσης που σημειώνει η με-

τάλλαξη του ιού, το ΚΙΝΑΛ θεωρεί επιτακτική την ανάγκη για
την ενίσχυση των δομών υγείας: «Χρειάζεται σχέδιο για την
ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό, καθώς όλο και περισσότεροι
υγειονομικοί νοσούν και θα νοσούν καθημερινά. Αντίστοιχη
μέριμνα απαιτείται και για το προσωπικό των εργαστηρίων». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικτυακή
εκστρατεία του Κινήματος για την παρότρυνση των πολιτών να
συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος.

ΑΝΤ.ΑΝΤ

Η
νέα χρονιά φέρνει αέρα δυνα-
μικής και αισιοδοξίας στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον πρόεδρο Αλέ-
ξη Τσίπρα να προβαίνει σε κι-

νήσεις ανασύνταξης, λίγο πριν από το συ-
νέδριο του Φεβρουαρίου. 

Οι στόχοι που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας
για τη νέα χρονιά έχουν σίγουρα να κά-
νουν με τη νίκη στις επικείμενες εκλογές,
ωστόσο η ματιά του βρίσκεται και στο συ-
νέδριο. Στο αν, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατα-
φέρει να συνθέσει την εσωκομματική πο-
λυφωνία που έχει εξελιχθεί δημιουργών-
τας ισχυρά εσωκομματικά αντίπαλα στρα-
τόπεδα, κάνοντας το όνειρο της εξωστρέ-
φειας πραγματικότητα.

«Ο Τσίπρας θέλει να δημιουργηθεί μια
προοδευτική πλειοψηφία που θα του δώ-
σει τη νίκη στις εκλογές, αλλά θα τον υπο-
στηρίξει και στην κοινωνική πολιτική που
θέλει να εφαρμόσει. Θέλει να μετριαστούν
οι φωνές ακατάσχετης καταγγελίας που
δεν βοηθούν το κόμμα, αντίθετα το εμπο-
δίζουν να επικοινωνήσει στους πολίτες τις
προτάσεις μας», αναφέρουν πηγές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το αίτημα των εκλογών
«Όπως τα είπε ο πρόεδρος, εκλογές

εδώ και τώρα για να σώσουμε οτιδήποτε
αν σώζεται. Οι πολίτες υποφέρουν από
την αναλγησία της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη που έχει αποτύχει σε όλα. Έρχονται
στην επιφάνεια συνεχώς ζητήματα που
καταλήγουν σε φιάσκο, γιατί πολύ απλά
είναι άριστα ανίκανοι διαχειριστές», δη-
λώνουν πηγές της Κουμουνδούρου, επι-
σημαίνοντας πως «από τη στιγμή που ζη-
τήσαμε εκλογές και εκφράσαμε αυτό το
παλλαϊκό αίτημα, θα πρέπει να πιέσουμε
για να διεξαχθούν όσο το δυνατό συντο-
μότερα, επιδημίας επιτρεπούσης πάντα». 

Συζητώντας για το πώς μπορεί στα αλή-
θεια να δημιουργηθεί επί της ουσίας η
Προοδευτική Συμμαχία για την οποία μιλά
ο Τσίπρας εδώ και χρόνια, πηγές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαί-
νουν πως για να γίνει πράξη το όραμα θα

πρέπει να παραμεριστούν οι μικρότητες
και οι ζήλιες μεταξύ των στελεχών: «Δεν
αρκεί να μιλάμε για πολυφωνία, θα πρέπει
να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε νέες
προτάσεις και να συνθέσουμε απόψεις.
Δυστυχώς, ο Τσίπρας είναι μόνος σε αυτό.
Ούτε το συνέδριο θα τα λύσει αυτά τα ζη-
τήματα. Είναι βαθύτερο το θέμα».

Η εντολή είναι σκληρή κριτική. Ο Τσί-
πρας αυτές τις ημέρες ξεκουράζεται με

την οικογένειά του στο χωριό του Αθαμά-
νιο Άρτας, ωστόσο δεν απέχει από την
ενημέρωση των τεκταινόμενων και τη συ-
ζήτηση με τους συνεργάτες του. Η επι-
στροφή του στον 7ο της Κουμουνδούρου
θα σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο οξείας
αντιπαράθεσης και δριμείας επίθεσης
στην κυβέρνηση. Στον πυρήνα της ατζέν-
τας μπαίνει τώρα η οικονομία, μιας και οι
υποχρεώσεις των νοικοκυριών που φτά-

νουν με τον νέο χρόνο, θα οξύνουν ακόμη
περισσότερο τα κοινωνικά προβλήματα. 

«Εορταστικό Βατερλώ» 
Ενδεικτική είναι και η χθεσινή ανακοί-

νωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
στην οποία γίνεται λόγος για «ανύπαρκτα
αντανακλαστικά απέναντι στην επιθετικό-
τητα της μετάλλαξης Όμικρον» και «εορ-
ταστικό Βατερλώ» της εστίασης.

Η αξιωματική αντιπολίτευση επαναφέ-
ρει το αίτημα για συνταγογράφηση και
αποζημίωση των PCR τεστ και rapid test,
ενώ στρέφεται και κατά του υπουργού
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη για τις δια-
βεβαιώσεις του ότι για την ώρα το ΕΣΥ δεν
πιέζεται.

Μιλώντας για «καθυστερημένες και
ανεπαρκείς υγειονομικές παρεμβάσεις»,
χαρακτηρίζει την κυβέρνηση εκτός πραγ-
ματικότητας, τονίζοντας: «Μια κυβέρνηση
που δεν διαθέτει δωρεάν ούτε επιβάλλει
διατίμηση στις μάσκες υψηλής προστα-
σίας, δεν κάνει ιχνηλάτηση και δεν κρίνει
αναγκαία την παρέμβαση για τη μείωση
διασποράς του ιού στα σχολεία και στα
ΜΜΜ, το μόνο που της μένει να κάνει, εί-
ναι να χτυπήσει ξύλο και να αφήνει τον
καθένα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα,
στη συγκεκριμένη περίπτωση να πουλά-
ει… μια άλλη πραγματικότητα».

Πλαφόν στις τιμές των διαγνωστικών τεστ ζητά το ΚΙΝΑΛ

Στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν
να συνθέσουν την ενότητα
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Έτος ελαφρύνσεων το 2022
Τ

ην απόλυτη συνέπεια λόγων και
έργων και το 2022 ανέδειξε μέ-
σω... Twitter ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, επισημαίνοντας προς τους

πολίτες τις αλλαγές που φέρνει το νέο έτος
στα θέματα του κατώτατου μισθού, των φό-
ρων και των επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του πρωθυ-
πουργού, «από την 1η Ιανουαρίου ισχύουν
οι μειώσεις φόρων με στόχο να γίνει ακόμη
πιο γενναία αναδιανομή υπέρ των αδύνα-
μων οικονομικά στρωμάτων». «Το είπαμε,
το κάναμε και το 2022», σημειώνει χαρα-
κτηριστικά στην ανάρτησή του, προσθέτον-
τας χαρακτηριστικά τα εξής: «Συνεπείς στις
δεσμεύσεις μας, από την 1η Ιανουαρίου
ισχύει μια ακόμη δέσμη μέτρων που μει-
ώνουν τους φόρους και ενισχύουν το εισό-
δημα. Στόχος, να δημιουργηθούν νέες κα-
λύτερες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις
να γίνουν πιο παραγωγικές. Να αυξηθούν
τα δημόσια έσοδα, ώστε να στηρίξουμε τη
δημόσια παιδεία και υγεία. Η αναδιανομή
υπέρ των αδυνάμων να γίνει ακόμη πιο
γενναία. Και ειδικά οι νέοι μας να έχουν μια
καλύτερη ζωή. Το είπαμε, το κάνουμε και
το 2022!».

Σχετικά με τα νέα μέτρα που ισχύουν από
την Πρωτοχρονιά, ο κ. Μητσοτάκης επιση-
μαίνει τα εξής:
1. Στήριξη εισοδήματος. Από 1ης/1/2022:
α. Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός κατά 2%
και θα υπάρξει και νέα αύξηση εντός του
2022.

β. Η προκαταβολή φόρου διαμορφώνε-
ται από το 100% στο 80% για τα νομικά πρό-
σωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα
σε μόνιμη βάση.

γ. Συνεχίζεται και για το 1ο εξάμηνο του
2022 η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στις
μεταφορές, στον καφέ και σε μη αλκοο-
λούχα ποτά, στα εισιτήρια κινηματογρά-
φων, στο τουριστικό πακέτο και στα γυμνα-
στήρια.

δ. Μειώνεται στο 10% το τέλος συνδρομη-
τών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20%
όπου κυμαινόταν έως πέρυσι για όλους
άνω των 29 ετών.
2. Στήριξη εργασίας και επενδύσεων. Από
1ης/1/2022:

α. Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος νομι-

κών προσώπων από το 24% στο 22%.
β. Συνεχίζεται και για το 2022:
i. Η αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφο-

ράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.
ii. Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μο-

νάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μι-
σθωτών του ιδιωτικού τομέα.
3. Μετασχηματισμός οικονομίας. Από
1ης/1/2022:

α. Παρέχονται κίνητρα για συνενώσεις
και συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανο-
μένης της έκπτωσης επί του φόρου εισο-
δήματος, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2021
έχει μειωθεί κατά 50% ο φόρος στη συγ-
κέντρωση κεφαλαίου.

β. Το 30% των δαπανών που πραγματο-
ποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς
κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000
ευρώ ετησίως εκπίπτει από το φορολογη-
τέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.
4. Στήριξη νέων. Από 1ης/1/2022:

α. Όσοι νέοι μπαίνουν στην αγορά εργα-
σίας για πρώτη φορά ως εργαζόμενοι απο-
κτούν έναν «ατομικό κουμπαρά» και πλέον
θα έχουν σημαντικό έλεγχο πάνω στη σύν-

ταξή τους και στο τελικό της ύψος.
β. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Πρώτο

Ένσημο»: Όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών
που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή
εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του
έτους 2022 λαμβάνουν συνολικό ποσό
ύψους 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι
μήνες απασχόλησης.

γ. Καταργείται το τέλος συνδρομητών κι-
νητής τηλεφωνίας για νέους έως 29 ετών.

δ. Επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανά-
λωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους
αγρότες και αγρότες-μέλη συνεργατικών
σχημάτων του έτους 2022.

Ανάρτηση Μητσοτάκη στο 
Twitter: «Συνεπείς 
στις δεσμεύσεις μας, από την 
1η Ιανουαρίου ισχύει μια ακόμη
δέσμη μέτρων που μειώνουν
τους φόρους και ενισχύουν 
το εισόδημα»

Παράγοντες 
αισιοδοξίας 
Η εντυπωσιακή αποκλιμάκωση
των τιμών του φυσικού αερίου και
του ρεύματος κατά την τελευταία
περίοδο γεννά αισιοδοξία στην κυ-
βέρνηση σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα των φορολογικών πα-
ρεμβάσεων, καθώς σε διαφορετι-
κή περίπτωση θα είναι σχετικά δύ-
σκολο να φανεί το σύνολο του οφέ-
λους σε όλους τους πολίτες. Ταυ-
τόχρονα, η προσδοκία ύφεσης της
πανδημίας από τον Φεβρουάριο,
σε συνδυασμό με την επιτάχυνση
των προγραμμάτων του Ταμείου
Ανάκαμψης για την υλοποίηση του
Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», αποτελούν
δύο καθοριστικούς παράγοντες για
την πορεία της ανάπτυξης το 2022,
ενώ κρίσιμο μέγεθος για τη δια-
μόρφωση των μακροοικονομικών
και δημοσιονομικών δεικτών θα
αποτελέσει η φετινή πορεία των
τουριστικών εισπράξεων.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Τ ο μοναδικό στον κόσμο ενδημικό φυτό Mi-
cromeria Acropolitana έχει κάνει και πάλι
την εμφάνισή του στον αρχαιολογικό χώρο

της Ακρόπολης προκαλώντας το επιστημονικό εν-
διαφέρον αλλά και την ανάγκη για την προστασία
του. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η υπουργός
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε σχετικό έγγραφο
που κατέθεσε στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση
του προέδρου της Ελληνικής Λύσης: «Πέρα από τα
μνημεία μείζονος σημασίας που περιλαμβάνει,
συνιστά παράλληλα “τέμενος βιοποικιλότητας”, ως
ένας από τους πιο ενδιαφέροντες και πλούσιους
βιοτόπους στην καρδιά της σύγχρονης πόλης». 

Το εν λόγω φυτό εθεωρείτο εξαφανισμένο εί-
δος από την ελληνική και την παγκόσμια χλωρίδα
για περισσότερο από έναν αιώνα. Ωστόσο, το
2004 ο βιολόγος Γρηγόρης Τσούνης εντόπισε στην
Ακρόπολη μικρό πληθυσμό από μικρομέριες. Μά-
λιστα ειδικοί από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχά-
γης με τη διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέα εν-
δελεχούς τόμου για τα ενδημικά φυτά της Πελο-
ποννήσου, δρ Κιτ Ταν, παρατήρησαν έναν μικρό
πληθυσμό 200 φυτών, ύψους 5 έως και 20 εκ., με
ανατολικό προσανατολισμό για να βλέπουν τον
ήλιο και σε ύψος 156 μέτρων. Η Micromeria Acro-
politana ευδοκιμεί από τον Μάιο έως και τον Ιού-

νιο, με μικρά ροζ άνθη και συναντάται πάνω σε πέ-
τρες τειχών και σε σχισμές με λίγο χώμα. 

«Ήδη από το 2009 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πό-
λης Αθηνών και ειδικά ο χώρος των Κλιτύων της
Ακρόπολης συνεργάστηκε με τον βιολόγο και
συγγραφέα κ. Γρ. Τσούνη, ο οποίος με τον γιο του
Λάμπρο εντόπισαν εκ νέου, το 2006, το ήδη για
εκατό χρόνια εξαφανισμένο φυτό και απειλούμε-
νο είδος, τη Micromeria Acropolitana. Έτσι, έγινε
γνωστή σε όλους η πλούσια βιοποικιλότητα του
περιφραγμένου και οργανωμένου αρχαιολογικού
χώρου της Ακρόπολης και η ανάγκη προστασίας
των ειδών που βρίσκουν καταφύγιο εντός του»,
επισημαίνει η κυρία Μενδώνη και προσθέτει:
«Έκτοτε έχουν δρομολογηθεί αρκετές δράσεις
για την προστασία του αγριολούλουδου της Ακρό-
πολης, μεταξύ των οποίων η περισυλλογή του
πολλαπλασιαστικού υλικού του ενδημικού αυτού
φυτού από τους Ν. Κρίγκα και Γ. Τσοκτουρίδη, του

Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου, το 2017, κατόπιν αιτήματος και έκδοσης
σχετικής αδείας από το ΥΠΕΝ, με στόχο να εξετα-
στούν οι πληθυσμοί του και να διατηρηθούν πολ-
λά μητρικά φυτά στο φυτώριο του Ινστιτούτου Γε-
νετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,
Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτο-
φυών και Ανθοκομικών Ειδών στη Θεσσαλονίκη,
προκειμένου να μελετηθούν η βιολογία του φυ-
τού, η αντίστασή του σε ασθένειες, οι φυτοχημι-
κές του ιδιότητες, το γενετικό του προφίλ και πι-
θανές φαρμακευτικές χρήσεις του».

Υπογραμμίζοντας το διαρκές ενδιαφέρον της
Πολιτείας, η υπουργός ανέφερε μια σειρά δράσε-
ων που έχουν αναληφθεί, ιδιαιτέρως κατά τη θε-
ρινή περίοδο, όπου η αποψίλωση και ο καθαρι-
σμός του αρχαιολογικού χώρου από την εποχική
βλάστηση κρίνονται αναγκαία τόσο για λόγους
ευπρεπισμού και αντιληπτικότητας των μνημείων,

όσο και για λόγους ασφαλείας προσωπικού και
επισκεπτών και πυροπροστασίας. Στην ανακάλυ-
ψη και περιγραφή της Micromeria Acropolitana
πρωτοστάτησαν οι Γάλλοι βοτανικοί René CJE
Maire (1876-1949) και Marcel GC Petitmengin
(1881-1908) καθώς και ο Eugen von Halacsy
(1842-1913), ουγγρικής καταγωγής Αυστριακός
βοτανικός. Το είδος προστατεύεται με το Προ-
εδρικό Διάταγμα 67 «Περί προστασίας της Αυτο-
φυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας» της 30ής
Ιανουαρίου του 1981.

Με το γάντι έσφαξε τον Μπόρις Τζόνσον ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την επιστροφή θραυ-
σμάτων των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μουσείο Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός, δείχνοντας ότι οι κινήσεις της
Ελλάδας θα έχουν συνέχεια για την επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, έστειλε μή-
νυμα στη Βρετανία. «Αυτό το ταξίδι της επιστροφής
εκπέμπει από μόνο του ένα ηχηρό μήνυμα επανέ-
νωσης όλων των τμημάτων αυτού του μοναδικού
μνημείου της ανθρωπότητας», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός από το Μουσείο της Ακρόπολης, τονίζον-
τας ακόμα ότι «η επανένωση των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα δεν αποτελεί θέμα απόστασης, γιατί, είτε
αυτά βρίσκονται εδώ στην Αθήνα είτε οπουδήποτε
στον κόσμο, προορισμός τους είναι μόνο ο Ιερός
Βράχος και το σπουδαίο αυτό μουσείο».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Βρετανό πρωθυ-

πουργό Μπόρις Τζόνσον, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το
θέμα δεν είναι πλέον μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού
Μουσείου και αυτό, όπως τόνισε, το αντιλαμβάνεται και
προσωπικά ο πρωθυπουργός Τζόνσον. Μάλιστα, ση-
μείωσε ότι δεν υπάρχουν, πια, ουσιαστικά επιχειρήμα-
τα τα οποία να καθυστερούν αυτό το σημαντικό ζητού-
μενο των καιρών και των ελληνοβρετανικών σχέσεων,
σημειώνοντας: «Αυτή την ανάγκη, άλλωστε, θα τη θυ-
μίζει καθημερινά στον φίλο μου Μπόρις η ίδια του η
κόρη, στην οποία έδωσε και το όνομα της Ίριδας».

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον Βρετανό ομόλογό του
να αλλάξει τον νόμο για να επιστρέψουν τα Γλυπτά και
επανέλαβε ότι πλέον είναι και αίτημα της πλειοψηφίας
της κοινής γνώμης στη χώρα του.

Στην ίδια εκδήλωση, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη μίλησε για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού
και ουσίας.

Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Μητσοτάκης σε Τζόνσον: Τα Γλυπτά να επιστρέψουν στον τόπο τους

ΥΠΠΟ προστασία
η Μικρομέρια
της Ακρόπολης 
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Παρέμβαση Μενδώνη 
για αυτό το μοναδικό 
στον κόσμο ενδημικό φυτό
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««Κλείδωσε» η επιστροφή
της Carrefour

Στην πραγματική οικονομία ποτέ δεν πρέπει να
λες «ποτέ»… Ο γαλλικός Όμιλος Carrefour
επιστρέφει στην Ελλάδα μέσω συνεργασίας
που οριστικοποιήθηκε την περασμένη εβδομά-
δα στη Γαλλία. Θυμίζω ότι η γαλλική αλυσίδα
Carrefour αποχώρησε το 2012 από την Ελλάδα,
αφήνοντας αρχικά τα σήματά της στη
Mαρινόπουλος. Στην απόφαση της Carrefour
να επιστρέψει εμμέσως στην Ελλάδα ιδιαίτερη
βαρύτητα επέφεραν οι δεσμεύσεις που παρεί-
χαν η οικογένεια του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη
αλλά και ο πρώην επικεφαλής της γαλλικής
εταιρείας στην Ελλάδα Β. Στασινούλιας, ο οποί-
ος θήτευσε επί μια εικοσαετία και πλέον στο τι-
μόνι της γαλλικής εταιρείας στη χώρα.

Η Αικατερίνη 
θέλει 150 εκατ.

Η απόφασή της να πουλήσει τη μυθική κατοι-
κία στο Καβούρι, μια ανάσα κυριολεκτικά από
τη θάλασσα, έχει ανάψει φωτιές στο real es-
tate. Μιλάμε βέβαια για τη βίλα της Αικατερί-
νης Παναγοπούλου. Πόσα ζητάει; Α τίποτα,
ψιλοπράγματα. Μιλάμε για ένα ποσό που φτά-
νει τα 150 εκατ. ευρώ για μια κατοικία που
πριν από τέσσερα χρόνια νομιμοποιήθηκε με
μια ρύθμιση της κυβέρνησης του Αλέξη Τσί-
πρα, η οποία επανακαθόρισε την οριογραμμή
του αιγιαλού μπροστά από το σπίτι της. Η ίδια,
όταν δημοσιοποιήθηκε το ρεπορτάζ τον Ιούνιο
του 2019, είχε δηλώσει άγνοια για τη ρύθμιση,
επισημαίνοντας ότι το θέμα της κατοικίας το
είχε ρυθμίσει ο εκλιπών πλέον σύζυγός της.
Δικό της είναι, ό,τι θέλει ας κάνει, αλλά 150
εκατομμύρια ούτε τα ανάκτορα του Μπάκιγ-
χαμ, ρε σύντροφοι…

Εξελίξεις στο σκάνδαλο 
της Akazoo
Εκείνο το σκάνδαλο με την ελληνική εταιρεία
που μπήκε στο χρηματιστήριο Nasdaq το 2019
και είχε εξαπατήσει επενδυτές κοστίζοντάς
τους δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το θυμά-
στε; Στην ελληνική εταιρεία streaming μουσι-
κής Akazoo με έδρα το Λουξεμβούργο αναφέ-
ρομαι. Έχουμε εξελίξεις από Λονδίνο μεριά. Η
Akazoo κατάφερε και μπήκε στο Nasdaq τον
Σεπτέμβριο του 2019 με
πλαστά οικονομικά και
λογιστικά στοιχεία, τα
οποία είχαν ελεγχθεί
και επικυρωθεί από τη
βρετανική Crowe UK,
ενώ κατέρρευσε σαν
χάρτινος πύργος μετά
τις καταγγελίες του αμερικανικού fund QCM
τον Μάιο του 2020. Στο Λονδίνο ακούγεται έν-
τονα ότι ολοκληρώνεται η έρευνα της Ανεξάρ-
τητης Αρχής για τον έλεγχο ελεγκτικών εται-
ρειών και ορκωτών λογιστών και αναμένονται
σκληρές ποινές, κυρώσεις και πρόστιμα. Τα
άτομα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευ-
νών για το σκάνδαλο της Akazoo είναι ο Πανα-
γιώτης Δημητρόπουλος, ιδρυτής και μεγαλο-
μέτοχος της InternetQ, ο πρώην CEO της Aka-
zoo Απόστολος Ζερβός και ο CFO της Akazoo
Pierre Schreuder.

Βρήκε γραφείο στη Βουλή ο Κατρίνης. Στον
επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του Κινήματος Αλλαγής παραχωρήθηκε το
γραφείο του διευθυντή της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας Δημήτριου Μάντζου, το οποίο
βρίσκεται δίπλα σε αυτό του κ. Ανδρουλάκη.
Μέχρι να δοθεί χώρος στον Μιχάλη Κατρίνη,
χρησιμοποιούσε ως επικεφαλής της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του κόμματος της
ελάσσονος αντιπολίτευσης το πολιτικό του
γραφείο που βρίσκεται στον 5ο όροφο της
οδού Μητροπόλεως 1 - στην κάτω πλευρά
της πλατείας Συντάγματος. Βέβαια, ο άν-
θρωπος δεν πρόλαβε να εγκατασταθεί, αφού
βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και βρίσκε-
ται σε καραντίνα στο σπίτι του.

Οι «αφανείς
ήρωες»...

Σ
τους αφανείς ήρωες των «άγιων ημε-
ρών» θα πρέπει να προστεθεί ο γγ Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμη-

σης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης. Μπορεί ο
τίτλος της ιδιότητάς του να είναι πομπώδης,
ωστόσο ο ίδιος με ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ κα-
θημερινά εκπονεί δράσεις που δικαιολογούν
την επιλογή του. Αυτήν τη φορά όμως δεν κα-
τάφερε να «ξεφύγει από τα φλας», καθώς μαζί
με τον γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού
Γρηγόρη Δημητριάδη προσέφερε ανήμερα την
Πρωτοχρονιά ένα γιορτινό δείπνο αγάπης στο
«Υπνωτήριο Αστέγων» των Γιατρών του Κό-
σμου. Αυτό που κάνει ξεχωριστή τη δράση τους
όμως είναι ότι και οι δύο άντρες δεν περιμέ-
νουν τις γιορτές ώστε να δείχνουν το ανθρώπι-
νο πρόσωπο της πολιτικής. 

Ακούγεται εντόνως ότι ο πρό-
εδρος Αλέξης ετοιμάζεται να
παίξει τα ρέστα του εκεί λίγο
πριν από το Πάσχα, καταθέ-

τοντας την πρόταση δυσπι-
στίας κατά της κυβέρνησης,

σύμφωνα με τις πιέσεις και τις εισηγήσεις που
δέχεται από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά
μέσα στην ατυχία του (βλέπε Covid) ο Κυριάκος
είναι πολύ τυχερός. Μια χαρά δώρο θα του κάνει
ο Τσίπρας…
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Το γραφείο του Κατρίνη

Μπλέξαμε 
με τον Γιώργο

Εγώ σας το είχα γράψει σε ανύποπτο χρόνο.
Από τον ΓΑΠ δύσκολα θα ξεμπερδέψει αυτός ο
τόπος. Ο «πορφυρογέννητος» δεν λέει με τίποτα
να παραδεχτεί τη συντριπτική ήττα που υπέστη
στις εσωκομματικές εκλογές και συνεχίζει,
όπως μαθαίνω, τις μυστικές συναντήσεις με
τους πιστούς φίλους του, οι οποίοι τον συμβου-
λεύουν να έρθει σε μια «άτυπη» συμφωνία με
τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως είχε κάνει και στο
παρελθόν με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά…
Τότε είχε υποσχεθεί στη Φώφη ότι δεν θα κατέ-
βει υποψήφιος όσο ήταν η ίδια πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, αρκεί να τον αφήνει να «φυτοζωεί» με
το ΚΙΔΗΣΟ. Το ίδιο τον συμβουλεύουν να κάνει
και τώρα τα πιστά ορφανά του… Για όσους δεν
πρόλαβαν να το δουν, ρεσιτάλ παρωδίας ήταν
και το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στο οποίο
έκανε λόγο για την ανάγκη ενός «νέου πατριωτι-
σμού». Καινούργια θεατρική επιθεώρηση, δη-
λαδή: «Ο Γιώργος πατριώτης!». 
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Περί παραίτησης 
της κυβέρνησης  
Τ

ο νέο «φρούτο» που διακινείται μετά την άγρια κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με τον
ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή πριν από τα Χριστούγεννα, κατά την οποία ο Αλέξης Τσίπρας ζή-
τησε την παραίτηση της κυβέρνησης, έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο πολιτικής φιλολο-

γίας για το πώς θα οδηγηθούμε σε εθνικές εκλογές, για το τι θα συμβεί αν παραιτηθεί μόνον
ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πρωθυπουργός, ενώ κάποιοι δεν διστάζουν να πάνε τη βαλί-
τσα ακόμη πιο μακριά, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση τύπου «Λουκά Παπαδήμου». Τα
νομικά ζητήματα περί παραίτησης του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης τα εξήγησε -
επαρκώς θα έλεγα- ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης σε πρόσφατο άρθρο
του στην «Καθημερινή». Σωστά είπε ότι «υπό τις παρούσες κοινοβουλευτικές πλειοψη-
φίες, παραίτηση του πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης δεν σημαίνει εκ των πραγμάτων
εκλογές». Κάποιοι βεβαίως άρπαξαν την ευκαιρία να μπουν σε ακροβασίες και ερμηνείες
ότι η κυβέρνηση απεργάζεται κάποιο σχέδιο κυβέρνησης κοινής αποδοχής με κάποιον τε-
χνοκράτη στο τιμόνι της χώρας. Όλα αυτά βεβαίως τα μυθιστορηματικά σενάρια είναι ευ-
χάριστα όταν τα διαβάζεις για να περνάει η ώρα. Ας επανέλθουμε τώρα στη γη. Πρόθεση
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραιτηθεί δεν υπάρχει ούτε στο προσκήνιο ούτε στο πα-
ρασκήνιο. Περίπτωση να παραιτηθεί σύσσωμη η κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία. Να χάσει η
ΝΔ από πρόταση δυσπιστίας είναι περίπου απίθανο, αφού θα απαιτηθεί η συμβολή δυνάμει
αποστατών βουλευτών της «γαλάζιας» παράταξης. Συμπερασματικά, τα «πέφτει η κυβέρ-
νηση», «φέρνουν νέο Παπαδήμο», «θα φύγουν βράδυ» είναι προφανώς μύχιοι πόθοι ορι-
σμένων κέντρων και είναι μόνο για να κάνουμε χαβαλέ στο Twitter.

Η Σακελλαροπούλου 
και η εικόνα της Παναγίας
Κίνηση με συμβολισμό από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, η οποία πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για τη στάση της
έναντι των εθνικών θεμάτων και των ζητημάτων που αφορούν την ορθόδοξη
πίστη. Αυτήν τη φορά στο τηλεοπτικό πρωτοχρονιάτικο μήνυμα που απηύθυνε
φρόντισε πίσω στο φόντο της βιβλιοθήκης της να βάλει την εικόνα της
Παναγίας. Πολλοί το εξέλαβαν ως μήνυμα κατά των αναρτήσεων του Ηλία
Μόσιαλου, ο οποίος με διάφορα «μιμίδια» χλεύασε τη γέννηση του
θεανθρώπου από την Παναγία, σε μια προσπάθειά του να πείσει για την
αναγκαιότητα των εμβολιασμών.
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Καλό... Πάσχα 
και από τον
Μαγιορκίνη
Το είπε ξεκάθαρα ο επίκουρος καθηγη-
τής του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιο-
λογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας
Μαγιορκίνης. Ο ιός θα παρουσιάσει ύφε-
ση από το Πάσχα και ίσως είναι λίγο κα-
λύτερα τα πράγματα το ερχόμενο καλο-
καίρι. O κ. Μαγιορκίνης δήλωσε σίγου-
ρος ότι «θα έχουμε ένα καλύτερο Πάσχα
και καλοκαίρι. Δεν μπορώ να αποκλείσω
το ενδεχόμενο να βγει μια παραλλαγή
που θα είναι πιο μεταδοτική, πιο παθογό-
να, όπως ήταν η Δέλτα». Αυτό πάντως που
προκαλεί μια έκδηλη ανησυχία είναι η
απάντηση που έδωσε για το ενδεχόμενο
να υπάρξει και νέα, τέταρτη δόση εμβολί-
ου: «Είναι κάτι που το κοιτάμε δυναμικά.
Δεν αποκλείεται να χρειαστούν και επι-
πλέον δόσεις αναλόγως με τη δυναμική
της πανδημίας. Η συζήτηση για τέταρτη
δόση αυτήν τη στιγμή γίνεται για ανοσο-
κατασταλμένους και ιδιαίτερα ευπαθείς
ομάδες». 

Γιατί επιμένει το υπουργείο
Παιδείας στο άνοιγμα των
σχολείων στις 10 Ιανουαρίου με
οποιοδήποτε κόστος; Αυτό είναι
το καυτό ερώτημα που θα
έπρεπε να τεθεί στο τραπέζι.
Διότι δεν υπάρχει καμία
απολύτως προετοιμασία για
τηλεκπαίδευση. Ο φόβος ενός
ενδεχόμενου φιάσκου με τις
πλατφόρμες εκπαίδευσης μέσω
Ίντερνετ οδηγεί στο «ανοίγουμε
και μετά βλέπουμε».

Βρέθηκε λύση 
για τη Μαλαματίνα 

Να και μια θετική επιχειρηματική
είδηση. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης ενέκρινε τελικά το
σχέδιο εξυγίανσης της «E.
Mαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ» έπειτα
από σχετική συμφωνία με τη μεγάλη
πλειοψηφία των πιστωτών της και τις
προτάσεις με τις εγγυήσεις των νέων
επενδυτών Αλέξανδρου Κρομμύδα,
Χαράλαμπου Κρομμύδα και Δημή-
τρη Χατζή. 

Η δικαστική διαμάχη του Κων-
σταντίνου Μαλαματίνα κατά της
πρώην συζύγου του Κατερίνας είχε
λάβει διαστάσεις παρωδίας στον Τύ-
πο, αλλά φαίνεται ότι ο νέος επενδυ-
τής θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, 8,5
εκατ. ευρώ (23,7%) των δανειακών
οφειλών, 1,121 εκατ. ευρώ (43,3%) των
χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο και
0,539 εκατ. ευρώ (48,8%) της συνολι-
κής οφειλής προς τους Ασφαλιστι-
κούς Οργανισμούς αλλά μαζί την πα-
ραγωγή, διανομή και εμπορία της
διάσημης ρετσίνας.



Προς υπουργεία: 
Στείλτε άμεσα εφεδρικό
πλάνο εργασιών 

Σας το είχα πει έγκαιρα! Η κυβέρνηση φοβάται
πολύ ότι σε λίγες μέρες θα υπάρχουν σοβαρές δυσ-
λειτουργίες στην κρατική μηχανή, καθώς θα νο-
σούν κατά εκατοντάδες οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Πληροφορούμαι, λοιπόν, από απόλυτα έγκυρη πη-
γή, ότι χθες η γγ του υπουργείου Εσωτερικών κυρία
Χαραλαμπογιάννη, με εντολή Βορίδη, απέστειλε
επείγον έγγραφο σε όλα τα υπουργεία, από τα
οποία ζητάει μέχρι αύριο, Τετάρτη, να τους απο-
στείλουν εφεδρικό πλάνο έκτακτων εργασιών. Να
πουν, δηλαδή, πώς σκέφτονται να καλύψουν τα κε-
νά που είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν σε νοσο-
κομεία, σώματα ασφαλείας, εφορίες, δικαστήρια
και πάει λέγοντας. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες
και όλοι είναι στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα. 

Ο Μάκης, ο Θάνος, 
ο Άκης και το γενικευμένο
μπλακάουτ 

Σε συνέχεια του παραπάνω, έχω να σας πω ότι τα
προηγούμενα 24ωρα, ναι, και την ίδια την Πρωτο-
χρονιά, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο υπουργός
Επικρατείας Άκης Σκέρτσος είχαν αλλεπάλληλες
επικοινωνίες, προκειμένου να δουν
πώς θα αποτρέψουν ένα γενικευ-
μένο μπλακάουτ στη χώρα. Και
αυτό γιατί, σύμφωνα με κάποιες
τουλάχιστον από τις εκτιμήσεις
των ειδικών, τα κρούσματα, μετά το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ια-
νουαρίου, μπορεί να φτάσουν
ακόμα και τις 200.000, γεγονός
που σημαίνει ότι μια σειρά από
υπηρεσίες θα βγουν κυριολεκτικά
εκτός! Αυτό, πάντως, σημαίνει και
κάτι ακόμα: ότι επισπεύδεται η
επέκταση του υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού, αν και καθυστερημέ-
να, λέω εγώ! 
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Ποιος πρώην
υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ, με βαθιά και

πολυεπίπεδη γνώ-
ση των ενεργειακών

ζητημάτων της χώρας, σιγά σι-
γά αποκόβεται ψυχικά από
«γαλάζιους» κεντροδεξιούς
μητσοτακικούς συναδέλφους
του, που θα τον ήθελαν στα ψη-
φοδέλτια της ΝΔ, γιατί έχει
αποκτήσει καθημερινή επαφή
με τον νέο αρχηγό του ΚΙΝΑΛ
Νίκο Ανδρουλάκη; 

Τι δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς; 
Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο γνωστής σκανδαλοθηρικής εφημε-

ρίδας «Χίος - Κασιδιάρης μαζί στις εκλογές; Ο δημοσιογράφος και
ο αρχηγός του κόμματος “ Έλληνες για την πατρίδα” συζητούν για
κοινή κάθοδο! - Αιφνιδιαστική εξέλιξη στα δε-
ξιά της ΝΔ ρίχνει την κυβέρνηση στο 15%».
Για να καταλάβουμε καλά τι διαβάζουμε:
Στην εφημερίδα που εκδίδει ο Χίος ρω-
τάει στο βασικό της θέμα αν θα συνερ-
γαστεί ο εαυτός του με τον Κασιδιάρη;
Από μας περιμένει απάντηση για το τι θα
κάνει; Τι δεν καταλαβαίνουμε;

Και γουρλής ο νέος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ
Μου θύμισε τα πιτσιρίκια που κερδίζουν το «σημαδεμένο» από

τους γονείς τους φλουρί, αλλά οι αυτόπτες μάρτυρες με διαβεβαι-
ώνουν ότι στην προκειμένη επρόκειτο απλώς για τύχη. Μεγάλη τύ-

χη, αν κρίνουμε από τη συνολική πορεία του Νί-
κου Ανδρουλάκη το τελευταίο διάστημα,

στον οποίο έπεσε και το πρωτοχρονιάτικο
φλουρί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς!
«Βρε, είστε σίγουροι ότι δεν θέλατε
απλώς να ευχαριστήσετε τον αρχηγό;»

ρώτησα κάποιον από τη στενή ομήγυρη.
«Παίρνουμε κρητικό όρκο», μου απάντησε! 

Ο Άδωνις και ο αγώνας που 
δίνει για τον αναπληρωτή του 

Ε
ίναι σπάνιο, αλλά δεν είναι
μοναδικό στην πρόσφατη
πολιτική μας ιστορία, ένας
υπουργός, και μάλιστα

από τους πλέον προβεβλημένους,
να «αγκαλιάζει» εξωκοινοβουλευ-
τικό συνάδελφό του για να τον βοη-
θήσει να εκλεγεί. 

Όπως μαθαίνω, λοιπόν, από τις
πάντα άριστα πληροφορημένες
κουτσομπόλες της Πειραιώς, ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γε-
ωργιάδης έχει βάλει προσωπικό του στοίχημα να εκλεγεί
στον Βόρειο Τομέα Αττικής ο αναπληρωτής του Νίκος Πα-
παθανάσης, ο οποίος θα δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυ-
νάμεις του στον εκλογικό στίβο. Δεν είναι, δα, και μυστικό
ότι ο κ. Παπαθανάσης χαίρει της απόλυτης εκτίμησης του
πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, οπότε είναι ιδιαίτερα κατα-

νοητή η πηγαία διάθεση του
υπουργού Ανάπτυξης (μανούλα
στις εκλογικές διαδικασίες) να τον
κατευθύνει αλλά και να τον στηρί-
ξει έμπρακτα. 

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί στο
μακρινό παρελθόν, όταν ο τότε
κραταιός Απόστολος Κακλαμάνης
είχε πάρει εντολή από τον Κώστα
Σημίτη να βοηθήσει τον εκ μετα-
γραφής από τη Νέα Δημοκρατία
Βασίλη Κοντογιαννόπουλο. Ο Ηλεί-

ος πολιτικός κατόρθωσε να εκλεγεί στη Β’ Αθηνών, αλλά
άπαξ. Διότι, συν Αθηνά και χείρα κίνει, και ο πρώην υπουρ-
γός, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, δεν κατά-
φερε να αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς με το εκλογικό σώ-
μα που τον εξέλεξε ως εκπρόσωπό του στη συγκεκριμένη,
δύσκολη περιφέρεια. 

Ο Φραγκογιάννης και
η ελληνική συμμετοχή 
στη Σίλικον Βάλεϊ 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό υπερατλαντικό ταξίδι
ετοιμάζεται να κάνει ο υφυπουργός Εξωτερικών
Κώστας Φραγκογιάννης, ο οποίος θα πετάξει στις
11 του μηνός για τις ΗΠΑ. Ο υφυπουργός ετοιμάζει
εδώ και καιρό τη δημιουργία ενός ελληνικού hub
στη Μέκκα της υψηλής τεχνολογίας, Σίλικον Βάλεϊ.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι, σε
μια εποχή που η πανδημία μετασχηματίζει παγκο-
σμίως όλες τις οικονομίες, να υπάρξει αυτή η πλατ-
φόρμα, η οποία θα δικτυώνει και θα διασυνδέει την
Ελλάδα με αντίστοιχες οργανώσεις σε ολόκληρο
τον κόσμο, που έχουν ως συνεκτικό κρίκο τη Σίλι-
κον Βάλεϊ. Σημειωτέον, δε, ότι το τελευταίο διάστη-
μα στο Σαν Φρανσίσκο συγκεντρώνεται το διεθνές
κεφάλαιο, με μεγάλη ρευστότητα και πολύ ενδια-
φέρουσες επιχειρηματικές επενδύσεις. 

Δεν θέλει, 
αλλά θα το κάνει 
Θυμηθείτε το. Η κυβέρνηση τελικά θα κά-
νει αυτό που αρχικώς δεν ήθελε. Θα αναγ-
καστεί να κάνει υποχρεωτικό τον εμβο-
λιασμό για όλους άνω των 50 ετών.
Κάποτε η κυβέρνηση ήταν πρωτο-
πόρα στις αποφάσεις της και την
ακολουθούσε ολόκληρη η Ευ-
ρώπη. Γιατί αυτή η ατολμία για
να γίνει, τελικά, το αυτονόη-
το; Και αν δεν θέλει να ξεκι-
νήσει από τους άνω των 50,
ας ξεκινήσει από το σύνο-
λο των δημοσίων υπαλ-
λήλων και όσων έρχον-
ται σε επαφή με τους
πολίτες. Αλλά η υπο-
χρεωτικότητα έχει
αργήσει.
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της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Ρεκόρ κρουσμάτων Covid σε όλη την Ευρώπη
Η

Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η
Ελλάδα και η Πορτογαλία σημείωσαν ρε-
κόρ καθημερινών μολύνσεων, με τη Γαλλία

να αναφέρει σχεδόν 180.000 κρούσματα. Αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναφέρει υψηλά κρού-
σματα Covid-19, καθώς η παραλλαγή του κορονοϊ-
ού Όμικρον συνεχίζει να αυξάνεται σε ολόκληρη
την ήπειρο.

Η Γαλλία ανέφερε τον υψηλότερο αριθμό νέων κα-
θημερινών κρουσμάτων Covid στην Ευρώπη, καθώς
και άλλες πολλές χώρες σε όλη την ήπειρο αγωνίζον-
ται να περιορίσουν την παραλλαγή Όμικρον.

Όμως η Γαλλία, με τα 179.807 κρούσματά της την
Τρίτη, δεν ήταν η μόνη που έσπασε τα ρεκόρ, καθώς η
Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Αγγλία ανέφεραν
επίσης υψηλά ρεκόρ.

Τα στοιχεία θα μπορούσαν να οφείλονται εν μέρει
σε καθυστερήσεις αναφοράς κατά τη διάρκεια των
Χριστουγέννων. Οι χώρες ανέφεραν αυξήσεις κατά τη
διάρκεια της εορταστικής περιόδου, λόγω της πιο με-
ταδοτικής παραλλαγής Όμικρον. Μελέτες δείχνουν
ότι είναι πιο ήπια από τη Δέλτα, με 30% έως 70% χαμη-
λότερες πιθανότητες να καταλήξουν τα μολυσμένα
άτομα στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
έχει προειδοποιήσει ότι η αύξηση των κρουσμάτων
σε όλη την Ευρώπη θα ωθήσει τα συστήματα υγείας
στο χείλος της κατάρρευσης.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον Covid που

δημοσιεύτηκε την προηγούμενη Τρίτη, ο αριθμός των
νέων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 57% στην Ευρώπη
την εβδομάδα πριν από τις 26 Δεκεμβρίου και κατά
30% στην Αμερική.

Τη Δευτέρα, ο Γάλλος υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βε-
ράν προειδοποίησε ότι «όλα υποδηλώνουν» ότι η Γαλ-
λία θα μπορούσε να δει έως και 250.000 κρούσματα
την ημέρα μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, ενώ η γαλλική
ομοσπονδία νοσοκομείων είπε ότι «οι πιο δύσκολες
εβδομάδες έρχονται».

Αλλού στην Ευρώπη:
Οι μολύνσεις στην Ιταλία ξεπέρασαν τα 78.000

κρούσματα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ από την έναρξη
της πανδημίας. Κατέγραψε επίσης 202 θανάτους,
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων στη
χώρα σε 136.753.

Η Πορτογαλία κατέγραψε επίσης νέο σύνολο 17.172
κρουσμάτων την Τρίτη, αύξηση σε σχέση με το σύνο-
λο της Δευτέρας.

Η Κύπρος κατέγραψε επίσης υψηλό ρεκόρ μιας
ημέρας κρουσμάτων, με 2.241 νέα κρούσματα.

Εν τω μεταξύ, οι υγειονομικές Αρχές στην Αγγλία
ανέφεραν ρεκόρ 117.093 κρουσμάτων.

Ωστόσο, ενώ ορισμένες πόλεις -συμπεριλαμβανο-
μένων του Παρισιού, του Λονδίνου και του Βερολίνου-
ακύρωσαν τους επίσημους εορτασμούς της Πρωτο-
χρονιάς, ορισμένες κυβερνήσεις ήταν λιγότερο πρό-
θυμες να επιβάλουν περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο.

Οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Αγγλία κλήθηκαν να
χρησιμοποιήσουν την κοινή τους λογική, ενώ η ισπα-

νική πρωτεύουσα, Μαδρίτη, είπε ότι θα συνεχίσει
τους εορτασμούς της με περιορισμό στον αριθμό των
παρευρισκομένων στην πλατεία Puerta del Sol.

Η Ιταλία, εν τω μεταξύ, έχει απαγορεύσει τις υπαί-
θριες εκδηλώσεις και έχει κλείσει τα νυχτερινά κέν-
τρα, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ιδιωτικές
συγκεντρώσεις.

Τέλος, στην Ελλάδα, έκκληση για ψυχραιμία έκανε
ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μετά τα 35.580
κρούσματα. Παράλληλα, νέα μέτρα επιβλήθηκαν για
τη μη εξάπλωση του ιού:

Ωράριο λειτουργίας σε εστίαση μέχρι τις 12.00.
Μόνο καθήμενοι στα μαγαζιά.
Απαγόρευση μουσικής.
Έως 6 άτομα ανά τραπέζι.
Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστι-

κής προστασίας ή διπλή μάσκα τόσο στα σουπερμάρ-
κετ, στα μέσα μεταφοράς και στο προσωπικό της
εστίασης αλλά και όπου υπάρχει συγχρωτισμός.

Τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έως 50%
και κυλιόμενο ωράριο. Θα είναι ανάλογα με τις δυνα-
τότητες κάθε υπηρεσίας.

Στα γήπεδα: Περιορισμός στο 10% με ανώτατο όριο
τα 1.000 άτομα. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, όλοι οι
αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μόνο επισκε-
πτήριο με PCR, το ίδιο και σε νοσοκομεία.

Ας ελπίσουμε σε ένα σύντομο τέλος της πανδημίας,
χωρίς επιπλέον απώλειες, είτε είναι ζωής είτε οικο-
νομίας.

Σήμερα, Τρίτη, που διαβάζετε τα πρώτα τιπ του
νέου χρόνου, θα μου επιτρέψετε να δημοσιεύσω
έναν μικρό σχολιασμό ενός πρωτοκλασάτου πο-
λιτικού προσώπου, για το σύνολο των τιπ της προ-
ηγούμενης χρονιάς. 

Είπε: «Τα τιπ πολιτικής επικοινωνίας είναι μι-
κρά διαμαντάκια, που αν τα ενώσεις, φτιάχνεις
ένα πολύτιμο περιδέραιο». Ο σχολιασμός αυτός
περιποιεί μεγάλη τιμή σε εμένα και τον ευχαρι-
στώ πολύ. Συνεχίζουμε και τον καινούργιο χρόνο,
με μεγαλύτερη όρεξη για δημιουργία νέων πρω-
τότυπων, έξυπνων φράσεων που με τη χρήση
τους οι πολιτικοί ανεβάζουν την αδρεναλίνη στην
επικοινωνία και στην ευφάνταστη σκέψη τους.

Ευτυχώς που τα κοιτάσματα των τιπ πολιτικής
επικοινωνίας είναι ανεξάντλητα και η απαλλο-
τρίωσή τους επιβεβλημένη. Στην υστεροφημία
ενός πολιτικού, εκτός από τα έργα του, μνημο-
νεύονται και οι καλύτερες φράσεις του που άφη-
σαν εποχή. Βαθιά ριζωμένες στη συλλογική μνή-
μη όλων μας, οι επικές φράσεις, τιπ, σε κάθε στιγ-
μή της πολιτικής και αυτοδιοικητικής καριέρας
του. Πολλές φορές οι φράσεις γίνονται viral στην

εποχή των social media. Και προσθέτουν θετικά
στην εικόνα κάθε πολιτικού.

Επωφεληθείτε από τα τιπ πολιτικής επικοινω-
νίας κάθε Τρίτη και… απαλλοτριώστε τα!

1. Στην πολιτική, το πιο δυνατό όπλο ενός πολι-
τικού προσώπου δεν είναι η επικοινωνία, είναι η
πολιτική που πρεσβεύει. Αυτή προηγείται κάθε
επικοινωνίας και ακολουθεί η δύναμη του μυα-
λού του σύμβουλου της επικοινωνίας, για την εκ-
μετάλλευσή της.

2. Η πολιτική ορθότητα επιβάλλει «πιπέρι» στο
στόμα και «προφυλακτικό» στις λέξεις ακόμη και
σε εν θερμώ απαντήσεις, τοποθετήσεις.

3. Καμία είδηση, ιδιαίτερα πολιτική, δεν μένει
για πάντα στην πρώτη σελίδα. Κάθε μέρα φρέσκα
κουλούρια πουλάνε τα μέσα.

4. Για φέτος η Πρωτοχρονιά θα γράφεται με
όμικρον. Στη μετάλλαξη Ωμέγα, αργούμε…

5. Η κάθε αντιπολίτευση κρίνεται από τους πο-
λίτες για τη σοβαρότητα των λόγων της. Η αντιπο-
λίτευση καφενείου βλάπτει σοβαρά την εικόνα
της. Ειδικά η «μαύρη» αντιπολίτευση… με τα
μαγκάλια!

6. Όταν συνεντευξιάζεστε σε τηλεοπτική εκ-
πομπή, να αντιμετωπίζετε τον οικοδεσπότη δημο-
σιογράφο ως παντογνώστη. Θα σας το ανταποδώ-
σει.

7. Όταν τα βλέπετε σκούρα σε μια ομιλία και με
το κοινό να μουρμουρίζει, μην υψώνετε τον τόνο
της φωνής, βελτιώστε το κείμενο της ομιλίας.

8. Στην πολιτική, ιστορία γράφουν οι ηγέτες
που οδηγούν τους πολίτες εκεί που πρέπει και όχι
εκεί που οι έρευνες κοινής γνώμης καταγρά-
φουν.

9. Η αμερικάνικη μέθοδος «election watch
strategy» διδάσκει να κρατήσετε το «κρυφό»
σας χαρτί για λίγο πριν από το τέλος της προ-
εκλογικής περιόδου. Ο άσος βγαίνει από το μα-
νίκι λίγο πριν από την κάλπη.

10. Στο βάθρο της νίκης ανεβαίνει μόνο ο πρώ-
τος. Στην πολιτική, ο δεύτερος και ο τρίτος θεω-
ρούνται νικημένοι, αποτυχόντες. Οι εκλογές δεν
είναι αθλητικοί αγώνες. Ο πρώτος τα παίρνει όλα!

11. Οι πολίτες ψηφίζουν πολιτικούς για να τους
φέρνουν στον σωστό δρόμο όταν αποκλίνουν.
Μην το ξεχνάτε.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη
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Τ
η νέα τακτική που θα ακολουθή-
σει η Άγκυρα στα Ελληνοτουρ-
κικά φανερώνει το μπαράζ εμ-
πρηστικών δηλώσεων των Χου-

λουσί Ακάρ και Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Οι δύο βασικοί διεκδικητές του «θρόνου»
στη μετα-Ερντογάν περίοδο φρόντισαν να
σκιαγραφήσουν τον άξονα όπου θα στηρι-
χτεί η παράνομη τουρκική ρητορική για
την επίτευξη των νεοοθωμανικών στόχων
της Άγκυρας, που δεν είναι άλλοι από την
αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών
νησιών και τα ζητήματα κυριαρχίας στο
Ανατολικό Αιγαίο.

Το στίγμα έδωσε πρώτος ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποί-
ος τις τελευταίες εβδομάδες από μετριο-
παθής πολιτικός έχει εξελιχθεί σε ακραίο
«ισλαμιστή». Ο Ακάρ σχεδόν σε κάθε του
δήλωση αναφέρεται στο Καστελόριζο και
τη δήθεν «υποχρέωση» της Ελλάδας να
αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις που
διατηρεί στα νησιά. Το αποκορύφωμα
όμως ήρθε ανήμερα την Πρωτοχρονιά, με
τον Ακάρ να υποστηρίζει ότι το Καστελόρι-
ζο είναι τόσο κοντά που οι Τούρκοι στρα-
τιώτες θα μπορούσαν να φτάσουν κολυμ-
πώντας. «Το Καστελόριζο βρίσκεται σε
απόσταση 1.950 μέτρων από την Τουρκία.

Ένας σπουδαστής της Σχολής Πολέμου
πηγαίνει εκεί κολυμπώντας. Το όριο της
σχολής είναι τα 2.000 μέτρα», είπε το «γε-
ράκι» του Ερντογάν. Μάλιστα, την προκλη-
τική δήλωση συνόδευε και βίντεο που
ανήρτησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδει-
χνε σπουδαστές της σχολής να κολυμπούν
στα τουρκικά παράλια.

Καστελόριζο
«Δεν χρειάζεται να απαντάμε σε ό,τι λέ-

ει ο Ακάρ, ας έρθει κολυμπώντας στο Κα-
στελόριζο, αφού το δηλώνει», είναι η
απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας,
ο οποίος υπογράμμισε ότι ο κόσμος στο
ακριτικό νησί «έχει υψηλό φρόνημα και
βρίσκεται σε ετοιμότητα». Η ουσία της δή-
λωσης του Ακάρ όμως δεν είναι προφα-
νώς το κολύμπι αλλά η δικαιοδοσία του
Καστελόριζου, την οποία η Άγκυρα επι-
χειρεί να ακυρώσει. Στη συνέχεια της δή-
λωσής του, ο Ακάρ ισχυρίστηκε ότι ένα
νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων που

βρίσκεται τόσο κοντά στα τουρκικά παρά-
λια δεν μπορεί να έχει θαλάσσια δικαιο-
δοσία 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Με το ανυπόστατο αυτό επιχείρημα, που
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διε-
θνούς δικαίου, η Άγκυρα επιδιώκει να
«πνίξει» τον ζωτικό χώρο των ελληνικών
νησιών, αναγνωρίζοντας μόνο τα 6 ναυτι-
κά μίλια ως χωρικά ύδατα. Διπλωματικές
πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Αθήνα δεν
απαντά σε τέτοιου είδους προκλήσεις και
παραπέμπουν σε πρόσφατη δήλωση του
Νίκου Δένδια: «Το Καστελόριζο, ως νησί
το οποίο κατοικείται, έχει με βάση το Διε-
θνές Δίκαιο της Θάλασσας δικαίωμα τόσο
σε υφαλοκρηπίδα όσο και σε ΑΟΖ ασχέ-
τως του μεγέθους του».

Αποστρατιωτικοποίηση
Το προκλητικό αφήγημα για την απο-

στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νη-
σιών -μαζί με το ζήτημα κυριαρχίας- έθε-
σε και ο έτερος «δελφίνος», ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος υπουργός

Εξωτερικών, αναφερόμενος στην επιστο-
λή του μόνιμου αντιπροσώπου της Άγκυ-
ρας στα Ηνωμένα Έθνη, επιχείρησε να
συνδέσει την παρουσία δυνάμεων στα νη-
σιά με την κυριαρχία, υποστηρίζοντας αυ-
θαίρετα ότι τα νησιά παραχωρήθηκαν
στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση να πα-
ραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα. Το
επιχείρημα αυτό αποτελεί αβάσιμη ερμη-
νεία της τουρκικής πλευράς, επισημαί-
νουν διπλωματικοί κύκλοι, επαναλαμβά-
νοντας τη θέση της Αθήνας πως «ό,τι απει-
λείται δεν αποστρατιωτικοποιείται».

Η Αθήνα πάντως επιφυλάσσεται να
απαντήσει επίσημα μέσω του αντιπροσώ-
που της στον ΟΗΕ, ενώ μια γεύση της στά-
σης που θα τηρήσει η ελληνική πλευρά
αναμένεται να δώσει σήμερα ο Νίκος Δέν-
διας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάν-
τηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό του,
πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ.

Εκτός από τις ρητορικές προκλήσεις
όμως, η Άγκυρα έκανε «ποδαρικό» και με
υπερπτήση, για πρώτη φορά μάλιστα από
μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το μεση-
μέρι της Δευτέρας ένα τουρκικό UAV έφτα-
σε μέχρι τη Νίσυρο και πέταξε πάνω από τη
νήσο Κανδελιούσα στα 19.000 πόδια.

Ο νέος άξονας
των τουρκικών
διεκδικήσεων!

Ακάρ και Τσαβούσογλου είναι
οι κύριοι εκφραστές 
των νεοοθωμανικών στόχων
της Άγκυρας για κυριαρχία 
στο Ανατολικό Αιγαίο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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«Π
οδαρικό» με Rafale κά-
νουν οι Ένοπλες Δυνά-
μεις, καθώς τα υπερσύγ-
χρονα γαλλικά μαχητικά

θα προσγειωθούν στην Τανάγρα στις 19 Ια-
νουαρίου. Η άφιξη των πρώτων έξι αερο-
σκαφών σηματοδοτεί το ξεκίνημα της νέ-
ας εποχής για την Πολεμική Αεροπορία,
που εντάσσει στο οπλοστάσιό της νέο τύπο
μαχητικού ύστερα από σχεδόν είκοσι
χρόνια, αλλά και συνολικά για τις ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις, που ενισχύουν
την αποτρεπτική τους ικανότητα με την
υλοποίηση σημαντικών εξοπλιστικών
προγραμμάτων.

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Ια-
νουάριος είναι παραδοσιακά ο μήνας που
«κλειδώνει» ο σχεδιασμός του έτους,
ώστε στη συνέχεια να ενημερωθεί η κυ-
βέρνηση και τα νομοσχέδια να προωθη-
θούν στη Βουλή. Ο φετινός Ιανουάριος,
όμως, είναι ίσως ο πιο γεμάτος των τελευ-
ταίων ετών, αφού η προσπάθεια για την
αναβάθμιση της αμυντικής ισχύος της χώ-
ρας που ξεκίνησε το 2021, αποδίδει πλέον
καρπούς. Καθώς, λοιπόν, τα Rafale θα
φτάνουν στη μητρική τους βάση, την 332
Μοίρα «Γεράκι» της Τανάγρας, οι συμβά-
σεις με την Dassault για τα επιπλέον έξι
αεροσκάφη και με την Group Naval για τις
τρεις φρεγάτες Belharra θα ολοκληρώ-
νονται για να εγκριθούν από την Ολομέ-
λεια της Βουλής. Πληροφορίες, μάλιστα,
αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται οι δύο
συμβάσεις, ύψους 1,07 δισ. και 3,05 δισ.
αντίστοιχα, να έρθουν πρώτα στη Βουλή
και μετά να σταλούν στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο για να εξετάσει και τυπικά τη νομιμό-
τητά τους.

Στη Γαλλία
Στόχος της κυβέρνησης και του υπουρ-

γείου είναι οι συμβάσεις να υπογραφούν
το συντομότερο δυνατό, ακόμη και εντός
του Ιανουαρίου, ώστε να μη χαθεί πολύτι-
μος χρόνος. Στα μέσα του μήνα, μάλιστα,
Νίκος Παναγιωτόπουλος και Νίκος Δέν-
διας θα βρεθούν στη Γαλλία και σύμφωνα
με πληροφορίες θα επισκεφθούν τα ναυ-
πηγεία της Λοριάν, όπου ξεκίνησε η κατα-
σκευή της πρώτης ελληνικής FDI Belhar-
ra. Πηγές από το περιβάλλον του υπουρ-
γού δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δύο
πλευρές να δώσουν και επίσημα τα χέρια
κατά την τελετή κοπής του πρώτου κομ-
ματιού χάλυβα της ελληνικής φρεγάτας.

Τα νέα προγράμματα
Τις τελευταίες ημέρες του 2021 έγιναν

δύο σημαντικές συσκέψεις, μία στο Μέ-
γαρο Μαξίμου και μία στο υπουργείο
Εθνικής Άμυνας. Η πρώτη αφορούσε τις
κορβέτες, οι οποίες μαζί με τις Belharra
θα φέρουν την πολυπόθητη ανανέωση
στον ελληνικό στόλο. Η «ναυμαχία» για το
δεύτερο μεγαλύτερο «deal» έχει ανάψει
για τα καλά και ο πρωθυπουργός ζήτησε
να ενημερωθεί για την εξέλιξη της διαδι-
κασίας. Πληροφορίες από την κυβέρνηση
τονίζουν ότι, όπως συνέβη με τις φρεγά-
τες, η επιλογή κορβέτας θα βασιστεί σε
επιχειρησιακά κριτήρια σύμφωνα πάντα
με τις εισηγήσεις του Πολεμικού Ναυτι-
κού, χωρίς να παραγνωρίζονται όμως τα
στρατηγικά συμφέροντα της χώρας.

Η δεύτερη σύσκεψη αφορούσε ένα εξίσου
σημαντικό ζήτημα, την αναβάθμιση των 38
F-16 Block 50. Πηγές του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας, πάντως, αναφέρουν ότι δεν χω-
ράει άλλη αναβολή στο θέμα και ότι προ-
γραμματίζεται να περάσει από την αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής εντός του πρώτου τρι-
μήνου. Επισημαίνουν ακόμη ότι το πρόγραμ-
μα θα έρθει «απαλλαγμένο» από «βάρη» που
ανέβαζαν το κόστος, δηλαδή τα ατρακτίδια
Sniper και την πιστοποίηση των νέων όπλων
της Πολεμικής Αεροπορίας. Θα είναι, πάν-
τως, η τέταρτη φορά που έρχεται στη Βουλή,
καθώς τις τρεις προηγούμενες επέστρεψε
λόγω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης για το
κόστος. Μια συζήτηση η οποία δεν έχει ρεα-
λιστική βάση, διότι κανείς δεν γνωρίζει το
ακριβές αντίτιμο που θα ζητηθεί, αφού η
Αθήνα δεν έχει στείλει ακόμη επίσημο αίτη-
μα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να ενημε-
ρωθεί για το ποσό που θα στοιχίσει η ανα-
βάθμιση των 38 αεροσκαφών.

Πιο κοντά τα F-35
Η νέα χρονιά αναμένεται να φέρει την

Ελλάδα ένα βήμα πιο κοντά και στα F-35,
αφού, εκτός απροόπτου, στα μέσα Ιανουα-
ρίου θα έρθει στην Ελλάδα η αμερικανική
«Task Force» που θα διερευνήσει τις συν-
θήκες υπό τις οποίες η χώρα μας θα μπο-
ρούσε να προμηθευτεί το αεροσκάφος
5ης γενιάς. Η υπόθεση του F-35 αναμένε-
ται να ξεκαθαρίσει με το ταξίδι του πρω-
θυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κλειδώνει» ο στρατιωτικός
σχεδιασμός για το 2022 -
Στόχος της κυβέρνησης
και του υπουργείου είναι οι
συμβάσεις να υπογραφούν
το συντομότερο δυνατό

«Παρέλαση»
από Rafale 
και Belharra
τον Ιανουάριο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Σ
τη ζωή μας μέσα στις γιορτές
μπήκαν δυο νέοι όροι. Delmi-
cron και Florona. Οι γιατροί της
Θεραπευτικής Κλινικής της Ια-

τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ μάς ενημερώ-
νουν πως δεν αφορούν κάποιο νέο στέλε-
χος αλλά τη συνύπαρξη του στελέχους
Όμικρον είτε με το στέλεχος Δέλτα (Delmi-
cron) είτε με την εποχική γρίπη (Florona). 

Τα άτομα που ίσως νοσήσουν από αυτά
τα δυο επικίνδυνα κοκτέιλ είναι άτομα με-
γαλύτερης ηλικίας ή άτομα με εξασθενη-
μένο ανοσοποιητικό σύστημα. Η συλλοί-
μωξη με τα δύο στελέχη (Delmicron) μπο-
ρεί επίσης να παρατηρηθεί σε περιοχές με
χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Τα συμ-
πτώματα είναι ο συνδυασμός των συμ-
πτωμάτων από τα δύο στελέχη και περι-
λαμβάνουν πυρετό, βήχα, ανοσμία, αγευ-
σία, πονοκέφαλο, καταρροή και πονόλαι-
μο. Ο όρος Florona προέκυψε πρόσφατα,
όμως η συλλοίμωξη δεν είναι κάτι και-
νούργιο. Ο ιός SARS-CoV-2 και ο ιός της
γρίπης μεταδίδονται με παρόμοιο τρόπο
και έχουν κοινά συμπτώματα όπως βήχα,
πυρετό και καταρροή. Και οι δύο λοιμώ-
ξεις μπορεί να έχουν σοβαρές επιπλοκές.
Το ότι επικρατεί παγκοσμίως η Όμικρον
δεν σημαίνει πως θα ξεχάσουμε τις άλλες
ιογενείς λοιμώξεις που κάνουν… πάρτι
τον χειμώνα. Για αυτό οι ειδικοί υπενθυμί-
ζουν διαρκώς πως πρέπει να είμαστε πλή-
ρως εμβολιασμένοι και να μην ξεχνάμε

την αναμνηστική δόση, να κάνουμε το αν-
τιγριπικό εμβόλιο ειδικά όσοι ανήκουμε
σε ομάδες υψηλού κινδύνου και, φυσικά,
να τηρούμε όλα τα μέτρα πρόληψης της
μετάδοσης και των δύο λοιμώξεων.

Χθες καταγράφηκαν 36.246 νέα κρού-
σματα, τα 13.104 στην Αττική και 3.865 στη
Θεσσαλονίκη. Κι άλλες μεγάλες πόλεις εί-
χαν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Τα Γιάννε-
να με 643, η Κρήτη με 2.338, η Λάρισα με
863, η Αιτωλοακαρνανία με 556, η Καβάλα
με 403, η Καρδίτσα με 595, η Κοζάνη με 568
και η Κόρινθος με 530.  Ο δείκτης θετικότη-
τας έφτασε το 24,7% που σημαίνει πως 1
στους 4 που κάνει διαγνωστικό έλεγχο βγαί-
νει θετικός! Στις ΜΕΘ νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι 615 συμπολίτες μας, οι 552 από
αυτούς ανεμβολίαστοι. Καταγράφηκαν 78
θάνατοι. Στον «Ευαγγελισμό» 92 υγειονομι-
κοί είναι σε καραντίνα, ενώ με απόφαση της
διοίκησης διεκόπη το επισκεπτήριο.

Απαραίτητη η 3η δόση
Η ομότιμη καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρί-

δου, αναφερόμενη σε δηλώσεις αξιωμα-

τούχων του ΠΟΥ, τόνισε πως το 2022 θα
σημάνει το τέλος της οξείας φάσης της
πανδημίας και θα γίνει η δρομολόγηση της
παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας. Σε
σχέση με την παραλλαγή Όμικρον, φαίνε-
ται πως η αποτελεσματικότητα των εμβο-
λίων με 2 δόσεις είναι ανεπαρκής και χρει-
άζεται οπωσδήποτε η αναμνηστική δόση,

η οποία σε μελέτη 815 ατόμων που νόση-
σαν από Όμικρον έδειξε πως προστατεύει
κατά 90% από την εισαγωγή στο νοσοκο-
μείο. Στα παιδιά 5-11 ετών τα εμβόλια απο-
δείχθηκαν ασφαλή και οι ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι ήπιες και γνωστές. 

«Ο μέσος όρος κρουσμάτων από Όμι-
κρον είναι κοντά στο 70%», δήλωσε ο πρό-
εδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης. Το 70%
των εισαγωγών σε νοσοκομεία της Αττι-
κής οφείλονται στη συγκεκριμένη παραλ-
λαγή. Η νοσηρότητα σύμφωνα με τον κ.
Ζαούτη είναι χαμηλότερη με την Όμικρον,
όπως και η θνητότητα από προηγούμενες
μεταλλάξεις. 

Delmicron και Florona: Δύο απειλητικά
κοκτέιλ - To 70% των νοσηλειών 
στην Αττική είναι από  Όμικρον

Θετικό το ένα 
στα τέσσερα τεστ

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

ΕΚΑΒ: Αύξηση στις διακομιδές της Αττικής
Οι ειδικοί προβλέπουν αριθμούς-μαμούθ στα κρούσματα τις επόμενες μέρες,
όμως όσο οι νοσήσεις παραμένουν ήπιες, το ΕΣΥ δεν πιέζεται ασφυκτικά. Υψη-
λόβαθμα στελέχη του ΕΚΑΒ λένε στην «Political» ότι ενώ οι διακομιδές για την
Αττική στις 25-26/12 ήταν κάτω από 90, τώρα είναι κοντά στις 150. Παρατηρείται
αύξηση 40-50% που όμως δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στις νοσηλείες και το
σύστημα δεν πιέζεται σε σημείο ανησυχίας. Σαφώς υπάρχουν πιεσμένες εφη-
μερίες, όμως η κατάσταση στις κλινικές Covid είναι ανεκτική και όπως γεμίζουν
τα κρεβάτια, έτσι αδειάζουν. Μέχρι στιγμής οι νοσήσεις με την Όμικρον σε δι-
πλά ή και τριπλά εμβολιασμένους είναι ήπιες.

Ανάργυρος Μαριόλης: Ο καλύτερος
οικογενειακός γιατρός του κόσμου

Ένας ακούραστος γιατρός και ένας απλός και
ευγενικός άνθρωπος είναι ο Ανάργυρος
Μαριόλης για όσους έχουν την τύχη να
τον γνωρίζουν. Στο ΚΥ Αρεόπολης
Μάνης δίνει τον δικό του καθημερινό
αγώνα ενώ παράλληλα είναι μέλος
της Επιτροπής των Ειδικών που ει-
σηγούνται μέτρα για τον έλεγχο της
πανδημίας. Ο ίδιος με μια μακροσκελή,
συγκινητική ανάρτηση στο fb ευχαριστεί τον

Παγκόσμιο Οργανισμό WONCA που τον τίμησε
με το βραβείο του καλύτερου οικογενει-

ακού γιατρού στον κόσμο. «Μη μπο-
ρώντας να ζήσω ούτε μία μέρα μα-
κριά από τους ασθενείς, παρόλο που
αποτελούν για εμένα μοναχική από-
λαυση, σφυρηλατήθηκα στην κοινό-

τητα, από όπου δεν μπορώ να ξεριζω-
θώ, γιατί σήμερα χωρίς αυτήν θα ήμουν

αβοήθητος», έγραψε μεταξύ άλλων. 

Πέθανε το πρόωρο βρέφος 
της 36χρονης με Covid -19

Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή το βρέφος
που γέννησε το βράδυ της Κυριακής μια 36χρονη γυναίκα στο νο-
σοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Το νεογέννητο κοριτσάκι έδινε τη δική του μάχη για να κρατηθεί
στη ζωή, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, λόγω της
προωρότητάς του.

Η 36χρονη μητέρα του διεγνώσθη με κορονοϊό. Η κατάσταση
της υγείας της επιβαρύνθηκε, με αποτέλεσμα οι γιατροί να κρί-
νουν απαραίτητη την καισαρική τομή στην 22η εβδομάδα κύησής
της. Σημειώνεται ότι η μητέρα είναι ανεμβολίαστη.
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Έχασε τη μάχη 
ο ανεμβολιάστος
μητροπολίτης 
Αιτωλίας Κοσμάς

Εκοιμήθη έπειτα από πολυήμερη
μάχη με τον κορονοϊό ο μητροπολίτης
Αιτωλίας Κοσμάς, κατά κόσμον Κων-
σταντίνος Παπαχρήστος, ο οποίος νο-
σηλευόταν εδώ και 25 μέρες στη ΜΕΘ
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Ο
μητροπολίτης, ο οποίος δεν είχε εμ-
βολιαστεί, διαγνώστηκε θετικός στις
21 Νοεμβρίου και ενώ αρχικά τα συμ-
πτώματα ήταν ήπια, στη συνέχεια η
υγεία του επιδεινώθηκε. Τελικά, την
1η Δεκεμβρίου εισήχθη στο νοσοκο-
μείο Αγρινίου, ωστόσο η κατάστασή
του κρίθηκε σοβαρή και την επόμενη
μέρα μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελι-
σμό», όπου διασωληνώθηκε.

Ο κατά κόσμον Κωνσταντίνος Πα-
παχρήστος γεννήθηκε το 1945 στη
Σκουτεσιάδα Αγρινίου και σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο και Θεολογία στο ΑΠΘ.
Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύ-
τερος το 1974 και υπηρέτησε για πε-
ρισσότερα από 30 έτη ως ιεροκήρυ-
κας στην Ιερά Μονή Αιτωλίας και
Ακαρνανίας. Το 2005 εξελέγη μητρο-
πολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η
εξόδιος ακολουθία του Αιτωλίας και
Ακαρνανίας κυρού Κοσμά θα ψαλεί
σήμερα στις 3 μμ στον Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό Άγιου Σπυρίδωνος Μεσο-
λογγίου. Τοποτηρητής της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας
ορίστηκε ο μητροπολίτης Ναυπάκτου
και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο οποίος
θα εκπροσωπήσει και τον μακαριώτα-
το Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμο στην εξόδιο ακο-
λουθία. 

Η
ραγδαία εξάπλωση της μετάλλα-
ξης Όμικρον εκτινάσσει τα κρού-
σματα και οι πολίτες συρρέουν για
την πραγματοποίηση rapid test ή

μοριακού ελέγχου. Τεράστιες ουρές για ένα
τεστ κορονοϊού παρατηρήθηκαν χθες σε όλη
την Ελλάδα, στις μονάδες διαγνωστικού
ελέγχου του ΕΟΔΥ αλλά και σε φαρμακεία
και κέντρα υγείας. Οι πολίτες στήθηκαν από
τα ξημερώματα έξω από διαγνωστικά κέντρα
προκειμένου να υποβληθούν σε μοριακό
έλεγχο (PCR), με την αναμονή να είναι πο-
λύωρη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε
συνωστισμός. Μεγάλες ουρές παρατηρήθη-
καν στο Κέντρο Υγείας στη Λεωφόρο Αλε-
ξάνδρας και σε όλες τις περιοχές της Αττικής,
όπου διενεργούσαν διαγνωστικούς ελέγ-
χους οι μονάδες του ΕΟΔΥ. Στη Θεσσαλονίκη
πλήθος κόσμου περίμενε στα κλιμάκια του
ΕΟΔΥ που βρίσκονται εντός της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ σχεδόν σε όλες
τις πόλεις της Ελλάδας υπήρξαν ουρές στις
μονάδες του ΕΟΔΥ.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που
περίμεναν για ένα τεστ είτε είχαν έρθει σε
επαφή με κρούσμα είτε είχαν συμπτώματα ή
είχαν πραγματοποιήσει οι ίδιοι self test και
το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Εκτός από τα ση-
μεία όπου διενεργούσαν ελέγχους τα κλιμά-
κια του ΕΟΔΥ, τεράστιες ουρές παρατηρήθη-
καν και σε φαρμακεία και κέντρα υγείας για
την πραγματοποίηση rapid test. Αυτό συμ-
βαίνει εδώ και λίγες μέρες έξω από κλιμάκια
του ΕΟΔΥ και διαγνωστικά κέντρα και κυρίως
μετά το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.

Πολλές επιχειρήσεις ζήτησαν από τους

εργαζόμενους να πραγματοποιήσουν rapid
test προτού επιστρέψουν στις δουλειές τους
μετά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.

Ποιοι χρειάζονται PCR
Ερωτώμενος για την ταλαιπωρία που βιώ-

νουν οι πολίτες για να κάνουν ένα rapid test,
ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος
Βασιλακόπουλος εξήγησε πως ένα self test
μπορεί να είναι αξιόπιστο και να δώσει σω-
στά αποτελέσματα. Όπως τόνισε, «το self test
γίνεται rapid, αν βάλουμε βαθιά τον στιλό στη
μύτη μας και κάνουμε καλή δειγματοληψία.
Δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος να περι-
μένουν οι πολίτες 2-3 ώρες σε μια ουρά… Το
PCR να αφήνεται σε αυτούς που έχουν συμ-

πτώματα και, παρότι έχουν συμπτώματα,
βγαίνουν αρνητικά τα rapid». Παράλληλα,
υπογράμμισε ότι για τους ανεμβολίαστους
χρειάζεται και η πιστοποίηση της νόσησης με
μοριακό έλεγχο, γεγονός που αυξάνει τις ου-
ρές. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι οι
εμβολιασμένοι πολίτες δεν χρειάζεται να κά-
νουν και PCR όταν έχουν θετικό rapid test.

Εκατοντάδες πολίτες 
συνωστίστηκαν για 
να κάνουν ένα τεστ

Ατελείωτες οι ουρές σε
φαρμακεία-διαγνωστικά

Έπεσαν 1.636 πρόστιμα και 35 «λουκέτα» 
για τα... κορονοπάρτι της Πρωτοχρονιάς
Σαρωτικούς ελέγχους αλλά και αρκετά... τραγελαφικά περιστατικά είχε το
τριήμερο της Πρωτοχρονιάς (30-31/12 και 1/1) σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, καθώς αρκετοί επιτήδειοι μαγαζάτορες και ακόμη περισσότε-
ροι πολίτες, που αγνοούν τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορο-
νοϊού, θέλησαν να κάνουν ρεβεγιόν... όπως παλιά. Το πιο χαρακτηριστικό περι-
στατικό ήταν στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, όπου δεκάδες άτομα είχαν
στήσει κορονοπάρτι σε υπόγειο χώρο νυχτερινού κέντρου (μπροστά στις τουα-
λέτες), αναρτώντας μάλιστα βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, με αποτέλεσμα να τους... επισκεφτεί η ΕΛΑΣ και να επιβάλει διοικη-
τικά πρόστιμα. Συνολικά, το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς έγιναν σε όλη τη χώρα
225.160 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.636 παραβάσεις για τα μέτρα αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού. Τα 254 διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν σε άτο-
μα που βρίσκονταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε 35 από
αυτά μπήκε «λουκέτο» από 15 μέρες έως έναν μήνα, ενώ 22 προσωρινά υπεύ-
θυνοι λειτουργίας συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία. 

Παπ.



Ανελέητο ξύλο 
σε «ζωντανή
μετάδοση» 
Αν η κατάθεση της Βουλγάρας,
η οποία το απόγευμα του Σαβ-
βάτου έπεσε θύμα αρπαγής και
ξυλοδαρμού από τον Αιγύπτιο
πρώην σύντροφό της, σοκάρει,
οι εικόνες από το βίντεο που ο
ίδιος ανήρτησε στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης του θύματός
του προκαλούν ανατριχίλα. Ο
34χρονος χαρακτηρίστηκε από
τις Αρχές ιδιαίτερα βίαιος άν-
θρωπος, που πριν από κάποια
χρόνια είχε χτυπήσει ξανά
πρώην σύντροφό του - υπόθεση
για την οποία καταδικάστηκε σε
6 μήνες φυλάκιση με αναστολή.
«Με χτυπούσε με κλοτσιές και
μπουνιές, με έπιασε από τα μαλ-
λιά και με έσερνε στο πάτωμα»,
ανέφερε προανακριτικά η
31χρονη κοπέλα για τη στιγμή
της αρπαγής από διαμέρισμα
στην περιοχή του Γαλατσίου.
Προσπαθώντας ακόμη να ξεπε-
ράσει το σοκ, θυμάται τον
34χρονο να τη χτυπάει σε «ζων-
τανή μετάδοση» και να φωνάζει
«δεν την έχω σκοτώσει ακόμη,
όταν τη σκοτώσω, θα με δείτε να
κρατάω το κεφάλι της στο χέρι
μου. Εγώ είμαι άντρας...». Ο Αι-
γύπτιος αύριο το πρωί θα οδη-
γηθεί στον ανακριτή για να απο-
λογηθεί.

ΘΘεοδωρικάκος 
για Πακιστανούς: 
«Οι νόμοι ισχύουν 
για όλους» 
Σάλο προκάλεσαν οι εικόνες από τη βραδιά
του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, με εκατον-
τάδες αλλοδαπούς -κυρίως από το Πακιστάν-
να κάνουν... κατάληψη στην πλατεία Συντάγ-
ματος, ακόμη και μπροστά από το μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτη, προκειμένου να
υποδεχτούν με τον δικό τους τρόπο το 2022,
παρότι είχαν απαγορευτεί οι δημόσιες εκδη-
λώσεις! Μάλιστα, όπως αποτυπώνεται σε βίν-
τεο και φωτογραφίες, οι περισσότεροι από
τους συμμετέχοντες σε αυτό το... υπαίθριο,
άτυπο «κορονοπάρτι» δεν τηρούσαν ούτε το
μέτρο των αποστάσεων ούτε αυτό της υπο-
χρεωτικής μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αργά το απόγευμα
της Κυριακής το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε
ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι επιβλή-
θηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε 60
άτομα για μη χρήση μάσκας. Μάλιστα, το
πρωί της επομένης ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος
Ελλάδας - Πακιστάν απέστειλε επιστολή
προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τά-
κη Θεοδωρικάκο, ζητώντας συγγνώμη για
όσα συνέβησαν στο Σύνταγμα και παράλληλα
την επιείκεια αναφορικά με τα πρόστιμα. «Η
συγκέντρωση Πακιστανών υπηκόων την Πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα
ήταν αυθόρμητη και όχι οργανωμένη. Δεν
ήταν σε γνώση μας ότι οι εκδηλώσεις του Δή-
μου Αθηναίων δεν θα πραγματοποιηθούν
στην πλατεία Συντάγματος, όπως κάθε χρόνο.
Τα μέλη μας μόλις ενημερώθηκαν από τις
αστυνομικές αρχές αποχώρησαν αμέσως ει-
ρηνικά», αναφέρει η ανακοίνωση με την
οποία ζητείται από τον κ. Θεοδωρικάκο «να
δείξει επιείκεια στα πρόστιμα που επιβλήθη-
καν για ακύρωσή τους».
Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, ο οποίος ξεκαθάρισε:
«Δεν πρόκειται να ακυρώσουμε κανένα πρό-
στιμο που επέβαλε η Ελληνική Αστυνομία στα
μέλη της πακιστανικής κοινότητας την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα γιατί
δεν φορούσαν μάσκα. Οι νόμοι είναι νόμοι
και ισχύουν για όλους».

ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ16

Άρτα: Η μοίρα τούς
πήρε στο... κυνήγι
Β

ουβός πόνος και αγωνία. Αυτά είναι
τα δύο συναισθήματα που κυριαρ-
χούν στον Μεσόπυργο Άρτας μετά
την ανείπωτη οικογενειακή τραγω-

δία με θύμα έναν 33χρονο, ο οποίος έπεσε νε-
κρός από τα πυρά του 16χρονου ανιψιού του,
καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο και τον
πυροβόλησε κατά τη διάρκεια κυνηγιού!

Όταν ο 16χρονος αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί,
«θόλωσε» και έστρεψε την καραμπίνα προς το
μέρος του και πάτησε τη σκανδάλη, επιχειρών-
τας με αυτό τον τρόπο να δώσει τέλος και στη
δική του ζωή. Οι υπόλοιποι συγγενείς που βρί-
σκονταν στο σημείο ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και
ο 16χρονος διακομίστηκε στη ΜΕΘ του νοσο-
κομείου Άρτας, όπου και νοσηλεύεται σε σο-
βαρή κατάσταση με διαμπερές τραύμα στο
αριστερό ημιθωράκιο. Μάλιστα, στο χειρουρ-
γείο οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν
σε πνευμονεκτομή.

Ο συντονιστής διευθυντής της ΜΕΘ του νο-
σοκομείο Άρτας Χριστόδουλος Ναθαναήλ
ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του
16χρονου έχει σταθεροποιηθεί: «Τις επόμενες
48 ώρες πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προ-
χωρήσουμε στην αποσωλήνωσή του. Οι χει-
ρουργοί αφαίρεσαν το 1/3 του ενός πνεύμονα.
Τα σκάγια ήταν 2,3 χιλιοστά από την καρδιά του.
Ελπίζουμε να μην υπάρξει κάποια επιπλοκή».
Λίγες ώρες μετά την οικογενειακή τραγωδία, ο
58χρονος πατέρας του 16χρονου εισήχθη και
αυτός στο νοσοκομείο με καρδιολογικό πρό-
βλημα, καθώς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
είδε τον αδερφό του νεκρό και τον γιο του να
επιχειρεί να δώσει τέλος στη ζωή του. Στο νο-
σοκομείο εισήχθη και η μητέρα του, η οποία

μάλιστα είναι έγκυος και προσπαθεί να ξεπε-
ράσει το σοκ για να μην κινδυνεύσει και το έμ-
βρυο που κυοφορεί. 

Πώς έγινε το ατύχημα
Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα

της Κυριακής, όταν τα μέλη της οικογένειας
(οκτώ στον αριθμό) είχαν πάει να κυνηγήσουν
στη θέση Μικρό Φράγμα Πουρναρίου Άρτας.
Είχαν μοιραστεί σε δύο ομάδες και είχαν από-
σταση περίπου 5 λεπτών μεταξύ τους, ενώ ο
16χρονος ήταν μαζί με τον 33χρονο θείο του
έχοντας μια καραμπίνα από άλλο θείο του.
Ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός και ο
16χρονος φώναξε «βοήθεια, βοήθεια», με τον
58χρονο να φτάνει πρώτος στο σημείο και να
βλέπει τον αδερφό του χτυπημένο στην πλάτη
και πεσμένο στο χώμα. Τότε ο 16χρονος έστρε-
ψε την κάννη προς το μέρος του, ψέλλισε «εγώ
τον σκότωσα» και αυτοπυροβολήθηκε μπρο-
στά στα μάτια του πατέρα του...

Μάχη ζωής για τον 16χρονο
που σκότωσε κατά λάθος τον
θείο του - Στο νοσοκομείο με
καρδιακό ο πατέρας του αλλά
και η έγκυος μάνα του

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



του Κώστα Παππά

Τ
α ίχνη της αφήνει η παρατεταμέ-
νη περίοδος αβεβαιότητας που
κομίζει η πανδημία στην οικονο-
μική και κοινωνική ζωή των αν-

θρώπων. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανι-
κής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), το τε-
λευταίο εξάμηνο καταγράφεται επιδεί-
νωση του καταναλωτικού κλίματος, ενώ
έντονη είναι η αρνητική επίδραση του
κόστους ενέργειας στις τιμές προϊόντων
και υπηρεσιών. Στην ίδια έρευνα αναφέ-
ρεται ότι ένας στους δύο Έλληνες θα μει-
ώσει τις δαπάνες για αγορά προϊόντων το
επόμενο εξάμηνο, ενώ θα αυξήσει τις
δαπάνες για λογαριασμούς. Μάλιστα, η
πληρωμή των λογαριασμών αποτελεί τη
μεγαλύτερη δαπάνη ως ποσοστό του ει-
σοδήματος. Τα αποτελέσματα της έρευ-
νας καταγράφουν τη σημαντική αλλαγή
που επήλθε στο καταναλωτικό κοινό το τε-
λευταίο εξάμηνο, η οποία αφορά την επί-
δραση κυρίως του αυξημένου κόστους
ενέργειας και δευτερευόντως της κρίσης
της Covid-19 στο καταναλωτικό κλίμα και
στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και
στις επιμέρους ερωτήσεις, οι καταναλω-
τές θεωρούν ότι δεν είναι μια ικανοποι-
ητική περίοδος για να κάνουν αγορές τό-
σο οι ίδιοι όσο και γενικότερα. Μάλιστα,
την κατατάσσουν ως τη χειρότερη περίο-
δο για σημαντικές αγορές τα τελευταία
δύο χρόνια.

Η εστίαση θα την… πληρώσει
Οι προσδοκίες για τις δαπάνες είναι επί-

σης αρνητικές και σχετίζονται άμεσα με το
αυξημένο κόστος ενέργειας. Όπως κατα-
γράφεται στην έρευνα, το 50% εκτιμά ότι το
α’ εξάμηνο 2022 οι δαπάνες για λογαρια-
σμούς κοινής ωφέλειας θα είναι αυξημέ-
νες. Αντίθετα, το 46% εκτιμά ότι οι δαπάνες
για αγορές προϊόντων θα είναι μειωμένες,
ενώ μόλις το 15% ότι θα είναι αυξημένες.
Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες (εισιτήρια,
εστίαση), που επίσης εκτιμάται από το 34%
του κοινού ότι θα παρουσιάσουν μείωση
και μόλις 14% αύξηση. 

Σχετικά θετική είναι η μέτρηση σε σχέ-
ση με τη φορολογία για την οποία το 75%
εκτιμά ότι θα μείνει αμετάβλητη, το 20%
ότι θα παρουσιάσει μείωση και το 5% αύ-

ξηση. Σήμερα, σύμφωνα με τους κατανα-
λωτές, οι δαπάνες για λογαριασμούς απο-
τελούν με διαφορά τη μεγαλύτερη δαπάνη
τους ως ποσοστό του εισοδήματός τους.
Συγκεκριμένα, αποτελούν το 30% έναντι
25% τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Αντίθε-
τα, μειωμένες είναι οι δαπάνες για αγορές
προϊόντων σε σχέση με τον προηγούμενο
Δεκέμβριο από 31% σε 26%.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες σχετικά με τις
αγορές προϊόντων, που αποτελεί και το

κύριο αντικείμενο της μελέτης, σημει-
ώνεται ότι πλέον αντιπροσωπεύουν μόνο
το 26% των συνολικών δαπανών. Η εστία-
ση, η οποία είχε ανακάμψει το καλοκαίρι,
βρισκόταν στη δεύτερη θέση μαζί με τα εί-
δη ρουχισμού και υποχωρεί από 11% σε 7%
και τα εισιτήρια ξενοδοχεία από 4% σε μό-
λις 2%. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν τα
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη από 9% σε
11%, κάτι που αντικατοπτρίζει τις αγορές
της περιόδου Black Friday.
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Κάτω οι αγορές, πάνω οι... λυπητερές

Η ενεργειακή κρίση
μειώνει τις δαπάνες για
την απόκτηση αγαθών,
καθώς αυξάνεται το
κόστος λογαριασμών
κοινής ωφέλειας

Σε πείσμα των αυξημένων κρουσμάτων του κορονοϊού
και εν μέσω αυξημένων ελέγχων κατά της διασποράς
του, αρχίζουν την προσεχή Δευτέρα 10 Ιανουαρίου οι
χειμερινές εκπτώσεις ανά την Ελλάδα. Οι χειμωνιάτι-
κες εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα θα διαρκέ-
σουν έως τις 28 Φεβρουαρίου, όπως κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσε-
ων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), που εκ-
προσωπεί τις μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής (περιλαμ-
βανομένων των αλυσίδων σουπερμάρκετ), την πρώτη
Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 16 Ιανουαρίου, τα

εμπορικά καταστήματα θα μπορούν λειτουργήσουν σε
όλη τη χώρα από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
Η αγορά ευελπιστεί ότι, παρά τις δυσκολίες και τους
περιορισμούς που θέτει η μετάλλαξη Όμικρον, θα είναι
σε θέση να λειτουργήσει ικανοποιητικά, σε αντίθεση με
πέρυσι, όταν πρόλαβε μόνο μερικές μέρες πριν από την
επιβολή του lockdown. Στοίχημα για τη λιανική θα είναι
και η παροχή ουσιαστικών εκπτώσεων και η καταγραφή
αξιόλογου τζίρου σε μια περίοδο αυξημένου πληθωρι-
σμού, με το διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά να
πλήττεται από πολλές πλευρές.

Τη Δευτέρα ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις



ΙΠ Μεσολογγίου

Οι «κυνηγοί χαλκού» λεηλάτησαν 
τον βιολογικό καθαρισμό
Οι γνωστοί (άγνωστοι) και ως «κυνηγοί χαλκού» και λοιπών μετάλλων
έβαλαν στόχο, χρονιάρες μέρες, τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου
Μεσολογγίου. Οι άγνωστοι λεηλάτησαν κυριολεκτικά τον βιολογικό
καθαρισμό, κα-
θώς ξήλωσαν
κατ’ αρχάς τις
κάμερες για να
μην τους πάρουν
χαμπάρι και στη
συνέχεια όλους
τους αγωγούς
από τους κεντρι-
κούς πίνακες,
τον υποσταθμό
και τη γεννήτρια,
ενώ άρπαξαν
ακόμη πολλές μπαταρίες και άλλα αντικείμενα. Ο δήμος υπέβαλε μή-
νυση κατ’ αγνώστων, ενώ οι ζημιές είναι τεράστιες, και η αποκατάστα-
ση δύσκολη και με κόστος. Υπενθυμίζεται πως πριν από έξι μήνες είχε
γίνει στόχος παρόμοιας επιδρομής με εκτεταμένες ζημιές και ο βιολο-
γικός καθαρισμός στους Οινιάδες Μεσολογγίου.

Αθήνα

Δωρεάν rapid test και στα έξι
Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου

Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το υπουργείο Υγείας, ο δήμος
της πρωτεύουσας επεκτείνει το πρόγραμμα διενέργειας δωρεάν
rapid test κατά του κορονοϊού σε όλες τις δημοτικές δομές υγείας
του Δήμου Αθηναίων. Με αυτόν τον τρόπο, οι Λέσχες Φιλίας
παύουν να λειτουργούν ως μικρά διαγνωστικά κέντρα και επανέρ-
χονται στην αρχική τους λειτουργία. Τα ειδικά τεστ αντιγόνου με
ρινοφαρυγγικό επίχρισμα θα διενεργούνται από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή και στα έξι Δημοτικά Ιατρεία από εξειδικευμένο προσω-
πικό του ΕΟΔΥ, μόνο με ραντεβού και σύμφωνα με τα ισχύοντα
πρωτόκολλα. 

Τρία εκατομμύρια ευρώ, από εξασφαλισμένους πόρους
του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διαθέτει η Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αν-
τιπλημμυρική προστασία 38.500 στρεμμάτων στον κάμπο

Θυμαριάς-Τυχερού-Φυλαχτού του Δήμου Σουφλίου. Στό-
χος του έργου είναι η περαιτέρω θωράκιση των αντιπλημ-
μυρικών υποδομών του κάμπου, ο οποίος δέχεται μεγάλο

υδάτινο φορτίο ταυτόχρονα από τον ποταμό Έβρο στα ανα-
τολικά, το ρέμα Λύρας στα βόρεια και το ρέμα Σαράντη στα

νότια. Η σχετική σύμβαση του έργου υπεγράφη ήδη από
τον οικείο περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο και τον ανάδοχο

του έργου Μιχάλη Κούγκουλο, νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας Μιχαήλ Κούγκουλος & ΣΙΑ ΕΕ.

Με διπλό προγραμματικό στόχο ξεκινάει η
Περιφερειακή Αρχή Κρήτης το νέο έτος 2022:
την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματι-
κής περιόδου, μέχρι το 2023, και την παράλλη-
λη ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων, και
την προετοιμασία για τη νέα προγραμματική
περίοδο με μελέτες νέων έργων, με χρονικό
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Ο περιφερει-
άρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφε-
ρόμενος στις πρωτοχρονιάτικες δηλώσεις του
στα έργα που προωθούνται, είπε πως εντός του
2022 ξεκινούν στην Κρήτη «μια σειρά έργων
όπως είναι σχολεία, υδρεύσεις, αλλά και έργα
στην έρευνα και την καινοτομία μαζί με τα πα-
νεπιστήμια και τα ιδρύματα της Κρήτης με βα-
σικό στόχο να δημιουργηθεί κόμβος καινοτο-
μίας στο νησί για να μπορεί να υπάρξει σύγ-
κληση των ιδιωτών και των πανεπιστημίων μας
και η δουλειά που γίνεται στα πανεπιστημιακά
ιδρύματα να πάει στην πραγματική οικονομία».
Παράλληλα, δεν παρέλειψε να παροτρύνει «να
προχωρήσουμε στον εμβολιασμό και να ξανα-
βρούμε τη ζωή μας πίσω».

!Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά
προγράμματα και μελέτες,
με ορίζοντα το 2030

Αντιπλημμυρική προστασία του κάμπου 
Θυμαριάς-Τυχερού-Φυλαχτού

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Απόστολος Τζιτζικώστας

«Ενότητα, αλληλεγγύη,
αισιοδοξία, υγεία» 
για το 2022

«Το 2022 θα είναι χρονιά επανεκκίνησης, χρονιά δη-
μιουργίας και αισιοδοξίας για όλους τους Μακεδόνες,
για όλους τους Έλληνες. Υγεία, δύναμη και αγάπη για
να προχωρήσουμε όλοι μαζί στον δρόμο της ανάκαμ-
ψης και να οδηγήσουμε την πατρίδα στον δρόμο της
ανάπτυξης», εύ-
χεται με το πρω-
τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ ο
μήνυμά του ο
περιφερειάρχης
Κεντρικής Μα-
κεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώ-
στας για το 2022.
Επισημαίνει, δε,
κατά το νέο έτος, «να παραμείνουμε ενωμένοι, να στα-
θούμε όρθιοι στα δύσκολα και με αλληλεγγύη να αντα-
ποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. Μπορούμε να τα
καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε το 2022 να είναι
καλύτερο από το 2021 για τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρι-
κή Μακεδονία και ολόκληρη τη χώρα. Εγγύηση αποτε-
λεί η ισχυρή θέληση όλων μας και η πίστη στις δικές
μας δυνάμεις».

Μύκονος

Πληρώνει στέγαση και σίτιση
ιατρών του Κέντρου Υγείας

Για έβδομη συνεχή χρονιά και με ομόφωνη απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, ο δήμος του «νησιού των
ανέμων» κατέβαλε το ποσό των 80.000 ευρώ για τους
ιατρούς του οικείου Κέντρου Υγείας. Η καταβολή του
ανωτέρου ποσού αποτελεί επίδομα για την κάλυψη των
δαπανών διαμονής και σίτισης των υπηρετούντων υγει-
ονομικών στο ΚΥ Μυκόνου. Την οικονομική ενίσχυση
έλαβαν συνολικά 16 ιατροί επικουρικοί και ιατροί υπη-
ρεσίας υπαίθρου, για όλη τη διάρκεια της συμβάσης ή
της θητείας τους.
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E
τοιμη είναι η Περιφέρεια Αττικής και για
τη Β’ φάση των συγκοινωνιακών και αν-
τιπλημμυρικών παρεμβάσεων στον Φα-

ληρικό Όρμο, για την οποία έχει εξασφαλιστεί
η χρηματοδότηση, ενώ έχουν καταρτιστεί και
οι σχετικές μελέτες. Η Περιφέρεια Αττικής
αναμένει από το ΤΑΙΠΕΔ την ολοκλήρωση των
μελετών που αφορούν το πρώτο τμήμα της
ανάπλασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ώστε να
ενσωματωθούν στο έργο που θα δημοπρατη-
θεί. Σε ό,τι αφορά την Α’ φάση, ήδη έχουν πε-
ρατωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα και πλέον τα
όμβρια από τις νότιες γειτονιές του Μοσχάτου
και της Καλλιθέας θα παροχετεύονται στη θά-
λασσα μέσω των νέων παραλιακών συλλεκτή-
ρων και υγρών καναλιών.

Παράλληλα ολοκληρώνονται και τα συγκοι-
νωνιακά έργα που εξασφαλίζουν την πρόσβα-
ση στον χώρο ανάπλασης, ενώ ταυτόχρονα δι-
ευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων

στην παλαιά και νέα παραλιακή λεωφόρο Πο-
σειδώνος.

Συγκεκριμένα, ήδη παραδόθηκε στην κυ-
κλοφορία ο νέος ανισόπεδος κόμβος του Πα-
λαιού Φαλήρου που συνδέει με ασφάλεια και
άνεση το Παλαιό Φάληρο με τη νέα και την πα-
λαιά παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς
και ο νέος ανισόπεδος κλάδος που συνδέει τη
λεωφόρο Συγγρού με τον χώρο ανάπλασης στο
ύψος του γηπέδου του τάε κβον ντο. Ακόμη
παραδόθηκαν στην κυκλοφορία η είσοδος
στον χώρο ανάπλασης από τη λεωφόρο Ποσει-
δώνος καθώς και το δίκτυο τοπικών οδών μέ-
σα στον χώρο ανάπλασης. Όπως επισήμανε ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης:
«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες διοικήσεις
που εκτελούσαν έργα στα χαρτιά, για πρώτη
φορά με συγκεκριμένες παρεμβάσεις μας, η Α’
φάση του Φαληρικού Όρμου έχει σχεδόν ολο-
κληρωθεί. Οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν!».

Κατασκευάζεται νέο ειδικό σχολείο    
Ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης του νέου

ειδικού σχολείου (ΕΕΕΕΚ) για ΑμεΑ στην πόλη
του Περιστερίου, καθώς ευοδώθηκαν οι επίμο-
νες προσπάθειες του δημάρχου Ανδρέα Παχα-
τουρίδη για το εν λόγω θέμα. Ήδη ο δήμαρχος
επισκέφθηκε το εργοτάξιο και ενημερώθηκε
για την πορεία των εργασιών ανακατασκευής
και μετατροπής του κτιρίου του πρώην 3ου Δη-
μοτικού Σχολείου σε ΕΕΕΕΚ (Ειδικό Εργαστή-
ριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης) σε ένα επαγγελματικό σχολείο που απευθύνεται σε ΑμεΑ. Όπως επισημαίνει ο δή-
μαρχος: «Ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας του Περιστερίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλο-
ποίησης». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι τεχνικές επεμβάσεις αναμένεται να ολο-
κληρωθούν σε ένα εξάμηνο, ώστε να παραδοθεί για να καλύψει την αναγκαιότητα της εκ-
παίδευσης μαθητών ΑμεΑ.

Στήριξη των
ευπαθών ομάδων   

Μειώσεις και απαλλαγές στα δημοτι-
κά τέλη για τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Μοσχάτου-Ταύρου έπειτα
από εισήγηση του δημάρχου Ανδρέα
Ευθυμίου. Οι ρυθμίσεις αυτές έρχον-
ται να διευρύνουν τις απαλλαγές και
μειώσεις που ίσχυαν από το 2018 και
προβλέπουν μεταξύ άλλων πλήρη
απαλλαγή τελών για τους άπορους,
απαλλαγή ή 50% μείωση για πολύτε-
κνους ανάλογα το εισόδημα, όπως
και για τα ΑμεΑ, ανάλογα με το ποσο-
στό αναπηρίας και το εισόδημα. Μει-
ώσεις αποφασίστηκαν ακόμη και για
τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογέ-
νειες καθώς και για τους άνεργους.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος: «Με τις
συνολικές παρεμβάσεις μας στον το-
μέα της κοινωνικής πολιτικής, είμα-
στε κοντά στους συμπολίτες μας που
έχουν ανάγκη». 

Τα προγράμματα βελτίωσης
υποδομών στην πόλη της Και-
σαριανής συνεχίζονται υπό
την επίβλεψη του δημάρχου
Χρήστου Βοσκόπουλου. Ήδη
πραγματοποιούνται μια σειρά
σημαντικών εργασιών για τη
βελτίωση της καθημερινότη-
τας. Ολοκληρώθηκε η επι-
σκευή σε όλα τα παγκάκια του
πάρκου του Σκοπευτηρίου
καθώς και το πλύσιμο των κά-
δων απορριμμάτων. Συνεχί-
ζεται ο καθαρισμός των φρε-
ατίων καθώς και η ανανέωση
των διαβάσεων, ενώ είναι
προγραμματισμένο να ανανε-
ωθεί ο φωτισμός στα πάρκα
Αλεξάνδρου, Ανατολικής
Θράκης και Σκοπευτηρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Επέκταση δικτύου
κόκκινων κάδων
Επεκτάθηκε το πρόγραμμα τοπο-
θέτησης κόκκινων κάδων για την
ανακύκλωση ρούχων και υποδη-
μάτων στον Δήμο Αιγάλεω, και
πλέον βρίσκονται σε συνολικά 32
σημεία της πόλης. Όπως επιση-
μαίνεται, ο Δήμος Αιγάλεω «προ-
ωθεί την οργανωμένη και ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση μεταχειρισμέ-
νων ειδών ένδυσης και υπόδησης,
που έχει σημαντικά οφέλη για το
περιβάλλον. Τα παλιά ρούχα, υφά-
σματα και λευκά είδη, που είναι σε
καλή κατάσταση, δίνονται σε ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες και σε
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
πάντα σε συνεργασία με τις κοινω-
νικές δομές του δήμου, ενώ όσα
είναι φθαρμένα χρησιμοποιούνται
για την κάλυψη βασικών αναγκών
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγ-
κης, όπως οι φυσικές καταστρο-
φές». Όσοι επιθυμούν μπορούν να
αφήνουν στα συγκεκριμένα «κόκ-
κινα» σημεία καθαρά ρούχα, ζευ-
γαρωμένα παπούτσια, λευκά είδη
και αξεσουάρ.

«Μιλάω για 
την Ελευσίνα»

«Μιλάω για την πόλη μου» ήταν ο
τίτλος ημερίδας που διοργάνωσε ο
Δήμος Ελευσίνας και αφορούσε το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα URB-EN
PACT. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος
της πόλης Αργύρης Οικονόμου, η
Ελευσίνα έχει δεσμευτεί να εφαρ-
μόσει το «Σύμφωνο Αστικής Ενέρ-
γειας» το οποίο έχει απώτερο στόχο
τη μηδενική καθαρή κατανάλωση
ενέργειας, το αργότερο μέχρι το
2050. Παράλληλα ο δήμος συμμε-
τέχει και σε άλλες δράσεις που εί-
ναι σε συμφωνία με τους γενικότε-
ρους στόχους του προγράμματος,
όπως το ΣΔΑΕΚ (Σχέδιο Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος).

Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, ο
Δήμος ήδη προετοιμάζει δύο ακό-
μη δράσεις με τίτλους «Ενεργώ για
τον δήμο μου» και «Οραματίζομαι
για τον δήμο μου».
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδίδονται τα έργα
στον Φαληρικό Όρμο

Στόχος… η
καθημερινότητα 



Σ
το Αυτόφωρο παραπέμφθηκαν ο 27χρονος, ο
οποίος βιντεοσκοπούσε πάρτι που οργανώθηκε
το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε χώρο τουαλετών

καταστήματος στην Ευκαρπία, όπως και η νεαρή υπεύ-
θυνη της επιχείρησης. Και οι δύο οδηγήθηκαν στον ει-
σαγγελέα και ασκήθηκαν σε βάρος τους ποινικές διώ-
ξεις.

Το πάρτι έγινε αντιληπτό από τις διωκτικές αρχές,
όταν ο 27χρονος ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης βίντεο με το πάρτι, φωνάζοντας μάλιστα τη φράση
«σας γλεντάμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διοργά-
νωση δεν έγινε αντιληπτή από τις Αρχές. Από την έρευ-

να προέκυψε ότι το πάρτι έγινε στον χώρο έξω από τις
τουαλέτες, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο του κατα-
στήματος στην Ευκαρπία.

Ο νεαρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς, όπως
και η 22χρονη που εμφανίζεται ως υπεύθυνη του κα-
ταστήματος. Ο εισαγγελέας και στους δύο άσκησε ποι-
νικές διώξεις για παράβαση των διατάξεων περί μολυ-
σματικών ασθενειών, ενώ επιπλέον σε βάρος του
27χρονου ασκήθηκε και ποινική δίωξη για διέγερση
σε ανυπακοή, με αφορμή όσα έχουν καταγραφεί ότι εί-
πε στο συγκεκριμένο βίντεο. Από το Αυτόφωρο πήραν
αναβολή για να δικαστούν την Τετάρτη.

«Τώρα χτυπάνε με fake news τον Μητσοτάκη, διότι πι-
στεύουν ότι αντίπαλός τους είναι αυτός», έγραψε στον λο-
γαριασμό του στο Τwitter ο Νίκος Καραγιαννακίδης με
αφορμή όσα ειπώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από την εί-
δηση ότι ο γιος του πρωθυπουργού βρέθηκε θετικός στον

κορονοϊό. Μάλιστα, ο πολιτευτής της ΝΔ στη Α’ Θεσσαλονί-
κης συνέχισε την τοποθέτησή του με τη διαπίστωση ότι «σε
δύο μήνες θα κάνουν τα ίδια με τον Ανδρουλάκη. Σε έξι με
τον Κουτσούμπα και στο τέλος θα τους κερδίσει ο Βελό-
πουλος! Καλό πάτο, σύντροφοι!».

Το tweet του Νίκου Καραγιαννακίδη για τα fake news

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στον Κάμελ έπεσε
το φλουρί της
βασιλόπιτας

Ποιος κέρδισε το φλουρί της
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας
στην οικογένεια Τζιτζικώστα; Ο τυ-
χερός για το 2022 ήταν ο Κάμελ,
ένα αρσενικό γκόλντεν ριτρίβερ. Η
οικογένεια αγαπάει πολύ το τετρά-
ποδο μέλος και του κόβει κανονι-
κά κομμάτι από τη βασιλόπιτα. Την
είδηση για το φλουρί την έκανε
γνωστή ο ίδιος ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας, ανεβά-
ζοντας στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης μια γλυκιά φωτογραφία
του Κάμελ με τον γιο του Γιώργο.

Ο Καράογλου και
τα παιδιά του πήγαν
Καυταντζόγλειο 

Στο Καυτανζόγλειο πήγε έπειτα
από καιρό ο Θεόδωρος Καράογλου
για να δει την αγαπημένη του ομάδα,
τον Ηρακλή. Την τρέλα για τα κυανό-
λευκα και τον Ημίθεο μοιράζονται
μαζί του τα παιδιά του Γιώργος και
Βανέσσα, καθώς, όπως λέει ο ίδιος:
«Τα γαλούχησα σωστά από μικρά».
Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Καράο-
γλου, ο Ηρακλής και καλή μπάλα
έπαιξε απέναντι στη Βέροια και τους
τρεις βαθμούς της νίκης πήρε.

Το πιτζάμα πάρτι
της οικογένειας
Σαουλίδη
Με ένα πιτζάμα πάρτι υποδέχτηκε
το 2022 η οικογένεια Σαουλίδη.
Έτσι, ντυμένοι ομοιόμορφα και...
άνετα ευχήθηκαν σε όλους
«υγεία, αγάπη, ελπίδα και πίστη
για πολλά χαμόγελα»! Παράλληλα,
ο αντιδήμαρχος Νεάπολης - Συ-
κεών και υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ
στις εθνικές εκλογές του 2019 σε
σχετική ανάρτηση εξέφρασε την
ελπίδα το επόμενο πάρτι να έχει
περισσότερο κόσμο και φυσικά να
γίνει χωρίς κορονοϊό. 

Στο Αυτόφωρο 27χρονος και 22χρονη 
για το πάρτι στις τουαλέτες σε καφέ μπαρ

Σε νέα μονοπάτια 
ο Πέτρος Λεκάκης;

Ο Πέτρος Λεκάκης ήταν από τους βασικούς υποστηρι-
κτές του Νίκου Ανδρουλάκη και η νίκη του τελευταίου
στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ φαίνε-
ται πως ίσως οδηγήσει τον πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης σε νέα μονοπάτια. Πληροφορίες
αναφέρουν πως έχει αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμε-
νο υποψηφιότητας στις εθνικές εκλογές, πιο συγκεκρι-
μένα στην Α’ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο
έχει ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές.

Οι «καραντινάτες» ευχές 
του Φώντα Μπαραλιάκου 
Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε λίγο πριν από την
έλευση του νέου χρόνου ο βουλευτής Πιερίας
Φώντας Μπαραλιάκος, ο οποίος πριν από έναν μή-
να έκανε και την τρίτη δόση εμβολίου. Σύμφωνα με
πληροφορίες, θετική στον
κορονοϊό είναι και η σύζυγός
του Μελίνα Κορομήλη - Μπα-
ραλιάκου αλλά και τα δύο
τους παιδιά. Όλοι τους βρί-
σκονται σε καραντίνα στο
σπίτι τους στην Κατερίνη με
ήπια συμπτώματα και ακο-
λουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των γιατρών. Για
αυτό τον λόγο φέτος οι ευχές, όπως ο ίδιος έγραψε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι «καραντι-
νάτες, αλλά με θετική σκέψη! Θετική ενέργεια!
Θετική ψυχολογία! Θετική διάθεση! Καλή και ευ-
λογημένη χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους»!

Οι χριστουγεννιάτικες μπάλες
του Καλαφάτη 

Δύο χριστουγεννιάτικες μπάλες, εμπνευσμένες
από παραδοσιακές στολές γυναικών της Μακεδονίας,
κοσμούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Σταύρου
Καλαφάτη στο γραφείο του στο Διοικητήριο. Οι συγ-
κεκριμένες μπάλες είναι δώρο του Λαογραφικού
Μουσείου προς τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο
για θέματα Μακεδονίας - Θράκης. 

Στη Χαλκιδική ο Πάνας λίγο
πριν αναλάβει καθήκοντα

Στη Χαλκιδική για τις μέρες των εορτών επέστρεψε ο
βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Απόστολος Πάνας, ο
οποίος προσέφερε είδη πρώτης ανάγκης στηρίζοντας με
τη συμβολική αυτή κίνηση αδύναμες οικογένειες στο
πλαίσιο της κοινωνικής δράσης που διοργανώνει ο Δήμος
Πολυγύρου «Κανένας μόνος». Τον κ. Πάνα, όπως όλα δεί-
χνουν, το αμέσως επόμενο διάστημα θα τον βλέπουμε
στην Αθήνα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως
μετά τις γιορτές θα οριστεί εκπρόσωπος τύπου του ΚΙΝΑΛ.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαβεβαί-
ωσε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «θα αντιδρά-
σουν αποφασιστικά» σε περίπτωση που η Ρωσία
εισβάλει στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας τη δέ-
σμευσή τους για την «υπεράσπιση της εθνικής κυ-
ριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» του Κιέ-
βου. Οι δηλώσεις προηγούνται των συνομιλιών
ΗΠΑ - Ρωσίας που θα διεξαχθούν στις 10 Ιανουαρί-

ου στη Γενεύη με θέμα την κρίση στην Ουκρανία
και τις εγγυήσεις ασφαλείας που έχει ζητήσει από
το ΝΑΤΟ η Ρωσία. Η ρωσική πλευρά προσέρχεται
με μαξιμαλιστική ατζέντα, που αφορά την αναμόρ-
φωση των ευρωπαϊκών γεωστρατηγικών δεδομέ-
νων, και τη γεωγραφική απομάκρυνση του ΝΑΤΟ
από τη ρωσική ζώνη επιρροής.

Η Ρωσία θεωρεί ότι οι όλο και στενότερες σχέ-
σεις του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία απειλούν ζωτικά

συμφέροντά της, καθώς οδηγούν σε εγκατάσταση
δυτικών οπλικών συστημάτων πολύ κοντά στα σύ-
νορά της. Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων
στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας έχει προξε-
νήσει φόβους στη Δύση ότι επίκειται ρωσική ει-
σβολή. Η Ρωσία αρνείται ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται
στα άμεσα σχέδιά της και προτείνει την υπογραφή
αμερικανορωσικής συνθήκης ασφαλείας και τη
σύναψη ανάλογης συμφωνίας με το ΝΑΤΟ.

A
ρον άρον απομακρύνθηκε η
μεγάλη σημαία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που είχε τοπο-
θετηθεί στην Αψίδα του

Θριάμβου προς τιμήν της ανάληψης της
εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από τη
Γαλλία, ύστερα από τη δριμεία κριτική
που άσκησε η αντιπολίτευση στην κυ-
βέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν. 

Η Μαρίν Λεπέν έσπευσε να εξαπολύ-
σει πρώτη τα πυρά μιλώντας για «επίθε-
ση στην ταυτότητα της χώρας μας». Λί-
γες ώρες αργότερα, ο άλλος ακροδεξιός
υποψήφιος για την προεδρία, ο Ερίκ Ζε-
μούρ, εξέφρασε την «αγανάκτησή του»,
ενώ και η υποψήφια της γαλλικής Δε-
ξιάς Βαλερί Πεκρές τόνισε ότι, με την κί-
νηση αυτή, «διαγράφουμε τη γαλλική
ταυτότητα».

Φιλόδοξο σχέδιο
Η γαλλική προεδρία της ΕΕ αποτελεί

ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο για τον
Μακρόν, ο οποίος θα επιδιώξει να παρου-
σιάσει κάποια αποτελέσματα πριν από τις
προεδρικές εκλογές του Απριλίου.

Στις προτεραιότητές του περιλαμβά-
νονται η προστασία των εξωτερικών συ-
νόρων και η μεταρρύθμιση του νομικού
πλαισίου για τη ζώνη Σένγκεν, η ψηφιο-
ποίηση της οικονομίας, η συζήτηση για
έναν κατώτατο μισθό στην ΕΕ, η κοινή ευ-
ρωπαϊκή πολιτική Άμυνας, καθώς και ένα
οικονομικό New Deal για την Αφρική. 

O Γάλλος πρόεδρος δίνει έμφαση στη
μεταρρύθμιση του Χώρου Σένγκεν, με
την εγκαθίδρυση νέων μηχανισμών για
την προστασία των συνόρων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Μεταξύ των προτάσε-
ων της Γαλλίας θα είναι η δημιουργία
ενός μηχανισμού αντίδρασης έκτακτης

ανάγκης που θα βοηθούσε τις χώρες
μέλη να αντιμετωπίσουν κρίσεις στα σύ-
νορά τους. Ο Μακρόν θέλει επίσης να γί-
νονται τακτικές πολιτικές συναντήσεις
με αντικείμενο το Μεταναστευτικό,
όπως κάνουν ήδη οι υπουργοί Οικονο-
μικών της Ευρωζώνης για τα οικονομι-
κά θέματα.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρώ-
πης, που μέχρι τώρα καθοριζόταν από
τα κριτήρια του Μάαστριχτ, θα πρέπει να
επανεξεταστεί, κατά τον Μακρόν, με
στόχο να καλυφθεί «η ανάγκη για νέες
επενδύσεις» μετά την πανδημία της
Covid-19. Επί γαλλικής προεδρίας, η ΕΕ

πρέπει να συζητήσει εάν αρκεί το πακέ-
το ανάκαμψης, ύψους 750 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, για την αναζωογόνηση
της οικονομίας μετά την πανδημία.

ΦΦρίντριχ Μερτς: 
Ποιος είναι ο νέος
ηγέτης του CDU
Αποφασισμένος να «θάψει» την κλη-
ρονομιά της Άνγκελα Μέρκελ είναι ο
σκληροπυρηνικός συντηρητικός
Φρίντριχ Μερτς, που αναδείχθηκε
νέος ηγέτης των Γερμανών Χριστια-
νοδημοκρατών (CDU). 
Ο 66χρονος δικηγόρος και βετερά-
νος πολιτικός ήταν και είναι ο εκλε-
κτός της δεξιάς πτέρυγας του κόμμα-
τος, η οποία κατηγόρησε την Άνγκε-
λα Μέρκελ ότι μετακίνησε υπερβολι-
κά το CDU προς το Κέντρο σε θέματα
όπως το Μεταναστευτικό και η κοι-
νωνική πολιτική. Ανερχόμενο αστέρι
κάποτε του CDU ως προστατευόμε-
νος του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο
Μερτς είδε τις φιλοδοξίες του να ψα-
λιδίζονται το 2002, όταν η τότε επικε-
φαλής του κόμματος και μετέπειτα
καγκελάριος επί 15 συναπτά έτη
Μέρκελ τον παραμέρισε από τη θέση
του επικεφαλής της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας των Χριστιανοδημοκρα-
τών.  Το 2009 ο Μερτς αναμετρήθηκε
με τη Μέρκελ στο πλαίσιο μιας ανε-
λέητης εσωκομματικής σύγκρου-
σης, ηττήθηκε και αποσύρθηκε από
την πολιτική. Στον ιδιωτικό τομέα
όπου κατέφυγε, δημιούργησε μια
περιουσία που υπολογίζεται στα 12
εκατ. ευρώ.

Για προσβολή της γαλλικής 
ταυτότητας κατηγόρησαν 
την κυβέρνηση Μακρόν - Το 
Παρίσι σε κρίσιμο εκλογικό
σταυροδρόμι - «Τεστ» 
η προεδρία της Ένωσης 

Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η Ακροδεξιά κατέβασε σημαία 
της ΕΕ από την Αψίδα του Θριάμβου
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Η
αύξηση ύψους 2% του κατώτα-
του μισθού στον ιδιωτικό τομέα
έφερε αυξήσεις στα επιδόματα
ανεργίας από την 1η Ιανουαρίου

2022. Με την ονομαστική αύξηση του κα-
τώτατου μισθού στα 663 ευρώ από 1η Ια-
νουαρίου του 2022 αυξάνονται και μια
σειρά επιδομάτων του ΟΑΕΔ. 

Αναλυτικά, από 1η Ιανουαρίου το επίδο-
μα ανεργίας έφτασε στα 407 ευρώ από
399,25 ευρώ που ήταν. Το ύψος του επιδό-
ματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55%
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργά-
τη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος
αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομί-
σθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε
προστατευόμενο μέλος).

Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρό-
νιας ανεργίας το οποίο ανέρχεται σε 200
ευρώ δεν θα αυξηθεί, καθώς πρόκειται
για σταθερό ποσό.

Αναδρομικά από 1ης/1
Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας το

οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας: Από 207,61 ευρώ σήμερα θα
πάει στα 211,77 ευρώ.

Το ειδικό βοήθημα ύστερα από τρίμηνη
παραμονή στα μητρώα των ανέργων ισού-
ται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας:
Από 239,5 ευρώ θα πάει στα 244,35 ευρώ.

Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν
ποινή στερητική της ελευθερίας ισούται
με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από
239,5 ευρώ θα πάει στα 244,35 ευρώ.

Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης ερ-
γασίας ή διακοπής εργασιών ισούται με
20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από
319,4 ευρώ θα πάει στα 325,8 ευρώ.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα: το ύψος
του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται
στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε

ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου
εργάτη: Από 752 ευρώ θα πάει στα 767,1
ευρώ. Το ειδικό εποχικό βοήθημα για τα
επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδι-
στών, ηθοποιών κ.λπ. στο 70% του 25πλα-
σίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθί-
ου ανειδίκευτου εργάτη: Από 508 ευρώ θα
πάει στα 518,35 ευρώ.

Το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλι-
σμένων: Το μηνιαίο ποσό της παροχής
ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας:
Από 399,25 ευρώ θα πάει στα 407,25 ευ-
ρώ.

Από το επίδομα επηρεάζονται ακόμη οι
αποδοχές όσων συμμετέχουν σε προ-
γράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για απασχόληση σπουδαστών ΑΤΕΙ-

ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) που ισούται με
το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μι-
σθού του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και
σε προγράμματα απόκτησης επαγγελμα-
τικής εμπειρίας, που καταβάλλεται στους
ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον
κατώτατο μισθό.

Κατώτατος μισθός
Σημειώνεται πως με τον κατώτατο μι-

σθό είναι συνδεδεμένες οι αμοιβές των
ωφελημένων από τα προγράμματα κοινω-
φελούς χαρακτήρα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εργασίας εξε-
τάζει το επίδομα ανεργίας να είναι κοντά
στον μισθό του απολυμένου, το οποίο,
όμως, θα μειώνεται κάθε μήνα μέχρι να
φτάσει τα 400 ευρώ. Μία από τις μεταρ-

ρυθμίσεις που εξετάζονται είναι να χορη-
γείται αυξημένο ποσό επιδόματος (να
προσεγγίζει τον μισθό του ανέργου) το
πρώτο χρονικό διάστημα μετά την απόλυ-
ση. Το ποσό στη συνέχεια θα μειώνεται
όσο περνούν οι μήνες, χωρίς ωστόσο να
πέφτει κάτω από το σημερινό όριο των
400 ευρώ ανά μήνα. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στο τραπέζι έχει πέσει η αύξησή
του ακόμη και στα 700 ευρώ.
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Αυξήθηκαν τα επιδόματα
από την 1η Ιανουαρίου

Γ. Πιτσιλής: Νωρίτερα από ποτέ οι φορολογικές δηλώσεις το 2022
Την τελευταία ημέρα του 2021 δημοσιεύθηκε στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του διοικητή
της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή με την οποία καλούνται επι-
χειρήσεις και φορείς του Δημοσίου να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 στην ΑΑΔΕ τις
βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, μερισμάτων για το φορολογικό
έτος 2021. Με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών θα εμφα-

νιστούν προσυμπληρωμένα στη φορολογική δήλωση τα
στοιχεία για τα εισοδήματα και τους φόρους που παρα-
κρατήθηκαν και αναλογούν. 

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι φέτος η πλατφόρμα για την
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να μπει σε λει-
τουργία έως τα τέλη Μαρτίου και δεν αποκλείεται να
ανοίξει η βεντάλια των δόσεων εξόφλησης του φόρου
εισοδήματος για όσους λάβουν φέτος χρεωστικό εκκα-

θαριστικό σημείωμα. Οι τρεις διμηνιαίες δόσεις που
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία εξετάζεται να αυξη-
θούν σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις. 

Περισσότερες δόσεις δίνουν ανάσα ρευστότητας
στους φορολογουμένους, οι οποίοι σε περισσότερες δό-
σεις, 10 ή 12, θα πληρώσουν και τον νέο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος
αναμένεται να «χτυπήσει την πόρτα» 6,3 εκατ. ιδιοκτη-
τών ακινήτων μέσα στον Μάρτιο.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ποια είναι τα νέα ποσά 
γιατους δικαιούχους - Πόσο 
θα φτάσει το ανεργίας



«Κ
αμία σύνταξη δεν μει-
ώνεται και καμία τριε-
τία δεν καταργείται»
ήταν το ξεκάθαρο μή-

νυμα που έστειλε χθες μέσα από δύο
ξεχωριστές παρεμβάσεις του ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας
στα fake news που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας.

Ο υπουργός Εργασίας, μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ρα-
διοφωνίας, ξεκαθάρισε ότι με την εγκύ-
κλιο Τσακλόγλου, που δημοσιοποιήθη-
κε την περασμένη εβδομάδα, εφαρμό-
ζονται οι νόμοι Βρούτση και Κατρούγ-
καλου για εθνική σύνταξη, τις συντάξεις
χηρείας και την αναπηρική. Σχετικά με
το αλαλούμ και τις αιτιάσεις της αντιπο-
λίτευσης για την εφαρμογή των συντα-

ξιοδοτικών νόμων, ο κ. Χατζηδάκης
επεσήμανε ότι, σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή νομοθεσία, υπάρχει μία εθνική
σύνταξη και μπορούν να υπάρχουν πε-
ρισσότερες ανταποδοτικές, προσθέτον-
τας ότι «δεν μπορούν να υπάρχουν συν-
ταξιούχοι που είναι τα κορόιδα παίρ-
νοντας μια εθνική σύνταξη, όπως προ-
βλέπει ο νόμος, και από την άλλη να
υπάρχουν άλλοι που λόγω διαφόρων
παραθύρων να μπορούν να παίρνουν
δύο εθνικές συντάξεις».

Εξάλλου, έπειτα από fake news περί
κατάργησης των τριετιών, το υπουργείο

Εργασίας αναγκάστηκε χθες αργά το
απόγευμα να προχωρήσει σε κατηγο-
ρηματική διάψευση, υπογραμμίζοντας
ότι «κάποιοι καταφεύγουν σε σενάρια
επιστημονικής φαντασίας», ενώ την ίδια
στιγμή η κυβέρνηση έχει παρέμβει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ της
διατήρησής τους. Το υπουργείο Εργα-
σίας διευκρινίζει ότι η επανάληψη της
διατήρησης των τριετών είναι περιττή,
καθώς οι τριετίες σχετίζονται με τον νό-
μο που τις θέσπισε και δεν έχουν καμία
σχέση με τον κατώτατο μισθό.

Σε άλλη συνέντευξή του, στον ραδιο-
φωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης
επεσήμανε ότι μέσα στον Ιανουάριο θα
επιδιωχθεί η έναρξη των συζητήσεων
για τον καθορισμό του νέου κατώτατου
μισθού από το καλοκαίρι. Επιπλέον,
ανέφερε ότι «τρέχει» με ταχύτατους
ρυθμούς η διαδικασία εκκαθάρισης των
εκκρεμών συντάξεων, καθώς πέρυσι
εκδόθηκαν 225.000 έναντι 161.000 το
2020 και 130.000 το 2019, σημειώνον-
τας αύξηση 73% σε δύο χρόνια. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ταμείο Ανάκαμψης:
Διαδικασίες-εξπρές
για τα πρώτα 3,6 δισ.

Με διαδικασίες-εξπρές, τουλάχιστον με
βάση τους ρυθμούς που κινείται η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, αναμένεται να εγκριθούν
έως το τέλος Φεβρουαρίου τα πρώτα προ-
γράμματα, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, μέσω πό-
ρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ την ίδια
στιγμή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δη-
λώνει έτοιμο για να προωθήσει τα σχετικά
projects.

Η Ελλάδα κατέθεσε την περασμένη Τε-
τάρτη το αίτημα για την εκταμίευση των 3,6
δισ. ευρώ, ενώ την ίδια μέρα έγινε και η
πρόσκληση προς τις τράπεζες για συμμετο-
χή στο πρόγραμμα από τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακά-
κη, ο οποίος είναι επικεφαλής του Σχεδίου
«Ελλάδα 2.0». Οι τράπεζες Eurobank, Εθνι-
κή, Alpha Bank, Πειραιώς, Optima και Παγ-
κρήτια ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρό-
σκληση και δηλώνουν έτοιμες για να προ-
χωρήσουν τις διαδικασίες αξιοποίησης των
πόρων. Το πρώτο αίτημα πληρωμής της Ελ-
λάδας αφορά σε 15 ορόσημα που καλύ-
πτουν πολλές μεταρρυθμίσεις και επενδύ-
σεις, όπως η ενεργειακή απόδοση, η βιώσι-
μη κινητικότητα, η διαχείριση απορριμμά-
των, η προστασία της αγοράς εργασίας, η
υγειονομική περίθαλψη, η φορολογική δι-
οίκηση, η Δικαιοσύνη, η επιχειρηματική
εξωστρέφεια και το σύστημα δημοσιονομι-
κού ελέγχου.

Μετά την αξιολόγηση των προγραμμάτων
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει το
αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου την
προκαταρκτική έκθεση σχετικά με την εκ-
πλήρωση των στόχων που έχει προσδιορί-
σει η ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε στη
συνέχεια να «τρέξουν» οι χρηματοδοτή-
σεις. Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος του
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» θα χρηματοδοτηθεί με πό-
ρους 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,8
δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και τα
υπόλοιπα 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.
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Ρεκόρ έκδοσης για 
τις εκκρεμείς το 2021,
σημείωσαν αύξηση κατά
73% σε δύο χρόνια

Καθαρές κουβέντες για
εθνική σύνταξη, τριετίες

Ποδαρικό από... χθες για το ΤΕΚΑ
Νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται για τους εργαζομένους που ξεκίνησαν να
κολλάνε από χθες, πρώτη εργάσιμη του έτους, το πρώτο τους ένσημο, καθώς
είναι οι πρώτοι που θα πληρώνουν εισφορές επικουρικής ασφάλισης, οι οποί-
ες θα είναι «κλειδωμένες» στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ο οποίος θα είναι
αποκλειστικά ατομικός και δεν θα χρηματοδοτεί υφιστάμενους συνταξιού-
χους. Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)
αφορά μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενους μη-
χανικούς και δικηγόρους ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπλέον, από 1ης/1/2023
μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΕΑΕΠ που έχουν γεννηθεί
μετά την 1η/1/1987, καθώς και εργαζόμενοι που απασχολούνται σε κλάδους
όπου δεν είναι υποχρεωτική η επικουρική ασφάλιση (πχ, ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί), μέχρι να συμπληρώ-
σουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.



Μ
πορεί ο Γενικός Δείκτης του
ΧΑ να τερμάτισε το 2021 με
κέρδη, σαφώς υποδεέστερα
των διεθνών αγορών, όμως

μια πιο προσεκτική ματιά θα διακρίνει ότι
τα 2/3 των εισηγμένων εταιρειών εμφανί-
ζουν μεγαλύτερη απόδοση από τον ΓΔ,
ενώ δεκάδες μετοχές, κυρίως μεσαίας και
μικρότερης κεφαλαιοποίησης, βρίσκονται
σε πολυετή ή ακόμη και σε ιστορικά υψη-
λά, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι «την παρά-
σταση έκλεψε» ο κλάδος της Πληροφορι-
κής. Από την άλλη, μόνο λίγες δεν ήταν οι
θετικές εκπλήξεις από το μέτωπο των ει-
σηγμένων σε ό,τι αφορά τις φετινές χρη-
ματικές τους διανομές (μερίσματα και
επιστροφές κεφαλαίου) προς τους μετό-
χους τους. Χαρακτηριστικό είναι το ότι το
σύνολο των φετινών χρηματικών διανο-
μών θα κυμανθεί κοντά στο 1,8 δισ. ευρώ.

Έτσι, η μέση μερισματική απόδοση στο XA
για το 2021 έφτασε κοντά στο 3,5%, σαφώς
υψηλότερη από τα τραπεζικά επιτόκια,
αλλά και από τα περισσότερα «κουπόνια»
των εταιρειών, που φέτος προχώρησαν

στην έκδοση ομολογιακών δανείων μέσω
του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Ζητού-
μενο παραμένει αν οι τόσο υψηλές φετι-
νές χρηματικές διανομές θα συνεχιστούν
και του χρόνου και για ποιες εταιρείες.

Η G. Arvanitakis Group φτιάχνει
τουριστική μονάδα στη Μύκονο

Τουριστική μονάδα πέντε αστέρων στην πε-
ριοχή του Αγίου Στεφάνου στη Μύκονο, δυνα-
μικότητας 47 δωματίων και 128 κλινών, ανα-
πτύσσει ο Όμιλος G. Arvanitakis Group. Η συ-
νολική επένδυση θα ανέλθει στα 5,6 εκατ. ευ-
ρώ και ήδη το επενδυτικό σχέδιο της AS Re-
sort Μονοπροσωπη ΙΚΕ, εταιρείας του ομί-
λου, υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο προ-
κειμένου να λάβει επιχορήγηση 1,6 εκατ. ευ-
ρώ. Η G. Arvanitakis Group δραστηριοποιεί-
ται τις τελευταίες δύο δεκαετίες στον χώρο
του real estate, των κατασκευών και των ξε-
νοδοχείων, επενδύοντας κυρίως σε ακίνητα
που βρίσκονται σε επιλεγμένες γεωγραφικές
περιοχές υψηλής εμπορικότητας. Στα σημαν-
τικότερα assets της εταιρείας καταγράφονται
τα ξενοδοχεία Livin Mykonos Boutique Hotel
και My Mykonos Boutique Hotel στη Μύκονο,
το Azur Suites Glyfada και το Azur Boutique
Hotel στο ακρωτήρι του Αστέρα, το Azur Re-
treat Μεγανήσι, ενώ στην κορωνίδα των
επενδυτικών της ακινήτων βρίσκονται το My-
Mall Mykonos και ο πολυχώρος στην οδό Κα-
λογερά στη Χώρα Μυκόνου. Βασικός μέτοχος
της G. Arvanitakis Group είναι ο επιχειρημα-
τίας Γεώργιος Αρβανιτάκης, πολιτικός μηχα-
νικός και ιδιοκτήτης της Arvanitakis Manage-
ment Company με έδρα το Μόντε Κάρλο.

Η επιτυχημένη El Sabor
H El Sabor Mexican Foods Ανώνυμη Βιομη-

χανική Εμπορική Εταιρεία Ειδών Διατροφής,
την οποία έχει ιδρύσει και διευθύνει ο Κων-
σταντίνος Μάμης, συμπληρώνει φέτος 25 χρό-
νια παρουσίας στην αγορά. Η εταιρεία που έκα-
νε μόδα τα νάτσος στην Ελλάδα, μυώντας τους
Έλληνες στη μεξικανική κουζίνα, καταγράφει
ετήσιους τζίρους της τάξης των 20 εκατ. ευρώ
και έχει κερδοφορία περίπου 2 εκατ. ευρώ. Και
το μέλλον είναι ανθηρό, δεδομένου ότι τα προ-
ϊόντα της El Sabor έχουν μεγάλη πέραση στο ελ-
ληνικό κοινό και δεδομένου ότι η διοίκηση Μά-
μη δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις για την
επέκταση της παραγωγής. 

Attica Bank: Στο 62,93% 
το ποσοστό του ΤΧΣ 

Στο 62,93% διαμορφώθηκε το ποσοστό του
ΤΧΣ επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου
στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank μετά την
ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαί-
ου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ει-
σηγμένη. Παράλληλα, το ΤΜΕΔΕ συνολικά
ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 24,57% επί
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επικυρώθηκε και επίσημα η συμμετοχή του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) στο μετοχικό σχήμα της Gastrade ΑΕ, της εται-
ρείας που αναπτύσσει την Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποί-
ησης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη, με
την απόκτηση του 20% του μετοχικού της κεφαλαίου από πλευράς του διαχειρι-
στή. Η συμφωνία για τη μεταβίβαση των μετοχών υπεγράφη από την ανώτατη
εκτελεστική διευθύντρια του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli και την ιδρύτρια μέτοχο
και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Gastrade Ελμίνα Κοπελούζου
στα γραφεία της Gastrade στην Αθήνα. Η υπογραφή της συμφωνίας ήρθε μετά
και την πρόσφατη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -βάσει του κανονισμού
συγκεντρώσεων της ΕΕ- για την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Gastrade
από τον ΔΕΣΦΑ, την Ελμίνα Κοπελούζου, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας AE, την GasLog
Cyprus Investments Ltd και τη βουλγαρική Bulgartransgaz EAD (BTG).

Ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2021 η συγχώνευση με απορρό-
φηση από την Generali Hellas AAE, της ασφαλιστικής εταιρείας Gen-
erali Hellas I AAE (πρώην ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ), με την καταχώριση
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τής υπ’ αριθμό 2558925ΑΠ/30.11.2021
απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με
ανακοίνωση, η ενοποίηση των δύο οργανισμών πραγματοποιείται σε
συνέχεια της από 31 Μαΐου 2021 ανακοίνωσης σχετικά με την εξαγο-
ρά της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ από
τον Όμιλο Generali, μετά τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων εγ-
κρίσεων από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς και την αρχή αν-
ταγωνισμού. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί κατά την εξαγορά και βασίστηκε
στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών και τον επιμελή
σχεδιασμό των απαιτούμενων ενεργειών.

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΑΧΑ με την Generali

Επικυρώθηκε η συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στην Gastrade

Με κέρδη 10,43% αποχαιρέτησε
το 2021 το Χρηματιστήριο
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«Σε μια περίοδο που ο κόσμος μαστίζεται από μια
πρωτοφανή πανδημία, η οποία τον τελευταίο καιρό
δείχνει σημάδια έντονης αναζωπύρωσης, δεν μπορώ
να κάνω κάτι διαφορετικό από το να σας ευχηθώ να
έχετε πάνω απ’ όλα υγεία στα σπίτια σας. Η σκέψη μας
είναι κοντά σε εκείνους που ταλαιπωρούνται από την
πανδημία και στους συνανθρώπους μας που έχασαν
αγαπημένα πρόσωπα κατά τη χρονιά που πέρασε»,
επεσήμανε μιλώντας στους εργαζόμενους της Καρέ-
λιας ο Ανδρέας Γ. Καρέλιας, ανακοινώνοντας για άλλη
μια χρονιά της εξής μεγάλες παροχές: 

Αυξήσεις μισθών: Όλοι οι εργαζόμενοι με μισθό
πάνω από 2.501 ευρώ θα πάρουν από 1/1/2022 στις
μεικτές μηνιαίες αποδοχές τους αύξηση 4%. Όλοι οι
εργαζόμενοι με μισθό από 2.500 ευρώ και κάτω θα
πάρουν από 1/1/2022 στις μεικτές μηνιαίες αποδοχές
τους αύξηση 100 ευρώ.

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις: Η έκτακτη οικο-
νομική ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι ανέρχεται
φέτος στα 300 ευρώ καθαρά. Επιπλέον ο κάθε εργα-
ζόμενος που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό
πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ θα λάβει έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση 1.500 ευρώ καθαρών. Επιπλέον, οι εργαζόμε-
νοι, των οποίων τα παιδιά πέτυχαν στα παραπάνω
ιδρύματα μέσα στο 2021, θα λάβουν μια ακόμη πρό-
σθετη ενίσχυση 500 ευρώ καθαρών. 

Παράλληλα, η εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερ-
σύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί
που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπά-
νω σχολές μέσα στο 2021. Όλοι οι εργαζόμενοι που
έχουν μισθό πάνω από 2.500 ευρώ θα λάβουν μια
έκτακτη οικονομική ενίσχυση 1.200 ευρώ καθαρών.
Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μισθό από 1.700 μέχρι
2.499 ευρώ θα λάβουν μια έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση 1.650 ευρώ καθαρών. Όλοι οι εργαζόμενοι που
έχουν μισθό πάνω από 1.200 μέχρι 1.699 ευρώ θα λά-
βουν μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση 1.900 ευρώ
καθαρών. 

Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μισθό κάτω από
1.200 ευρώ θα λάβουν μια έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση 2.150 ευρώ καθαρών. Ο κάθε λαχνός της σημε-
ρινής μέρας για τον καθένα από τους 40 τυχερούς θα
ανέλθει σε 1.000 ευρώ καθαρά.

Profile: Συμμετείχε στην ΑΜΚ 
της θυγατρικής της στην Κύπρο

Ολοκληρώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου η αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου τής κατά 100% θυγατρικής της Profile
στην Κύπρο, που είχε αποφασιστεί κατά τη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Φεβρουαρίου, όπως
ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της εταιρείας. Όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση, η εν λόγω αύξηση πραγμα-
τοποιήθηκε με την έκδοση 201.250 νέων μετοχών ονο-
μαστικής αξίας 1,71 ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθε-
σης 11,4286 ευρώ και συνακόλουθα το συνολικό ποσό
που καταβλήθηκε στην εν λόγω θυγατρική ανέρχεται σε
2.300.005,75 ευρώ. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποι-
ήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω χρηματο-
δότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της εν λόγω κατά 100%
θυγατρικής εταιρείας για τη χρηματοδότηση μέρους του
τιμήματος της εξαγοράς της σκανδιναβικής Centevo.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η διοίκηση της εται-
ρείας παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολι-
σμένη στην ενίσχυση της εν λόγω θυγατρικής της που
αποτελεί και τον βασικό άξονα της εξωστρεφούς δρα-
στηριότητας του ομίλου. 

Αlpha Trust: Διανομή 
μερίσματος 0,48 ευρώ 

Η Alpha Trust ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβού-
λιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος
στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη προηγούμενων
χρήσεων συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ, το οποίο
αντιστοιχεί σε 0,4836 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση, το ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί
με βάση τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία αφαιρου-
μένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρεία στο
πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών
μέχρι την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του
μερίσματος, οπότε θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του
μερίσματος ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος θα
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%. Θα ακολουθήσει
νεότερη ανακοίνωση και για την ημερομηνία αποκοπής
του δικαιώματος του μερίσματος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σημαντική επένδυση στην 
Ήπειρο από τη HelNet

Η HelNet ABEE - Ελληνικά Διχτυοραφεία,
έπειτα από 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην
κατασκευή και παροχή υπηρεσιών επισκευής
διχτυοκλωβών ιχθυοκαλλιέργειας, προχωρά
στη δημιουργία πρότυπου κέντρου υποστήριξης
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα,
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των τοπι-
κών μονάδων. Το κέντρο (Service Station) θα
κατασκευαστεί στην περιοχή της Ηγουμενίτσας
σε ιδιόκτητο οικόπεδο που αποκτήθηκε πρό-
σφατα και θα παρέχει υπηρεσίες πλυσίματος,
επισκευής, εμποτισμού και αποθήκευσης δι-
χτυών. Η επένδυση, η οποία αναμένεται να ολο-
κληρωθεί εντός του 2022, στην πλήρη έκτασή
της θα δημιουργήσει σε μόνιμη βάση περισσό-
τερες από 20 νέες θέσεις εργασίας, σε μια περι-
φέρεια όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, για το 2020 κατείχε την τρίτη θέση σε
ανεργία, με το ποσοστό να αγγίζει το 20%. Ο φο-
ρέας υλοποίησης, επίβλεψης αλλά και διαχείρι-
σης του έργου είναι η εταιρεία FishCare.

Στο ΧΑΚ η Contract Πρακτορειακή 
Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των μετο-

χών της Contract AE Ασφαλιστικών και Χρημα-
τοοικονομικών Υπηρεσιών στη Νέα Αγορά του
Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου. Η Contract έχει
έδρα την Καβάλα και δραστηριοποιείται στην
πρακτόρευση ασφαλιστικών εργασιών, αποτε-
λώντας ισχυρό συνεργάτη της Allianz στην Ελ-
λάδα. Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος
της εταιρείας είναι η Ελένη Μπουτάκη. Το 2020 η
Contract σημείωσε κύκλο εργασιών 2,235 εκατ.
ευρώ και προ φόρων κέρδη 364.000 ευρώ, ενώ
στο πρώτο εξάμηνο του 2021 εμφάνισε έσοδα
1.229 εκατ. και προ φόρων κέρδη 159.000 ευρώ.
Η είσοδος στη Νέα (Εναλλακτική) Αγορά του
ΧΑΚ έγινε με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτη-
σης.

Raycap: Νέα επένδυση 
11,36 εκατ. στη Δράμα

Νέα επένδυση ύψους 11,36 εκατ. ευρώ δρο-
μολογεί η βιομηχανία τηλεπικοινωνιακών και
ενεργειακών συστημάτων και προϊόντων ηλε-
κτρικής προστασίας Raycap. Η συγκεκριμένη
επένδυση, η οποία υπάχθηκε πρόσφατα στο κα-
θεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικό-
τητας (δ’ κύκλος), αφορά στην επέκταση δυναμι-
κότητας της υφιστάμενης μονάδας στη ΒΙΠΕ
Δράμας και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή
ενός νέου βιομηχανικού κτιρίου και την αγορά
νέου υπερσύγχρονου βιομηχανικού εξοπλι-
σμού. Το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή φορολο-
γικής απαλλαγής για την εταιρεία αγγίζει τα 4
εκατ. ευρώ (3,976 εκατ.). 
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«Χρυσώνει» και φέτος τους
εργαζόμενους η Καρέλιας
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Η
θεαματική αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης
Όμικρον στην ελληνική επικράτεια τινάζει στον αέρα
το πρωτάθλημα της Super League 1, η οποία, πλέον,
είναι υποχρεωμένη να αλλάξει το υγειονομικό της

πρωτόκολλο σχετικά με την αναβολή ενός αγώνα, αλλά μόλις το
κάνει, θα διαπιστώσει ένα άνευ προηγούμενου αδιέξοδο. Δεν θα
υπάρχουν ημερομηνίες για να γίνουν τα αναβληθέντα παιχνίδια!
Εκτός και αν οδηγηθεί στην περσινή κωμωδία, να γίνονται τρία
ματς την εβδομάδα, απόφαση που εξάντλησε τους παίκτες και
τους οδήγησε σε θλάσεις και τις ομάδες να προσποιούνται, λόγω
των πολλών απουσιών των παικτών τους, ότι γινόταν… πρωτά-
θλημα.
Η Super League 1 ανακοίνωσε χθες ότι τα κρούσματα στις 14

ομάδες της είχαν φτάσει τα 56. Είναι βέβαιο ότι το νούμερο αυτό
θα είναι αρκετά μεγαλύτερο σήμερα. Για να αναβληθεί ένα ματς,
θα πρέπει επτά ποδοσφαιριστές να έχουν νοσήσει, ένα 24ωρο
πριν από την έναρξη του αγώνα. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίθηκε
από τη ΓΓΑ τον περασμένο μήνα, όταν τα καθημερινά κρούσματα
ήταν 2.000, ενώ τώρα έχουν υπερβεί τις 40.000. 
Αν, ωστόσο, η Super League 1 αναβάλει παιχνίδια ή ολόκλη-

ρες αγωνιστικές, τότε δεν βγαίνει το καλαντάρι! Διότι η τελευ-
ταία αγωνιστική των play offs θα γίνει στις 15 Μαΐου και στις 21
του ίδιου μήνα ο τελικός του Κυπέλλου. Αμέσως οι ομάδες θα
πρέπει να δώσουν τους διεθνείς τους στην Εθνική ομάδα, που εί-
ναι υποχρεωμένη να δώσει τρία ματς για το Nations League το
διάστημα 2-12 Ιουνίου. Εκείνο το διάστημα που η Εθνική θα δίνει
παιχνίδια, όποια ομάδα πάρει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να ξεκι-
νήσει την προετοιμασία της για το Champions League που είναι
προγραμματισμένο να αρχίσει την 7η Ιουλίου. 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα για την εξεύρεση ημερομηνιών εί-
ναι πως τον προσεχή Νοέμβριο αρχίζει το Μουντιάλ του Κατάρ,
άρα θα σταματήσουν τα πρωταθλήματα. Ναι, αλλά αυτός ο μήνας
θα συμπιέσει ημερολογιακά όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. 
Το μεγάλο ερώτημα, φυσικά, είναι ένα και μοναδικό: Οι ποδο-

σφαιριστές πότε ακριβώς θα ξεκουραστούν; Το ερώτημα είναι
ρητορικό, προφανής η απάντηση: Ποτέ! Κι ας χρειάζονται έναν
μήνα πλήρους χαλάρωσης, σύμφωνα με τους ειδικούς.
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής: Σήμερα, Τρίτη: ΠΑΣ Γιάν-

νινα - Ιωνικός (17.15), Αστέρας Τρ. - ΟΦΗ (19.30). Αύριο, Τετάρ-
τη: Ατρόμητος - Βόλος (17.15), Λαμία - ΑΕΚ (17.15), Απόλλων Σμ.
- Ολυμπιακός (19.30), ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (19.30) και Παναθη-
ναϊκός - Άρης (21.30).

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Έφτασαν τα 56 στη Super League 1, 
δεν υπάρχουν κενές ημερομηνίες 
για τις αναβολές των αγώνων

Καλπάζουν τα κρούσματα,
στον αέρα το πρωτάθλημα!

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΠΑΣ Γιάννινα: .............7

Ιωνικός: ......................2

Αστέρας Τρ.: ...............5

ΟΦΗ: ..........................5

Ατρόμητος: .................7

Βόλος:......................... 5

Λαμία: ......................... 0

ΑΕΚ: ............................ 3

Απόλλων Σμ.:.............. 5

Ολυμπιακός: ..............2

ΠΑΟΚ: ........................4

Παναιτωλικός: ...........3

Παναθηναϊκός: ..........2

Άρης: ..........................6



Αυτό είναι κατάρες και ντροπές του 21ου αι-
ώνα για την Ελλάδα. Η ιστιοπλόος Βασιλεία Κα-
ραχάλιου αποφάσισε να αλλάξει εθνικά χρώματα
στα πανιά της και για αυτό επιτέθηκε στην Πολι-
τεία, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ)
και στην ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία. Περιμένουμε
τις απαντήσεις τους…

Η Καραχάλιου, 9η στο Τόκιο και με διεθνείς
διακρίσεις, για την Πολιτεία αναφέρει: «Θυσία
στον βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων με απο-
τέλεσμα οι ολυμπιακοί αθλητές να παραπαίουν
μεταξύ λύσεων όπως τα ριάλιτι, η ζητιανιά… η
νύχτα». Για την ΕΟΕ: «Τι ρόλο έπαιξε η ΕΟΕ στην
παραίτηση του ξένου προπονητή μου, εν μέσω
Ολυμπιακών Αγώνων; Αρνήθηκα για λόγους
αξιοπρέπειας την υποτροφία των 450 ευρώ τον μήνα. Η ΕΟΕ κάνει συμβόλαια με οίκους μόδας και τα χρήματα δεν πηγαίνουν
στους αθλητές». Για την ομοσπονδία: «Το 2017 μου ζήτησε να αλλάξω εθνικότητα και μάλιστα θα… συνηγορούσε. Κι ακόμα,
ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δέχτηκα “απαράδεκτα σφυρίγματα”, για να βγει άλλη πρωταθλήτρια, η οποία ήρθε 68η στο
Πανευρωπαϊκό, ενώ εγώ είχα έρθει 3η». 

Η Βασιλεία Καραχάλιου αλλάζει
εθνικά χρώματα στα πανιά της!

Πανό η Κρίσταλ Πάλας 
για τον Manos

Το περασμένο Σάββατο, η τηλεόραση έδειξε
ένα τεράστιο πανό που κρέμασαν οι οπαδοί της
Κρίσταλ Πάλας στο ματς με τη Γουέστ Χαμ και το
οποίο έγραφε «RIP Manos», έχοντας δίπλα τη
σημαία των «Πανθήρων» του Πανιωνίου. Ήταν
για τον χαμό του παλαιοτέρου των «Πανθήρων»
του Πανιωνίου Μάνου Τσελεμεντέ, που έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Οι οπαδοί των
δυο ομάδων είναι αδελφοποιημένοι.

«Κόπηκε» ο Σιδηρόπουλος
από το Μουντιάλ

Μετά την γκάφα που έκανε στο παιχνίδι Μάν-
τσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions
League, όπου ως τέταρτος διαιτητής έγραψε λά-
θος νούμερο στην αλλαγή του Αγουέρο, ο οποίος
τον… διόρθωσε, ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν πρό-
κειται να είναι εκ των υποψηφίων να σφυρίξει στα
τελικά του Μουντιάλ 2022 που θα γίνει στο Κατάρ

τον προσεχή Νοέμβριο. Η UEFA τον
«έκοψε» από τα σεμινάρια στο Αμ-
πού Ντάμπι, δεν είναι καν στη λίστα
για VARίστας.

Κρούσματα
και… κωμωδία
Στη Super League 2 ο Ηρόδοτος ανακοί-

νωσε 19 κρούσματα, η Ρόδος 11 και ο Εργοτέλης
9. Κι έπεται συνέχεια. Η Αναγέννηση Καρδίτσας
κατήγγειλε ότι υποχρεώθηκε δυο φορές να πάει
στην Καβάλα και την τελευταία στιγμή οι γηπε-
δούχοι ανακοίνωναν κρούσματα, προκειμένου να
μη γίνει το ματς. Μάλιστα, οι Καρδιτσιώτες ισχυ-
ρίστηκαν ότι δηλώθηκε με κορονοϊό από την Κα-
βάλα και ένας ποδοσφαιριστής που δεν ανήκει
στο δυναμικό της!

Δανεικό τον Ονιεκούρου 
η Γαλατά

Πρόταση για δανεισμό του διεθνούς Νιγηρια-
νού μεσοπιθετικού Χένρι Ονιεκούρου του Ολυμ-
πιακού έκανε η Γαλατασαράι και στον Πειραιά εί-
ναι θετικοί, καθότι εδώ δεν πρόσφερε τα αναμε-
νόμενα. Ο 24χρονος Ονιεκούρου έχει παίξει τρεις
φορές ως δανεικός στην ομάδα της Πόλης. Και
γιατί η Γαλατά τον θέλει δανεικό; Έχει να κάνει με
την κατρακύλα της τουρκικής λίρας. 

Η Μαρία Σάκκαρη, έστω και δύσκολα, κατάφερε να νικήσει 2-1
σετ (6-2, 0-6, 6-4) την Ταμάρα Ζίνταντσεκ σε δύο ώρες και πέντε
λεπτά και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Adelaide Interna-
tional 1. Το τουρνουά αυτό γίνεται στην Αυστραλία και έχει τον
χαρακτήρα προετοιμασίας των τενιστών ενόψει του Australian
Open. Η Μαρία είχε 10 άσους έναντι ενός της αντιπάλου της, στοι-
χείο που έκανε τη διαφορά στο ματς.

Ήττα 
για τον 
ανέτοιμο 
Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε ανέτοιμος, λόγω του προβλήματος στον αγκώνα του (πρόσφατα χειρουργήθηκε
στην Ιταλία), και έχασε 2-1 σετ από τον Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν στο Σίδνεϊ, με συνέπεια η Ελλάδα να
μείνει εκτός ημιτελικών στο ATP Cup, τουρνουά προπομπό του Australian Open της Μελβούρνης. Ο Τσιτσιπάς
πήρε το πρώτο σετ 7-6(5) και έχασε τα δυο επόμενα 6-3, 6-3.
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Ποδαρικό με νίκη για τη Μαρία
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Μ
ια νέα χρονιά μόλις ξεκίνησε! Οι λαμπε-
ροί celebrities υποδέχτηκαν το νέο έτος
στο Instagram φορώντας τα πιο φωτεινά
χαμόγελα, στέλνοντας ευχές αγάπης!

Οι πολύτεκνοι Ολυμπία Χοψονίδου και Βασίλης
Σπανούλης πόζαραν με τα έξι παιδιά τους ντυμένοι
ασορτί για γούρι! «Η κλασική φωτογραφία της χρο-
νιάς η οποία θα διακοσμεί την οθόνη του κινητού μου
μέχρι το καλοκαίρι!» έγραψε η πρώην εστεμμένη.

Την ίδια στιλιστική ιδέα είχε και η τραγουδίστρια
Μαριάντα Πιερίδη! Πόζαρε με τον σύζυγό της Δημή-
τρη Κατριβέση, τον γιο της και σύσσωμη την οικογέ-
νεια με γιορτινά κόκκινα καρό πουκάμισα.

Με το δεξί μπήκε το 2022 για τον Θανάση Τσαλταμ-
πάση, μιας και του έπεσε το φλουρί της βασιλόπιτας:
«Μένουν άλλες 364μισι μέρες για να αποδειχτεί η εγ-
κυρότητα!» έγραψε ενθουσιασμένος.

Η φινετσάτη Μιμή Ντενίση γιόρτασε με την κόρη
της Μαριτίνα ανταλλάσσοντας ευχές στο Instagram

με ένα ποτήρι σαμπάνια.  Με το μαγιό της και μια βου-
τιά στην παγωμένη θάλασσα, η Ελένη Καρακάση υπο-
δέχτηκε το 2022 για να πάει καλά ο χρόνος.

Πρωτομηνιά με βόλτα στην παραλία για την Αννίτα
Πάνια. Έβγαλε μόνο τα παπούτσια της!

Η ιστορία της τυφλής σκυλίτσας που διένυσε δέ-
κα χιλιόμετρα για να συναντήσει τον άνθρωπο που
τη φρόντισε για έναν μήνα, συγκίνησε τον πρωτα-
γωνιστή στις «Άγριες Μέλισσες» Λεωνίδα Κακού-
ρη: «Έτσι θα αποχαιρετήσω το 2021. Με αυτή την
είδηση. Και μια ευχή: Να μην ξεχνάμε… οι “άν-
θρωποι”».

Η Νικολέττα Ράλλη πόσταρε σπάνια φωτογραφία
με τον σύζυγό της Μιχάλη Ανδρούτσο και την κόρη
τους. Άλλαξαν χρόνο στα Τζουμέρκα.

Οικογενειακή υπόθεση η φετινή Πρωτοχρονιά για
τον Σάκη Τανιμανίδη, τη Χριστίνα Μπόμπα και τις δί-
δυμες κόρες τους. Τυχερή η μικρή Φιλίππα που της
έπεσε το φλουρί.

Χουχουλιάρικα, φορώντας ολόιδιες φλις ολόσω-
μες πιτζάμες και παντόφλες, η Μαίρη Συνατσάκη και
ο σύντροφός της Ίαν Στρατής υποδέχτηκαν στο σπίτι
τους το 2022.

Πρωτοχρονιά πίσω από ένα τζάμι έκαναν ο Απο-
στόλης Τότσικας με τη Ρούλα Ρέβη και τα διδυμάκια
τους. Ο δημοφιλής ηθοποιός νοσεί με κορονοϊό και
πέρασε τις γιορτές σε καραντίνα. «Καλή χρονιά, του
χρόνου αγκαλιά», του ευχήθηκε η φωτογράφος.

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου βρέθηκε την πρώτη
ημέρα του καινούργιου έτους η Σίσσυ Χρηστίδου, πο-
ζάροντας με τον αδελφό και τη μαμά τους που νοση-
λεύεται. «2022, δεν θα με τρελάνεις εσύ, εγώ θα σε
τρελάνω», προειδοποίησε.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο θίασος της πα-
ράστασης «Ο κουρέας της Σεβίλλης» αποχαιρέτησαν
το 2021 ποζάροντας στη σκηνή με φόντο το κατάμεστο
από κόσμο θέατρο: «2022, ετοιμάσου. Ερχόμαστε
πεινασμένοι για ζωή!».

Καλώς όρισες, 2022!

Οι λαμπεροί celebrities
υποδέχτηκαν
το νέο έτος 
στο Instagram, 
στέλνοντας 
ευχές αγάπης



Έτοιμη για την επιστροφή

Η Καλομοίρα κλείνει το μάτι στη Eurovision! Η
τρίτεκνη μαμά αποκάλυψε πως επιθυμεί να εκ-
προσωπήσει και πάλι την Ελλάδα στον διεθνή
διαγωνισμό τραγουδιού, έχοντας μάλιστα έτοιμο
κομμάτι, στην περίπτωση που της ζητηθεί. «Έχω
πέντε τραγούδια έτοιμα, το ένα εκ των οποίων εί-
ναι για τη Eurovision, που το κρατάω αν τύχει να
πάω πάλι», ανακοίνωσε στην εκπομπή «Τι λες τώ-
ρα», ανοίγοντας τα χαρτιά της. Μάλιστα, ανέφερε
πως αναζητεί τρόπο να κυκλοφορήσει τα νέα
ηχογραφημένα κομμάτια στη χώρα μας.

Το τυχερό 2022

Η Ιωάννα Μπέλλα επέστρεψε στην αγκαλιά
του αγαπημένου της Γιάννη Λεωνίδα Λεωνί-
δου. Ο έρωτας της πρώην εστεμμένης και του
Κύπριου επιχειρηματία νίκησε αποστάσεις
και προβλήματα που αντιμετώπιζαν στο πα-
ρελθόν, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στη
σχέση τους. Το ζευγάρι έκανε Πρωτοχρονιά
στο κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουρσεβέλ των
Γαλλικών Άλπεων και παρότι δεν φωτογραφή-
θηκαν μαζί, τους πρόδωσαν οι φωτογραφίες
στο Instagram από τα tags στην ίδια τοποθε-
σία κάνοντας ατελείωτες ώρες σκι στο famous
χιονοδρομικό κέντρο.

Μοναχική αλλαγή χρόνου για τον
Μίλτο Πασχαλίδη. Ο ερμηνευτής
κόλλησε κορονοϊό και υποδέ-
χτηκε το νέο έτος απομονωμένος
από την οικογένειά του. «Η Ευγε-
νία στην Αθήνα και η Χριστίνα
στο διπλανό δωμάτιο στη Λευκω-
σία. Αγκαλιά δεν μπορώ να τις
πάρω για την προσεχή εβδομά-
δα, γιατί είμαι θετικός χωρίς
συμπτώματα. Να προσέχετε και
να αγκαλιάζετε τους αγαπημέ-
νους σας όσο μπορείτε», ενημέ-
ρωσε μέσω Instagram.

Πρωτοχρονιά
χώρια

Το πρώην ζευγάρι 
ξανά μαζί

H
σέξι Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Λιόλι-
ου αναδείχθηκαν οι μεγάλες νικήτριες στον τελικό του
λαμπερού φιλανθρωπικού σόου «J2US». Η influencer

και η δημοφιλής τραγουδίστρια, αντίστοιχα, κατάφεραν να
κερδίσουν την ψήφο του κοινού αλλά και της κριτικής επιτρο-
πής των Βίκυς Σταυροπούλου, Σταμάτη Φασουλή, Μαρίας
Μπακοδήμου και Δέσποινας Βανδή, η οποία βαθμολόγησε μέ-
σω skype επειδή νοσεί με κορονοϊό. Επίτιμος καλεσμένος της
βραδιάς ήταν ο Νίκος Αλιάγας, που ταξίδεψε από το Παρίσι ει-
δικά για τη βραδιά. «Το σηκώσαμε, ρε παιδιά! Και αυτό ήταν το
πιο υπέροχο δώρο για τις προσπάθειες που κάναμε όλον αυτόν
τον καιρό. Η νίκη δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς τη δική
σας στήριξη! Ευχαριστούμε για τις τόσες ψήφους σας και τα
μηνύματα εμψύχωσης που μας στέλνατε από την αρχή του παι-
χνιδιού», έγραψε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Ερωτευμένοι στο St. Moritz
Η πρώτη selfie της χρονιάς για το διάσημο ζευγάρι, Σταύρο
Νιάρχο και Ντάσα Ζούκοβα, κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο
«χρυσός» κληρονόμος και η σύζυγός του φωτογραφήθηκαν
στο St. Moritz της Ελβετίας μαζί, λίγο μετά την έλευση του
νέου χρόνου, με το σπάνιο ενσταντανέ να προσελκύει το
παγκόσμιο ενδιαφέρον, αφού κρατούν συστηματικά την
προσωπική τους ζωή μακριά από τα media.

Εορταστική επανασύνδεση για την Κατερίνα
Δαλάκα και τον Δημήτρη Φιντιρίκο. Το ζευγάρι
παρότι έχει περάσει από σαράντα κύματα, έπει-
τα από δίμηνο χωρισμό, ήρθε και πάλι κοντά
περνώντας τις ημέρες των εορτών στα Αραβικά
Εμιράτα, όπου υποδέχτηκαν το 2022. Μαζί τους
ήταν και η μητέρα του επιχειρηματία, ο οποίος
σχολίασε στον λογαριασμό του: «Πίστεψε με
όλη σου την καρδιά! Καλή χρονιά».
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Στην κορυφή του «J2US»



Τ
α αυτοάνοσα νοσήματα έχουν μπει στη
ζωή μας και απασχολούν εκατομμύρια
ασθενείς σε όλο τον πλανήτη. Ο ψυχολο-
γικός παράγοντας είναι εκλυτικός στα

ρευματικά νοσήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη
εκδήλωση των αυτοάνοσων νοσημάτων είναι ύστε-
ρα από πρόσφατο στρες, όπως απώλεια θέσης εργα-
σίας ή αγαπημένου προσώπου, αλλά και οι εξάρσεις
συνδέονται σχεδόν πάντα με ψυχολογική επιβάρυν-
ση. Επιπλέον, το άτομο δοκιμάζει μεγάλη δυσκολία
στο να εκφράσει συναισθήματα τα οποία διατείνεται
ότι δεν έχει, ή δεν μπορεί να περιγράψει. 

Η ψυχοθεραπεία έχει αναγνωριστεί διεθνώς ότι
μπορεί να βελτιώσει την υγεία ατόμων με αυτοά-
νοσα νοσήματα μειώνοντας τις υποτροπές και εκ-
παιδεύοντας το άτομο στη διαχείριση του άγχους
και των συναισθημάτων. Διδάσκοντας τους αν-
θρώπους «να σταματήσουν να αποφεύγουν, να αρ-
νούνται και να παλεύουν» με τα εσωτερικά τους
συναισθήματα αλλά να αποδεχτούν ότι αυτά τα βα-
θύτερα συναισθήματα είναι κατάλληλες απαντή-
σεις σε ορισμένες καταστάσεις που δεν πρέπει να
τους εμποδίζουν να προχωρήσουν στη ζωή τους. 

«Μέσα από την ψυχοθεραπεία δίνεται η ευκαι-
ρία στον θεραπευόμενο να διερευνήσει όλο το φά-
σμα των συναισθημάτων που βιώνει, διότι συχνά
συμβαίνει πολλοί άνθρωποι να αποφεύγουν ορι-
σμένα συναισθήματα, σκέψεις και καταστάσεις
που βρίσκουν ενοχλητικές. Η κατανόηση του τι
αποφεύγει ένας θεραπευόμενος αποτελεί κλειδί

για την ίδια τη θεραπεία», αναφέρει η Στρατηγούλα
Παρασκευοπούλου, ψυχολόγος της Ελληνικής
Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα ΕΛΕΑΝΑ. 

Υπάρχουν, φυσικά, και εκείνοι που δεν τους
αρέσει καν η ιδέα της ψυχοθεραπείας, την αμφι-
σβητούν και δεν ξέρουν αν υπάρχει ουσιαστικό

αποτέλεσμα μέσα από αυτή. Συνήθως λένε πως
«αν το μόνο που κάνουν οι θεραπευτές είναι να μι-
λάνε, τότε μπορώ να το βρω οπουδήποτε, και για
πολύ λιγότερο από 100 ευρώ την ώρα!». Η συζήτη-
ση όμως είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας, όπως
εξηγεί η ειδικός. «Μια ακόμη πιο σημαντική πτυχή
της ψυχοθεραπείας είναι η ικανότητα του θερα-
πευτή να ακούει αυτό που λέγεται -όχι μόνο με λό-
για, αλλά και με μια ευρύτερη σιωπηρή έννοια-,
ακούγοντας δηλαδή το νόημα της αλήθειας ενός
ατόμου. Πράγματι, στις περισσότερες περιπτώσεις
οι άνθρωποι είναι αρκετά έξυπνοι και ευρηματικοί
για να λύσουν τα προβλήματα της ζωής τους, αλλά
μπορεί να μπλοκάρουν από φόβους, σκέψεις και
αναμνήσεις που αποτελούν εμπόδια. 

Μέσα από την ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος
αναπτύσσει μια ειλικρινή και προσωπική κατανόη-
ση του ποιος είναι, ενώ παράλληλα αποκτά διορα-
τικότητα, κατανόηση, αποδοχή, και βελτιώνει τις
διαπροσωπικές του δεξιότητες. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η πρώτη εκδήλωσή τους εμφανίζεται
έπειτα από έντονο στρες και 
οι εξάρσεις τους συνδέονται σχεδόν
πάντα με ψυχολογική επιβάρυνση

Ο φόβος της υποτροπής
Στην ψυχοθεραπεία, οι θεραπευόμενοι μα-
θαίνουν να αναγνωρίζουν αυτά τα εμπόδια
και να ανακαλύπτουν τι πρέπει να κάνουν για
να τα ξεπεράσουν. Επίσης ανακαλύπτουν
ποιες σκέψεις κάνουν που δεν είναι χρήσι-
μες, ακόμη και πολλές φορές μη ρεαλιστι-
κές. Όπως, για παράδειγμα, ο φόβος της υπο-
τροπής στα αυτοάνοσα νοσήματα που απαιτεί
ειδική εκπαίδευση από τον ψυχοθεραπευτή.
Πολύ σημαντική είναι επίσης η εξερεύνηση
εμπειριών του παρελθόντος που πραγματο-
ποιείται ως μέρος της θεραπείας. Με τον τρό-
πο αυτό ο θεραπευόμενος μπορεί από τη μία
πλευρά να κατανοήσει τις παρούσες ψυχο-
λογικές του δυσκολίες μέσα από βιώματα και
εμπειρίες του παρελθόντος και από την άλλη
να βοηθηθεί να απορρίψει δεσμούς της προ-
ηγούμενης εμπειρίας για να ζήσει πληρέστε-
ρα στο παρόν», τονίζει η ειδικός.

Α Υ Τ Ο Α Ν Ο Σ Α

Ο ρόλος της ψυχοθεραπείας

Στρατηγούλα Παρασκευοπούλου,
ψυχολόγος της Ελληνικής
Εταιρείας Αντιρευματικού 
Αγώνα ΕΛΕΑΝΑ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η πίεση της μέρας δεν θα σας αφήσει να βρε-
θείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως,
μάλιστα, να γίνουν κάποιες ανατροπές σε με-
ρικά από τα σχέδιά σας, ή να χρειαστεί να αλ-
λάξετε το καθημερινό σας πρόγραμμα, λόγω
ενός γεγονότος. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μάλλον οι διακοπές των εορτών δεν ήταν
αρκετές για να ξεκουραστείτε, οπότε θα πρέ-
πει να ρίξετε λίγο τους τόνους. Μην κάνετε
σήμερα σημαντικά πράγματα, που δεν θα
μπορέσετε να τα στηρίξετε. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εντάσεις θα προκληθούν με πρόσωπα που
νιώθετε πολύ κοντά, αλλά και η επικοινωνία
σας θα είναι αρκετά προβληματική. Αποφύγε-
τε σήμερα την απρόσεκτη οδήγηση και τα λό-
για που θα σας δημιουργήσουν αντιπαραθέ-
σεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα συμβούν συναισθηματικές αλλα-
γές, θα υπάρξουν οικονομικές απροσεξίες
και γενικότερα θα επικρατήσει ένα γενικευ-
μένο αλαλούμ που θα σας χαλάσει την ηρεμία
σας, αν βέβαια διαθέτετε, μετά την ένταση
των εορτών. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
θα σας ανοίξει το κεφάλαιο «προσωπικές
σχέσεις». Βέβαια, η μέρα δεν ενδείκνυται
για μεγαλεπήβολα σχέδια, αλλά ούτε για
συμφωνίες που αντέχουν στον χρόνο, όσο
και να έχετε καλή διάθεση για αυτό. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια δύσκολη και κουραστική μέρα, που ίσως
κάποιοι να παίξουν έναν αρνητικό ρόλο στην
προσπάθειά σας για το αντίθετο. Χαλαρώστε
και κάνετε τα απολύτως απαραίτητα, μιας και
η μέρα είναι γεμάτη από ανατροπές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια μέρα έντασης με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Ίσως, μάλιστα, να αναζητήσετε
κάποιες αλήθειες που δεν θα σας δοθούν.
Αποφύγετε να εμπιστεύεστε τους κόλα-
κες, γιατί θα απογοητευτείτε για πολλοστή
φορά. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Κάποιες ανατροπές θα συμβούν στο οικογε-
νειακό σας περιβάλλον, αλλά και στην προσω-
πική σας ζωή. Ίσως, μάλιστα, ο ένας τομέας με
τον άλλο να συνδέονται μεταξύ τους, λόγω κά-
ποιων γεγονότων ή προσώπων, που έχουν αλ-
ληλοεπίδραση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ένα επικοινωνιακό αλαλούμ θα επικρατήσει
σήμερα, με τη συνεννόηση να είναι παντε-
λώς άγνωστη έννοια για εσάς αλλά και για
τα πρόσωπα που θα χρειαστεί να συζητήσετε
μαζί τους κάποια θέματα. Ίσως, μάλιστα, θα
μάθετε κάτι που θα σας ταράξει και θα αλλά-
ξει τα σχέδιά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε αρκετά απορροφημένοι με τη συναι-
σθηματική σας ζωή και έχετε αφήσει στην
άκρη κάποια πολύ σοβαρά θέματα που
αφορούν τα οικονομικά σας. Ίσως, μάλι-
στα, να χρειαστεί να δώσετε ένα σημαντι-
κό ποσόν για αγαπημένο σας πρόσωπο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο
σας κάνει περισσότερο νευρικούς και
μάλλον θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με
ένα ζήτημα που αφορά ένα ακίνητο ή με
μια οικογενειακή σας υπόθεση, που θα
σας προκαλέσει ένταση.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, η Σελήνη στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι, μάλλον θα σας χαλάσει την
ψυχολογία και θα σας προκαλέσει ευαίσθη-
τη υγεία. Προσοχή σήμερα και αύριο σε εχ-
θρικές συμπεριφορές από τους άλλους. 

TΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ31

ΗΣελήνη περνά στο ζώδιο του Υδροχόου, βάζοντας
μια έντονη αναστάτωση στην καθημερινότητά
μας. Η κούραση που προκαλούν οι νέες συνθήκες
στη ζωή μας ίσως να έχουν επιβαρύνει παραπάνω

την ψυχολογία μας. Ο Σταθερός Σταυρός (Ταύρος, Λέων,
Σκορπιός και Υδροχόος) είναι σήμερα οι περισσότερο
προβληματισμένοι με τις υπάρχουσες συνθήκες. Αναλυτικά
για τα δώδεκα ζώδια… 



Ε
ίθισται αυτές τις ημέρες οι δημοσιο-
γράφοι να γράφουμε κατεβατά σχε-
τικά με τις προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης για το νέο έτος, που όλοι

υποδεχόμαστε με την ελπίδα ότι δεν θα είναι
ίδιο με αυτό που έφυγε. Και τούτο γιατί είναι
έμφυτη σε κάθε άνθρωπο η αναζήτηση της ελ-
πίδας και της αισιοδοξίας σε καθετί νέο.

Ωστόσο τα προβλήματα που κληρονόμησε η
νέα χρονιά από αυτή που έφυγε, απαιτούν ρεα-
λισμό και παραγωγικές σκέψεις και προτάσεις. 

Κάθε εξέλιξη για το 2022, οικονομική, πολι-
τική, κοινωνική, επηρεάζεται άμεσα από την
πορεία της πανδημίας. Μοιραία η κυβέρνηση
στρέφει όλες τις προσπάθειες στη διαχείριση
της πανδημίας και στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που προκαλεί και τα οποία είναι αλ-
ληλένδετα μεταξύ τους. Η έλλειψη κοινωνικής
δραστηριότητας επηρεάζει τη λειτουργία της
οικονομίας, καθώς βιώνουμε ένα
ιδιότυπο lockdown. Η δυσλειτουργία της οικο-
νομίας, με τη σειρά της, έχει κοινωνικές, ατομι-
κές αλλά και εντέλει πολιτικές επιπτώσεις!

Τα οικονομικά προβλήματα, όμως, αρχίζουν
να λαμβάνουν άλλη διάσταση, καθώς γίνονται
πιο άμεσα και πιο έντονα για την ελληνική οικο-
γένεια.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει
ορισμένες παραμέτρους της κορονοϊκής καθη-
μερινότητας, όπως τις βιώνει μια μέση τετρα-
μελής ελληνική οικογένεια.

Δηλαδή το καθημερινό κόστος των μασκών,
το οποίο ανά μήνα αποτελεί ένα σημαντικό έξο-

δο, καθώς οι ΚΝ95 κοστίζουν από 0,80 έως 1
ευρώ η μία. Αν υπολογίσει κανείς ότι μια τετρα-
μελής οικογένεια έχει ανάγκη τουλάχιστον από
μια ανάλογη μάσκα την ημέρα, συνολικά 96
έως 120 ευρώ τον μήνα πάνε για μάσκες. Αν
υπολογίσουμε και το κόστος επιπλέον τεστ (7
ευρώ τα rapid και 60 ευρώ τα μοριακά), τότε ο
μισός μισθός ενός εργαζομένου που αμείβεται
με το βασικό ημερομίσθιο πηγαίνει σε ανάλογα
έξοδα. Και αυτό χωρίς να υπολογίσουμε το κό-
στος των αντισηπτικών ή άλλων πρόσθετων
προστατευτικών μέτρων που αναγκάζεται να
λάβει κανείς, όπως το να αποφύγει, επί παρα-
δείγματι, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε
ώρες αιχμής.

Όλα αυτά συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα
που το πορτοφόλι του μέσου Έλληνα εργαζό-
μενου δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει. 

Πρόκειται για μια ζοφερή πραγματικότητα, η
οποία, σε συνδυασμό με τη δυσθεώρητη ακρί-
βεια σε ενέργεια, καύσιμα και είδη πρώτης
ανάγκης, θα οδηγήσει σίγουρα σε μεγάλο κοι-
νωνικό πρόβλημα, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος
να εξελιχθεί και σε πολιτικό πρόβλημα.

Πολύ περισσότερο αν συνδυαστεί με την
απουσία γενναίων μέτρων την περίοδο των
εορτών, τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά την παρά-
νομη λειτουργία ορισμένων κέντρων διασκέ-
δασης. Και για να εξηγούμαι: Η νεολαία γνώρι-
ζε από την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς
ποια κέντρα θα λειτουργούσαν και υπό ποιες
συνθήκες. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά
ιδιοκτήτη κέντρου σε γιο φίλου ότι θα βάλει το

μπουκάλι στις 5.000 ευρώ και όσοι μαζευτούν.
Και αυτό με το σκεπτικό ότι θα βγάλει τα σπα-
σμένα ενός προστίμου της τάξεως των 5.000
ευρώ αλλά και το κλείσιμο 15 ημερών, σε μια
περίοδο που δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία
των κέντρων διασκέδασης.

Για δείτε το πιο πρακτικά. Αν ο εν λόγω ιδιο-
κτήτης ξενυχτάδικου ήταν υπερβολικός και το
μπουκάλι κόστιζε 1.000 ευρώ ανά τέσσερα άτο-
μα, ο «κύριος» που συνέλαβαν στο Μπουρνάζι
με τα 400 άτομα, σημαίνει ότι εισέπραξε το λι-
γότερο 100.000 ευρώ.

Αν έχεις εισπράξει 100.000 ευρώ σε ένα βρά-
δυ, αντικειμενικά δεν σε πειράζει να πληρώ-
σεις και 5.000 ευρώ ως πρόστιμο. Επίσης δεν
σε νοιάζει αν θα σου κλείσουν το μαγαζί έως τις
15 Ιανουαρίου, γιατί απλά ξέρεις -το λένε όλα τα
κανάλια- ότι τα κρούσματα μέρα με τη μέρα θα
αυξάνονται και κατά συνέπεια τα κέντρα δια-
σκέδασης θα είναι ούτως ή άλλως κλειστά! Αρ-
παχτή το λένε αυτό στην πιάτσα…

Η κυβέρνηση, λοιπόν, θα πρέπει να επανεξε-
τάσει ορισμένες αποφάσεις τώρα. Και σε ό,τι
αφορά την επιβάρυνση των νοικοκυριών και σε
ό,τι αφορά τις ποινές όσων παρανομούν, θέτον-
τας σε κίνδυνο το σύνολο της κοινωνίας.

Γιατί αν η ποινή για τον καταστηματάρχη ήταν
η αφαίρεση της άδειας για ένα εξάμηνο ή η ποι-
νή ήταν με το κεφάλι όσων συνελάμβαναν, τότε
τα πράγματα θα ήταν και αλλιώς και πιο δίκαια.

Και το αίσθημα δικαίου πρέπει να μην αμφι-
σβητείται, κυρίως σε δύσκολες περιόδους
όπως αυτή που βιώνουμε. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Με στόχο το αίσθημα δικαίου

Η ελληνική
κυβέρνηση
οφείλει να
εξετάσει
ορισμένες
παραμέτρους 
της κορονοϊκής
καθημερινότητας,
όπως τις βιώνει
μια μέση
τετραμελής
ελληνική
οικογένεια
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