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Άγκυρα έχει επιλέξει ως τελευταία πτυχή των
διεκδικήσεων και της επεκτατικής ρητορικής
της σε βάρος της χώρας μας να στοχοποιήσει

τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Προκύπτει από τις
εμπρηστικές δηλώσεις του τελευταίου διαστήματος
των Χουλούσι Ακάρ και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως
τις ανέδειξε με πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ η «Political»,
αλλά και από τον σχεδιασμό τόσο των διπλωματικών
ενεργειών στο εγγύς μέλλον όσο και των κινήσεων στο
στρατιωτικό σκέλος. Επ’ αυτού δεν είναι τυχαίο και το
επικοινωνιακό πυροτέχνημα των… κολυμβητών της
τουρκικής πολεμικής ακαδημίας. 

Τη νέα διάσταση των τουρκικών προκλήσεων την
παρακολουθούν με προσοχή στη Βασιλίσσης Σοφίας
και στη Μεσογείων, όπως βέβαια και στο Μαξίμου. Κι
αυτά που λένε τώρα οι Τούρκοι, προσπαθούν να τα
συνδέσουν με τις διπλωματικές κινήσεις του περα-

σμένου χρόνου, τα όσα διημείφθησαν στις συζητή-
σεις Μητσοτάκη - Ερντογάν αλλά και Δένδια - Τσα-
βούσογλου και την προοπτική της προσφυγής των
δυο χωρών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τι
επιδιώκει λοιπόν η Άγκυρα; Να «πατήσει» πάνω στη
διάθεση της Αθήνας για σχέσεις καλής γειτονίας και
επίλυσης των διαφορών και να στήσει παγίδες στις
θαλάσσιες ζώνες, είτε αφορούν τη νησιωτική υφα-
λοκρηπίδα είτε τη χάραξη της ελληνικής ΑΟΖ στο Αι-
γαίο. 

Με άλλα λόγια, η Τουρκία επιδιώκει να αποσυντονί-
σει τη σταθερή γραμμή της ελληνικής εξωτερικής πο-
λιτικής, με «δόλωμα» την αποδοχή της πάγιας ελληνι-
κής θέσης ότι υπάρχει μία και μόνη διαφορά για να συ-
ζητηθεί στη Χάγη, αυτή των θαλασσίων ζωνών, της
υφαλοκρηπίδας των νησιών και της ΑΟΖ. Στο σκεπτικό
των Τούρκων αξιωματούχων, όπως τουλάχιστον εκτι-

μούν έμπειροι αναλυτές της γεωπολιτικής, είναι να
επικεντρωθεί από τώρα η συζήτηση στα νησιά, να δια-
τηρηθεί στον «αφρό» το ζήτημα της αποστρατιωτικο-
ποίησής τους, να επανέλθει με κάποιον τρόπο το θέμα
της κυριαρχίας -χωρίς πιθανότητα επιτυχίας αλλά «λέ-
γε, λέγε, πάντα κάτι μένει»- και επί της ουσίας της επή-
ρειας, και μετά πάμε να λύσουμε τη μόνη διαφορά στο
Διεθνές Δικαστήριο, με διαμορφωμένη μια κατάσταση
στα μέτρα της Τουρκίας. 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τη δικαιοδοσία της Χά-
γης δεν την έχει αναγνωρίσει η Τουρκία και την έχει
αναγνωρίσει η Ελλάδα, με πρόνοια, όμως, όπως πρό-
σφατα υπενθύμισε και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Πρ. Παυλόπουλος, αυτή να μην υπεισέρχεται σε
θέματα στενού πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας, όπως
είναι η εδαφική εθνική ακεραιότητα, ο εναέριος χώρος
κ.λπ.
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Τ
ο πρώτο κουδούνι των σχολείων
για το 2022 θα χτυπήσει κανονι-
κά στις 10 Ιανουαρίου, καθώς η
κυβέρνηση ακολουθεί το μοντέ-

λο της Ευρώπης -διά ζώσης εκπαίδευση-
στηρίζοντας τις αποφάσεις της σε τέσσε-
ρις άξονες.

Η «ακτινογραφία» της παραλλαγής
Όμικρον δείχνει ότι πρόκειται για έναν
υπερμεταδοτικό ιό που εκτοξεύει τον
αριθμό των κρουσμάτων, ωστόσο δεν
προκαλεί βαριές νοσήσεις στα παιδιά και
τους εμβολιασμένους. 

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη εξη-
γούν ότι τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον
είναι πιο προστατευμένα, δεδομένου ότι
τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες φο-
ρώντας υποχρεωτικά μάσκα, ενώ με το
αυξημένο testing επιτυγχάνεται αποδοτι-
κότερη ιχνηλάτηση.

Επίσης, κοινωνικοί και ψυχολογικοί λό-
γοι επιτάσσουν την επιστροφή των παι-
διών μετά τις διακοπές των γιορτών στη
φυσική τάξη, καθώς, όπως επισημαίνει η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δεν
μπορεί να αντικατασταθεί η επικοινωνία
μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι δεν υπάρχει χώρα στην Ευ-
ρώπη που να καθυστερεί το άνοιγμα των
σχολείων. Στη Γαλλία οι μαθητές επέστρε-
ψαν ήδη στις σχολικές αίθουσες, το ίδιο
και στη Γερμανία και την Ουγγαρία, ενώ η
ίδια πολιτική ακολουθείται και στις υπό-
λοιπες χώρες της Ευρώπης.

Yγειονομικά πρωτόκολλα
Η συνολική εικόνα δείχνει ότι τα σχο-

λεία ανοίγουν κανονικά και διά ζώσης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση: στη Γερμανία
(3/1), στη Γαλλία (3/1), στην Ισπανία (10/1),
στην Ουγγαρία (3/1), στη Βουλγαρία (4/1),
στη Λετονία (5/1), στην Ιρλανδία (6/1), στο
Λουξεμβούργο (9/1), στην Εσθονία (10/1),
στην Ιταλία (10/1), στην Ολλανδία (10/1),
στη Φινλανδία (10/1), στο Βέλγιο (10/1), στη
Σλοβακία (10/1), στην Πολωνία (10/1), στη
Μάλτα (10/1), στην Κύπρο (10/1), καθώς
επίσης σε Κροατία, Λιθουανία, Σουηδία,
Τσεχία και Ρουμανία.

Καθώς τα σχολεία ξανανοίγουν τις πόρ-
τες τους, οι μαθητές επιστρέφουν με δια-

φορετικά από χώρα σε χώρα πρωτόκολλα
στις τάξεις, τα οποία ωστόσο παρουσιά-
ζουν πολλές ομοιότητες. Στη χώρα μας έως
και το Σάββατο 8 Ιανουαρίου μαθητές όλων
των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, κα-
θώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί
προμηθεύονται 5 δωρεάν αυτοδιαγνωστι-
κά self tests από τα φαρμακεία, προκειμέ-
νου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των
δύο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουρ-
γίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουα-
ρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.

Στο Βέλγιο τα μέτρα περιλαμβάνουν την
υποχρεωτική μάσκα, ενώ στη Γαλλία θα
διακόπτονται τα μαθήματα σε ένα τμήμα,
αν βρεθούν θετικοί τρεις μαθητές. Και στη
Γερμανία είναι υποχρεωτική η μάσκα με
καθημερινά (δωρεάν) τεστ την πρώτη
εβδομάδα μετά τις διακοπές, ενώ από την
επομένη επιστρέφουν στα τρία τεστ. Στην
Ιταλία ισχύουν επίσης υποχρεωτικά η μά-
σκα και το τεστ πριν από την επιστροφή
στα σχολεία, ενώ στην Ολλανδία προβλέ-
πεται τεστ δύο φορές την εβδομάδα σε

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση.

Στα θρανία με οδηγό την Ευρώπη

Το σκεπτικό της κυβέρνησης
ενισχύει το γεγονός ότι 
κανένα κράτος της ΕΕ 
καθυστέρησε το άνοιγμα 
των σχολείων

Συμφώνησαν ότι... διαφωνούν η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας και τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων και καθη-
γητών σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων και τα
μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, κατά τις συναντήσεις
που είχαν χθες. Τόσο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος
(ΔΟΕ) όσο και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευ-
σης (ΟΛΜΕ) επανέλαβαν τα αιτήματά τους, τα οποία είχαν
περιγράψει στην «Political», περί μείωσης του ποσοστού
των μαθητών που απαιτείται (50% συν 1) για την αναστολή της
λειτουργίας ενός τμήματος και προμήθειας δωρεάν rapid
test, αντί για self, για εμβολιασμένους και μη μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κερα-
μέως επέμεινε στις θέσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας
ότι «έχουν ήδη ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις».
Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ χαρακτήρισαν διχαστικό
το μέτρο να επιβαρύνονται οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί
με τα έξοδα για rapid και self test, με την ηγεσία του υπουρ-

γείου να απαντά ότι πρόκειται για «προσωπική επιλογή ο μη
εμβολιασμός κατά του κορονοϊού». Αναφορικά με την τη-
λεκπαίδευση, η υπουργός τόνισε ότι εξακολουθεί να ισχύει
η σύμβαση με την εταιρεία Cisco και θα εφαρμοστεί, εφόσον
κριθεί αναγκαίο, παρά το γεγονός ότι έχουν προκύψει ζητή-
ματα, σύμφωνα με έκθεση της Αρχής Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων, που πρέπει να επιλυθούν. Κατά τη συνάν-
τηση με την ΟΛΜΕ, η κυρία Κεραμέως ενημέρωσε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο ότι θα προσληφθούν επιπλέον μόνιμοι εκ-
παιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εντός
του 2022, ενώ ανακοίνωσε ότι άμεσα θα ληφθούν μέτρα για
την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Την ίδια ώρα, να
διανέμονται δύο δωρεάν self tests την εβδομάδα και στους
καθηγητές των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ζήτησε και το συνδι-
καλιστικό όργανο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Εύη Πανταζοπούλου

Δωρεάν self test
Έως το Σάββατο μπορούν να προμη-
θεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία
τα πέντε self tests εμβολιασμένοι
και μη μαθητές και εμβολιασμένοι
εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις
ανάγκες ελέγχου από τις 10 Ιανουα-
ρίου, οπότε επαναλειτουργούν τα
σχολεία, έως και τις 21 Ιανουαρίου.
Κατά την πρώτη εβδομάδα μαθητές
και εκπαιδευτικοί θα υποβληθούν σε
self test έως και 24 ώρες πριν από
την προσέλευση της Δευτέρας, της
Τρίτης και της Παρασκευής. Εκπαι-
δευτικοί που δεν είναι εμβολιασμέ-
νοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν
δύο rapid και ένα self test με δικά
τους έξοδα την πρώτη εβδομάδα λει-
τουργίας των σχολείων. 

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Δεν τα βρήκαν Κεραμέως και εκπαιδευτικοί 
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Μπλέξιμο για τον χρόνο 
αλλά και τον τρόπο των
εκλογών των προεδρείων
των Δημοτικών Συμβουλίων

Μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού
από πολλές απόψεις πραγματοποιεί ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στον ακριτικό Άγιο Ευστράτιο και τη Λήμνο
ανήμερα τα Θεοφάνια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί
στην τελετή αγιασμού των υδάτων στον
Άγιο Ευστράτιο των 270 κατοίκων, όπου θα
παρακολουθήσει τη δοξολογία που θα τε-
λεστεί από τον μητροπολίτη Λήμνου και
Αγίου Ευστρατίου Ιερόθεο, έναν ιεράρχη
που έχει στηρίξει όσο λίγοι τους εμβολια-
σμούς κατά του κορονοϊού και δεν έχει δι-
στάσει να καλέσει τους ανεμβολίαστους ιε-
ρείς, όταν εκείνος ιερουργεί, να παραμέ-
νουν καλύτερα σπίτι τους. 

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συ-

ναντηθεί με τη δήμαρχο Μαρία Κακαλή και
θα επισκεφθεί το Μουσείο Δημοκρατίας
αποτίνοντας φόρο τιμής στους πολιτικούς
εξόριστους που βρέθηκαν στο νησί σε σκο-
τεινές εποχές για τη Δημοκρατία μας, κα-
θώς και τη Μαράσλειο Σχολή.

Ο κ. Μητσοτάκης ακολούθως θα μεταβεί
στη Λήμνο προκειμένου να βρεθεί κοντά
στους τοπικούς άρχοντες αλλά και στους
πολίτες του νησιού. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το
Οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Λήμνου και στη συνέχεια αναμένεται να
βρεθεί στις εγκαταστάσεις της Πολεμικής
Αεροπορίας.

Η επίσκεψη αυτή θεωρείται υψηλού
συμβολισμού, γιατί γίνεται την ώρα που η

τουρκική προκλητικότητα δεν λέει να κο-
πάσει αλλά και η μετάλλαξη Όμικρον σα-
ρώνει τη χώρα. 

Ο κ. Μητσοτάκης, κοιτάζοντας τα απέ-
ναντι παράλια, αναμένεται να στείλει μήνυ-
μα στην Τουρκία από την ακριτική Λήμνο,
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα εί-
ναι πάντα ανοιχτή στον εποικοδομητικό
διάλογο, υπό την ουσιαστική προϋπόθεση
ότι διεξάγεται με πλήρη σεβασμό στο διε-
θνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Όσον
αφορά τα της πανδημίας, από τα νησιά του
Βόρειου Αιγαίου η Λήμνος είναι πρωτα-
θλήτρια στους εμβολιασμούς, ενώ και τα
κρούσματα κορονοϊού κυμαίνονται σε αρ-
κετά χαμηλά επίπεδα. 

Επισκέψεις υψηλού συμβολισμού από Μητσοτάκη τα Θεοφάνια

Του Δημήτρη Δημακόπουλου

Ο
ι πιο σημαντικές συνεδριάσεις
των Δημοτικών Συμβουλίων
ήταν πάντα οι δημαιρεσίες που
γίνονται στη μέση της δημοτι-

κής θητείας, καθώς συνήθως σηματοδο-
τούσαν και τα προβλήματα που θα είχαν -ή
όχι- οι δήμαρχοι στο δεύτερο μισό της θη-
τείας τους οδεύοντας προς τις εκλογές. Οι
φετινές δημαιρεσίες όμως μπορούν σίγου-
ρα να χαρακτηριστούν οι πιο επεισοδιακές
και ταλαιπωρημένες στη σύγχρονη ιστορία
της Αυτοδιοίκησης προτού ακόμη γίνουν,
καθώς «μπλέχτηκαν» τόσο ως προς το πότε
θα γίνουν λόγω Κλεισθένη και των αλλα-
γών του όσο και ως προς το πώς θα γίνουν
λόγω κορονοϊού!

Καταρχάς, για τους λιγότερο μυημένους,
οι δημαιρεσίες αφορούν την εκλογή των
προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων,
που πλέον δεν έχουν και πολύ μεγάλη ίν-
τριγκα, από τότε που ο νόμος προβλέπει ότι
ο πρόεδρος εκλέγεται υποχρεωτικά από τη
διοικούσα παράταξη. Ο νόμος προβλέπει
βέβαια και ότι οι δημαιρεσίες πραγματο-
ποιούνται ακριβώς στη μέση της θητείας,
είτε αυτή ήταν τέσσερα χρόνια, είτε πέντε,
είτε (για μία φορά) τριάμισι χρόνια. Εδώ
προέκυψε και το πρώτο μπλέξιμο στις φε-
τινές δημαιρεσίες, καθώς, σύμφωνα με τον
νόμο, οι εκλογές έπρεπε να έχουν γίνει στις
αρχές Σεπτεμβρίου, όμως επειδή η θητεία
άλλαξε με τον νέο εκλογικό νόμο για την
Αυτοδιοίκηση, κρίθηκε σκόπιμο να μετα-
φερθούν για το πρώτο Σαββατοκύριακο

του 2022, γεγονός που δημιούργησε ένα
θέμα με την παράταση των θητειών των πα-
λιών προεδρείων. Αυτό ξεπεράστηκε με
εγκύκλιο, αν και κάποιοι δήμοι (μεταξύ αυ-
τών και ο Δήμος Αθηναίων) έκαναν το
«τρικ» της παραίτησης του προέδρου, έτσι
ώστε να κάνουν υποχρεωτικά δημαιρεσίες
νωρίτερα. 

Κομφούζιο με την εγκύκλιο
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο λοιπόν, οι

δημαιρεσίες θα έπρεπε να γίνουν στις 2 Ια-
νουαρίου, γεγονός που προκάλεσε νέες
αντιδράσεις από τους δημάρχους, καθώς
θα δυσκολεύονταν να κάνουν απαρτίες τη
δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς, κι έτσι
ακολούθησε νέα εγκύκλιος που μετέφερε
την ημερομηνία για την ερχόμενη Κυριακή

9 Ιανουαρίου. Αλλά η ταλαιπωρία δεν τελεί-
ωσε εκεί, καθώς αυτή η ημερομηνία βρί-
σκεται εν μέσω της μεγαλύτερης κορύφω-
σης της πανδημίας Covid-19, οπότε κορυ-
φώνονται και οι αντιπαραθέσεις για το πώς
θα γίνουν οι διαδικασίες. Θα γίνουν διά ζώ-
σης, όπως προβλέπεται και συνηθίζεται,
καθώς η ψηφοφορία είναι μυστική; Θα γί-
νουν με τηλεδιάσκεψη ή υβριδικά, όπως
γίνονταν οι περισσότερες συνεδριάσεις τον
τελευταίο καιρό; Αλλά σε αυτή την περί-
πτωση πώς θα γίνει η διαδικασία εκλογής; 

Αντιδράσεις από παντού 
Οι αντιδράσεις είναι πολλές, καθώς οι

περισσότερες δημοτικές αρχές, θέλοντας
να τηρήσουν το γράμμα του νόμου, έστει-
λαν προσκλήσεις για διά ζώσης συνεδριά-

σεις. Όμως ακόμη και οι παρατάξεις της
αντιπολίτευσης, που σθεναρά ζητούσαν να
γίνονται οι συνεδριάσεις με φυσική πα-
ρουσία, τώρα εκφράζουν τον φόβο τους
λόγω της έξαρσης της πανδημίας, ενώ αν-
τιδράσεις αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι και
μέσα στις παρατάξεις τους.

Στο ζήτημα έδωσε πολιτικό χρώμα η
γραμματέας της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία
Λιακούλη, καταλογίζοντας ευθύνες στο
ΥΠΕΣ: «Για ποιον λόγο αποφασίστηκε η διε-
ξαγωγή των εν λόγω δημαιρεσιών με φυσι-
κή παρουσία χιλιάδων αιρετών όλης της χώ-
ρας, τη στιγμή που η ικανότητα της υπερμε-
τάδοσης της μετάλλαξης “Ο” είναι γεγονός
και οι επιστήμονες δυστυχώς ακόμη δεν
γνωρίζουν πόσο σοβαρό είναι τελικά το νέο
πανδημικό κύμα; Πώς σκοπεύει το υπουρ-
γείο Εσωτερικών να διαφυλάξει την υγεία
των παρευρισκομένων, οι οποίοι καλούνται
να παραμείνουν σε κλειστό χώρο για πολλές
ώρες με μεγάλο κίνδυνο διασποράς του κο-
ρονοϊού;». Επίσης, διερωτάται γιατί δεν
αξιοποιείται η πλατφόρμα ΖΕΥΣ. 

Ωστόσο, από το υπουργείο το αν θα γί-
νουν ή όχι διά ζώσης διαδικασίες έχει αφε-
θεί στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών
αρχών, οπότε...

Εν μέσω Κλεισθένη και  Όμικρον
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«Η κυβέρνηση συνειδητά θέτει 
σε κίνδυνο την υγεία μαθητών,
εκπαιδευτικών και της
κοινωνίας», αναφέρει η
ανακοίνωση της Κουμουνδούρου

Δέσμη μέτρων
από το ΚΙΝΑΛ 
για άνοιγμα 
με ασφάλεια

Επαναξιολόγηση των μέτρων για
το άνοιγμα των σχολείων ζητά το
Κίνημα Αλλαγής, σε μια προσπά-
θεια να δημιουργηθεί ακόμη μεγα-
λύτερο πλέγμα ασφαλείας για τους
μαθητές. Στη Χαριλάου Τρικούπη
δεν διαφωνούν με το άνοιγμα των
σχολείων, καθώς, όπως λένε, είναι
σεβαστές οι αποφάσεις της αρμό-
διας επιτροπής, ωστόσο σημει-
ώνουν πως «αφουγκραζόμαστε
και τις επιφυλάξεις μελών της επι-
στημονικής κοινότητας για την
αναγκαιότητα περισσότερων και
κατάλληλων μέτρων για την υγεία
μαθητών και εκπαιδευτικών όσο
και για την ακώλυτη λειτουργία της
εκπαίδευσης». Δεν λείπουν όμως
οι κριτικές επισημάνσεις για τους
κυβερνητικούς χειρισμούς, κα-
θώς, όπως λένε, η κυβέρνηση
«ακροβατεί μεταξύ της λήψης ου-
σιαστικών μέτρων προστασίας και
το πολιτικό κόστος». 

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουν
σειρά προτάσεων που θα συμβά-
λουν στον περιορισμό του ιού. Ειδι-
κότερα προτείνουν:

• Να μειωθεί δραστικά το ποσο-
στό των κρουσμάτων (50% των μα-
θητών) που απαιτείται σήμερα για
να κλείσει ένα τμήμα, με την ανα-
γκαία αλλαγή των πρωτοκόλλων.

• Να αυξηθεί η εκ περιτροπής δι-
δασκαλία, όπως συμβαίνει ήδη σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

• Να προετοιμαστεί η τηλεκπαί-
δευση.

• Τα rapid tests να γίνονται στα
σχολεία από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

• Να αναληφθούν από τα αρμό-
δια υπουργεία πρωτοβουλίες ενη-
μέρωσης των μαθητών γυμνασίων
και λυκείων για την αναγκαιότητα
του εμβολιασμού.

•  Τα μέτρα να ισχύουν για όλες
τις δομές της εκπαίδευσης, όπως
φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί
κ.λπ.

•  Να δίνονται στοιχεία καθημε-
ρινά για τον αριθμό των κρουσμά-
των στα σχολεία και για τα λειτουρ-
γικά προβλήματα που δημιουρ-
γούνται.

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Η
υπόθεση ανοίγματος των σχο-
λείων την προσεχή Δευτέρα
έχει ξεσηκώσει θύελλα αντι-
δράσεων στην αξιωματική αν-

τιπολίτευση. «Δεν λαμβάνουν υπόψη τους
τίποτε. Ούτε τους επιστήμονες, ούτε το τι
πράττουν άλλες χώρες, ούτε φυσικά εμάς
που έχουμε καταθέσει σοβαρές προτάσεις
εδώ και καιρό», αναφέρουν χαρακτηριστι-
κά πηγές της Κουμουνδούρου, σχολιάζον-
τας την απόφαση της κυβέρνησης να ανοί-
ξει τα σχολεία με κοντά 60.000 κρούσματα.

Θέση ενάντια στην απόφαση αυτή πήρε
επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα της Τρίτης
αμέσως μετά τις δηλώσεις Κεραμέως -
Πλεύρη, καθώς και ο ίδιος ο Τσίπρας με ένα
tweet εμπνευσμένο από το «Don’t look up»,
τη νέα ταινία του Netflix: «Στην περίπτωση
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το #dontloo-
kup θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί
σε “don’t look at the cases”... Με 50.000
κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακρι-
βώς έκλεισαν. Και ο Θεός βοηθός...».

«Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή»
Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι

δριμεία, επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη λύ-

ση είναι η πολιτική αλλαγή, στέλνοντας έτσι
μήνυμα πως το αίτημα για εκλογές υποστη-
ρίζεται σθεναρά. Το γραφείο Τύπου της
Κουμουνδούρου επεσήμανε σε σχετική
ανακοίνωση ότι η κυβέρνηση συνειδητά
θέτει σε κίνδυνο την υγεία μαθητών, εκπαι-
δευτικών και της κοινωνίας, ανοίγοντας τα
σχολεία έτσι ακριβώς όπως τα έκλεισε:

«Οι αποφάσεις της κυβέρνησης θα μετα-
τρέψουν τα σχολεία εκ νέου σε χώρους
υπερμετάδοσης και θα μεταφέρουν τον ιό
μέσα στα σπίτια, σε γονείς και ηλικιωμέ-
νους. Ούτε καν το επικίνδυνο πρωτόκολλο
του 50%+1 αναθεωρούν, ένα πρωτόκολλο
που, όπως αποκαλύφθηκε, δεν ήταν ποτέ
εισήγηση της επιτροπής των επιστημόνων
αλλά κυβερνητική απόφαση. Επιμένουμε
ότι τα σχολεία οφείλουν να λειτουργήσουν
με ασφάλεια, κάτι που σημαίνει λιγότερα
παιδιά ανά τμήμα και διαφορετικό πρωτό-
κολλο από το εντελώς ανεπαρκές για την
κρισιμότητα της κατάστασης που ανακοι-
νώθηκε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνει-
δητά θέτει σε κίνδυνο την υγεία μαθητών,
εκπαιδευτικών και άρα συνολικά της κοι-
νωνίας. Δεν έλαβαν ούτε αυτήν τη φορά
υπόψη τους τα μέτρα που έγκαιρα πρότεινε

ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Μόνη
λύση, η πολιτική αλλαγή».

«Σε 3,5 μήνες λειτουργίας των σχολείων
είχαμε πάνω από 100.000 κρούσματα σε
μαθητές. Μόλις χθες -και με κλειστά σχο-
λεία- σχεδόν 8.000 από τα 50.000 κρού-
σματα ήταν σε παιδιά που μεταφέρουν τον
ιό στους γονείς και τους παππούδες μέσα
στα σπίτια. Με αυτά τα δεδομένα και με την
υπερμεταδοτική μετάλλαξη “Ο” να επελαύ-
νει, η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία όπως
ακριβώς έκλεισαν. Δεν αλλάζει καν το εγ-
κληματικό πρωτόκολλο 50%+1, που επιστή-
μονες της επιτροπής καταγγέλλουν πως
αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης και όχι
εισήγησή τους και το οποίο δεν εφαρμόζε-
ται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα», επι-
σημαίνει η Κουμουνδούρου.

Στα κάγκελα των...
σχολείων ο ΣΥΡΙΖΑ
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Του Ηλία Παλιαλέξη

Η
πρόληψη, η προσαρμογή στις
συνέπειες της κλιματικής αλ-
λαγής, καθώς επίσης και η συ-
νολική αποκατάσταση, βιώσι-

μη διαχείριση και προστασία του περιβάλ-
λοντος βρίσκονται στον πυρήνα των πολι-
τικών του ΥΠΕΝ για τη χρονιά που δια-
νύουμε. Άμεσα προχωρούν οι καθαρισμοί
και τα αντιπυρικά έργα των δασών με χρημα-
τοδότηση 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης με σκοπό την ενίσχυση της πυροπρο-
στασίας. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς: «Η
πρόληψη και η βιώσιμη διαχείριση είναι το
κλειδί και γι’ αυτό συνεργαζόμαστε στενά με
όλα τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου
να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη φύση,
τα οικοσυστήματα και τα είδη που φιλοξενούν.
Κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστα-
σίας της βιοποικιλότητας είναι μια μικρή νίκη
απέναντι στην κλιματική κρίση».

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων
Όσον αφορά τη θωράκιση απέναντι στην

κλιματική κρίση, σε εξέλιξη βρίσκεται το
Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων ύψους 200
εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση 200.000
στρεμμάτων σε πολλά υποβαθμισμένα δασι-
κά οικοσυστήματα στην Ελλάδα φυτεύοντας
20 εκατομμύρια δέντρα, τοπικών ελληνικών
ποικιλιών αργής καύσης, και εκτιμάται ότι θα
ολοκληρωθεί έως το 2025.

Αποκατάσταση δασικών εκτάσεων
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση κα-

μένων δασικών εκτάσεων, ενώ ώθηση στις
προσπάθειες δίνει ο θεσμός του Αναδόχου
Αποκατάστασης και Αναδάσωσης Εκτάσεων
που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν
κηρυχθεί αναδασωτέες, καθώς χρηματοδοτεί
την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση
των έργων. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ήδη ολο-
κληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ όλα τα αντιδια-
βρωτικά έργα στη βόρεια Εύβοια και τώρα
υλοποιούνται τα αντιπλημμυρικά.

Δασικοί χάρτες
Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των δασικών

χαρτών στο σύνολο της ελληνικής επικράτει-
ας, εξαιρουμένων των εκτάσεων που αφο-
ρούν σχέδια πόλης και οικισμούς καθώς και
λοιπές υπό εκκρεμότητα υπαγωγής σε πολε-
οδομικές διατάξεις. Μάλιστα, έγινε αποδοχή
της ομόφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού
Συμβουλίου Δασών σύμφωνα με την
οποία: εκτάσεις που στο παρελθόν είχαν
αγροτικό χαρακτήρα, στις οποίες λόγω εγκα-
τάλειψης αναπτύχθηκαν ασπάλαθοι και φρυ-
γανώδης βλάστηση, δεν χάνουν τον αγροτικό
χαρακτήρα τους.

Όλυμπος
Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το

οποίο ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο το μυθικό
βουνό του Ολύμπου. Καθορίστηκαν οι ζώνες
προστασίας, οι χρήσεις γης και οι επιτρεπόμε-
νες δραστηριότητες. Παράλληλα, προχωρούν
οι απαιτούμενες ενέργειες με τη συγκρότηση
τριμερούς επιτροπής ΥΠΠΟΑ, ΥΠΕΝ και ΟΦΥ-
ΠΕΚΑ για τον έλεγχο φακέλου υποψηφιότη-
τας συμπερίληψης της ευρύτερης περιοχής
του Ολύμπου στον Κατάλογο με τα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

ΟΦΥΠΕΚΑ
Ολοκληρώθηκε η σύσταση του Οργανισμού

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλ-
λαγής που θα ασκεί τη διαχείριση των προ-
στατευόμενων περιοχών της χώρας και θα
υλοποιεί δράσεις για τη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής. Έχουν ενσωματωθεί οι πρώτοι
7 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Πε-
ριοχών στον οργανισμό.

Ειδικές μελέτες
Σε διαβούλευση βρίσκονται οι Ειδικές Πε-

ριβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές της
ανατολικής Κρήτης, της ανατολικής Μακεδο-
νίας και της νότιας Πελοποννήσου. Το έργο

έχει ως στόχο να προσφέρει ένα σαφές πλαί-
σιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθ-
μισμένων ζωνών προστασίας στις 446 περιο-
χές Natura 2000. Παράλληλα, θα θέσει όρους
και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην
άσκηση δραστηριοτήτων με πολλαπλά οφέλη
τόσο ως προς την προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος όσο και προς την ανάπτυξη της
χώρας.

Εθνική στρατηγική για βιοποικιλότητα
Ψηφιακό Κόκκινο Βιβλίο θα καταγράψει

και θα αξιολογήσει την κατάσταση διατήρη-
σης περισσότερων από 10.000 ζώων και το
σύνολο των 7.000 φυτών που συναντώνται απ’
άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα.

Πρωτοβουλίες 
για προστασία της άγριας ζωής 

Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητη-
ριασμένων δολωμάτων για τη μείωση θνησι-
μότητας σημαντικών πτηνών. Υλοποίηση σχε-
δίων δράσης για την προστασία καφέ αρκού-
δας, μεσογειακής φώκιας, ρινοδέλφινου και
άλλων ειδών. Κατασκευή ειδικών περασμά-
των για την αποτροπή θανάτωσης ζώων από
διερχόμενα οχήματα. Μέτρα μείωσης θνησι-
μότητας ειδών ορνιθοπανίδας με μόνωση πυ-
λώνων και τοποθέτηση σήμανσης στο δίκτυο

μεταφοράς ενέργειας εντός περιοχών Νatura
2000. Δημιουργία δικτύου χώρων τροφοδο-
σίας αρπακτικών πτηνών. Αντιμετώπιση των
αιτιών της μείωσης του πληθυσμού των με-
λισσών.

Γεωπάρκα
Για πρώτη φορά, το υπουργείο Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας μαζί με τον ΟΦΥΠΕΚΑ
αναλαμβάνει την προστασία και την οικονομι-
κή υποστήριξη των έξι αναγνωρισμένων Ελ-
ληνικών Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO,
την προώθηση των δράσεών τους και την
αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, με
στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη διεθνή αναγνώριση των γε-
ωπάρκων.

Οικοτουρισμός 
Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ

του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, του υπουργείου Τουρισμού, της διαΝΕΟ-
σις και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαμόρ-
φωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ορ-
γάνωσης και Ανάπτυξης του Τουρισμού στις
περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τον
σχεδιασμό σειράς δράσεων που αποσκοπούν
στην ανάδειξή τους. 

Νοσοκομείο άγριων ζώων 
Τέλος, προχωρά η δημιουργία του πρώτου

νοσοκομείου για άγρια ζώα στη Ραπεντώσα
Πεντέλης Αττικής, με τη συνδρομή των ΜΚΟ
που δρουν χρόνια στο πεδίο και εξετάζεται η
προοπτική δημιουργίας δύο μονάδων σε Θεσ-
σαλονίκη και Δωδώνη.

Στόχος του ΥΠΕΝ η προστασία και
η πρόληψη - 50 εκατ. ευρώ για
την ενίσχυση της πυροπροστασίας

Ποια είναι τα…
2022 σχέδια για
το περιβάλλον 



Αφού κόλλησε κι αυτός,
κλάφ’ τα, Χαράλαμπε…

Δέος προκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου,
όπως μαθαίνω, η ειδοποίηση από τον ΕΟΔΥ
ότι ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος
είναι θετικός στον κορονοϊό. Όχι ότι αποτελεί
είδηση να νοσεί κάποιος από τον κορονοϊό.
Αντιθέτως, μάλλον δεν υπάρ-
χει ελληνική οικογένεια
αυτή τη στιγμή που να
μην έχει τουλάχιστον
έναν άνθρωπο με Covid.
Αυτό που τους εντυπω-
σίασε είναι ότι ο κ. Σκέρ-
τσος είναι από τους ελάχι-
στους που ακολουθούν με θρη-
σκευτική ευλάβεια τα υγειονομικά μέτρα και
τους κανόνες, και δεν βγάζει ποτέ μα ποτέ τη
μάσκα σε όλες τις συναντήσεις. «Αφού κόλ-
λησε κι αυτός, κλάφ’ τα, Χαράλαμπε», λέγανε
χθες οι Μαξιμιλιανοί…

Τι σύμπτωση κι αυτή!
Ε, σύμπτωση κι αυτή! Ο πρωθυπουργός Κ.

Μητσοτάκης και ο αρχηγός του ΚΙΝΑΛ επέλεξαν
το ίδιο νησί για τον σημερινό εορτασμό των Φώ-
των: τη Λήμνο! Και εντάξει, να καταλάβω ότι ο
συμβολισμός της παρουσίας ενός αρ-
χηγού στον συγκεκριμένο, πολύ-
παθο από το Προσφυγικό τόπο
δικαιολογεί την επιλογή. Από
την άλλη, φταίω εγώ ο καημέ-
νος να σκεφτώ ότι οι δύο αρχη-
γοί κάνουν ταυτόσημες επιλογές;
Και κάτι ακόμα. Στο ίδιο νησί εί-
ναι. Θα πουν, άραγε, κάτι παρα-
πάνω από τις κλασικές ευχές;
Ο Μητσοτάκης, πάντως, τον
έχει καλέσει για καφέ (πράγμα
επίσης ενδιαφέρον, καθόσον από ό,τι
γνωρίζω δεν επίκειται σύσκεψη των πολιτικών
αρχηγών ή συναντήσεις με όλους), αλλά ο νέος
αρχηγός, μαθαίνω, δεν καλοβλέπει την ιδέα να
περάσει το κατώφλι του Μαξίμου, μη δώσει τρο-
φή για σκέψεις… 
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Τα ιδιωτικά κεφάλαια
παρακάμπτουν τον διαγωνισμό 
Από ιδιωτικά κεφάλαια θα χρηματοδοτηθεί
ο εξοπλισμός τουρνικέ για τα κτίρια τεσσά-
ρων πανεπιστημίων, προκειμένου με αυτόν
τον τρόπο να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που
θα απαιτούνταν αν έπρεπε να γίνει διαγω-
νισμός, οπότε φέξε μου και γλίστρησα, και
βεβαίως να γίνει πιο ασφαλής η είσοδος
των φοιτητών. Πρόκειται για το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ
και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Γιατί ξαφνικά οι συνδικαλιστές
«αγάπησαν» την Κεραμέως 

Έναν απρόσμενο σύμμαχο μαθαίνω ότι είχε η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως στην επιμονή της να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα
τους, παρά το ρίσκο λόγω Όμικρον: τους συνδικα-
λιστές στον χώρο της εκπαίδευσης, που
αφενός δεν γούσταραν την τηλεκπαίδευ-
ση και αφετέρου, και κυριότερο, δεν θέ-
λουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο
παράτασης της σχολικής χρονιάς, όπως
θα συνέβαινε αν είχε υπερισχύσει η
άποψη να καθυστερήσει η επιστροφή των
μαθητών στα θρανία μία ή δύο εβδομάδες.

Η στρατηγική αναβάθμιση 
του Γιάννη Μαστρογεωργίου

Μπορεί η σύντροφός του Αριστοτελία Πελώνη να έχει βγει από το
κάδρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα (αν και παραμένει ανα-

πληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος), αλλά ο
Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι στα πολύ πά-

νω του το τελευταίο διάστημα. Η νέα χρονιά
τον βρίσκει με την «καυτή πατάτα» του
στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον
της χώρας, την οποία θα «μοιραστεί» με

τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Και στους δύο, ο
πρωθυπουργός έχει πολύ μεγάλη εμπιστο-

σύνη και το αποδεικνύει καθημερινά.

Ο
ι πολύ «μυημένοι» γνωρί-
ζουν καλά τη μεγάλη
μπίζνα με τα οικόπεδα
της Εκκλησίας στο Κα-

βούρι και το πλιάτσικο που γίνεται
τα τελευταία χρόνια από διάφορους
επιτήδειους εντός και εκτός των
εκκλησιαστικών κύκλων. Αυτό που
δεν γνωρίζετε και θα αποκαλύψω
σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα συνάντηση φιλόδοξου μη-
τροπολίτη, στο σπίτι κοντού, παλαι-
οπασόκου εκδότου με καταγωγή
από τις Κυκλάδες, ο οποίος στην
πορεία του βίου του έγινε υποστη-
ρικτής του ΣΥΡΙΖΑ και εσχάτως,
από το 2019, νεόκοπος νεοδημο-
κράτης. Η κουβέντα, στην οποία
ήταν παρών και δήμαρχος της ευ-
ρύτερης περιοχής, εστιάστηκε στα
οικόπεδα «χρυσωρυχεία» στο Κα-
βούρι. Κάποια στιγμή, οι τόνοι ανέ-
βηκαν, όταν ο φιλόδοξος μητροπο-
λίτης απείλησε τον δήμαρχο ότι, αν
πάει κόντρα στην Εκκλησία, η δεύ-
τερη θα του κηρύξει πόλεμο. «Αρ-

κετά με το πλιάτσικο. Από εδώ και
πέρα, θα διεκδικήσω όλα όσα ανή-
κουν στον δήμο μου.  Και  μη με
απειλείς, γιατί θα σας βγάλω στη
σέντρα», απάντησε ακαριαία και
στον ίδιον τόνο ο δήμαρχος. Ο εκ-
δότης, εν μέσω διασταυρούμενων
πυρών, προσπαθούσε να ηρεμήσει

τα πνεύματα, μπας και βγάλει και
κάτι από τη συνάντηση, αλλά τζάμ-
πα ο κόπος. Εκείνοι δεν έδειξαν
καμία διάθεση να βάλουν νερό στο
κρασί τους. Ούτε ο ένας ούτε ο άλ-
λος. Η συνέχεια αναμένεται με με-
γάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονι-
σμένοι…

Ο φιλόδοξος μητροπολίτης,
ο μαινόμενος δήμαρχος και τα 
οικόπεδα της Εκκλησίας στο Καβούρι 

Αχ! Τι αγωνία κι αυτή με τα Pandora Papers. Σας είχα ενημερώσει ότι κά-
ποιοι πολύ πλούσιοι Έλληνες θα έχουν τραβολογήματα με τη Δικαιοσύνη
από τη νέα χρονιά, καθώς οι διαδρομές του χρήματος καταλήγουν σε αυ-
τούς. Μαθαίνω ότι υπάρχουν κι άλλοι δύο που περνάνε μαύρες μέρες:
ένας πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και ο συνεταίρος του γαλάζιος πολιτι-
κός. Ηθικό δίδαγμα: Το χρήμα δεν έχει ούτε χρώμα ούτε ιδεολογία!

Τα Pandora Papers, ο πρώην υπουργός 
του ΣΥΡΙΖΑ και ο γαλάζιος συνεταίρος του 



ΤΤα 60 ευρώ την εβδομάδα
δεν είναι λίγα...

Πολύ καλά έως και άριστα έπραξε η κυβέρνη-
ση και επέβαλε πλαφόν στο μοριακό τεστ με
ανώτατη τιμή τα 47 ευρώ (35 ευρώ για το τεστ
και 12 ευρώ για τη δειγματοληψία). Θα μπο-
ρούσε βέβαια να κάνει κάτι καλύτερο για τις
οικογένειες, καθώς μια οικογένεια με τρία ή
τέσσερα παιδιά με βάση τα πρωτόκολλα της
Νίκης Κεραμέως θα θέλει δύο rapid την
εβδομάδα για κάθε παιδί, αν υπάρχει κρού-
σμα στην τάξη. Δηλαδή, έξι rapid την εβδομά-
δα για τρία παιδιά, 48 με 60 ευρώ την εβδομά-
δα! Κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί και για
αυτό προφανώς. Ή να ενημερώσει την κυβέρ-
νηση ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν
έχουν αυτά τα 60 ευρώ για κάθε εβδομάδα.

Η Κύπρος έχει άλλες τιμές
σε rapid και μοριακά

Μιας και πιάσαμε τις τιμές των tests, πρέπει
να γνωρίζετε ότι τα διαγνωστικά κέντρα στην
Κύπρο πωλούν σε άλλες τιμές, πιο ανθρώπι-
νες… Στη Μεγαλόνησο λοιπόν το rapid test
κοστίζει 5 ευρώ και το μοριακό 25 ευρώ, ενώ
για φοιτητές, μαθητές, οικογένειες και εται-
ρείες η τιμή του μοριακού είναι ακόμη χαμη-
λότερη, στα 20 ευρώ. Στην Ελλάδα τα ίδια δια-
γνωστικά χρέωναν μέχρι χθες το rapid test 10
ευρώ και το μοριακό 60 ευρώ (20 ευρώ για τη
δειγματοληψία και 40 ευρώ για το τεστ με τη
μέθοδο του μοριακού ελέγχου).

Όπως όλα δείχνουν, για την Ένωση Εφοπλι-
στών θα έχουμε δύο υποψηφίους. Από τη μια
η κυρία Μελίνα Τραυλού και από την άλλη ο
πρόεδρος του μπασκετικού Ολυμπιακού
Γιώργος Αγγελόπουλος. Τον Φεβρουάριο
αναμένονται οι αρχαιρεσίες στην Ένωση Ελ-
λήνων Εφοπλιστών. Έχουμε κάνα μήνα μπρο-
στά μας για να ξεκινήσει η προεκλογική πε-
ρίοδος των δύο υποψηφίων.

Πού είναι 
ο Παναγιωτόπουλος,
οέο;

Μ
ε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας στο πλευρό του και
όχι τον υπουργό Άμυνας θα επισκε-

φτεί σήμερα Άγιο Ευστράτιο και Λήμνο για τα
Θεοφάνια ο πρωθυπουργός. Το ερώτημα βέ-
βαια που προκύπτει είναι πού βρίσκεται ο Νί-
κος Παναγιωτόπουλος; Ημιεπισήμως από το
ΥΕΘΑ αναφέρουν ότι ο υπουργός αποφεύγει τα
πολλά ταξίδια αυτό το διάστημα λόγω της έξαρ-
σης της πανδημίας και θα βρίσκεται στην Καβά-
λα, ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να μπορέσει
να μεταβεί με ασφάλεια στη Γαλλία για την τελε-
τή έναρξης της κατασκευής της πρώτης ελληνι-
κής φρεγάτας Belharra. Ωστόσο, υπάρχουν και
άλλες εξηγήσεις για την απουσία Παναγιωτό-
πουλου από τις πρωθυπουργικές επισκέψεις.
Πάντως, η παρουσία του στρατηγού Φλώρου δί-
πλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ότι ο αρ-
χηγός χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του
πρωθυπουργού, παρά τις περί του αντιθέτου
φήμες, κάτι που θα φανεί και στο μέλλον.

Το χέρι του Μίδα έχει αυτό το
παιδί. Ο Πάνος ο Γερμανός με
το καλημέρα βγάζει χρήμα…
Η Sunlight Group του Πάνου

Γερμανού από την επένδυσή
της στην εταιρεία Technoform με

έδρα το Κιλκίς, που δραστηριοποιείται στον
σχεδιασμό και στην κατασκευή καλουπιών και
μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας,
θα εισπράξει 163.991 ευρώ από το προμέρισμα
για τη χρήση του 2021.
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«Μονομαχία» για δύο
στην Ένωση Εφοπλιστών

Τα αγγλικά του
προέδρου Αλέξη

Δεν υπάρχει κάποιος να τον προστατεύσει
αυτό τον άνθρωπο; Ενώ οι
συνεργάτες του γνωρίζουν
ότι ο άνθρωπος δεν γνωρί-
ζει καλά την αγγλική γλώσ-
σα, τον αφήνουν να γράφει
στα social media και να
εκτίθεται. Βγήκε λοιπόν ο
Αλέξης Τσίπρας και προ-
σπάθησε να κάνει ένα κολπάκι εκμεταλλευόμε-
νος την ταινία «Don’t look up». Ως γνωστόν
όμως, τα αγγλικά δεν είναι το φόρτε του, οπότε η
γκάφα έγινε. Τι έγραψε; «Στην περίπτωση της
κυβέρνησης Μητσοτάκη το #dontlookup θα
μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε don’t
look the cases...», μόνο που το σωστό είναι το
«don’t look at the cases». Αντιλαμβάνεστε το
γλέντι που έγινε με τον πρόεδρο Αλέξη…

Χ
ρο
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Το ρίσκο με τα σχολεία
Μεγάλο στοίχημα θα είναι για την κυρία Νίκη
Κεραμέως το άνοιγμα των σχολείων με 50.000
κρούσματα τη μέρα. Αν κυλήσει ομαλά η διαδι-
κασία (που το ευχόμαστε ολόψυχα), θα βγούμε
όλοι νικητές από αυτή την ταλαιπωρία της παν-
δημίας. Αν παρ’ ελπίδα συμβεί το μοιραίο και
γεμίσουν τα παιδιατρικά νοσοκομεία, τότε δεν
θα μιλάμε απλώς για μια «φούσκα», αλλά για
μέγα πολιτικό σφάλμα με απρόβλεπτες συνέ-
πειες. Αν δηλαδή ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου
τα σχολεία για να κλείσουν μετά από μια δυο
εβδομάδες, προβλέπω να έρχεται τσουνάμι ορ-
γής μη διαχειρίσιμο.



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
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Ταλαιπωρία και 
για τον εφοπλιστή Πριόβολο

Ε
κτός από τον εφοπλιστή Προκοπίου, με τις εγγυητικές για τον Σκαραμαγκά
ταλαιπωρήθηκε και ο Πριόβολος. Λόγω της προσφυγής του Δήμου Χαϊδα-
ρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ακίνητο της ΕΤΑΔ, ο εφοπλιστής

Γιώργος Προκοπίου δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση μεταβίβασης των ναυπηγείων.
Λόγω της μη υπογραφής της σύμβασης ο ειδικός διαχειριστής της Ελληνικά Ναυ-
πηγεία δεν αποδέσμευε τις εγγυητικές επιστολές που του είχαν καταθέσει στις αρ-
χές Ιουλίου τόσο η Forest Grove του Προκοπίου όσο και η Pyletech Shipyards του
Πριόβολου, ο οποίος είχε έρθει δεύτερος στη διαδικασία των προσφορών. Έτσι, ο
Θεόφιλος Πριόβολος είχε βρεθεί στη θέση να αναμένει τον Γιώργο Προκοπίου να
υπογράψει τη σύμβαση μεταβίβασης, ώστε να αποδεσμευτεί από τον ειδικό εκκα-
θαριστή η εγγυητική της Pyletech, ύψους 22,1 εκατ. ευρώ. Απίστευτα πράγματα.
Τελικά, έπειτα από πέντε μήνες ταλαιπωρίας ο άνθρωπος πήρε πίσω τα λεφτά του…

Ο Πλεύρης και οι κλινικάρχες
Και ο άγιος φοβέρα θέλει τελικά. Το υπουργείο Υγείας έχει αποφασίσει ότι όποια
ιδιωτική κλινική δεν συμμετάσχει στο σχεδιαζόμενο επιχειρησιακό πλάνο θα
διακοπεί η σύμβασή της με τον ΕΟΠΥΥ. Μόλις το άκουσαν αυτό, έσπευσαν να κλείσουν
συμφωνία με τον Πλεύρη. Η συμφωνία λοιπόν του υπουργού Πλεύρη με τις ιδιωτικές
κλινικές προβλέπει ότι το 10%-15% των απλών κλινών του ιδιωτικού τομέα θα
διατίθεται για περιστατικά Covid. Αυτό σημαίνει ότι πλέον σε Αττική, Θεσσαλία και
Θεσσαλονίκη διατίθενται άνω των 800 απλών κλινών σε Covid περιστατικά και άνω
των 700 απλών κλινών σε non Covid περιστατικά. Παράλληλα, το σύνολο των κλινών
ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, που ξεπερνά τις 200, διατίθεται στο ΕΣΥ. Στο σύνολο της
επικράτειας ο ιδιωτικός τομέας θα συμμετάσχει με άνω των 2.000 κλινών σε Covid
και non Covid περιστατικά και με το σύνολο των κλινών ΜΕΘ.
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Τα μεγάλα
μπόνους…
«Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μι-
κρό καλάθι». Έτσι μου είπε ένα έμπειρο
στέλεχος της αγοράς σε συζήτηση που
είχαμε για τα μπόνους που μοιράζουν
διάφορες εταιρείες στους εργαζόμενούς
τους. Τι εννοεί; Εννοεί ότι το να μοιράζεις
100 ευρώ μπόνους στους εργαζόμενους
δεν είναι κακό πράγμα, αλλά πρέπει να
δεις τι μισθούς παίρνουν οι εργαζόμενοι.
Αν δηλαδή παίρνουν κατά μέσο όρο
30.000 ευρώ τον χρόνο μεικτά, τότε αυτό
το διαμοίρασμα εκ των κερδών είναι μη-
δαμινό, όταν υπάρχουν εταιρείες που
παίζουν με μέσο όρο μισθών 40.000 και
50.000 ευρώ μεικτά.
Όταν κάποιος παίρνει 1.200 τον μήνα και
του δώσεις μια έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση 1.200 ευρώ επιπλέον, στο τέλος
του έτους δεν είναι κάνα ιδιαίτερο κου-
βαρνταλίκι, αφού επιτυγχάνεις τσάμπα
διαφήμιση της εταιρείας σου (το γράφει
όλος ο Τύπος), ενώ προφανώς ένα κομ-
μάτι από τα «μπόνους» στους εργαζόμε-
νους δεν φαίνεται στις μισθολογικές
απολαβές, κατανεμόμενο στα γενικότερα
κόστη της εταιρείας. Είδες τι μαθαίνει
κανείς όταν συζητά με βετεράνους CEO;

Μέσα στις επόμενες μέρες θα γί-
νει η παρουσίαση των προσφορών
από τις πέντε ενδιαφερόμενες
εταιρείες και τις κοινοπραξίες για
την κατασκευή και την ανέγερση
του εμβληματικού ουρανοξύστη
της μαρίνας του Ελληνικού, του
περίφημου «Marina Tower» με τις
26.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέ-
τρο, μετά την παράταση της προθε-
σμίας που δόθηκε τον περασμένο
μήνα από τη Lamda Development.
Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερων
απαιτήσεων και προδιαγραφών
αξίας 250 εκατ. ευρώ, το οποίο
όμως αναμένεται να αποφέρει
στην εταιρεία του Ελληνικού έσο-
δα πάνω από 0,5 δισ. ευρώ.

Η επική γκάφα με 
τη Σαουθάμπτον

Πωλήθηκε το πλειοψηφικό πακέτο
των μετοχών της αγγλικής Σαουθάμ-
πτον (80%) και η ομάδα της Premier
League έχει πλέον νέο ιδιοκτήτη, τον
Σέρβο Ντράγκαν Σόλακ και όχι τον
Έλληνα Νίκο Σταθόπουλο. Το γράφω
αυτό καθότι πολλοί βιάστηκαν λανθα-
σμένα να συνδέσουν την αγγλική
ομάδα με την ελληνική Nova. Η από-
κτηση των μετοχών της Σαουθάμπτον
έγινε από την επενδυτική εταιρεία του
Λονδίνου Sport Republic, η οποία
ιδρύθηκε από τον πρώην διευθυντή
της Μπρέντφορντ Ράσμους Άνκερσεν
και τον (Δανό) συμπατριώτη του ανα-
λυτή Χένρικ Κραφτ και ελέγχεται από
τη Sport Republic Holding, στην
οποία βασικός χρηματοδότης, συνδι-
ευθυντής και μέτοχος είναι ο Σέρβος
(με διαβατήριο Μάλτας, αλλά μόνιμος
κάτοικος Ελβετίας) δισεκατομμυρι-
ούχος Ντράγκαν Σόλακ.

Η δωρεά για τις πόρτες των πανεπιστημίων
Η οικογένεια του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου βρίσκεται

πίσω από τη σημαντική δωρεά ύψους 750.000 ευρώ με την
οποία τοποθετούνται κυλιόμενες πόρτες ασφαλείας στα τέσ-
σερα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η πολύ σημαντική αυτή δωρεά,
που διασφαλίζει τη νομιμότητα, την εύρυθμη λειτουργία των
Ιδρυμάτων αλλά την ασφάλεια των φοιτητών, έγινε μέσω της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «Αιγέας»,
πρόεδρος της οποίας είναι η κυρία Μαρίνα Μαρτίνου.



του
Μάνου 
Κρανίδη

Πολιτικός μηχανικός

ΕΜΠ, MSc, 

CEO «KRAMA 

PROPERTY», γραμμα-

τέας Ενημέρωσης 

ΠΟΜΙΔΑ, δημοτικός

σύμβουλος

Χαλανδρίου, 

επικεφαλής 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023,

www.kramaproperty.com
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2022: Οι κύριες τάσεις 
και το στοίχημα της αγοράς ακινήτων

T
o 2022 ξεκινάει, για την ελληνική οικονομία
και την αγορά ακινήτων, ως συνέχεια της
τάσης ανάκαμψης από το 2021. Αυτό συμ-

βαίνει για διάφορους λόγους, με πιο σημαντικούς:
1) Τα ισχυρά στοιχεία της ανάκαμψης, κυρίως της
αύξησης των τιμών και την ενίσχυση της ζήτησης.
2) Τη δυσκολία ανατροπής των τάσεων στην αγορά
ακινήτων λόγω του μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα
της. Συνοπτικά, τα σημαντικότερα στοιχεία που χα-
ρακτηρίζουν τη σημαντική ανάκαμψη για το 2021
και την αρχή του 2022 είναι:

1. H ετήσια άνοδος της οικοδομικής δραστηριό-
τητας για το 2021 που φτάνει το 60% σε σχέση με το
2022

2. Η ετήσια άνοδος των ζητούμενων τιμών πώλη-
σης κατοικιών για το 2021 που ξεπερνάει το 7% και
των ζητούμενων τιμών μίσθωσης για το 2021 που
ξεπερνάει το 10%.

3. Η ετήσια άνοδος της ζήτησης εξωτερικού το
2021 κατά 35% παρά τον περιορισμένο αριθμό
αδειών διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων του προ-
γράμματος Golden Visa. Οι δε ξένες άμεσες επεν-
δύσεις για την αγορά ακινήτων κατέγραψαν ση-
μαντική αύξηση κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου
του 2021 και ανήλθαν σε 797,2 εκατ. ευρώ, έναντι
592 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020.

4. Η ετήσια άνοδος των επενδύσεων κατοικιών
για το 2021 κατά 35%, ωστόσο παρέμειναν σε χαμη-
λό επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΠ (1,4%). 

5. Η ετήσια άνοδος των επιχειρηματικών προσ-
δοκιών για την κατασκευή κατοικιών, όπως αποτυ-
πώνονται στον σχετικό δείκτη του ΙΟΒΕ, που ενι-
σχύθηκαν κατά 47% το 9μήνο 2021.

Η αγορά κατοικίας υψηλών προδιαγραφών είναι
περισσότερο ελκυστική, ενώ υψηλό ενδιαφέρον
υπάρχει, ειδικά από το εξωτερικό, για εξοχικές κα-
τοικίες επίσης υψηλών κτιριακών προδιαγραφών,
και επενδυτικά ακίνητα επαγγελματικής και οικι-
στικής χρήσης. Αντίθετα, για την αγορά γης τα στοι-
χεία δεν δείχνουν κάποια ισχυρή τάση ζήτησης. 

Κινητήριος μοχλός της ανάκαμψης της αγοράς
ακινήτων σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι η

ανάκαμψη της οικονομίας, των επενδύσεων, του
τουρισμού και το πρόγραμμα δημοσίων υποδομών
(μετρό, οδικοί άξονες, κ.λπ.). Θετικά τα βήματα
μείωσης της γραφειοκρατίας, αν και πρέπει άμεσα
να βρεθούν άμεσες λύσεις για τη βεβαίωση ΤΑΠ
και την ψηφιακή λειτουργία των πολεοδομιών, ει-
δικά των αρχείων οικοδομικών αδειών. Θετική και
η πρόοδος του Κτηματολογίου και η οριστικοποί-
ηση των δασικών χαρτών μετά και τις αλλαγές το
2021.

Παρ’ όλα αυτά, το 2021 η ανάκαμψη δεν χαρα-
κτηρίζεται ούτε ως μαζική ούτε ως δυναμική. Αυτό
συμβαίνει για διάφορους λόγους, με σημαντικότε-
ρα τα προσκόμματα στο μικροοικονομικό επίπεδο.
Με απλά λόγια, είναι ακόμη ένα παιχνίδι για λίγους,
με τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών να
μην μπορούν να συμμετέχουν και να επενδύσουν
στην αγορά ακινήτων. Ενδεικτικοί λόγοι είναι:

1. Η περιορισμένη ανάκαμψη του διαθέσιμου ει-
σοδήματος. 

2. Η περιορισμένη ανάκαμψη των θέσεων εργα-
σίας.

3. Η έλλειψη σημαντικών αποταμιεύσεων.
4. Η σχετικά μικρή και διστακτική αύξηση του

υγιούς δανεισμού.
5. Η μεγάλη αύξηση του κόστους ζωής και κυ-

ρίως της ενέργειας.
6. Η μεγάλη αύξηση του κόστους μίσθωσης, στέ-

γης, λειτουργίας των ακινήτων ειδικά των κύριων
κατοικιών και επαγγελματικής στέγης.

Ο νέος δανεισμός είναι σε πολύ μικρή επέκταση
και διείσδυση, λογικό αφού η αυστηρή δομή του
δεν επιτρέπει πρόσβαση σε επικουρικά δανειακά
κεφάλαια για το πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων.
Το ποσοστό των στεγαστικών δανείων δεν ξεπερνά
το 75% της αυστηρής εκτίμησης της αξίας του ακι-
νήτου και η υπολογιζόμενη δόση δεν ξεπερνά το
30% του ατομικού η οικογενειακού εισοδήματος,
πάντα με προσημείωση του ακινήτου. Επίσης και η
αγορά δανεισμού για εργασίες ανακαίνισης και
ενεργειακής αναβάθμισης είναι πολύ δύσκολη (σε
σημείο υπερβολής), ακόμη και εάν κάποιος έχει

υπαχθεί και σε ένα πρόγραμμα «Εξοικονομώ».
Πάντως το υψηλό επίπεδο των τιμών μίσθωσης κα-
τοικιών και η μικρή προσφορά κατοικιών ή διαμε-
ρισμάτων προς μίσθωση με υψηλές κτιριακές προ-
διαγραφές έχει ως αποτέλεσμα η δόση ενός επι-
κουρικού δανείου να είναι μικρότερη από το αντί-
στοιχο μίσθωμα για το ίδιο ακίνητο. Άρα αξίζει ο
σωστός δανεισμός, γιατί μεσοπρόθεσμα μένει η
περιουσία ενός ιδιόκτητου ακίνητου αντί να πλη-
ρώνονται μισθώματα και λειτουργικά κόστη για την
ιδιοκτησία ενός τρίτου.

Παράλληλα, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη
συνολικά στοιχεία των μεταβιβάσεων-συναλλα-
γών για το 2021 σε σχέση με το 2020, με αποτέ-
λεσμα να παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό πό-
σο ισχυρή είναι τελικά η ανάκαμψη. Χωρίς ση-
μαντική αύξηση των μεταβιβάσεων δεν υπάρχει
μαζικότητα και βιωσιμότητα στην αγορά ακίνη-
των. Ο υγιής στόχος κάθε επιτυχημένης κυβερ-
νητικής πολιτικής είναι όλο και περισσότεροι
πολίτες να συμμετέχουν στην αγορά ακινήτων
εξασφαλίζοντας βιώσιμα την πρώτη κατοικία,
την επαγγελματική τους στέγη. Οι επενδύσεις
από το εξωτερικό και μεγάλης αξίας είναι πολύ
σημαντικές και κινητήριος μοχλός της ανάκαμ-
ψης αλλά δεν εξασφαλίζουν τη μεσοπρόθεσμη
βιώσιμη ανάπτυξη και τη μαζικότητά της. Αυτό
είναι και το στοίχημα της δημόσιας πολιτικής του
2022 και πρέπει να γίνουν πολλά. Κυρίως προς
την κατεύθυνση ενίσχυσης της μικροοικονο-
μίας, των εισοδημάτων, των αποταμιεύσεων και
της μείωσης της γραφειοκρατίας. Ειδικά τα ζη-
τήματα του κόστους ζωής, μίσθωσης, ενέργειας,
λειτουργίας και κατασκευής των ακινήτων είναι
σημαντικό να περιοριστούν για τα χιλιάδες μι-
κρομεσαία νοικοκυριά, που νομοτελειακά απο-
τελούν τον κορμό της πραγματικής οικονομίας
και ανάπτυξης. 

Το 2022 είναι ένα έτος-μεταίχμιο. Η ραγδαία αύξη-
ση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ειδικά μι-
σθωμάτων κατοικιών είναι πολλές φορές αδικαιολό-
γητη. Φέτος ή θα επεκταθούν τέτοια φαινόμενα αρ-
χής φούσκας ή θα ωριμάσει η αγορά και θα αναπτυχ-
θεί σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών με εμβάθυνση και
επέκταση των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, ας
γίνει αντιληπτό ότι αξίζει η επένδυση, κάθε επιπέδου,
στην αγορά ακινήτων. Για δύο κύριους λόγους: Πρώ-
τον, η απόδοση μια νέας επένδυσης σε ένα ακίνητο
φτάνει το 6%, ισχυρότερη και με μικρότερο ρίσκο σε
σχέση με άλλα επενδυτικά προϊόντα και, δεύτερον, η
πραγματική αξία του ακινήτου, εάν αγορασθεί στη
σωστή τιμή, θα διατηρηθεί στο εγγύς μέλλον, αφού
είναι ακίνητα εξαιρετικής κατασκευής σε μια αγορά
πρώτης προτεραιότητας. Για αυτό είναι χρέος κάθε
κυβέρνησης να μεριμνά με την πολιτική της, ώστε η
αγορά ακινήτων να έχει δυνατότητα εισόδου για πολ-
λούς, όχι μόνο κέρδη για λίγους και επενδύσεις μόνο
μεγάλου βεληνεκούς! Το 2022 είναι μια ευκαιρία να
γίνει πραγματικότητα το χρέος αυτό.
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Τ
ο κλάμα, ο γόος, η ταπείνωση, η καταρράκωση
της προσωπικότητας και εντέλει ο απόλυτος
εξευτελισμός των 28 αθλητριών που κατήγγει-

λαν σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση από
θεσμικούς προπονητές και παράγοντες της ενόργανης
γυμναστικής το διάστημα 1985-2007, μπήκαν στο…
αρχείο, με τη σύμφωνη γνώμη και της Εισαγγελίας
Εφετών Αθηνών, ύστερα από εκείνη των Πρωτοδικών.
Οι κατηγορίες ήταν σε βαθμό πλημμελήματος και πα-
ραγράφτηκαν, αλλά παρέμειναν ανεξίτηλες στις μνή-
μες τους, μόνο που περίμεναν τη δικαίωση που δεν θα
έρθει ποτέ.

Οι 28 αθλήτριες, λίγες εβδομάδες μετά το μέγα
σκάνδαλο των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποί-
ηση από τη Σοφία Μπεκατώρου, αρχές του 2021, έστει-
λαν ανοικτή επιστολή και στην Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με την οποία περιέ-
γραφαν με φρικιαστικές λεπτομέρειες τις γενετήσιες

προσβολές από προπονητές και παράγοντες στην
ενόργανη γυμναστική. Οι εισαγγελικές Αρχές κάλεσαν
και τις 28 για καταθέσεις από το Λεκανοπέδιο και την
επαρχία, άκουσαν ό,τι δεν βάζει ανθρώπου νους για τη
συμπεριφορά παραγόντων και προπονητών, πέραν
των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και κακοποιήσεων,
όπως εξαντλητικές δίαιτες, κακή συμπεριφορά, προ-
σβολές κ.λπ., σχημάτισαν έναν φάκελο 14 σελίδων,
αλλά σκόνταψαν στη διαγραφή, γιατί παρήλθε η μεγά-
λο χρονικό διάστημα από την τέλεση.

Εξετάζεται ξεχωριστά, ωστόσο, η περίπτωση της
Μαρίας Παπάκου, η οποία κατήγγειλε ότι βίωσε σε-
ξουαλική κακοποίηση όταν ήταν 14 ετών από τον προ-
πονητή της στην ενόργανη γυμναστική. Το πλέον ανα-
τριχιαστικό είναι πως συναθλητές και προπονητές της
Παπάκου τα γνώριζαν όλα: «Η προπονήτριά μου, μάλι-
στα, με ειρωνεύτηκε, λέγοντας “εσένα σε στρίμωξε,
γιατί είχαμε μια απορία…”. Όλοι το ήξεραν, αλλά κανέ-

νας δεν τολμούσε να μιλήσει». Σε δηλώσεις της σε τη-
λεοπτικό κανάλι, η Παπάκου περιέγραψε με λεπτομέ-
ρειες τα ζωώδη ένστικτα του συγκεκριμένου προπο-
νητή. Αυτά, που δεν παραγράφονται από καμία νομο-
λογία. Το κάπως ενθαρρυντικό, για το ηθικό αντίκρι-
σμα τουλάχιστον, στην υπόθεση της Μαρίας Παπάκου
είναι πως ενεπλάκη στην υπόθεση η Επιτροπή Φιλά-
θλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας. Ο πρό-
εδρός της Γιάννης Κάπος κίνησε τις διαδικασίες για
αυτεπάγγελτη δίωξη εις βάρος του συγκεκριμένου
προπονητή, προκειμένου να διερευνηθούν οι εξόχως
σοβαρές καταγγελίες της Μαρίας, ενώ έχει ενημερω-
θεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-
τροπής Σπύρος Καπράλος. 

Το πλέον ανησυχητικό στη γυμναστική, και όχι μόνο,
είναι αν η δικαστική υπόθεση που μπήκε στο αρχείο
θα περιβάλει με φόβο τις αθλήτριες και θα κλείσει
στόματα σε παρόμοιες περιπτώσεις.

του
Γεώργιου 

Φουντουλάκη

Διδάκτωρ 
Πανεπιστήμιου

Αθηνών

Τ
α μεγάλα θέματα της ανθρώπινης διανόη-
σης μεταξύ άλλων επιστημών τα εξετάζει
και η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ασχολείται

με ερωτήματα ή απορίες που απασχολούσαν και
συνεχίζουν να απασχολούν την ανθρώπινη δια-
νόηση, όπως είναι η έννοια του χρόνου, το σώμα
και η ψυχή του ανθρωπίνου όντος, η έννοια της
ευτυχίας στη ζωή των ανθρώπων και άλλα διαχρο-
νικά θέματα της ανθρώπινης ζωής.

Για να εξετάσουμε το ζήτημα της ευτυχίας της
ζωής, θα πρέπει να το εξετάσουμε μέσω του νοή-
ματος της ζωής και με αυτό ασχολήθηκε ο Viktor
Frankl, Γερμανός φιλόσοφος και ψυχίατρος, που
το 1946 στο έργο του «Το νόημα της ζωής» θεωρεί
ότι το νόημα της ζωής του κάθε ανθρώπου μπορεί
να βρεθεί σε κάθε στιγμή του ανθρωπίνου βίου. Η
αγάπη που έχουμε για τη ζωή και το νόημα που
συνεχώς αναζητάμε υπάρχει ακόμα και στις πιο
δύσκολες στιγμές που μπορεί να βιώσει κάποιος,
συμφώνα με τον Frankl. Κάθε στιγμή της ζωής του
ο άνθρωπος αναζητά την ευτυχία και την εσωτερι-
κή πλήρωση. Όταν ο άνθρωπος είναι κενός από
όνειρα, στόχους και ισορροπία του εσωτερικού
κόσμου, τότε οδηγείται στην κατάθλιψη, την ασθέ-
νεια της εποχής μας.

Ο Καβάφης εξετάζει το κεφαλαιώδες ζήτημα
της ευτυχίας μέσα από το έργο του «Ιθάκη» το
1910, όπου είναι επηρεασμένος από το ομηρικό
ταξίδι του Οδυσσέα. Στο συγκεκριμένο έργο
απευθύνεται άμεσα στον κάθε αναγνώστη και του
ζητάει να κάνει ένα μακρύ ταξίδι με τελικό προ-
ορισμό τον στόχο του κάθε ανθρώπου, με σκοπό
τις εμπειρίες της ζωής και τη σοφία που θα απο-
κομίσει από αυτό το ταξίδι. Σε αυτό το έργο του ο
Καβάφης, σε αντίθεση με την Οδύσσεια, όπου ο
ήρωας θέλει να επιστρέψει το γρηγορότερο στην
πατρίδα του, την Ιθάκη, εύχεται στον αναγνώστη

«να είναι μακρύς ο δρόμος», καθώς οι εμπειρίες
και τα βιώματα του κάθε ανθρώπου για τον τελικό
στόχο που έχει θέσει είναι πολύ σημαντικά για τον
καθένα.

Προσπάθεια να βελτιωθεί ο εσωτερικός κόσμος
του ανθρώπου και να ανακαλύψει την ευτυχία της
ζωής, κάνει η Θετική Ψυχολογία, η οποία είναι ο
κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με την
προαγωγή της ευζωίας, της ευημερίας, των θετι-

κών σκέψεων, ώστε όλοι οι άνθρωποι να απολαμ-
βάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζωή τους,
που είναι και το ζητούμενο της εποχής μας. Έτσι,
θα λέγαμε ότι ασχολείται η Θετική Ψυχολογία με
το τι είναι αυτό που βοηθά τους ανθρώπους να γί-
νουν καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι, σε αντίθεση
με την πιο κλασική προσέγγιση της Ψυχολογίας, η
οποία επικεντρώνεται κυρίως στην ψυχική ασθέ-
νεια και σε ό,τι την προκαλεί.

Η ευτυχία της ζωής

του
Άλκη 
Φιτσόπουλου

Δημοσιογράφος

«Δικαίωση» της σεξουαλικής κακοποίησης!



Β
έρτιγκο στην Τουρκία προκάλε-
σαν τα αυστηρά μηνύματα που
εξέπεμψε ο Νίκος Δένδιας μετά
τη συνάντηση με τον Σαουδάρα-

βα ομόλογό του αλλά και η διαρκής ενί-
σχυση της συνεργασίας Αθήνας-Ριάντ τό-
σο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό

επίπεδο.
Η Άγκυρα συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται

απομονωμένη στη Μεσόγειο απέναντι σε
μια Ελλάδα που διευρύνει διαρκώς τις
συμμαχίες της, ακόμη και με χώρες που
παραδοσιακά βρίσκονταν πιο «κοντά»
στην Τουρκία. Όμως, τα νέα δεδομένα στη
γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής και η
ανάδειξη της Ελλάδας σε εγγυήτρια της
ασφάλειας και της σταθερότητας στην
Ανατολική Μεσόγειο έχουν δημιουργήσει
έναν συμπαγή «άξονα νομιμότητας», που
εκφράζεται μέσα από διμερή και πολυμε-
ρή σχήματα συνεργασίας, τα οποία λει-
τουργούν ως ανάχωμα στα νεοοθωμανικά
σχέδια της Άγκυρας.

Εμπρηστικές δηλώσεις
Η Τουρκία αρνείται να «χωνέψει» ότι οι

απειλές και οι προκλήσεις της πέφτουν
στο κενό και ξεσπά με εμπρηστικές δηλώ-
σεις και παραληρηματικές συμπεριφο-
ρές, όπως η ανακοίνωση του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών μετά τη συνάν-
τηση του Νίκου Δένδια με τον πρίγκιπα
Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν. Ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει «επι-
τομή του παραλογισμού» τη στάση της
τουρκικής κυβέρνησης, η οποία από τη
μια ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των
ελληνικών νησιών και από την άλλη διατη-
ρεί στα παράλιά της τον μεγαλύτερο απο-
βατικό στόλο της Μεσογείου και κάλεσε
την Άγκυρα να ακυρώσει το casus belli,
την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την έκρηξη
του στενού συνεργάτη του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, Τανζού Μπιλγκίτς, ο οποίος
έφτασε στο σημείο να εξαπολύσει προσω-
πική επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού
Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «αντι-
τουρκικές» δηλώσεις του Νίκου Δένδια.
«Το παραλήρημα του Δένδια αποτελεί άλ-
λη μια απόδειξη ότι η Ελλάδα προτιμά την
ένταση, αναζητώντας βοήθεια από τρίτα
μέρη και δημιουργώντας τεχνητές συμ-
μαχίες κατά της Τουρκίας», είπε ο Μπιλγ-
κίτς.

Προσωπικές επιθέσεις
Η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση και

σε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα. Ο εκπρό-

σωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέ-
ξανδρος Παπαϊωάννου χαρακτήρισε «λυ-
πηρό» το γεγονός ότι η επιθετική ρητορι-
κή της Τουρκίας στρέφεται πλέον ονομα-
στικά κατά Ελλήνων αξιωματούχων και
συγκεκριμένα κατά του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια, παραβιάζον-
τας έναν από τους θεμελιώδεις κανόνες
της διπλωματίας. Ο κ. Παπαϊωάννου υπο-
γράμμισε ακόμη ότι οι κατηγορίες που
εκτοξεύει το τουρκικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών είναι «αβάσιμες και αστήρικτες».

Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή την
κλιμάκωση της προκλητικής ρητορικής
των γειτόνων, η οποία βρίσκεται σε έξαρ-
ση το τελευταίο διάστημα. Το ελληνικό
επιτελείο εκτιμά ότι αυτό οφείλεται εν μέ-
ρει στα σημαντικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η τουρκική οικονομία, τα οποία
ωθούν την Άγκυρα να εξάγει την εσωτερι-
κή κρίση, αλλά και στο γεγονός ότι οι δύο
κορυφαίοι Τούρκοι αξιωματούχοι, ο
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ, εποφθαλμιούν τον «θρόνο» του
Ερντογάν και επιδίδονται σε ένα εθνικι-
στικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας για να
κερδίσουν τις εντυπώσεις στο εσωτερικό.

Από θύτης... θύμα
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα προσπαθεί να

αντιστρέψει την πραγματικότητα, επιχει-

ρώντας να εμφανίσει την Ελλάδα «παρα-
βάτη» στην περιοχή. Μάλιστα, στη συνέ-
χεια της ανακοίνωσής του ο Τανζού
Μπιλγκίτς ανέφερε ότι η Ελλάδα «συνε-
χίζει τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις και
τις ενέργειες που αυξάνουν την ένταση»
και ότι «η απειλή στην περιοχή προκύπτει
από τις μονομερείς ενέργειες της Ελλά-
δας».

Η Αθήνα ωστόσο χαρακτηρίζει οξύμω-
ρο το γεγονός ότι η χώρα που συστηματι-
κά προβαίνει σε επιθετικές δηλώσεις και
εκτοξεύει απειλές πολέμου κατά της Ελ-
λάδας, αμφισβητώντας την εδαφική κυ-
ριαρχία της, εγκαλεί την Ελλάδα για
«προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες».
Άλλωστε, ο «γκρίζος λύκος» και κυβερ-
νητικός εταίρος του Ερντογάν Ντεβλέτ
Μπαχτσελί ήταν που απείλησε να βάψει
με αίμα το Αιγαίο, μιλώντας σε τουρκικό
τηλεοπτικό δίκτυο στις αρχές της εβδο-
μάδας.
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Κλιμακώνει επικίνδυνα η Τουρκία

«Διαγωνισμό» παραληρήμα-
τος κατά της Ελλάδας από τα
πρωτοπαλίκαρα του Ερντογάν
που προσπαθούν να αναστρέ-
ψουν την πραγματικότητα 

Μεβλούτ Τσαβούσογλου Χουλουσί Ακάρ Τανζού Μπιλγκίτς Ντεβλέτ Μπαχτσελί
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που θα εκτινάξουν την αποτρεπτική
ισχύ της χώρας πατά η κυβέρνηση,
την ώρα που η Τουρκία δεν μπορεί
να κρύψει τον πανικό της για την
ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων. Λίγα εικοσιτετράωρα
πριν προσγειωθούν στην 114 Πτέ-
ρυγα Μάχης της Τανάγρας τα πρώτα
έξι ελληνικά Rafale, το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας φέρνει στην Ολο-
μέλεια της Βουλής τη σύμβαση για
τις επιπλέον έξι «Ριπές», η οποία,
αν και «αλμυρή», κρύβει αρκετές
«εκπλήξεις».

Στις 15 Ιανουαρίου, λοιπόν, έναν
ακριβώς χρόνο μετά την κατάθεση
του νομοσχεδίου για τα 18 Rafale,
η Ολομέλεια θα κληθεί να εγκρίνει
τη δεύτερη σύμβαση με την οποία ο
συνολικός αριθμός Rafale της 332
Μοίρας «Γεράκι» θα αυξηθεί σε 24.
Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών
και Επενδύσεων και η κατασκευά-
στρια εταιρεία Dassault συμφώ-
νησαν σε όλες τις λεπτομέρειες
και αμέσως μετά την κύρωση της

σύμβασης στο ελληνικό κοινοβού-
λιο, οι δύο πλευρές θα συναντη-
θούν για τις τελικές υπογραφές. Η
Αθήνα θέλει να επισπεύσει τη δια-
δικασία, ώστε να κατοχυρώσει εγ-
καίρως τις θέσεις στη γραμμή πα-
ραγωγής του αεροσκάφους και τα
έξι καινούργιας κατασκευής Rafa-
le να παραδοθούν στην Πολεμική
Αεροπορία το 2024. Σε διαφορετι-
κή περίπτωση, η μεγάλη παραγγε-
λία 80 αεροσκαφών των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες κα-
θυστερήσεις.

Το κόστος
Αρκετή συζήτηση έχει γίνει για

το κόστος της δεύτερης σύμβασης.
Σύμφωνα με το προσχέδιο που πα-
ρουσίασε ο Νίκος Παναγιωτόπου-
λος στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής, η Ελλάδα θα καταβάλει

1,07 δισ. για έξι αεροσκάφη, όταν
για τα 18 Rafale της πρώτης σύμβα-
σης θα πληρώσει 2,49 δισ. Τα μεγέ-
θη είναι δυσανάλογα και υπάρχουν
διάφοροι λόγοι που η νέα σύμβαση
είναι πιο ακριβή.

Ο σημαντικότερος είναι ο οπλι-
σμός που θα φέρει κάθε αεροσκά-
φος. Το νέο «πακέτο», όπως και το
προηγούμενο, περιλαμβάνει την
προμήθεια των φονικών πυραύλων
METEOR, τη νέα γενιά των πυραύ-
λων αέρος-αέρος MICA, έναν ικα-
νοποιητικό αριθμό πυραύλων επι-
φανείας EXOCET αλλά και τους φο-
ρείς για τα βλήματα SCALP, καθώς
τα Rafale χρησιμοποιούν διαφορε-
τικούς φορείς σε σχέση με τα Mi-
rage 2000-5. Σύμφωνα με στρατιω-
τικές πηγές, όμως, κρίθηκε σκόπι-
μο στη δεύτερη σύμβαση να αγορα-
στούν περισσότερα όπλα και για τα
24 Rafale. Έτσι, δεν περιλαμβάνε-
ται μόνο ο φόρτος που θα έχουν τα
καινούργια αεροσκάφη αλλά και
επιπλέον όπλα για τη Μοίρα. Στη
σύμβαση έχει προϋπολογιστεί και
η εν συνεχεία υποστήριξη των έξι
αεροσκαφών για τέσσερα έτη.

Παρ’ όλα αυτά, προκύπτει το εύ-

λογο ερώτημα γιατί δεν παραγγεί-
λαμε εξαρχής 24 αεροσκάφη και
γιατί εφόσον αποφασίσαμε ότι αρ-
χικά χρειαζόμασταν 18, δεν υπήρ-
χε δικαίωμα προαίρεσης στην
πρώτη σύμβαση για επιπλέον Rafa-
le; Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι ο
ερχομός των Rafale στην Τανάγρα
στις 19 Ιανουαρίου θα αλλάξει δρα-
ματικά τις ισορροπίες στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Γε-
νικό Επιτελείο Αεροπορίας έχει
ξεκινήσει ήδη τη σύνταξη νέων
επιχειρησιακών σχεδίων, αφού τα
υπερσύγχρονα γαλλικά μαχητικά
αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι.

Ο πανίσχυρος πύραυλος μεγά-
λων αποστάσεων METEOR, ένα
βλήμα που δεν αστοχεί ποτέ όπως
λένε οι Γάλλοι, δημιουργεί νέα δε-
δομένα στις αερομαχίες πάνω από
το Αιγαίο, αφού οι Έλληνες πιλότοι
θα έχουν «κλειδωμένους» τους
Τούρκους χειριστές σχεδόν αμέ-
σως μετά την απογείωσή τους.
Ταυτόχρονα, η συνύπαρξη Rafale,
αναβαθμισμένων F-16 Viper και F-
16 Block 50 θα δώσει στην Πολεμι-
κή Αεροπορία την απόλυτη υπερο-
χή στο πεδίο.

Rafale δύο… ταχυτήτων 

Για τα 18 μαχητικά της πρώτης 
σύμβασης θα πληρώσουμε 2,49 δισ., 
ενώ για τα 6 της δεύτερης παραγγελίας 1,07 δισ.
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Η
ημέρα των Θεοφανίων βρίσκει τη
χώρα λαβωμένη από την Όμικρον.
Ο χθεσινός εκ νέου υψηλός αριθ-
μός των 43.386 κρουσμάτων, αν

και αναμενόμενος από τους ειδικούς, δημι-
ουργεί μια εύλογη ανησυχία στους πολίτες
που σπεύδουν στα επείγοντα των νοσοκο-
μείων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εφημερίες σε
Αττική και περιφέρεια είναι δύσκολες και
πιεστικές. Οι διακομιδές έχουν αυξηθεί κατά
πολύ, αλλά τελικά τα περισσότερα περιστατι-
κά δεν καταλήγουν σε νοσηλεία. 

Υπάρχει, πάντως, η πληροφορία πως ή την
Παρασκευή ή τη Δευτέρα θα γίνει επιστρά-
τευση ιδιωτών γιατρών για να συνδράμουν το
ΕΣΥ, με μειωμένο ωράριο κατά 50%, ώστε να
κρατήσουν και τα ιατρεία τους. Δεν έχει ορι-
στεί ακόμα ο αριθμός των γιατρών που θα
χρειαστούν. 

Πολλά κρούσματα, λίγες εισαγωγές
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εφημερία

της Τρίτης στον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας,
όπου έφτασαν στα επείγοντα 400 άτομα αλλά
έγιναν 14 εισαγωγές. Οι περισσότεροι ασθε-
νείς με Όμικρον νοσούν ήπια και αφού εξε-
ταστούν, φεύγουν από το νοσοκομείο. H
εφημερία της Τρίτης στο ΑΧΕΠΑ οδήγησε
στα επείγοντα 200 άτομα ύποπτα για Covid,
τα 190 βγήκαν θετικά. Στο ΑΧΕΠΑ έγιναν 44
εισαγωγές και 9 στο «Γεννηματάς» που εφη-
μέρευε επικουρικά για Covid περιστατικά. Οι
πληροφορίες αναφέρουν πως στη Βόρεια
Ελλάδα νοσεί το 2-2,5% των υγειονομικών
ενώ το 65-70% των νέων κρουσμάτων στον
γενικό πληθυσμό είναι Όμικρον. Παρά τη ρα-
γδαία αύξηση των κρουσμάτων δεν αποτυ-
πώνεται αύξηση στις νοσηλείες. Όμως το
ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα είναι ήδη σε οριακό
σημείο από το τέταρτο κύμα. 

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης με δη-
λώσεις του στον ΣΚΑΪ τόνισε πως ακόμα δεν
νοσηλεύεται σε ΜΕΘ κανένας ασθενής με
την παραλλαγή Όμικρον. Και ενώ προειδο-
ποίησε για υψηλό αριθμό νέων κρουσμάτων,
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μερική άρ-
ση περιορισμών έπειτα από επανεξέταση του
επιδημικού κύματος. «Τα self tests θα τα πα-
ραλαμβάνουν οι γονείς δωρεάν, όπως γίνεται
έως τώρα, και όπου έχουμε κρούσμα και
χρειάζονται rapid, θα γίνονται στις δημόσιες
δομές. Και προς τούτο, επειδή μπορεί να
υπάρχει αναμονή στις δημόσιες δομές, είμα-
στε σε συνεννόηση να αυξήσουμε τα σημεία,
αλλά και να υπάρχει προτεραιότητα στους
μαθητές που θα πηγαίνουν να κάνουν rapid»,

τόνισε ο Θάνος Πλεύρης αναφορικά με την
πιθανή ταλαιπωρία που ίσως αντιμετωπί-
σουν οι γονείς λόγω της αυξημένης προσέ-
λευσης των πολιτών για rapid. 

Πιστοποιητικό επτά μηνών
O ιδιωτικός τομέας έχει διαθέσει 2.000

κλίνες για non-Covid και Covid περιστατικά.
Ο υπουργός επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της
«Political», καθώς ανέφερε πως «στο ΕΣΥ
αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πίεση στις απλές
κλίνες και στα εξωτερικά ιατρεία. Οι απλές
κλίνες μπορεί να μην είναι κλίνες ΜΕΘ, αλλά
πάλι μας προβληματίζουν ως προς τη διαχεί-
ριση». Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «έχει
κλειδώσει ότι το πιστοποιητικό των επτά μη-
νών θα μεταφερθεί σε όλες τις ηλικίες»,
οπότε αν κάποιος δεν έχει κάνει την τρίτη δό-
ση, ανεξαρτήτως ηλικίας, στο επτάμηνο θα
θεωρείται ανεμβολίαστος.

Στα επιδημιολογικά στοιχεία της χθεσινής
ημέρας, φαίνεται πως το Rt της εβδομάδας
είναι στο 1,26%, ο δείκτης θετικότητας των

PCR, rapid και self tests στο 5,77%. 
Μεγαλύτερο ποσοστό θετικότητας έχουν η

Φλώρινα με 10,50%, το κέντρο της Αθήνας με
9,48% και η Ικαρία με 9,7%. Το μερίδιο των
παιδιών στο συνολικό αριθμό των κρουσμά-
των έπεσε και την τελευταία εβδομάδα βγή-
καν θετικά 31.512 παιδιά και έφηβοι 4-18
ετών, ποσοστό 16% επί του συνόλου των
κρουσμάτων. Στην Αττική καταγράφηκαν
17.526 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 4.877
και 1.035 στη Λάρισα. Αύξηση είχαμε στις
χθεσινές εισαγωγές που έφτασαν τις 641.

Ανεβαίνει το ποσοστό της «Ο»
Στη χθεσινή έκτακτη ενημέρωση στο

υπουργείο Υγείας, η Μίνα Γκάγκα τόνισε πως
η αναλογία της Όμικρον στα δείγματα που
ελέγχθηκαν στις 30/12 ήταν στο 82% και στις
31/12 ανέβηκε το ποσοστό στο 89%, άρα θα
πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και
να κάνουμε συχνούς ελέγχους. Για τους πο-
λίτες που επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο
της Moderna, η αναπληρώτρια υπουργός

Υγείας είπε πως θα ανοίξουν στη χώρα για
παιδιά και ενήλικες κι άλλες εμβολιαστικές
γραμμές, αλλά θα μπορούν να κλείνουν ραν-
τεβού για το συγκεκριμένο εμβόλιο οι πολί-
τες τις Κυριακές. Πάντως παρά τα υψηλά ρε-
κόρ κρουσμάτων υπάρχει τάση μείωσης των
θανάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Ελλάδα
την τελευταία εβδομάδα είχαμε αύξηση
κρουσμάτων της τάξης του 290%, όμως στα-
θεροποιήθηκε ο αριθμός των θανάτων με μι-
κρή μείωση της τάξης του 1%. Άνοιξαν επι-
πλέον 270.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό
(για τους 12 και άνω) για πρώτη και τρίτη δόση
σε όλη τη χώρα για τις επόμενες 10 ημέρες.
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Η κίνηση γίνεται για την ενίσχυση
του ΕΣΥ - Θα εργαστούν  με 
μειωμένο ωράριο για να 
κρατήσουν και τα ιατρεία τους

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Επιστράτευση ιδιωτών
γιατρών στα… σκαριά 

Ενώνουν τις δυνάμεις τους ΙΣΑ, ΙΣΠ, περιφέρεια 
Ισχυρό δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την Covid-19 συγκροτεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Πειραιά, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΣΑ και της Περι-
φέρειας Αττικής http://isathens.melapus.com, που θα τεθεί σε λειτουργία τα επόμενα 24ωρα, ο πολίτης μπορεί να
βρει ιατρό εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση της Covid-19 λοίμωξης. Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή στο
δίκτυο περισσότεροι από 120 ιατροί από Αθήνα και Πειραιά. «Στόχος μας είναι σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου ο
συμπολίτης μας που διαγιγνώσκεται θετικός να μπορεί να βρει γιατρό εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση της λοίμω-
ξης», τόνισε στη χθεσινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, ο οποίος, αν και
τριπλά εμβολιασμένος, νοσεί για δεύτερη φορά.
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Με τα ημερήσια κρούσματα να αυξάνονται δραματικά
σε όλο τον κόσμο λόγω της σαρωτικής επέλασης της
μετάλλαξης Όμικρον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας κρούει τον κώδωνα με ένα μήνυμα που ανοίγει νέα
εστία προβληματισμού. «Ο πολλαπλασιασμός των
κρουσμάτων της Όμικρον ανά τον κόσμο μπορεί να
προκαλέσει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας νέας πιο επι-
κίνδυνης παραλλαγής της Covid-19», προειδοποίησε
χθες ο ΠΟΥ.

Παρότι η παραλλαγή εξαπλώνεται ταχύτατα παγκο-
σμίως, μοιάζει λιγότερο παθογόνα από αυτό για το
οποίο υπήρχαν φόβοι αρχικά, δημιουργώντας την ελπί-
δα ότι η πανδημία θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Ωστόσο,
η Κάθριν Σμόλγουντ, υπεύθυνη εκτάκτων καταστάσεων

του ΠΟΥ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απότο-
μη αύξηση των ποσοστών μόλυνσης μπορεί να έχει το
αντίθετο αποτέλεσμα. «Όσο περισσότερο εξαπλώνεται
η Όμικρον τόσο περισσότερο μεταδίδεται και όσο πε-
ρισσότερο αναπαράγεται τόσο περισσότερο είναι πιθα-
νό να παραχθεί μια νέα παραλλαγή», διευκρίνισε. «Σή-
μερα η Όμικρον είναι θανατηφόρα, μπορεί να προκα-
λέσει τον θάνατο. (...) Ίσως λίγο λιγότερο από τη Δέλτα,
αλλά ποιος μπορεί να πει τι μπορεί να προκαλέσει η
επόμενη παραλλαγή;», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη έχει καταγράψει περισσότερα από 100
εκατομμύρια κρούσματα της Covid από την αρχή της
πανδημίας και περισσότερα από 5 εκατομμύρια νέα
κρούσματα την τελευταία εβδομάδα του 2021, κάτι

που «επισκιάζει σχεδόν όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώ-
ρα», συμπλήρωσε η Σμόλγουντ. «Είμαστε σε μια πολύ
επικίνδυνη φάση, τα ποσοστά μόλυνσης αυξάνονται
ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη και η πραγματική επί-
πτωση αυτού δεν είναι ακόμη σαφής», δήλωσε. Παρό-
τι «σε ατομικό επίπεδο ο κίνδυνος νοσηλείας στο νο-
σοκομείο είναι πιθανόν μικρότερος με την παραλλαγή
Όμικρον απ’ ό,τι με τη Δέλτα, συνολικά η Όμικρον
μπορεί να συνιστά πολύ μεγαλύτερη απειλή λόγω του
αριθμού κρουσμάτων», πρόσθεσε. «Όταν ο αριθμός
των κρουσμάτων αυξάνεται τόσο πολύ, είναι πιθανόν
ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων με σοβα-
ρές ασθένειες να βρεθεί στο νοσοκομείο ή και να πε-
θάνει», σημείωσε.

«Καμπανάκι» από ΠΟΥ: «Η Όμικρον μπορεί να προκαλέσει νέες και πιο επικίνδυνες παραλλαγές»

Του Κώστα Παππά

Μ
εγάλος είναι ο θόρυβος
που προέκυψε για τη
διαφορά που παρουσιά-
ζεται στην τιμή των PCR

τεστ ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Κύπρο. Ταυτόχρονα, μετά τη μείωση
της τιμής των τεστ από τα 60 στα 47
ευρώ, οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι
μειώνεται δραματικά το κέρδος τους.
Στον αντίποδα, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως
«η δυνατότητα των εργαστηρίων να
λειτουργούν με κέρδος παραμένει
και μπορούν να κάνουν τεστ σε χαμη-
λότερη τιμή». Ο υπουργός σημείωσε
ακόμη πως «αναζητήσαμε μέσα από
εξαντλητικό διάλογο με την ιατρική
κοινότητα και τον εργαστηριακό το-
μέα τη χρυσή τομή που θα εξασφαλί-
σει την καλύτερη δυνατή τιμή, χωρίς
να τεθεί κίνδυνος για την επάρκεια
των τεστ, τη λειτουργία των εργαστη-

ρίων και την ποιότητα των τεστ προ-
τού καταλήξουμε στα 47 ευρώ».

Μιλώντας στην «Political», o Ιωάν-
νης Καραμηνάς, πρόεδρος του Πα-
νελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Δια-
γνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), εξή-
γησε πως η διαφορά που προκύπτει
στις τιμές ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύ-
προ αφορά αποκλειστικά και μόνο
την τιμολογιακή πολιτική των εταιρει-
ών που πουλάνε τα αντιδραστήρια και
τα μηχανήματα σε κάθε χώρα. Πιο
συγκεκριμένα, ο κ. Καραμηνάς τόνι-
σε: « Έχει γίνει μια εμπλοκή με το θέ-
μα της Κύπρου και κανείς δεν βάζει
στην εξίσωση ότι κάθε αγορά έχει τα
δικά της χαρακτηριστικά. Μεγάλες
εταιρείες που πουλάνε αντιδραστή-
ρια δεν τα πουλάνε στην ίδια τιμή στην
Ελλάδα, στην Κύπρο ή στη Βοσνία.
Διαμορφώνουν διαφορετικές πολιτι-
κές με κάποια δεδομένα που έχουν
στα χέρια τους. Αυτά καθορίζουν τα
κοστολόγια. Δεν λέει κάτι ότι η Κύ-

προς είναι ελλαδικός χώρος και κά-
ποιος την ίδια υπηρεσία την πουλάει
25 ευρώ στην Κύπρο και 60 στην Ελ-
λάδα, αν εδώ πουλάνε ακριβότερα οι
εταιρείες». 

Εκμηδενίζεται το κέρδος 
Ο κ. Καραμηνάς χαρακτήρισε

αστειότητες όσα ακούγονται τις τε-
λευταίες μέρες και πρόσθεσε: «Ήδη
η τιμή μειώθηκε στα 47 ευρώ από τα
60. Το περιθώριο κέρδους για κάποια
εργαστήρια έχει σχεδόν εκμηδενι-
στεί. Τα περισσότερα εργαστήρια δεν
κάνουν τα ίδια την εξέταση, παίρνουν
το δείγμα και το στέλνουν σε άλλα ερ-
γαστήρια. 

Επειδή το περιθώριο κέρδους είναι
πλέον ελάχιστο, αυτά τα εργαστήρια
δεν θα δείξουν την ίδια προθυμία να
χάνουν ώρες και να πληρώνουν αν-
θρώπους για την εξέταση. Άρα θα
μειωθεί η προσφορά της υπηρεσίας.
Αν μένει λοιπόν ένα μικρό κέρδος 2

ευρώ στο τεστ, για ποιο λόγο να έχει
κάποιος προσωπικό όλη τη νύχτα για
να στέλνει τα αποτελέσματα. Κάποιοι
θα πουν “μέχρι τις 12 το μεσημέρι
παίρνω δείγματα, ύστερα δεν ξανα-
παίρνω”. Αν σήμερα στη χώρα γίνον-
ται με ένα τυχαίο νούμερο 100.000
PCR, θα γίνονται 50.000 τεστ. Άρα θα
περιοριστεί και ο έλεγχος της πανδη-
μίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΔΙΚ
Ιωάννης Καραμηνάς εξηγεί
πώς οι μεγάλες εταιρείες
που πουλάνε αντιδραστήρια
διαμορφώνουν 
διαφορετικές πολιτικές 
ανά χώρα

Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α  Τ Ε Σ Τ

Να γιατί υπάρχει
διαφορά τιμής
σε Ελλάδα 
και Κύπρο
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Η Ελλάδα στα πλοκάμια 
της γεωργιανής μαφίας 
- Οι σκληροί του Κουταΐσι 
και της Τιφλίδας 
κλέβουν και δολοφονούν

Παρέμβαση για τη δράση των ομάδων
«Θεματοφύλακες του Συντάγματος» και
«Ιεροδηλωσήτες» έκανε με εγκύκλιο που
εξέδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βασίλης Πλιώτας. Ο ανώτατος εισαγγελικός
λειτουργός ζητά από τους εισαγγελείς της
χώρας του να βρίσκονται σε εγρήγορση και
να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά
όταν διαπιστώνουν πως τελούνται εγκλήμα-
τα. Επιπλέον, ζητεί την άμεση προσαγωγή
των υπαιτίων στο αυτόφωρο, την κίνηση της
ποινικής δίωξης για τα πλημμελήματα και
την παραγγελία κυρίας ανάκρισης για τα
κακουργήματα.

«Στο πλαίσιο λειτουργίας του δημοκρατι-
κού μας πολιτεύματος, επιβάλλεται η έννο-
μη τάξη να τελεί σε εγρήγορση και να αντι-
δρά άμεσα και αποτελεσματικά όταν τε-
λούνται εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα,
ακόμη και σε κλίμα ανορθολογισμού και

ιδίως όταν οι δράστες ενεργούν εν τοις
πράγμασι ως εχθροί του Συντάγματος»,
αναφέρει ο κ. Πλιώτας και συμπληρώνει
πως «για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να
επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή από τους
Εισαγγελείς Πρωτοδικών της επικράτειας,
οι οποίοι πρέπει να επαγρυπνούν και να
ενημερώνονται παραχρήμα για τέτοιου εί-
δους περιστατικά παράνομης βίας και γενι-
κά αξιόποινης δράσης που εκδηλώνεται
από τους “Θεματοφύλακες του Συντάγμα-
τος”, ή τους “Ιεροδηλωσήτες” ή άλλους
ομοϊδεάτες τους, στην περιφέρεια της Ει-
σαγγελίας τους, και, στη συνέχεια, να απευ-
θύνουν σαφείς και ειδικές οδηγίες προς
τους αστυνομικούς ανακριτικούς υπαλλή-
λους για τη διενέργεια της “αστυνομικής”
προανάκρισης και εντέλει να παρεμβαίνουν
άμεσα και δραστικά ώστε να εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα».

Κατάθεση 31χρονης για Αιγύπτιο:
«Έτρεχε αίμα από αυτιά, μύτη και στόμα»

Πλιώτας: Ζητά από εισαγγελείς αυτόφωρο
και δίωξη για τους «Θεματοφύλακες» 

Ψελλίζοντας μια συγ-
γνώμη οδηγήθηκε στη
φυλακή μετά την απολο-
γία του ο 34χρονος Αιγύ-
πτιος, για την υπόθεση
ομηρίας και ξυλοδαρμού
της 31χρονης συντρόφου
του στον Άγιο Παντελεή-
μονα.

Ο κατηγορούμενος κρί-
θηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και
εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενος,
ενώ απολογήθηκε για δύο κακουργή-
ματα και πέντε πλημμελήματα.

Την ίδια στιγμή, ανακουφισμένο δή-
λωσε το θύμα του. «Ευχαριστώ την ελ-
ληνική Δικαιοσύνη. Αισθάνομαι ικανο-
ποιημένη για την απόφαση. Όμως εξα-
κολουθώ να φοβάμαι μήπως γίνει κά-
τι», δήλωσε η 31χρονη.

«Άρχισε να με χτυπά στο
πρόσωπο, με γροθιές στο
πρόσωπο, στα μάτια, στα αυ-
τιά. Έτρεχε αίμα από τα αυτιά
μου, τη μύτη μου και το στόμα
μου ήταν γεμάτο αίματα, τα
χείλια μου ήταν πρησμένα
και δεν μπορούσα να μιλήσω.
Μετά με χτύπησε πάρα πολ-
λές φορές με τον σωλήνα του

ναργιλέ στο κεφάλι, στα χέρια και στο
σώμα μου. 

Όταν σταμάτησε να με χτυπάει με τον
ναργιλέ, τα χέρια και τα πόδια του, πήρε
έναν αναδιπλούμενο σουγιά, που τον
έχει συνέχεια μαζί του, ακόμα και όταν
κυκλοφορεί με το μετρό, τον έβαλε στον
λαιμό μου και πήγε να με σκοτώσει», εί-
πε στη δική της κατάθεση η πρώην σύν-
τροφος του δράστη.

Η
δολοφονία του 41χρονου Σότα
Τ. -γνωστός με το ψευδώνυμο
«Σότικο»- το βράδυ της Πρω-
τοχρονιάς έξω από το σπίτι

του στην οδό Ταξιαρχών στο Μοσχάτο,
μπροστά στα μάτια της συζύγου και της
ανήλικης κόρης του, ήρθε να επιβεβαι-
ώσει τα όσα ακούγονται τα τελευταία χρό-
νια πως περίπου 100 «φαντάσματα» της
γεωργιανής μαφίας έχουν βρει είτε «κατα-
φύγιο» είτε πεδίο δράσης στη χώρα μας. 

Ανάμεσά τους -όπως φαίνεται και από
τις κατά καιρούς εξαρθρώσεις συμμοριών
από την ΕΛΑΣ- και ορισμένα διακεκριμέ-
να μέλη της που έχουν τον τίτλο του «Vor V
Zakone» (μτφ. «κλέφτης του νόμου») και
έχουν ποινικό… βιογραφικό σε τουλάχι-
στον δύο χώρες της Ευρώπης. Όσον αφο-
ρά τον «Σότικο», μόνο τυχαίο δεν είναι το
γεγονός ότι η είδηση της εκτέλεσής του
αναπαράχθηκε από πολλά ΜΜΕ στην ανα-
τολική Ευρώπη, τα οποία δημοσίευσαν τη
φωτογραφία του κι έκαναν λόγο για
«σκληρό ποινικό» της γεωργιανής μαφίας

με έδρα την πόλη Κουταΐσι, η οποία είναι
σε πόλεμο με τη μαφία της Τιφλίδας. Έναν
πόλεμο που ξεπερνάει τα στενά γεωγρα-
φικά όρια της χώρας των 69.700 τετραγω-
νικών χιλιομέτρων και απλώνεται σε αρ-
κετά σημεία στην Ευρώπη, ανάμεσά τους
και στην Ελλάδα. 

Στα πληροφοριακά δελτία της ΕΛΑΣ
υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι
περίπου 100 «φαντάσματα» της γεωργια-
νής μαφίας βρίσκονται στη χώρα μας, εκ-
μεταλλευόμενοι το γεγονός ότι μπορούν

να αναμειχθούν με τους χιλιάδες παλιννο-
στούντες. Οι μαφίες του Κουταΐσι και της
Τιφλίδας θεωρούνται από τις πιο σκληρές
στην Ευρώπη, έχουν στις τάξεις τους άτο-
μα που ασχολούνται από κλοπές και διαρ-
ρήξεις μέχρι εκτελέσεις και ανατινάξεις.
Ένας από αυτούς φαίνεται πως ήταν και ο
«Σότικο», ο οποίος ζούσε σε μια ακριβή
συνοικία στο Μοσχάτο, δηλώνοντας άνερ-
γος αλλά με υψηλά εισοδήματα! Ίσως αυ-
τός, βέβαια, να ήταν και ο λόγος που στή-
θηκε η σε βάρος του «ενέδρα θανάτου»,

από εκτελεστές που δεν τήρησαν τον
άγραφο νόμο που θέλει να μη γίνονται
εκτελέσεις μπροστά σε γυναικόπαιδα. 

Εκτελέσεις σε όλη την Ευρώπη
Όσον αφορά τις εδώ δραστηριότητες

των «Vor V Zakone» και των συνεργών
τους, δεν… περιορίζονται σε ληστρικές
επιδρομές σε σπίτια, αλλά εκτείνονται στο
λαθρεμπόριο τσιγάρων, ναρκωτικών και
όπλων, αλλά και στις εκτελέσεις. Οι Γεωρ-
γιανοί «πιστολάδες» θεωρούνται από τους
πλέον ικανούς στον κόσμο, καθώς οι πε-
ρισσότεροι από αυτούς έχουν βρεθεί σε
συνθήκες πολέμου, έχουν αφαιρέσει
ζωές και έχουν επιβιώσει οι ίδιοι. Αυτό
που εσχάτως προκαλεί μεγαλύτερο «πο-
νοκέφαλο» στη Europol είναι ότι η βεντέ-
τα ανάμεσα στις μαφίες του Κουταΐσι και
της Τιφλίδας έχει απλωθεί γεωγραφικά,
με δεκάδες φόνους όπου… κανείς «δεν
γνώριζε τίποτα». 

Καταφύγιο για 100… φαντάσματα

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Περισσότερα από 
18 περιστατικά 
ενδοοικογενειακής
βίας ημερησίως

Περισσότερα από 18 περιστατικά εν-
δοοικογενειακής βίας ημερησίως κα-
τέγραψαν κατά τη διάρκεια της περα-
σμένης χρονιάς (2021) οι υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς
σχηματίστηκαν συνολικά 6.834 δικο-
γραφίες. Πρόκειται για σημαντική αύ-
ξηση σε σχέση με τις 4.619 περιπτώ-
σεις που είχαν καταγραφεί το 2020.

Πιο αναλυτικά, το 2021 συνολικά
5.705 γυναίκες έπεσαν θύματα ενδο-
οικογενειακής κακοποίησης, αριθ-
μός σημαντικά αυξημένος σε σχέση
με τις 3.626 γυναίκες που είχαν πέσει
θύματα το 2020. Από τα συνολικά
7.695 θύματα ενδοοικογενειακής
βίας του 2021, οι 5.705 ήταν γυναίκες
και οι 1.990 άντρες. Όσον αφορά τους
δράστες, από την ΕΛΑΣ ταυτοποιήθη-
καν το 2021 συνολικά 7.242 σε σχέση
με τους 4.814 του 2020. Από τους
7.242 δράστες του 2021, οι 5.868 ήταν
άντρες και οι 1.374 γυναίκες, ενώ από
τους 4.814 δράστες του 2020 οι 3.966
ήταν άντρες και οι 848 γυναίκες.

Το 2021 ήταν μια εφιαλτική χρονιά
για τις γυναίκες στην Ελλάδα, καθώς
διαπράχθηκαν 17 γυναικοκτονίες
(δολοφονίες με κίνητρο την έμφυλη
βία) που συγκλόνισαν την κοινωνία
μας. Αυτή που αποτυπώθηκε ίσως πιο
βαθιά στη μνήμη όλων είναι η στυγε-
ρή δολοφονία της 20χρονης Καρο-
λάιν από τον πιλότο-σύζυγό της στη
βίλα των Γλυκών Νερών. 

Πηγές του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη σημειώνουν ότι για να αν-
τιμετωπιστεί το φαινόμενο δημιουρ-
γήθηκαν τα Γραφεία Ενδοοικογενει-
ακής Βίας σε κτίρια αστυνομικών
υπηρεσιών. Σε πρώτη φάση ιδρύθη-
καν πέντε γραφεία στην Αττική και
ένα στη Θεσσαλονίκη, ενώ το σχέδιο
προβλέπει την ίδρυση ανάλογων τμη-
μάτων και στην περιφέρεια.

Σ
τις 17 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η
τετράμηνη εκπαίδευση των 400
ανδρών και γυναικών που θα
στελεχώσουν την Πανεπιστη-

μιακή Αστυνομία (Ομάδες Προστασίας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων), όπως ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στον απόηχο
της συνάντησής του με τον πρύτανη του
ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Θεοδωρικάκος τό-
νισε ότι το υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη και η Ελληνική Αστυνομία έχουν στε-
νή συνεργασία με όλα τα ανώτατα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα της χώρας. «Στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
πράξαμε το αυτονόητο, δίνοντας τέλος σε
μια κατάσταση 34 χρόνων που δημιουρ-
γούσε σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία
του πανεπιστημίου. Είναι απόλυτη προτε-
ραιότητα για το 2022 η ασφάλεια των φοι-
τητών και των καθηγητών, ώστε τα πανεπι-
στήμια να είναι λειτουργικοί χώροι μόρ-
φωσης και ελευθερίας».

Συνεχίζοντας, ο υπουργός σημείωσε ότι

«στο σύνολό της η Ελληνική Αστυνομία εί-
ναι στη διάθεση της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας συνεχώς, συμβάλλοντας στην
υλοποίηση των σχεδίων ασφαλείας των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Και
αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν τις Ομάδες
Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμά-
των, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο».

Σημειώνεται ότι οι 400 προσληφθέντες
θα κάνουν την τετράμηνη εκπαίδευσή
τους στις αστυνομικές σχολές της Κομο-
τηνής και στη συνέχεια θα αναλάβουν
υπηρεσία με βάση τα σχέδια ασφάλειας
που θα υποβάλουν τα πανεπιστήμια, όπως
προβλέπεται στον σχετικό νόμο. Σύμφωνα
με πηγές της Κατεχάκη, προκειμένου να
προχωρήσει γρήγορα αυτή η διαδικασία ο
κ. Θεοδωρικάκος θα έχει συναντήσεις με
τους πρυτάνεις και των άλλων πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων. Να θυμίσουμε, τέλος,
ότι τα στελέχη της Πανεπιστημιακής
Αστυνομίας δεν θα φέρουν πυροβόλα
όπλα, αλλά μόνο κλομπ και ειδικά σπρέι,
ενώ θα έχουν ειδικές στολές και προανα-
κριτικά καθήκοντα. Όταν υπάρχουν σοβα-

ρά περιστατικά εγκληματικότητας μέσα
στα ιδρύματα, θα επεμβαίνουν άλλες δυ-
νάμεις της ΕΛΑΣ, ανάλογα με τη φύση του
αδικήματος που λαμβάνει χώρα.

«Βιβλιοθήκη στον χώρο της κατάληψης»
Από την πλευρά του, ο πρύτανης του

ΑΠΘ στη δήλωσή του αναφέρθηκε στη
λήξη της πολυετούς κατάληψης χώρου
του πανεπιστημίου. «Στο χώρο που επί
34 χρόνια ήταν δεσμευμένος θα δημι-
ουργηθεί μια μεγάλη βιβλιοθήκη στη
σχολή θετικών επιστημών, η οποία θα
δοθεί στους φοιτητές, στους ερευνη-
τές», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου και συμ-
πλήρωσε: «Συζήτησα με τον υπουργό
την ενίσχυση της συνεργασίας μας, η
οποία εδράζεται στη λογική της ελεύθε-
ρης διακίνησης των ιδεών, της ελεύθε-
ρης συζήτησης μέσα στους χώρους του
πανεπιστημίου, γνωρίζοντας ότι η βία
και οποιαδήποτε πράξη σχετίζεται με
φθορά δημόσιας περιουσίας είναι κάτι
που δεν είναι επιτρεπτό».

Κώστας Παπαδόπουλος

Από 17 Γενάρη στα θρανία
η Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος με τον πρύτανη του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε 
ότι ξεκινάει η τετράμηνη εκπαίδευση των 

400 ανδρών και γυναικών που θα περιφρουρούν τα ΑΕΙ



Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοπρατείται η αναβάθμιση 
του δρόμου Καρδίτσας - Τρικάλων
Με στόχο την οδική ασφάλεια στον εθνικό δρόμο Καρδίτσας -
Τρικάλων, σε τμήμα 8 περίπου χιλιομέτρων με 4 κυκλικούς
κόμβους, δημοπρατεί
σχετική μελέτη η οικεία
περιφέρεια. Η μελέτη
έχει προϋπολογισμό
341.643 ευρώ και χρη-
ματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας.
Πρόκειται για επικαιρο-
ποίηση-συμπλήρωση
υφιστάμενης μελέτης
στον εν λόγω οδικό άξονα, συνολικού μήκους 25 χιλιόμετρων,
ώστε να ανταποκρίνεται στη λειτουργική κατάταξη της οδού, τις
ταχύτητες, την ασφάλεια και γενικά τις κυκλοφοριακές ανάγ-
κες. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η περιφέρεια με το ασφα-
λέστερο οδικό δίκτυο και πρώτη περιφέρεια στη χώρα σε μελέ-
τες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, καθώς βρίσκονται
σε εξέλιξη και παραδίδονται περίπου 30 μελέτες», δηλώνει ο
περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Νάουσα

Μηνύσεις κατ’ αγνώστων για φόλες
Ανθρώπινη ευαισθησία επέδειξε ο δήμαρχος Νάουσας Νικόλας

Καρανικόλας, υποβάλλοντας μήνυση κατ’ αγνώστων για δηλητη-
ρίαση αδέσποτης σκυλίτσας. Ανήμερα την Πρωτοχρονιά μια τυφλή
σκυλίτσα δηλητηριάστηκε από τροφή που περιείχε δηλητήριο, λί-
γα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του προέδρου του χωριού Χα-
ρίεσσα, Δημήτρη Σιδηρόπουλου, όπου είχε βρει φροντίδα. Συγ-
κλονισμένος από την αποτρόπαιη αυτή η πράξη, ο δήμαρχος Νά-
ουσας δήλωσε: «Στο χωριό Χαρίεσσα έβαλαν φόλες και δυστυχώς
η σκυλίτσα έφαγε μια από αυτές και δεν μπόρεσε ο πρόεδρος να τη
σώσει. Θα προχωρήσουμε σε μηνύσεις κατ’ αγνώστων». 

Τρεις νέες μελέτες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 1,8
εκατ. ευρώ, εντάσσει στο ΠΕΠ Κρήτης η οικεία Περιφερειακή Αρχή. Τη
σχετική σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και
ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης. Το έργο αφορά την ανά-
πλαση της ανατολικής τάφρου, την αποκατάσταση και επανάχρηση της Βί-
λας Πωλογιώργη και της Βίλας Σβαρτς. «Τρεις σημαντικές μελέτες που εν-
τάσσονται για τον Δήμο Χανίων, στη λογική μιας βασικής αρχής: Να προ-
ετοιμαστούμε με ώριμες μελέτες για έργα της επόμενης περιόδου», δήλω-
σε ο περιφερειάρχης, τονίζοντας πως για τον Δήμο Χανίων μέσα από το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα αξιοποιηθούν πόροι ύψους 25
εκατ. ευρώ «για έργα πολιτισμού και περιβάλλοντος που θα δώσουν μια άλ-
λη εικόνα στην πόλη και θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής», ανέφερε ο
Σταύρος Αρναουτάκης. Για σημαντικές μελέτες που έχουν αναφορά σε δύο
εμβληματικά κτίρια των Χανίων έκανε λόγο ο δήμαρχος Χανίων.

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο Βόλβης στην τελευταία του συνε-
δρίαση για το 2021 εξέφρασε την πλήρη και
κατηγορηματική αντίθεσή του στην κατασκευή
δυο αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στις περιοχές Μαυροράχη
και Βατράλι-Πηγάδια-Νερόμυλος των Κερδυ-
λιών, με 7 και 6 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) αντί-
στοιχα, δίπλα στις κοινότητες Στεφανινών και
Ασπροβάλτας. Πρόκειται για την τοποθέτηση
13 συνολικά ανεμογεννητριών, από τις 77 που
υπάρχει η αρχική πρόβλεψη να τοποθετηθούν
στα Κερδύλια όρη. Εκτός από το Δημοτικό
Συμβούλιο Βόλβης, κατά των αιολικών πάρ-
κων που απειλούν σπάνια προστατευόμενα εί-
δη και τον υγροβιότοπο της λίμνης Βόλβης,
τάσσονται τοπικά συμβούλια κοινοτήτων, ο
Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλ-
βης, σύλλογοι και κάτοικοι.

!Βόλβη

Πάνδημο «όχι» 
σε αιολικούς σταθμούς
στα Κερδύλια όρη

Το ΠΕΠ Κρήτης δίνει 1,8 εκατ. 
για τον Δήμο Χανίων

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός 
για το οδικό δίκτυο νήσου Κέας

«Μετά την ολοκλήρωση των δημοπρατήσεων επει-
γόντων έργων στο οδικό δίκτυο όλων των νησιών, περ-
νάμε στη δημοπράτηση μελετών που προσεκτικά έχουν
επιλεγεί σε κάθε νησί», δήλωσε ο περιφερειάρχης
Γιώργος Χατζημάρκος. Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνη-
ση της «Μελέτης βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου
νήσου Κέας», προϋπολογισμού 48.148,74 ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ), προκηρύσσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η
προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών
λήγει στις 13/01/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Κονδύλι 400.000 ευρώ 
για ζημιές από θεομηνίες

Με το ποσό των 400.000 ευρώ από το «Πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστρο-
φών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού της χώρας» χρηματοδοτείται ο Δήμος
Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
ποσό, μεταξύ των τεσσάρων πληγέντων δήμων της
Ηλείας, που παίρνει ο επωφελούμενος δήμος για τις
έκτακτες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις θεο-
μηνίες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021. Ο δήμαρχος
Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας ευχαριστεί το
υπουργείο και προσωπικά τον αναπληρωτή υπουργό
για την άμεση αναγνώριση των έκτακτων αναγκών του
δήμου, καθώς και τους βουλευτές του νομού, που στή-
ριξαν το απολύτως δίκαιο αίτημα για τη χρηματοδότη-
ση αποκατάστασης των ζημιών.
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Μ
έχρι τις 15 Ιανουαρίου έδωσαν πε-
ριθώριο στους 332 δημάρχους της
χώρας να προσδιορίσουν προτει-

νόμενες θέσεις για την τοποθέτηση σημεί-
ων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης
στο διαδίκτυο ο υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης και ο υφυπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος. Συγκεκρι-
μένα, στην επιστολή τους ζητούν να προσ-
διορίσουν οι δήμοι τα 2.500 σημεία, υπαί-
θριους ή κλειστούς δημόσιους χώρους,
όπου θα αναπτυχθεί η δωρεάν πρόσβαση
στο διαδίκτυο, προκειμένου να προχωρή-
σουν οι ανάδοχοι εντός του έτους στην το-
ποθέτηση και λειτουργία των σημείων
ασύρματης πρόσβασης.

Με τον τρόπο αυτό, ο διαγωνισμός «WiFi4GR
- Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευ-
ρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισέρ-
χεται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης.

Οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκα-
τάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνι-
κής πρόσβασης θα πρέπει να συγκεντρώνουν
ένα σύνολο από χαρακτηριστικά όπως η ιδιαί-
τερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και η
κατανομή τους να είναι σε όσο δυνατόν ευρύ-
τερη γεωγραφική έκταση.

Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο του έργου
θα παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi
Hotspots σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημό-
σιους χώρους, ενώ υπολογίζεται ότι θα υλο-
ποιηθούν περίπου δύο χιλιάδες (2.500) περιο-
χές ασύρματης - Wi-Fi πρόσβασης σε όλη την
επικράτεια.

Η δράση στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη
της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της ελληνι-
κής επικράτειας, όπου παρατηρείται υστέρη-
ση, στην παροχή προστιθέμενης αξίας σε ανα-
πτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή και
στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και
των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες.

Συνεχίζονται τα δωρεάν rapid tests
Εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν

τις προηγούμενες μέρες στη δράση της
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο
πλαίσιο της οποίας διενεργούνται δωρε-
άν rapid tests σε όσους το επιθυμούν, η
οποία συνεχίζεται και αύριο, Παρα-
σκευή 7/1, οπότε θα διενεργήσουν rapid
tests σε γηροκομεία της Αττικής, και το
Σάββατο 8/1 στο Κορωπί. Όπως έκανε
σαφές ο περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε
σε προληπτικές πολιτικές με ορατά αποτελέσματα, με στόχο την καλύτερη προστασία των
πολιτών. Γνώμονάς μας είναι η υγειονομική θωράκιση της Αττικής και η προστασία όλων
των συμπολιτών μας. Με συντονισμένες ενέργειες και σε πλήρη συνεργασία με τους δή-
μους, αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

««Ό,τι καλό κάνεις
γυρίζει σε εσένα» 

Με σύνθημα «Ό,τι καλό κάνεις γυρίζει
σε εσένα» και με σκοπό την ενθάρρυν-
ση των πολιτών να ανακυκλώνουν τα
άδεια κουτάκια αναψυκτικών, ο δήμαρ-
χος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστο-
λόπουλος και το «Κάθε Κουτί Μετράει»
τοποθέτησαν ένα ξεχωριστό χριστου-
γεννιάτικο δέντρο στο άλσος «Ανδρέας
Παπανδρέου» Χολαργού, σε συνεργα-
σία με τον βραβευμένο καλλιτέχνη Νί-
κο Ράκκα. Σκοπός του ήταν να τραβήξει
τα βλέμματα και να υπενθυμίσει ότι η
ανακύκλωση είναι μια υπόθεση όλων
μας, που μπορεί να γίνει μια εύκολη κα-
θημερινή συνήθεια με πολλαπλά οφέλη
για τον πλανήτη. Το δέντρο θα βρίσκεται
στο άλσος έως τις 10 Ιανουαρίου και στη
συνέχεια, θα συλλεχθούν τα κουτιά που
θα συγκεντρωθούν, και το ποσό που θα
εξοικονομηθεί από την ανακύκλωσή
τους θα πολλαπλασιαστεί από το «Κάθε
Κουτί Μετράει» και θα δοθεί σε κοινω-
νική δομή του δήμου.

Στις εισόδους και τους
εξωτερικούς χώρους συ-
νολικά δώδεκα μεγάλων
νοσοκομείων της πρω-
τεύουσας επικεντρώθηκε
το έργο της ομάδας καθα-
ριότητας του Δήμου Αθη-
ναίων, σε μια προσπάθεια
να ενισχυθεί η προστασία
της δημόσιας υγείας και
να περιοριστεί ο αριθμός
των κρουσμάτων του κο-
ρονοϊού. Τα συνεργεία του
δήμου προχώρησαν σε
απολυμάνσεις, ακολου-
θώντας αυστηρά τις συ-
στάσεις του ΕΟΔΥ και
έχοντας εξοπλιστεί με τα
κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ολοκλήρωση του ΣΦΗΟ 
Με την υλοποίηση της δημόσιας δια-
βούλευσης ολοκληρώθηκε το Σχέδιο
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ) του Δήμου Καισαριανής. Στο
πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου με-
λετήθηκαν οι θέσεις στάθμευσης εν-
τός των ορίων του δήμου, οι ειδικές
θέσεις στάθμευσης ΙΧ (ΑμεΑ), θέσεις
ΤΑΧΙ, λεωφορείων δημοτικής και
αστικής συγκοινωνίας, φορτοεκ-
φορτώσεων, οχημάτων τροφοδοσίας
και τουριστικών λεωφορείων, ενώ
χωροθετήθηκαν θέσεις στάθμευσης
και σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρι-
κών οχημάτων. Τέλος, έγινε ανάλυση
των υποδομών του οδικού δικτύου,
των ποδηλατοδρόμων, των πεζοδρό-
μων και των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς, σε συνδυασμό με την καταγρα-
φή των μελλοντικών αναπλάσεων και
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η εκπό-
νηση του ΣΦΗΟ χρηματοδοτείται εξ
ολοκλήρου από το «Πράσινο Ταμείο».

Απαλλοτριώσεις
για κρίσιμα έργα

Με πρόσφατες αποφάσεις του το
Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτές τις
αιτήσεις του Δήμου Ύδρας για αναγ-
καστική απαλλοτρίωση των εκτάσε-
ων με στόχο την υλοποίηση των έρ-
γων του Βιολογικού Καθαρισμού και
της Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
Μάλιστα, όπως τονίζει ο δήμαρχος
Γεώργιος Κουκουδάκης, οι μέχρι
πρόσφατα ιδιοκτήτες των εν λόγω
εκτάσεων θα αποζημιωθούν για την
ιδιοκτησία τους, την οποία μόνο η
παρούσα Δημοτική Αρχή έχει ανα-
γνωρίσει, καθώς επί δεκαετίες βοή-
θησαν τον δήμο. «Είναι για εμάς μια
πράξη αναγνώρισης και ανταπόδο-
σης προς τις οικογένειές τους. Ο
προϋπολογισμός των δύο αυτών
αναγκαίων για δεκαετίες έργων
υποδομής αγγίζει τα 25 εκατομμύ-
ρια ευρώ! Είναι τα μεγαλύτερα έργα
στον δήμο μας από την ίδρυσή του το
1834!», υποστήριξε. 
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Οι δήμοι να προσδιορίσουν
τα 2.500 σημεία για Wi-Fi

Απολύμανση
νοσοκομείων



Σ
τοιχεία για τη δράση των αυτοαποκαλούμενων «Θε-
ματοφυλάκων του Συντάγματος» και τη συγκρότησή
τους στην Ημαθία είναι έτοιμη να καταθέσει γυναίκα

που εκδιώχθηκε από το σπίτι της και τον σύζυγό της, ο
οποίος παραδέχεται ότι είναι μέλος της συγκεκριμένης
ομάδας, όταν αντέδρασε επειδή δεν έστελνε το παιδί τους
στο γυμνάσιο, με συνέπεια να χάσει έναν χρόνο. 

Όπως ανακοίνωσε η συνήγορος της γυναίκας Αν-
θούλα Ανάσογλου, θέλει να καταθέσει στην έρευνα για
τους «Θεματοφύλακες» που είναι σε εξέλιξη στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα
θα ζητήσει την επιμέλεια του παιδιού, την οποία κέρδι-

σε ο σύζυγός της τον περασμένο Ιούλιο. Η κυρία Ανά-
σογλου τόνισε πως η γυναίκα μαζεύει στοιχεία για τους
«Θεματοφύλακες», για τον τρόπο που προσέγγιζαν και
συγκέντρωναν τα μέλη τους, για το πώς δρούσαν,
έχοντας ως συνέπεια να μην πηγαίνουν τα παιδιά τους
στο σχολείο. 

Για το συγκεκριμένο παιδί, που πηγαίνει και φέτος στην
Α’ Γυμνασίου, καθώς έχασε την περσινή χρονιά, ο πατέρας
του έχει καταθέσει στο σχολείο ένα έντυπο με το οποίο
αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζει την υπουργική απόφαση για
την υποχρεωτική χρήση μάσκας από το παιδί, λόγος για
τον οποίο η κόρη του έμεινε στην ίδια τάξη. 

Σε προσυνεδριακή ετοιμότητα βρίσκεται η Νομαρχιακή
Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του συνεδρίου του
Φεβρουαρίου, είτε με φυσική παρουσία είτε με ψηφιακή,
ή με συνδυασμό αυτών των δύο. Όπως μάθαμε, πάντως,
από τις 15 Ιανουαρίου θα πρέπει ξεκινήσουν οι ζυμώσεις
για την εκλογή συνέδρων, ενώ ήδη συζητούνται η διεύ-

ρυνση και το άνοιγμα προς το κέντρο. Μην ξεχνάμε πως
έναν χρόνο πριν, με κείμενο προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
στην Αθήνα, 51 μέλη του κόμματος στην Α’ Νομαρχιακή
Επιτροπή Θεσσαλονίκης είχαν εκφράσει την έντονη δια-
φωνία τους στις αποφάσεις της Κουμουνδούρου στον
δρόμο προς τη διεύρυνση. Λέτε να άλλαξε κάτι; 

ΣΥΡΙΖΑ: Ετοιμασίες συνεδρίου για τη Νομαρχιακή Α’ Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πήρε «φωτιά» το
Twitter για το post
με τον Παπαδημούλη 

Viral έχει γίνει η υπόθεση με
τη φημολογούμενη έξωση
μιας ενοικιάστριας από διαμέ-
ρισμα που ανήκει στον ευρω-
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη
Παπαδημούλη. Το θέμα βρέ-
θηκε στο επίκεντρο της πολιτι-
κής αντιπαράθεσης, με τη ΝΔ
να κατηγορεί τον Δημήτρη Πα-
παδημούλη ως «βαρόνο του
real estate» και τον υποψήφιο
με τη ΝΔ στη Α’ Θεσσαλονίκης
Νίκο Καραγιαννακίδη να παίρ-
νει θέση…

Αρχίζουν έργα στην
οδό Βασιλουδίου -
Αρδαμερίου

Έπεσαν οι υπογραφές από την
αντιπεριφερειάρχη Βούλα Πατου-
λίδου και τον δήμαρχο Λαγκαδά
Ιωάννη Ταχματζίδη για τις επεί-
γουσες εργασίες και την αποκα-
τάσταση τμήματος της κοινοτικής
οδού ανάμεσα στο Βασιλούδι και
το Αρδαμέρι. Πρόκειται για τμήμα
του δρόμου που βρίσκεται στη δυ-
τική είσοδο του οικισμού και κα-
τεύθυνση προς την εθνική οδό
Θεσσαλονίκης - Καβάλας, το
οποίο είχε καταρρεύσει λόγω θε-
ομηνίας.

Ποδαρικό 
στη ΓΑΔΘ έκανε 
ο Βαρτζόπουλος 
Τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο
Σκούμα, γενικό επιθεωρητή Αστυνο-
μίας Βορείου Ελλάδος, και τον υπο-
στράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, γε-
νικό αστυνομικό διευθυντή Θεσσα-
λονίκης, επισκέφθηκε ο Δημήτρης
Βαρτζόπουλος. Ο βουλευτής της ΝΔ
στη Β’ Θεσσαλονίκης τούς ευχήθηκε
καλή χρονιά και τους συνεχάρη για
τη δουλειά τους, λέγοντας: «Περιμέ-
νουμε και από την πολιτική ηγεσία να
εφαρμοσθούν επιτέλους οι νόμοι για
τον περιορισμό των διαδηλώσεων
και την αστυνόμευση των πανεπιστη-
μίων που ψηφίσαμε».

Στοιχεία για τους «Θεματοφύλακες» ψάχνει
η μητέρα μαθήτριας που έχασε τη χρονιά

Ο κορονοϊός ανέβαλε 
την επίσκεψη Μαρινάκη 

Αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας η επίσκεψη του νέου
γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλου Μα-
ρινάκη, στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μαρινάκης επρόκειτο να
έχει συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Η επίσκεψή του στην πόλη με-
τατίθεται για την επόμενη εβδομάδα, καλώς εχόντων των
πραγμάτων με τα κρούσματα του κορονοϊού.

Εκσυγχρονίζεται για ΑμεΑ 
το κολυμβητήριο Τούμπας 

Με σύγχρονο φορητό ανελκυστήρα για άτομα με
αναπηρίες εξοπλίστηκε το δημοτικό κολυμβητή-
ριο της Τούμπας. Έτσι, ο χώρος γίνεται ακόμη φιλι-
κότερος για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
κινητικά προβλήματα. Ο νέος ανελκυστήρας είναι
απλός στη χρήση του, παρέχει ασφάλεια στον κο-
λυμβητή και αποθηκεύεται με μεγάλη ευκολία.

Στον «πάγο» τα στελέχη 
του Κινήματος Αλλαγής 

Στην τελική ευθεία προς τη διαμόρφωση του νέου
οργανωτικού του «παζλ» βρίσκεται το Κίνημα Αλλα-
γής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει στα χέρια του τις ειση-
γήσεις των συνεργατών του και έως το τέλος της ερχό-
μενης εβδομάδας αναμένεται να διαμορφώσει το με-
γαλύτερο κομμάτι της νέας ανθρωπογεωγραφίας. Τα
στελέχη της Θεσσαλονίκης που τον στήριξαν, τηρούν
στάση αναμονής, μιας και δεν θα ακούσουν, ακόμα
τουλάχιστον, το όνομά τους να ανακοινώνεται πουθε-
νά. Έτσι, οι όποιες συζητήσεις περί στελέχωσης νο-
μαρχιακών και τοπικών οργανώσεων πάνε πίσω, ενώ
κάτι ακούγεται για συνέδριο μέσα στο καλοκαίρι. 
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Η Βόρεια Κορέα του «πυρηνικού» δι-
κτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν προχώρησε
χθες στην εκτόξευση πυραύλου αγνώ-
στου τύπου προς ανατολική κατεύθυν-
ση. Σύμφωνα με την Ιαπωνία, ο πύραυ-
λος ήταν βαλλιστικός και διένυσε από-
σταση 500 χιλιομέτρων προτού πέσει
στη θάλασσα, εντός της ιαπωνικής Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης. 

Το 2021 η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε
ότι δοκίμασε με επιτυχία έναν νέο τύπο
βαλλιστικού πυραύλου, εκτοξευόμενου

από υποβρύχια, νέο πύραυλο Κρουζ με-
γάλου δραστικού βεληνεκούς, ένα όπλο
που βάλλεται από τρένο, καθώς και έναν
υπερηχητικό πύραυλο.

Η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποι-
ήσει πέντε πυρηνικές δοκιμές, ενώ σύμ-
φωνα με έκθεση του ΟΗΕ, έχει ήδη κα-
τασκευάσει μίνι πυρηνικά όπλα και συ-
νεχίζει με εντατικούς ρυθμούς το πρό-
γραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύ-
λων. Την ίδια ώρα, ανθρωποκυνηγητό
έχουν εξαπολύσει οι Αρχές εξαιτίας

ενός γκράφιτι που αποκαλεί τον Κιμ
Γιονγκ Ουν «π...ς γιο» σε τοίχο πολυκα-
τοικίας της Πιονγκγιάνγκ, όπου διαμένει
η ελίτ.

Οι Αρχές ζητούν από χιλιάδες πολίτες
δείγμα γραφικού χαρακτήρα για να ταυ-
τοποιήσουν τον δράστη, που έγραψε
«Κιμ, εσύ, π...ς γιε. Οι πολίτες πεθαίνουν
από την πείνα εξαιτίας σου». 

Το γκράφιτι καθαρίστηκε αμέσως από
τους τοίχους, και η αστυνομία ψάχνει να
βρει τον υπαίτιο πόρτα πόρτα.

Σ
το «μικροσκόπιο» του Ερντο-
γάν και των τουρκικών αρχών
μπαίνουν όσοι επενδυτές αγο-
ράζουν μεγάλα ποσά ξένου

νομίσματος. Μάλιστα, έχει ζητηθεί από
τις τράπεζες να λάβουν μέτρα και να
αποτρέπουν τους πελάτες τους
από τη χρήση της αγοράς
spot για συναλλαγές που
σχετίζονται με αντιστάθ-
μιση κινδύνου, καθώς
αγωνίζονται να συγκρα-
τήσουν την υποχώρηση
της λίρας.

Η Κεντρική Τράπεζα της
Τουρκίας ζήτησε από τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα να τους
παρέχουν κάθε πληροφορία για τυχόν
αγορές μεγάλων ποσών σε δολάρια που
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την
αγορά, δίνοντας όλα τα στοιχεία των
επενδυτών. Τις πληροφορίες αυτές
αποκάλυψε το Bloomberg, επικαλού-
μενο πηγές που ζήτησαν να μην κατονο-
μαστούν, καθώς οι πληροφορίες δεν εί-
ναι δημόσιες.

Οι Αρχές ζήτησαν επίσης από τις τρά-
πεζες να συμβουλεύσουν τους εταιρι-
κούς πελάτες που επιθυμούν να αντι-
σταθμίσουν τυχόν πιθανές απώλειες σε
λίρες να μην το πράξουν. Η Κεντρική
Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει. Η λίρα
έχει αποδυναμωθεί περισσότερο από
20% έναντι του δολαρίου τις τελευταίες
δύο εβδομάδες, επηρεασμένη από
έναν κύκλο επιθετικών μειώσεων των
επιτοκίων που οδήγησαν τον πληθωρι-
σμό στο υψηλότερο επίπεδο των δύο
δεκαετιών. Το τουρκικό νόμισμα δια-

πραγματευόταν 0,2% χαμηλότερα στα
13,4363 ανά δολάριο.

Η λίρα συνεχίζει την πτωτική της πο-
ρεία παρά τη σειρά έκτακτων μέτρων
που έχουν λάβει τόσο η κυβέρνηση όσο
και η Κεντρική Τράπεζα. Η κυβέρνηση
εισήγαγε επίσης έναν νέο τύπο καταθε-
τικού λογαριασμού συνδεδεμένου με
ξένο νόμισμα που έχει σχεδιαστεί για να
περιορίσει την αχαλίνωτη ζήτηση για
ευρώ και δολάρια από ντόπιους επενδυ-
τές και θα απαιτήσει από τους εξαγω-
γείς να μετατρέψουν το ένα τέταρτο των
εσόδων τους σε λίρες.

Υπό την πίεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, η Κεντρική Τράπεζα μείωσε το
βασικό της επιτόκιο κατά 500 μονάδες
βάσης πέρυσι. Ενώ οι περισσότεροι οι-
κονομολόγοι λένε ότι η Κεντρική Τράπε-
ζα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να

αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο το-
πικό νόμισμα, ο πρόεδρος έχει δεσμευ-
τεί ότι η Τουρκία δεν θα αυξήσει το κό-
στος δανεισμού.

Ο Ερντογάν λέει ότι θέλει να απαλλά-
ξει τη χώρα από την εξάρτησή της από
βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια που
εισρέουν όταν τα επιτόκια είναι υψηλά,
και θέλει να εξοπλίσει εκ νέου την οικο-
νομία ενισχύοντας τις εξαγωγές. Πι-
στεύει επίσης ότι τα υψηλά ποσοστά το-
νώνουν τον πληθωρισμό περισσότερο
παρά τον μειώνουν.

ΘΘέλει να… 
πεθάνει στην Ισπανία
ο Χουάν Κάρλος
Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας
Χουάν Κάρλος θέλει να επιστρέψει
στην Ισπανία, για να πεθάνει στην πα-
τρίδα του. Ο 83χρονος Χουάν Κάρλος,
ο οποίος παραιτήθηκε το 2014 υπέρ
του γιου του Φίλιππου, ζει στο Άμπου
Ντάμπι από το καλοκαίρι του 2020,
αλλά φέρεται έτοιμος να γυρίσει
στην Ισπανία για να περάσει στην πα-
τρίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής
του, παρά το γεγονός ότι η πλειοψη-
φία των Ισπανών αντιτίθεται στην
επιστροφή του. Έπειτα από σειρά
ερωτικών σκανδάλων και οικονομι-
κών ατασθαλιών που είδαν το φως
της δημοσιότητας, ο Χουάν Κάρλος
είναι σήμερα αντιμέτωπος με τρεις
διαφορετικές ποινικές έρευνες στην
Ισπανία. 
Μιλώντας στους «Times», ο Πάμπλο
Σιμόν, καθηγητής Πολιτικών Επιστη-
μών στο Πανεπιστήμιο Carlos III στη
Μαδρίτη, εξήγησε πάντως ότι ο τέως
μονάρχης πιστεύει ότι «έκανε το έρ-
γο του» για την Ισπανία παίζοντας κα-
θοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση
της δημοκρατίας μετά τον θάνατο του
δικτάτορα Φράνκο το 1975.

Η Άγκυρα ζήτησε από 
τις τράπεζες να δίνουν 
τα στοιχεία των πελατών που
επενδύουν σε ξένα νομίσματα

Πάτησε το κουμπί και εκτόξευσε πύραυλο αγνώστου τύπου ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο σουλτάνος «φακελώνει»
όσους αγοράζουν συνάλλαγμα
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Η
αναζήτηση των μέτρων που
θα ανακουφίσουν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις από τις επι-
πτώσεις της ενεργειακής κρί-

σης συνεχίζεται στην κυβέρνηση και οι
επιλογές που εξετάζονται εξακολουθούν
να εστιάζουν στην επιδοματική πολιτική. 

Ήδη στα τραπέζια των συσκέψεων που
γίνονται όλο το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα μεταξύ του Μαξίμου και των εκπροσώ-
πων των συναρμόδιων υπουργείων, έχουν
πέσει σειρά από ιδέες, προκειμένου όσες
παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί να προ-
σαρμοστούν στις συνθήκες που διαρκώς
αλλάζουν, ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται
και νέες.

Μέση και υψηλή τάση
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφο-

ρίες, η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα στις
ανάγκες της βιομηχανίας -στο ρεύμα μέ-
σης και υψηλής τάσης, δηλαδή-, με στόχο
να προλάβει έτσι τη μετακύλιση του κό-
στους της ενέργειας στους καταναλωτές
και άρα μια νέα εκτίναξη των τιμών βασι-
κών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι όποιες κινήσεις, ωστόσο, πρέπει να
σχεδιαστούν πολύ προσεκτικά, μια και τυ-
χόν απευθείας κρατικές επιδοτήσεις μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι καταστρατηγούν τους
κανόνες του ανταγωνισμού. Υπό εξέταση,
λένε γνωρίζοντες, βρίσκεται το σενάριο
της αξιοποίησης του όποιου πλεονάσμα-
τος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Παράλληλα, συζητείται η αναπροσαρ-
μογή των επιδοτήσεων των οικιακών λο-
γαριασμών ρεύματος ανάλογα με το πώς
διαμορφώνονται οι τιμές της χονδρικής
για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το κυβερ-
νητικό επιτελείο, όμως, φαίνεται πλέον να
απομακρύνεται από τη λογική των οριζόν-
τιων παρεμβάσεων και να μελετά μια πιο
στοχευμένη προσέγγιση. Οι ανακοινώσεις
δεν αποκλείεται να γίνουν και εντός της
εβδομάδας.

Η ενεργειακή κρίση έχει εκτοξεύσει τα
τιμολόγια ρεύματος κατά 350% υψηλότε-

ρα σε σχέση με τα επίπεδα την περίοδο
πριν από το ξέσπασμά της. Το ποσοστό αυ-
τό διαμορφώνεται χωρίς να συνυπολογι-
στούν οι κρατικές επιδοτήσεις και οι εν-
δεχόμενες εκπτώσεις των παρόχων.

Πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, το
περασμένο καλοκαίρι, η τιμή της κιλοβα-
τώρας σε συνδυασμό με έκπτωση 30% που
δίνουν προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργει-
ας ήταν στα περίπου 0,077 ευρώ. Για τις
καταναλώσεις του Δεκεμβρίου η τιμή της
κιλοβατώρας ανήλθε στα 0,349 ευρώ. Δη-
λαδή ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανά-
λωση 300 κιλοβατώρων πλήρωνε το πε-

ρασμένο καλοκαίρι 23,1 ευρώ, χωρίς να
συνυπολογιστούν οι ρυθμιζόμενες χρεώ-
σεις. Τον Δεκέμβριο ο λογαριασμός αυ-
τός, χωρίς να επιδοτηθεί από το κράτος,
θα βρεθεί στα 104,7 ευρώ.

Η νέα αυξημένη επιδότηση των 0,165
ευρώ ανά κιλοβατώρα που ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός για τις καταναλώσεις ρεύ-
ματος κατά τον Δεκέμβριο ήλθε ουσιαστι-
κά να καλύψει κατά το ήμισυ την τιμή
όπως αυτή θα τρέξει τον μήνα αυτό (0,349
ευρώ ανά κιλοβατώρα).

Έτσι, για να γίνει πιο αντιληπτό το ποσό
της επιβάρυνσης, ένα νοικοκυριό με τη

νέα επιχορήγηση που θα ισχύσει για τις
καταναλώσεις αυτού του μήνα θα πληρώ-
σει 55,2 ευρώ αντί για 104,7 ευρώ. Ουσια-
στικά γλιτώνει αύξηση της τάξης των 49,5
ευρώ τον μήνα.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου
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Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης 

Στοχευμένες παρεμβάσεις για
νοικοκυριά και βιομηχανίες -
Ίσως και μέσα στην 
εβδομάδα οι ανακοινώσεις 

Περιθώριο 26 ημερών έχουν οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες και οι αυτοαπασχολούμενοι προκειμένου να επιλέ-
ξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2022, από τις έξι που
έχουν θεσπιστεί.
Όσον αφορά τις εισφορές υγείας, ανέρχονται στα 55 ευ-
ρώ για την 1η κατηγορία και στα 66 ευρώ για τη 2η έως
την 6η κατηγορία. Στα ποσά προστίθεται και η εισφορά
των 10 ευρώ υπέρ της ανεργίας. Επομένως, οι ασφαλι-
στικές κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών υπέρ
σύνταξης και υγείας διαμορφώνονται ως εξής:
1η κατηγορία: 155 ευρώ + 55 + 10 = 220 ευρώ

2η κατηγορία: 186 ευρώ + 66 + 10 = 262 ευρώ
3η κατηγορία: 236 ευρώ + 66 + 10 = 312 ευρώ
4η κατηγορία: 297 ευρώ + 66 + 10 = 373 ευρώ
5η κατηγορία: 369 ευρώ + 66 + 10 = 445 ευρώ
6η κατηγορία: 500 ευρώ + 66 + 10 = 576 ευρώ
Οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν την ειδική
κατηγορία η οποία θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των
πέντε ετών. 
Η ειδική κατηγορία προβλέπει εισφορά 93 ευρώ για τον
κλάδο σύνταξης και 33 ευρώ για τον κλάδο υγείας, σύ-
νολο 126 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Περιθώριο 26 ημερών
για να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η  



Η
μείωση του τζίρου των επι-
χειρήσεων λόγω των περιο-
ριστικών μέτρων και η οξύ-
τατη πίεση στο λειτουργικό

κόστος, λόγω των τιμών της ενέργειας,
αποτελούν τους λόγους για τους οποίους
τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας
αποφάσισαν την παράταση ισχύος του
μέτρου της επιδότησης των παγίων δα-
πανών. Σύμφωνα με την τροποποίηση
προηγούμενης σχετικής απόφασης των
υπουργών Χρήστου Σταϊκούρα και Κω-
στή Χατζηδάκη, ισχύουν τα εξής:

1. Τα ποσά της ενίσχυσης με τη μορφή
πιστωτικού προς τη φορολογική αρχή και
τον e-ΕΦΚΑ, που είχαν εκδοθεί στο πλαί-
σιο της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότη-
σης παγίων δαπανών και μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν έως την 31η Δεκεμβρί-
ου 2021, μπορούν πλέον να χρησιμοποι-
ηθούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, για
όσες επιχειρήσεις δεν τα χρησιμοποί-
ησαν στο σύνολό τους, σύμφωνα με τη
δήλωση που έχει ήδη υποβληθεί.

Έκπτωση στις 
φορολογικές υποχρεώσεις

2. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφο-
ρά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές
οφειλές, εφαρμόζεται ως έκπτωση από
φορολογικές υποχρεώσεις των ετών

2021 και 2022, οι οποίες καθίστανται
πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως
την 30ή Ιουνίου 2022, ενώ κατά το μέρος
που αφορά κάλυψη ασφαλιστικών ει-
σφορών, το ποσό ενίσχυσης εντάσσεται
ως πιστωτικό υπόλοιπο στις μερίδες των
δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφί-
ζεται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μι-
σθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως
και Μαΐου 2022.

Ειδικές συνθήκες
3. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις

ειδικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι
επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις
πρόσφατες πυρκαγιές και δη εκείνων της
βόρειας Εύβοιας, προβλέπεται η απαλ-
λαγή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων
από την υποχρέωση διατήρησης του
προσωπικού. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις
που επλήγησαν αποδεδειγμένα, σύμφω-
να με στοιχεία που θα αποσταλούν από
την εκάστοτε οικεία περιφέρεια και τον

ΕΛΓΑ, από τις πυρκαγιές του καλοκαιρι-
ού που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της
χώρας, δεν υποχρεούνται στη διατήρηση
του επιπέδου απασχόλησης, ενώ οι επι-
χειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα
στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης -
Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που
επλήγησαν από την πυρκαγιά του περα-
σμένου Αυγούστου, δεν υποχρεούνται
στη διατήρηση του επιπέδου απασχόλη-
σης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση
περαιτέρω δικαιολογητικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, «η κυβέρνηση και τα αρμόδια
υπουργεία συνεχίζουν την έμπρακτη στή-
ριξη των επιχειρήσεων που έχουν επηρε-
αστεί αρνητικά από την κρίση της πανδη-
μίας του κορονοϊού, αλλά και εκείνων που
έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκα-
γιές, τροποποιώντας τα ισχύοντα καθε-
στώτα όπου απαιτείται, με στόχο τη βέλτι-
στη δυνατή στήριξη της οικονομίας».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πιερρακάκης: «Πάνω
από 566 εκατ. ψηφιακές
συναλλαγές το 2021» 
Σημαντική αύξηση καταγράφηκε σχετικά
με τον όγκο των ψηφιακών συναλλαγών
με το Δημόσιο το έτος που έφυγε, με βάση
τα στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του περα-
σμένου έτους τα συστήματα του Δημοσίου
είτε παρείχαν ψηφιακές υπηρεσίες προς
τους πολίτες είτε «μίλησαν μεταξύ τους»
αθροιστικά 566.962.980 φορές.
Οι ψηφιακές συναλλαγές το 2020 ανέρ-
χονταν σε 94 εκατομμύρια, γεγονός που
καθιστά τον αριθμό των συναλλαγών του
2021 έξι φορές μεγαλύτερο από αυτόν του
2020, καταγράφοντας μεγάλη άνοδο σε
σχέση με προηγούμενα έτη. Οι περισσό-
τερες από τις σχεδόν 567 εκατομμύρια
συναλλαγές έγιναν για την αποφυγή των
επισκέψεων των πολιτών σε δημόσιες
υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικά 
η αίτηση για το επίδομα
γονικής άδειας 

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η ηλε-

κτρονική αίτηση για την επιδότηση της γονι-

κής άδειας, μέσω της Ψηφιακής Πύλης του

Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr με κωδι-

κούς TAXISnet ή μέσω του ΟΑΕΔ στον σχε-

τικό ηλεκτρονικό κόμβο. Μετά την υποβολή

της αίτησης και την ανάρτηση στην «ΕΡΓΑ-

ΝΗ», το ποσό θα καταβάλλεται στους τρα-

πεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Από χθες, το ειδικό έντυπο «Γονική Άδεια»

είναι διαθέσιμο στην «ΕΡΓΑΝΗ» για τη συμ-

πλήρωσή του από τους εργοδότες, ενώ οι

πληρωμές θα εμφανίζονται στους λογαρια-

σμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την

καταβολή τους. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας

λόγος προσέλευσης για τους δικαιούχους

στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του

ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζεται ότι η γονική άδεια

διάρκειας 4 μηνών χορηγείται συνεχόμενα

ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επί-

δομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους

μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό, υπό την

προϋπόθεση της απασχόλησης επί ένα έτος

στον ίδιο εργοδότη. 
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Δόθηκε παράταση έως 
τα τέλη Ιουνίου - Ειδικές
ρυθμίσεις για τη βόρεια Εύβοια

«Αέρας» έξι μηνών
στις επιχειρήσεις 

Ε Π Ι Δ Ο Τ Η Σ Η  Π Α Γ Ι Ω Ν  Δ Α Π Α Ν Ω Ν



Κ
άτι αρχίζει να κινείται στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο και μέ-
νει να φανεί αν η ανοδική διά-

θεση θα συνεχιστεί, δημιουργώντας
συνθήκες «January effect». Πλέον η
αγορά δεν κοιτάει καθόλου την παν-
δημία και την εξέλιξή της, ποντάρον-
τας πιθανότατα ότι είναι και ο τελευ-
ταίος κύκλος πριν από την εξασθένισή
της. Άλλωστε, τα κεφάλαια που θα πέ-
σουν στις οικονομίες, ειδικά στην ελ-
ληνική, θα είναι από το 2022 και για τα
επόμενα χρόνια σημαντικά. Η συσσώ-
ρευση του τελευταίου εννεαμήνου
έχει αποθαρρύνει νέους επενδυτές να
εισέλθουν στην αγορά, μιας και η ψυ-
χολογία είναι το Α και το Ω. Τα επίπεδα
έχουν δουλευτεί τόσο πολύ που όσοι
μακροπρόθεσμοι ήταν να αγοράσουν
ή να πουλήσουν το έχουν ήδη πράξει
στην πλειονότητά τους. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα ο τζίρος να κινείται σε χα-

μηλά επίπεδα, με το ελληνικό χρημα-
τιστήριο να ψάχνει καταλύτες για να
κινηθεί. Τεχνικά, για να μην αναιρεθεί
η ανοδική αντίδραση, δεν πρέπει ο Γε-
νικός Δείκτης να διολισθήσει χαμηλό-
τερα των 865 μονάδων. Οι ενδιάμεσες
στηρίξεις τίθενται στις 904, 900, 895,

893 - 890 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60
και 90 ημερών, αλλά και ο απλός ΚΜΟ
200 ημερών), 883 (εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), 877 και 871 μονάδες (εκ-
θετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμε-
νες αντιστάσεις στις 909, 912, 927, 934
και 950 μονάδες.

Εξαγορά του 70% της Technoform
από τη Sunlight Group

Συμφωνία εξαγοράς για το 70% της Techno-

form, επιχείρησης με έδρα το Κιλκίς που δρα-

στηριοποιείται στον σχεδιασμό και στην κατα-

σκευή καλουπιών και εξαρτημάτων υψηλής

τεχνολογίας, υπέγραψε η Sunlight Group Συ-

στήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Sunlight

Group), εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται

στις ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις

αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές και

εκτός δρόμου εφαρμογές. Όπως αναφέρεται

σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία υπογρά-

φηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2021 από τον διευθύ-

νοντα σύμβουλο της Sunlight Group Λάμπρο

Μπίσαλα, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ-

βουλο της Technoform Γεώργιο Δοκουζγιάννη

και την αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβου-

λο Θεοδοσία Μαρκοπούλου, η οικογένεια των

οποίων διατηρεί το 30% της εταιρείας.

ΕΤΑΔ: Ολοκληρώθηκε η πώληση
ακινήτου στην Αστακός Τέρμιναλ
H ΕΤΑΔ ΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση
της πώλησης ακινήτου συνολικής έκτασης
108 στρεμμάτων, με την υπογραφή του συμ-
βολαίου πώλησης στην εταιρεία Αστακός
Τέρμιναλ ΑΕ. Συγκεκριμένα, το ακίνητο
(πρώην δημόσιο κτήμα) βρίσκεται στη θέση
«Πλατυγιάλι» της Κοινότητας Αστακού Αι-
τωλοακαρνανίας, είναι όμορο της Ναυτιλια-
κής Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑΒΙΠΕ) και
αποτελείται από έξι εδαφικές εκτάσεις, οι
οποίες περιήλθαν χωρίς αντάλλαγμα στην
κυριότητα της ΕΤΑΔ ΑΕ το 2016, δυνάμει του
ν. 4389/2016. Πρόκειται για ένα ακίνητο με
σπουδαία σημασία στη στρατηγική θέση της
ναυτιλιακής ζώνης και της βιομηχανικής
περιοχής στην Αιτωλοακαρνανία.

Η Sony ιδρύει θυγατρική για να μπει
στην αγορά της ηλεκτροκίνησης

Στην αγορά της ηλεκτροκίνησης μπαίνει η

Sony εντός του 2022, με τον πρόεδρο της ια-

πωνικής εταιρείας Κενιτσίρο Γιοσίντα να δη-

λώνει σε συνέντευξη Τύπου πως η Sony θα

ιδρύσει μέσα στην άνοιξη θυγατρική, θέλοντας

να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της στην αγο-

ρά της διασκέδασης και του θεάματος για να

εδραιώσει τη θέση της στον κλάδο της αυτοκί-

νησης. Όπως είπε ο Γιοσίντα, «με την εμπειρία

μας στον κλάδο της διασκέδασης, του 5G, των

υπηρεσιών cloud και της διασκέδασης, πι-

στεύουμε πως η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει από

μια πολύ καλή θέση ώστε να αναθεωρήσει την

αυτοκίνηση».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Entersoft AE ανακοίνωσε ότι στις 4/1/2022, σε υλοποίηση
της σχετικής έγκρισης του ΔΣ της εταιρείας στις 3/1/2022,
υπεγράφη η εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας
Log On Ανώνυμη Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής με
διακριτικό τίτλο Log On AE, που εδρεύει στη Λάρισα, οδός
Φαρσάλων 113 και Αγ. Στυλιανού 1, με αριθμό ΓΕΜΗ:
26441040000 και ΑΦΜ 082107149, ΔΟΥ Λάρισας. Το συνολι-
κό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό του 1,3 εκατ.
ευρώ και θα καταβληθεί ως εξής: 800.000 ευρώ με την υπο-
γραφή της συμφωνίας, 250.000 σε 6 μήνες και 250.000 σε 12
μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Η εν λόγω εξαγο-
ρά θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εται-
ρείας. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020, το μετοχικό
κεφαλαίο της Log On AE ανέρχεται στο ποσό των 190.450
ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, είχε έσοδα 1,9 εκατ. ευ-
ρώ και κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ.

Τα εύσημα στην Ελλάκτωρ έδωσε ο διεθνής οίκος ISS, καθώς -με την αρχή
του νέου έτους- βελτίωσε τη βαθμολογία της σχετικά με τη δημοσιοποί-
ηση πληροφοριών για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα,
έκανε το καλό καλύτερο, καθώς πιστοποίησε ότι βελτιώθηκαν περαιτέρω
οι ήδη πολύ καλές επιδόσεις που καταγράφει η Ελλάκτωρ το τελευταίο
διάστημα στους τομείς που αφορούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέ-
ματα. Έτσι αναβάθμισε το Environmental & Social Quality Score της Ελ-
λάκτωρ στο 2, ενώ το προηγούμενο ήταν 3. Σημειώνεται ότι στην κλίμακα
1-10 της ISS το 1 αντιστοιχεί σε καλύτερη ποιότητα δημοσιοποίησης στοι-
χείων, ενώ το 10 στη χειρότερη ποιότητα δημοσιοποίησης στοιχείων. Έτσι,
αποτυπώνονται με τον πιο επίσημο τρόπο η προτεραιότητα και το βάρος
που δίνει η διοίκηση του ομίλου σε θέματα ESG.

H Entersoft εξαγοράζει τη Log On 

Προσπαθεί για το «January effect» το χρηματιστήριο
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Ελλάκτωρ: Αβάντα από ISS



O
ταν παίρνεις πελατεία από τους ανταγωνιστές
σου, κάτι κάνεις καλά. Αυτό ισχύει και στη χρη-
ματιστηριακή αγορά. Το 2021 κάποιες χρηματι-

στηριακές εταιρείες μάζεψαν όλο το χαρτί. Η πιο χαρα-
κτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
που πέτυχε να αυξήσει τη συνολική αθροιστική αξία των
συναλλαγών της κατά 17% σε σχέση με το 2020, από τα 6
δισ. ευρώ στα 7 δισ. ευρώ. Και αυτό όταν η συνολική αξία
των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2021 αυ-
ξήθηκε κατά 9,3% σε ετήσια βάση, από τα 32 δισ. ευρώ
στα περίπου 35 δισ. ευρώ. Πιο απλά, 1 στις 5 συναλλαγές
που έγιναν στο ΧΑΑ το 2021 ήταν συναλλαγή της Πειραι-
ώς ΑΕΠΕΥ. Κοντά στην Πειραιώς βρέθηκε και η Euro-
bank Equities ΑΕΠΕΥ, η οποία αύξησε τη συνολική
αθροιστική αξία των συναλλαγών της κατά 15,3% σε ετή-
σια βάση, από τα 5,5 δισ. ευρώ το 2020 στα 6,4 δισ. ευρώ
το 2021. Αύξηση 16,5% κατέγραψε σε ετήσια βάση η συ-
νολική αθροιστική αξία των συναλλαγών της Εθνικής
Χρηματιστηριακής, καθώς από τα 2,9 δισ. ευρώ το 2020
ανήλθε στα 3,4 δισ. ευρώ το 2021. Τέλος, η Alpha Finan-
ce πέτυχε η συνολική αθροιστική αξία των συναλλαγών
της να αυξηθεί κατά 27,64% σε ετήσια βάση, από τα 1,9
δισ. ευρώ το 2020 στα περίπου 2,5 δισ. ευρώ το 2021. Με
την επίδοση αυτή βρέθηκε να έχει πραγματοποιήσει το
7% των συνολικών συναλλαγών που πραγματοποιήθη-
καν το 2021 στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εθνική Ασφαλιστική: Νέο 
πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου
Νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης θα τρέ-
ξει ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας από την ερχόμε-
νη Δευτέρα στην προς πώληση στο CVC Εθνική
Ασφαλιστική, εν αναμονή της τελικής έγκρισης της
DGComp για την ολοκλήρωση του deal. Σε αυτό θα
έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εργαζόμενοί
της άνω των 30 ετών, με σύμβαση αορίστου χρόνου
και με συμπληρωμένη προϋπηρεσία 7 χρόνων στην
εταιρεία. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση θα
μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 28 Ιανουαρί-
ου 2022. Στόχο του προγράμματος αποτελεί κυρίως
η συμμετοχή όσων βρίσκονται σε πορεία συνταξιο-
δότησης ή έχουν μεγάλο χρόνο προϋπηρεσίας στην
εταιρεία. Το πλαφόν που έχει οριστεί για τη συνολι-
κή αποζημίωση είναι οι 150.000 ευρώ.

ΒΟΑΚ: Τρέχουν οι εξελίξεις για
τη mega σύμβαση του 1,1 δισ. 

Προχωρούν οι διαδικασίες αναφορικά με το mega
διαγωνισμό ύψους 1,1 δισ. ευρώ για το βασικό τμήμα του
ΒΟΑΚ, από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο (Ηράκλειο), μή-
κους 157 χλμ. Πρόκειται επί της ουσίας για το μεγαλύτε-
ρο κομμάτι του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, που θα
προχωρήσει με το μοντέλο σύμβασης παραχώρησης, με
το τμήμα επίσης Κίσσαμος - Χανιά να «κουμπώνει» ως
προαίρεση στην εν λόγω σύμβαση. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, μέσα στους προσεχείς μήνες, ενδεχομένως έως
τον Μάρτιο, αν όχι νωρίτερα, το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών εκτιμάται ότι θα λάβει την απαιτούμενη έγ-
κριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από
το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την
οποία έχει υποβάλει εδώ και μήνες. Έτσι, θα ανοίξει ο
δρόμος για να περάσει ο διαγωνισμός για το τμήμα «Χα-
νιά - Χερσόνησος (Ηράκλειο)» στην επόμενη φάση με
την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, με υψηλό-
βαθμα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών να «βλέπουν» αυτές τις εξελίξεις το καλοκαίρι του
2022, ώστε να έχουμε υπογραφές στο επόμενο χρονικό
στάδιο και έως τις αρχές του 2023.

Δάνειο από την Παρευξείνια 
Τράπεζα πήρε η Energean 

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου
(ΤΕΑΕΠ) χορηγεί δάνειο 90,5 εκατ. ευρώ στην Energean
Oil and Gas SA (Energean), τη μοναδική ελληνική εται-
ρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμ-
φωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα θα χρηματο-
δοτήσουν τα επενδυτικά σχέδια της Energean -ιδίως την
ανάπτυξη των κοιτασμάτων Έψιλον και Πρίνου- και θα
στηρίξουν επίσης τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και
την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών δαπανών στο συγ-
κρότημα υποδομής του Πρίνου. Το έργο θα δημιουργή-
σει θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες γεώτρησης, στον
κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στις προμήθειες αγα-
θών, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει το εισόδημα των
τοπικών κοινωνιών εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδη-
μίας Covid-19.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Quest: Δωρεά στον Δήμο Αθηναίων
Ο Όμιλος Quest με ενσυναίσθηση και πνεύμα

αλληλεγγύης οργανώνει εστιασμένες κοινωνικές
δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη ευπαθών
κοινωνικών ομάδων. Για μια ακόμη χρονιά οι ερ-
γαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου Quest συγ-
κέντρωσαν και προσέφεραν τρόφιμα, ρούχα, παι-
χνίδια και είδη προσωπικής υγιεινής στο Κέντρο
Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων
(ΚΥΑΔΑ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του
κέντρου για τη στήριξη των συμπολιτών μας που
βρίσκονται σε ανάγκη. Η συνολική ποσότητα τρο-
φίμων που συγκεντρώθηκε και παραδόθηκε στο
Κέντρο από τον Όμιλο καλύπτει περίπου 40 οικο-
γένειες για έναν μήνα, ενώ το σύνολο της δωρεάς
ξεπερνάει τον 1,5 τόνο: 363 συσκευασίες τροφί-
μων μακράς διαρκείας, 131 συσκευασίες προϊόν-
των προσωπικής υγιεινής, 36 κούτες ρούχα, 192
ζευγάρια παπούτσια και 8 κούτες παιχνίδια. Η
δράση υλοποιείται για 10η χρονιά με τη στήριξη
της διοίκησης του Ομίλου Quest και την παροχή
των μέσων και των πόρων για τη συγκέντρωση,
συσκευασία και μεταφορά των δωρεών.

Η Toyota πρώτη σε πωλήσεις
οχημάτων στις ΗΠΑ

Η Toyota εκθρόνισε από την 1η θέση των νέων
πωλήσεων οχημάτων στις ΗΠΑ για το 2021 την Gen-
eral Motors, όντας η πρώτη μη αμερικανική εται-
ρεία που καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των
αυτοκινητοβιομηχανιών στην αγορά της χώρας.
Ακόμη, το 2021 είναι η πρώτη φορά από το 1931 που
η General Motors χάνει την πρώτη με τις περισσότε-
ρες πωλήσεις στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CNBC, για
το περασμένο έτος η Toyota κατέγραψε 2,3 εκατ.
πωλήσεις οχημάτων στις ΗΠΑ, αυξημένες κατά
10,4% σε ετήσιο επίπεδο, έχοντας διαφορά 114.034
οχημάτων από την GM, που πούλησε 2,2 εκατ. οχή-
ματα στις ΗΠΑ για την περασμένη χρονιά, πτωτικά
κατά 12,9% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2020.
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Η πρωτιά της Πειραιώς
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
ο νέο έπεσε σαν κεραυνός ενόψει
του Africa Nations Cup στο Καμε-
ρούν αλλά και στον Ολυμπιακό. Η
νέα μετάλλαξη του κορονοϊού λέ-

γεται «Καμερούν», εκεί φαίνεται να «γεν-
νήθηκε» και αργότερα οι πρώτες ανιχνεύ-
σεις έγιναν στη Νότια Γαλλία από ταξιδιώ-
τες που επέστρεψαν από τη χώρα αυτή,
όπως δήλωσε ο Ηλίας Μόσιαλος. 

Τι θα γίνει ωστόσο με το ποδοσφαιρικό
τουρνουά; Θα γίνει έπειτα από αυτή την
εξέλιξη; Η αφρικανική συνομοσπονδία θα
πάρει απόφαση αναβολής ή και ματαί-
ωσης; Ακόμη ουδείς γνωρίζει. Το Africa
Nations Cup είναι προγραμματισμένο να
αρχίσει στις 9 Ιανουαρίου και ο τελικός να
διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Στον Ολυμπιακό πάντως, ο οποίος έδω-
σε πέντε διεθνείς στο African Nations
Cup, σήμανε συναγερμός μήπως και ο

Καμερουνέζος μέσος Πιερ Κουντέ, ο
οποίος είναι εκεί με την εθνική ομάδα της
χώρας του και προσβλήθηκε από την παν-
δημία, έχει τη νέα μετάλλαξη. Και αυτό
γιατί ουδείς γνωρίζει το μέγεθος του προ-
βλήματος που μπορεί να επιφέρει στον
ανθρώπινο οργανισμό. Το ίδιο ισχύει και
για τον ΟΦΗ, ο οποίος έδωσε επίσης στην
εθνική Καμερούν τον γκολκίπερ του Ντεβί
Επασί. 

Αντίδραση δεν υπήρξε ούτε από την
παγκόσμια συνομοσπονδία, τη FIFA, ούτε
από τις μεγάλες ομάδες που έχουν δώσει
πολλούς παίκτες στο συγκεκριμένο τουρ-
νουά. Η Λίβερπουλ, για παράδειγμα, έχει
δώσει τέσσερις, όσους και η Λέστερ, η
Άρσεναλ και η Βιγιαρεάλ, ενώ από τρεις
έχουν δώσει η Σεβίλλη και η Νάπολι.
Όλες τους είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις
τους στην προοπτική να διεξαχθεί το

τουρνουά στο Καμερούν, γιατί στις χώρες
της Κεντρικής Αφρικής δεν τηρούνται ευ-
λαβικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο
Μαντί Καμαρά, ας πούμε, νόσησε όταν
έπαιξε εκεί με τη Γουινέα για τα προκρι-
ματικά του τουρνουά. Και ακόμη, σύμφω-
να με ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής
ομοσπονδίας του Καμερούν, τα γήπεδα θα
έχουν πληρότητα 60% λόγω της πανδημίας
και όλοι οι θεατές θα πρέπει να είναι φουλ
εμβολιασμένοι. 
Ολυμπιακός 5: Γκ. Ροντρίγκεζ (Πράσινο

Ακρωτήρι), Ονιεκούρου (Νιγηρία),
Αγκ. Καμαρά (Γουινέα), Παπού Σισέ
(Σενεγάλη), Κουντέ (Καμερούν).

ΟΦΗ 1: Επασί (Καμερούν).
Λίβερπουλ 4: Σαλάχ (Αίγυπτος), Μανέ (Σε-

νεγάλη), Κεϊτά (Γουινέα) και Μάτιπ
(Καμερούν).

Λέστερ 4: Αμαρτέι (Γκάνα), Μεντί (Σενεγά-

λη), Εντίντι (Νιγηρία) και Ιχεανάτσο
(Νιγηρία).

Άρσεναλ 4: Ομπαμεγιάνγκ (Γκαμπόν),
Πάρτεϊ (Γκάνα), Ελνενί (Αίγυπτος) και
Πεπέ (Ακτή Ελεφαντοστού).

Βιγιαρεάλ 4: Μαντί (Αλγερία), Οριέ (Ακτή
Ελεφαντοστού), Τουσκουέζε (Νιγη-
ρία) και Μπουλαγέ Ντιά (Σενεγάλη).

Σεβίλλη 3: Μπουνού (Μαρόκο), Ελ Χανταν-
τί (Μαρόκο) και Ελ Νεσιρί (Μαρόκο).

Νάπολι 3: Κουλιμπαλί (Σενεγάλη), Αν-
γουίσα (Καμερούν), Ουνάς (Αλγερία).

Η «Καμερούν» απειλεί
Ολυμπιακό και ΟΦΗ!

Τρόμος μήπως αυτή κόλλησε 
ο Κουντέ, ή κολλήσει ο Επασί
στο Africa Nations Cup, - Πέντε
«ερυθρόλευκοι» στο τουρνουά



Πλήρης γελιοποίηση των διοργα-
νωτών του Australian Open και του
κυβερνήτη της Βικτόριας Ντάνιελ
Άντριους, στο όνομα του χρήματος.
Έδωσαν άδεια… κατ’ εξαίρεση στον
ανεμβολίαστο Σέρβο τενίστα Νόβακ
Τζόκοβιτς, προκειμένου να πάρει
μέρος στο τουρνουά. Ο Τζόκοβιτς,
βλέπετε, είναι Νο1 στην παγκόσμια
κατάταξη και θέλει έναν ακόμα τίτλο
σε Grand Slam για να ξεπεράσει
Φέντερερ και Ναδάλ, και φέρνει
χρήμα όπου παίζει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η από-
φαση των Αυστραλών προκάλεσε τη
θυμηδία πανταχού. Ο δε Άντριους, ο
«σκληρός» κυβερνήτης, διασύρθη-
κε, καθώς πριν από δυο μήνες δή-
λωνε «δεν μας νοιάζει ακόμα κι αν
δεν έρθει ο Τζόκοβιτς», και τελικά
έβαλε την υπογραφή του φαρδιά

πλατιά για να πάρει μέρος. Ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς εμβολιάστηκε, όπως
και ο Γερμανός Ζβέρεφ με τον Ρώσο
Ρούμπλεφ, προκειμένου να είναι
εκεί. Ο Τζόκοβιτς το δήλωσε ευθύς
εξαρχής της πανδημίας ότι δεν πρό-

κειται να κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα,
μεσούντος του πρώτου μεγάλου κύ-
ματος είχε διοργανώσει και μεγάλο
πάρτι στο Βελιγράδι. Το Australian
Open θα γίνει το διάστημα 17-30 Ια-
νουαρίου.

Ειδική άδεια στον ανεμβολίαστο Τζόκοβιτς! Κλαίει η Πάτρα τον χαμό
του Ανδρέα Μιχαλόπουλου

Την ίδια ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο θρυλι-
κός τερματοφύλακας της ΑΕΚ Στέλιος Σεραφεί-
δης, η Παναχαϊκή και η Πάτρα αποχαιρετούσαν
και αυτές τον δικό τους θρύλο, τον Ανδρέα Μιχα-
λόπουλο. Στα 73 του χρόνια άφησε την τελευταία
του πνοή. Υπήρξε εξέχων ποδοσφαιριστής της
τρομερής Παναχαϊκής του Δαβουρλή, του Στρα-
βοπόδη και του Ρήγα τη δεκαετία του ’70, αλλά
και προπονητής της. 

Η Σαουθάμπτον σε σερβικά χέρια

Δεν έχει μείνει ομάδα στην Premier League να
έχει Άγγλο ιδιοκτήτη! Μετά τη Γουέστ Χαμ που
πέρασε στα χέρια του Τσέχου μεγιστάνα Ντάνιελ
Κρετίνσκι, η Σαουθάμπτον, επίσης ιστορική ομά-
δα, ανήκει πλέον στον Σέρβο Ντράγκαν Σόλακ.
Την αγόρασε από τον Κινέζο Γκάο Τζισένγκ αντί
μόλις 120 εκατ. ευρώ. Ο Σόλακ είναι ιδρυτής της
εταιρείας United Group, που δραστηριοποιείται

έντονα και στην Ελλάδα, έχοντας
αποκτήσει πρόσφατα τον έλεγχο
της Nova αλλά και της Wind.

Σοκαριστικές 
δηλώσεις 

για την πανδημία
Σοκ προκάλεσε με τις δηλώσεις του ο

προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα Ηρακλής Μετα-
ξάς μετά το νικηφόρο 1-0 επί του Ιωνικού, μιλών-
τας για την πανδημία: «Δύο παίκτες μας είχαν κι
άλλα προβλήματα. Στον έναν βρήκαμε πρόβλημα
στην καρδιά και τον αφήσαμε εκτός, και στον άλ-
λον, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία έκανε
ατομικό πρόγραμμα, του έτρεχε αίμα από τη μύ-
τη. Η υγεία είναι πάνω από όλα».

Ήττα η Σάκκαρη, 
πέρασε ο Τσιτσιπάς

Εκτός προημιτελικών στην Αδελαΐδα της Αυ-
στραλίας έμεινε η Μαρία Σάκκαρη που λύγισε στο
τάι μπρέικ από την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς
με 2-1 (6-7, 6-2, 4-6) σετ σε 2 ώρες και 18 λεπτά
αγώνα. Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον
Νικολόζ Μπασιλασβίλι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ
για το ΑΤΡ Cup, καθώς ο Γεωργιανός εγκατέλειψε
στο πρώτο σετ, ενώ έχανε 4-1, δηλώνοντας ότι δεν
είχε αναπνοές.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την προσε-
χή Κυριακή στο ΟΑΚΑ θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, πα-
ρότι με βάση την υπουργική απόφαση του Θάνου Πλεύρη μπο-
ρεί να έχει 1.000 θεατές κατόχους κάρτας εισιτηρίου διαρ-
κείας. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν μπορεί να κάνει δια-
χωρισμό. Στο χθεσινό ματς Παναθηναϊκός - Άρης υπήρχαν
1.000 θεατές στη Λεωφόρο.

Ο  Έρικσεν… 
ξανασυγκλόνισε 

Ο Κρίστιαν Έρικσεν που συγκλόνισε την υφήλιο όταν έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια του αγώνα της
εθνικής Δανίας με την Φιλανδία στο Euro 2020, είναι καλά και ξανασυγκλόνισε μιλώντας 
στη δανέζικη τηλεόραση. Δήλωσε ότι για πέντε λεπτά ήταν νεκρός και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο 
για τη συμπαράσταση, «για το κάθε δάκρυ που έχυσε για μένα». Είπε ότι ψάχνει ομάδα 
για να συνεχίσει την καριέρα του, έστω κι αν έχει βηματοδότη.

SPORTS
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Χωρίς κόσμο το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Η
τηλεοπτική επανεμφάνιση της Κρητι-
κιάς νικήτριας του «Big Brother 1» Άν-
νας Μαρίας Ψυχαράκη στο «J2US» δεν
ήταν όπως το φανταζόταν! Η δελεαστι-

κή -και οικονομικά- πρόταση του Νίκου Κοκλώνη
να λάβει μέρος στο λαμπερό φι-
λανθρωπικό σόου ήταν μια πο-
λύ καλή ευκαιρία να επικοινω-
νήσει εκ νέου με τους χιλιάδες
θαυμαστές της, τραγουδώντας
on stage στο πλευρό του Χάρη
Βαρθακούρη! Δεν είχε υπολο-
γίσει, όμως, την «έκρηξη» απο-
καλύψεων από τον μάστερ των
ριάλιτι Ανδρέα Μικρούτσικο.

Ο έμπειρος παρουσιαστής και
πρώην σχολιαστής του «BB1»
περιέγραψε για πρώτη φορά
απίστευτα σκηνικά από τα back-
stage του ριάλιτι, «τσαλακώνοντας» την εικόνα της
εντυπωσιακής νομικού.

«Με την Άννα Μαρία, προς το τέλος του “Big
Brother” έχω κάνει μια συνέντευξη μία ώρα. Από
αυτή τη μία ώρα που έκανα, μόνο πέντε λεπτά μπο-
ρούσαν να βγουν στον αέρα. Τα υπόλοιπα θα μας
συλλάμβαναν. (…) Αυτά που είδαν τα μάτια μου δεν
περιγράφονται. Ξυπνούσε το πρωί κι έβριζε τους
πάντες. Ήταν εναντίον όλων κι είναι πανέξυπνη γιατί
ξέρει να θυματοποιείται», ανέφερε στην εκπομπή
«Super Κατερίνα». Και συνέχισε: «Το θέμα είναι η
εκρηκτικότητα που έχει και τα πάνω κάτω. Πάνω
κάτω τέτοια δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επανήλθε λίγες ημέρες
αργότερα με νέες αποκαλύψεις. Αφορμή στάθηκε η
ψυχρή, όπως χαρακτηρίστηκε, στάση της Άννας
Μαρίας Ψυχαράκη όταν λίγο πριν από τον τελικό του
«J2US» ο παρτενέρ της διαγνώσθηκε με κορονοϊό.

Η λιτή δήλωσή της («Δεν πει-
ράζει που δεν θα είναι παρών ο
Χάρης στον τελικό») πυροδότη-
σε εκ νέου δηλώσεις από τον
συνεργάτη της Κατερίνας Και-
νούργιου: «Ενώ έχει μια τοξικό-
τητα και θα ήθελε να εκτελέσει
τον Χάρη, επέμενε και του έλε-
γε περαστικά, ενώ είμαι 100%
σίγουρος ότι μεταξύ τους θα γι-
νόταν ο τρίτος παγκόσμιος πό-
λεμος. Είμαι σίγουρος ότι πίεζε
τους ανθρώπους στην παραγω-

γή για να βγει πρώτη στο “J2US”», ανέφερε on air ο
Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Χάρης Βαρθακούρης με τη σειρά του δεν έκρυ-
ψε τη δυσαρέσκειά του για την «αδιαφορία» της Άν-
νας Μαρίας Ψυχαράκη απέναντι στο σοβαρό θέμα
υγείας που αντιμετώπισε. Την έβαλε στο «κάδρο»
και μέσω Instagram την κατηγόρησε ότι δεν έχει
κανέναν σεβασμό προς το πρόσωπό του και ότι της
λείπουν οι βασικοί κανόνες της σωστής συμπερι-
φοράς. Εκείνη τον μπλόκαρε στα social media και
έγραψε στο Twitter: «Απλά κρίμα. Πόσες ακόμα
προσβολές προς το πρόσωπό μου… Κρίμα…». Και
ο πόλεμος δηλώσεων πιθανόν να μην έχει τελει-
ώσει…

• Αναβάλλεται το επεισόδιο του
«DWTS» για την πρώτη Παρασκευή
της νέας χρονιάς λόγω κρουσμάτων
Covid-19.

• Οι Ιταλοί διοργανωτές της
φετινής Eurovision θέλουν
για παρουσιάστρια του δια-
γωνισμού τη διάσημη τρα-
γουδίστρια Laura Pausini.

• Με κορονοϊό οι «Alcatrash» της
εκπομπής «Καλό Μεσημεράκι».

• Σε καραντίνα η Τζένη Μπό-
τση, διαγνώσθηκε θετική.

• Θύμα απάτης η Καίτη Φίνου. Χάκερ
άδειασαν τον τραπεζικό της λογα-
ριασμό.

• Μία μία μετράει τις ημέρες
προς την ελευθερία η Αλε-
ξάνδρα Παλαιολόγου. «Είχα
ιικό φορτίο που μετέδιδα κο-
ρονοϊό σαν τρελή», αποκά-
λυψε.

• Θλίψη για τον ηθοποιό Αργύρη Ξά-
φη: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας
του.

• Γιώργος Κατσαούνης -
Μυριέλλα Κουρεντή:  Το
πρώτο φλερτ στο «Survivor»!

• Στην ίδια παραλία, ο Βαλάντης
άναψε φωτιές: «Διπρόσωπος ο
Λάμπρος Κωνσταντάρας, γνωριζό-
μαστε από παλιά».

• Ο Νίκος Κοκλώνης θα αν-
τικαταστήσει την Κατερίνα
Καινούργιου στην περίπτω-
ση που η παρουσιάστρια νο-
σήσει.

• Χαμός στη «Φάρμα»: Βγήκαν τα
μαχαίρια ανάμεσα σε Αγγελική
Ηλιάδη και Αθανασία Τζουμελέκα.

• Ποιο πρωινό ζευγάρι βρί-
σκεται σε συζητήσεις για την
επόμενη μεταγραφή του σε
κανάλι με νέο διευθυντή και
πολύ φίλο τους;

• Η Ιωάννα Μαλέσκου αφήνει τα μέ-
τωπα ανοιχτά. «Δεν μετανιώνω για
τίποτα από ό,τι είπα», δήλωσε.

Πόλεμος δηλώσεων…
ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ - ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ - ΨΥΧΑΡΑΚΗ



Αποκάλυψε 
το οικογενειακό δράμα

Λύγισε στο διαδίκτυο η Ιωάννα Τούνη. Η δημο-
φιλής influencer με δάκρυα στα μάτια αποκάλυ-
ψε για πρώτη φορά πως η μητέρα της έχει καρκί-
νο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες: «Η μα-
μά μου είναι η πιο δυνατή, η πιο υποστηρικτική,
η πιο καλή μαμά του κόσμου, δυστυχώς τη βλέ-
πω ελάχιστα και με μέτρα και προφυλάξεις λόγω
της Covid, γιατί έχει καρκίνο και κάνει χημειοθε-
ραπείες. Μαμά, σε αγαπάω πολύ! Είσαι η καλύ-
τερη μαμά του κόσμου. Βλέπει τα στόρι μου»,
εξομολογήθηκε θλιμμένη.

Για ποια χτυπάει η κουδούνα;

Φαρμακερά βέλη από τον Σπύρο Παπαδό-
πουλο προς τη διοίκηση του ΣΚΑΪ για το άγριο
κόψιμο της εκπομπής του. Ο παρουσιαστής
του «Στην υγειά μας» «φωτογράφισε» ως
υπαίτια υψηλόβαθμο στέλεχος του καναλιού,
δηλώνοντας: «Είχαμε άλλα τρία επεισόδια και
μία κυρία μας τα έκοψε. Κυρία, καταχρηστι-
κός όρος! Υπέβοσκε κάτι στην ψυχή μου γιατί
γίνονταν πράγματα που δεν ήταν της αρε-
σκείας μου. Στην τηλεόραση δυστυχώς υπάρ-
χουν άνθρωποι άσχετοι με το αντικείμενο,
που δεν αγαπούν και δεν σέβονται». 

Τζάμπα έψαχναν το φλουρί
στη βασιλόπιτα η Όλγα Φαρ-
μάκη και ο Σταύρος Μαντό-
πουλος. Ήταν οι πρώτες γιορ-
τές με την κορούλα τους και
είχαν αγωνία για το ποιος θα
είναι ο τυχερός της νέας χρο-
νιάς! «Κάναμε θρύψαλα την
πίτα μας για να το βρούμε αλλά
τελικά δεν υπήρχε! Και ξανα-
κόψαμε βασιλόπιτα! Το φλου-
ρί έπεσε στο σπίτι μας», απο-
κάλυψε το πρώην μοντέλο.

Άφαντο 
το φλουρί!

Baby boom

Ο
πολυτάλαντος Θανάσης Αλευράς παρουσιάζει την πρώτη
του δισκογραφική δουλειά! Ο γνωστός ηθοποιός, που εγ-
κατέλειψε το θέατρο για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό,

επιστρέφει μουσικά, ερμηνεύοντας το εμβληματικό κομμάτι
«Walk on the wild side» του Lou Reed. Ο ελληνικός τίτλος του
είναι «Η κραυγή του τρόμου», με τον σημαντικό δημιουργό
Γιώργο Παυριανό να υπογράφει τη διασκευή των στίχων. Ο τε-
λευταίος ανέλαβε την cover version του τραγουδιού το 1980 κα-
τά παραγγελία του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος και το τραγούδη-
σε στη «Μέδουσα» κάνοντας πάταγο. Το δυνατό βιντεοκλίπ που
αναρτήθηκε ήδη στο YouTube επιμελήθηκε ο μετρ του είδους, ο
σκηνοθέτης Νίκος Σούλης, με νυχτερινά γυρίσματα στο κέντρο
της Αθήνας. «Η κραυγή του τρόμου» μιλάει για περιθωριακούς
τύπους τους οποίους ο κόσμος κάνει ότι δεν τους βλέπει.

Πρώτες διακοπές με την Έιντα
Εορταστική απόδραση για τη Χριστίνα Κοντοβά, τον Τζώνη
Καλημέρη και την κορούλα τους που υιοθέτησαν πρόσφατα
από την Ουγκάντα. «Για τις πρώτες διακοπές επιλέξαμε το
Νυμφαίο και τη φιλοξενία του παπα-Γιάννη. Για παρέα μας
την καλύτερη φίλη της Έιντα που μας είχε λείψει πολύ, την
Κύρα! Και η χαρά μας είναι μεγάλη… Κάπως έτσι μπήκαμε
στο 2022», ανακοίνωσε στο Instagram η σχεδιάστρια.

Ένα υγιέστατο αγοράκι έφερε στον κόσμο η
Κλέλια Πανταζή. Η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής
γυμναστικής γέννησε τη Δευτέρα με καισαρική
και ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα δημοσιεύον-
τας την πρώτη οικογενειακή φωτογραφία στο
Instagram: «Λευτέρη μου, σ’ ευχαριστώ για το
δεύτερο θαύμα που ζω!». Η άφιξη του μικρού
ολοκλήρωσε την ευτυχία της αθλήτριας με τον
Λευτέρη Τσάκαλο, χαρίζοντας ένα αδελφάκι
στον 2χρονο γιο τους Μιχαήλ-Άγγελο.
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«Η κραυγή του τρόμου»



Ε
νας πόνος στην περιοχή του μετώπου,
δηλαδή στο τμήμα του κεφαλιού που ξε-
κινάει πάνω από τα μάτια και τα φρύδια
και φτάνει ως το τριχωτό της κεφαλής,

είναι ένα εξαιρετικά συχνό σύμπτωμα και από τα
πιο συνηθισμένα σημεία όπου μπορεί κάποιος άν-
θρωπος να βιώσει το αίσθημα του πονοκεφάλου. 

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν έντονο πόνο
στην περιοχή, κάποιοι άλλοι να αισθάνονται ένα
αίσθημα βάρους ή πίεση στο κούτελο. Σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί ο πόνος ή το ενόχλημα να
υπάρχει διάχυτα σε όλη αυτή την περιοχή και σε
κάποιες άλλες να αφορά ένα μόνο κομμάτι αυτής
της περιοχής. 

Η διαγνωστική σκέψη του γιατρού σε άνθρωπο
με τέτοιο σύμπτωμα πονοκεφάλου θα εξαρτηθεί
από το ιστορικό. «Αν ο πονοκέφαλος έρχεται κατά
επεισόδια, υπάρχει ιστορικό παρόμοιων πονοκε-
φάλων για κάποιο χρονικό διάστημα μηνών ή και
ετών, και αν το παρόν επεισόδιο μοιάζει με τα επει-
σόδια του παρελθόντος, η πιθανότερη διάγνωση
θα είναι αυτή κάποιας πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας,
δηλαδή κάποιας κεφαλαλγίας η οποία δεν οφείλε-
ται σε υποκείμενη αιτία. Παράδειγμα τέτοιας κε-
φαλαλγίας είναι η κεφαλαλγία τάσεως, η οποία
μπορεί να εκδηλώνεται με ένα αίσθημα πόνου,
σφιξίματος ή βάρους στο κεφάλι και πολλές φορές
ειδικά εντοπισμένο στην περιοχή του μετώπου.

Μία άλλη κεφαλαλγία που μπορεί να εκδηλωθεί

με πόνο στο μέτωπο είναι φυσικά η ημικρανία. Η
ημικρανία μπορεί να εκδηλωθεί με πόνο οπουδή-
ποτε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, αλλά ακόμα και
στον αυχένα και την πλάτη. Ωστόσο, η εντόπιση στο
κούτελο είναι αρκετά συχνή για την ημικρανία. Αυ-
τό που είναι χαρακτηριστικό για τον ημικρανικό

πονοκέφαλο δεν είναι το πού εντοπίζεται ο πόνος,
αλλά ότι συνοδεύεται από μικρού ή μεγάλου βαθ-
μού ενόχληση στο φως ή τους ήχους και τις μυρω-
διές, ενώ σε πολλούς ανθρώπους υπάρχει και ένα
αίσθημα ενόχλησης στο στομάχι που μπορεί να
φτάνει μερικές φορές και στον εμετό», αναφέρει ο
δρ Μιχαήλ Βικελής, νευρολόγος, επιστημονικός
σύμβουλος του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία
και Κεφαλαλγία Ελλάδος. 

Ένα τρίτο, αρκετά λιγότερο συχνό είδος πρωτο-
παθούς πονοκεφάλου που μπορεί να εντοπίζεται
στο μέτωπο είναι η αθροιστική κεφαλαλγία. Στην
περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχει πολύ έντονος
πόνος που ωστόσο κρατάει γενικά λίγο, μέχρι το
πολύ δύο ή τρεις ώρες. Ο πόνος μπορεί να είναι
στην περιοχή του ματιού ή του μετώπου και μπορεί
να επαναλαμβάνεται μέσα στην ημέρα, ενώ συνή-
θως συνοδεύεται από δάκρυσμα στο μάτι, βούλω-
μα ή τρέξιμο στο ρουθούνι για την πλευρά του πό-
νου και ένα αίσθημα γενικότερης ανησυχίας και
δυσκολίας να μείνει κάποιος ξαπλωτός.
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Κάποιοι άνθρωποι μπορεί 
να έχουν έντονο πόνο στην περιοχή,
κάποιοι άλλοι να αισθάνονται ένα 
αίσθημα βάρους ή πίεση στο κούτελο

Βιβλίο για 
ημικρανικούς ασθενείς
Όλες οι απορίες για τις ημικρανίες απαντών-
ται στο βιβλίο «Ημικρανία και άλλες κεφα-
λαλγίες», που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία
του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κε-
φαλαλγία Ελλάδος. Το βιβλίο, που διατίθεται
δωρεάν από τον σύλλογο ως e-book, περι-
γράφει με απλή γλώσσα και εύκολα κατανοη-
τό τρόπο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι
ασθενείς για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη
χρόνια και επώδυνη πάθησή τους. Παράλλη-
λα, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδει-
κνύεται η σημαντική επίπτωση των νευρολο-
γικών αυτών νόσων στην ποιότητα ζωής των
ασθενών και καταρρίπτονται ευρέως διαδε-
δομένες εσφαλμένες αντιλήψεις, όπως ότι η
ημικρανία είναι απλώς ένας δυνατός πονο-
κέφαλος ή ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
θεραπευτικά.

Πονοκέφαλος στο μέτωπο 
και πώς αντιμετωπίζεται

Δρ Μιχαήλ Βικελής, 
νευρολόγος, επιστημονικός
σύμβουλος του Συλλόγου 
Ασθενών με Ημικρανία 
και Κεφαλαλγία Ελλάδος



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)
Μια μέρα που θα πρέπει να ρίξετε τους τόνους
και να δείτε και τα δικά σας λάθη, όχι μόνο των
άλλων. Έτσι, με λίγη δίκαιη σκέψη, θα μπορέ-
σετε να έρθετε πιο κοντά σε πρόσωπα που τα
έχετε αδικήσει. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους θα υπάρξουν καλές
επαφές με αγαπημένα σας πρόσωπα και μά-
λιστα θα δεχτείτε από τους άλλους κάποια
θετικά σχόλια που θα σας ανεβάσουν την
ψυχολογία. Καλή μέρα να κάνετε σχέδια για
το μέλλον. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια καλή μέρα, ιδίως για εσάς των πρώτων
ημερών, που θα βρεθείτε πολύ κοντά σε ευχά-
ριστα γεγονότα που θα σας ανεβάσουν την ψυ-
χολογία. Καλή μέρα για να βάλετε σε σειρά τα
επαγγελματικά σας θέματα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους είναι μια καλή ευ-
καιρία να επικοινωνήσετε και να βρεθείτε με
πρόσωπα που θέλετε να φτιάξουν οι σχέσεις
σας. Ιδίως εσείς των πρώτων ημερών θα
έχετε μια καλή ευκαιρία ή θα προγραμματίσε-
τε ένα ταξίδι.

Λέων
(23/7-22/8)
Εσάς τα Λιοντάρια, οικονομικές υποθέ-
σεις και πάλι θα σας απασχολήσουν, ενώ
θα πρέπει να βάλετε σε σειρά μια υπόθεσή
σας που έχει οικονομικό όφελος. Μια μέ-
ρα που θα έχετε καλή ψυχολογία και διά-
θεση να σκεφτείτε το συμφέρον σας, χω-
ρίς να είστε άδικοι με τους άλλους. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, ευχάριστα γεγο-
νότα θα συμβούν και σίγουρα θα υπάρξουν
καλές εξελίξεις μέσα από την προσωπική
σας ζωή. Για εσάς που έχετε γεννηθεί το
πρώτο πενθήμερο, θα υπάρξουν ευχάριστα
γεγονότα, που αφορούν τις σχέσεις σας με
τους άλλους. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα έχετε εύνοια σε κάθε επαγγελ-
ματική σας επιδίωξη. Μπορεί επίσης να
έχετε καλυτέρευση σε ένα θέμα υγείας
σας, ή μια κακοδιαθεσία των ημερών θα
πάρει τέλος. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι πολύ καλή μέρα για εσάς των πρώτων
ημερών, όπου η προσωπική σας ζωή θα γίνει
πιο ουσιαστική και ευχάριστη. Είναι ευκαιρία
να περάσετε όμορφα με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια ευχάριστη πινελιά σε οικογενειακά θέ-
ματα, αλλά και σε επαγγελματικά. Είναι σί-
γουρο ότι θα έχετε ένα όμορφο κλείσιμο σε
υποθέσεις, μέχρι να φύγει η μέρα σας. Κά-
ποιοι από εσάς θα φτιάξετε το σπίτι σας, ή θα
αναζητήσετε νέα κατοικία, λόγω σπουδών ή
εργασίας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η επικοινωνία σήμερα θα είναι στο φόρτε
της, ίσως μάλιστα να νιώσετε ότι θα προ-
χωρήσετε σε μια συμφωνία ή μια απόφα-
σή σας θα έχει την επιτυχία που θέλατε. Η
ανάδρομη Αφροδίτη, στο δικό σας ζώδιο,
σχηματίζει ένα θετικό εξάγωνο με τον Πο-
σειδώνα, όπου γίνεστε αρκετά συναισθη-
ματικοί (κυρίως οι γεννημένοι 11/1) ή αρ-
κετά… ευκολόπιστοι. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η μέρα έχει
κάποια καλά νέα πάνω στον οικονομικό
τομέα. Υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος να
αγοράσετε ή να κάνετε πράγματα που
δεν αντέχει το πορτοφόλι σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, θα έρ-
θει σε σύνοδο με τον Δία, οπότε εσείς του
πρώτου πενθημέρου να χαρείτε τα θετικά
που θα σας δοθούν, μέσα από τα αγαπημένα
σας πρόσωπα. Είναι η δική σας μέρα και μην
την αφήσετε να χαθεί χωρίς να την εκμεταλ-
λευτείτε.
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Σ ήμερα, πολλά πράγματα θα κυλήσουν πιο ήρεμα,
θα ανέβει η ψυχολογία μας και θα υπάρξουν
στιγμές χαράς και αισιοδοξίας. Είναι μια θετική

μέρα και συμπίπτει με τα Θεοφάνια, που συμβολίζουν τη
νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι και τον αγιασμό των
υδάτων. Η Σελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων, σε σύνοδο
με τον Δία, όπου ενεργοποιεί τη θετική στάση μας απέναν-
τι στους καθημερινούς μας προβληματισμούς. Οι πιο ευ-
νοημένοι σήμερα θα είναι οι Ιχθύες, Παρθένοι, Καρκίνοι,
Σκορπιοί, Δίδυμοι και Τοξότες, αλλά του πρώτου πενθημέ-
ρου. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Ε
ίναι όντως η καλύτερη στιγμή για να δει
κανείς την πολυσυζητημένη ήδη ταινία
«Μην κοιτάς ψηλά» στο Netflix. Όχι μόνο
γιατί -είτε το επιδιώκει ο σεναριογράφος

είτε όχι- η επικείμενη καταστροφή της ζωής σε
ολόκληρο πλανήτη από τεραστίων διαστάσεων κο-
μήτη που πλησιάζει με ταχύτητα τη Γη φέρνει αυ-
τόματους συνειρμούς με την πανδημία του κορο-
νοϊού και την κλιματική αλλαγή, τα επίχειρα της
οποίας όλοι βιώνουμε, αλλά και για έναν ακόμη
λόγο.

Γιατί πίσω από τις γραμμές, με τρόπο εύληπτο,
περνάει ξεκάθαρα το μήνυμα της απαξίωσης της
πολιτικής και των εκπροσώπων της. Το μήνυμα
προσωποποιείται στο αυτάρεσκο, υπερφιλόδοξο
και αριβίστικο προφίλ τής πάντα εκπληκτικής Μέ-
ριλ Στριπ στον ρόλο της προέδρου των ΗΠΑ και
κυρίως στην άρρηκτη σύνδεσή της, στην εξάρτηση
της ίδιας της πολιτικής της επιβίωσης για την ακρί-
βεια, με το οικονομικό κεφάλαιο και τους σχεδια-
σμούς του (οι οποίοι και στο έργο αγνοούν παντε-
λώς το κοινό καλό).

Κάποιοι είπαν ότι αναφέρεται ή εμπνέεται από
την εποχή Τραμπ στις ΗΠΑ. Άλλοι ότι αποτελεί μή-
νυμα για τη διακυβέρνηση Μπάιντεν. Προσωπικά
αποκόμισα την αίσθηση ότι αφορά ολόκληρο τον
μεταμοντέρνο δυτικό κόσμο και τα πολυεπίπεδα
συστήματα εξουσίας: τις ελίτ, πρώτα απ’ όλα, τα
πολιτικά και τα μιντιακά συστήματα, τους πολίτες-

ψηφοφόρους. Πολιτικά συστήματα παγκοσμίως,
αδύναμα να ανταποκριθούν στις πρωτόγνωρες
προκλήσεις της εποχής που μας έλαχε να διαβιού-
με, συχνά αφερέγγυα και ανέμπνευστα.

Επιστημονικές ελίτ που διαπλέκονται με την πο-
λιτική και οικονομική ελίτ και κάπου στη διαδρομή
η τεκμηριωμένη οπτική τους θολώνει από τις επι-
ταγές των συστημάτων που τις τροφοδοτούν και
χρηματοδοτούν.

ΜΜΕ που χορεύουν στους ρυθμούς των social
media, του αμείλικτου αγώνα της τηλεθέασης, των
likes και του ανελέητου ανταγωνισμού για μια
στιγμή εντυπωσιασμού, αλλά και πολίτες που στη
συντριπτική τους πλειονότητα τους ακολουθούν
ασμένως. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς διαχωρι-
στικές γραμμές από το «πρόβλημα». Και κυρίως
χωρίς καμία μα καμία διάθεση συνεννόησης και
σύμπλευσης ακόμη και μπροστά στον ορατό κίν-
δυνο του αφανισμού. Διχασμένοι και παθιασμένοι.
Από τη μία και από την άλλη πλευρά. Απολύτως
παραδομένοι και αδύναμοι να ενωθούν και να
οδηγήσουν τις ηγεσίες σε αποφάσεις, ακόμη και
για την ίδια την ύπαρξή τους.

Η ταινία δέχτηκε πολλές κριτικές. Καλές και κα-
κεντρεχείς. Αυτό ορίζει η τέχνη, άλλωστε. Όλοι
μπαίνουν στο ίδιο τηλεοπτικό καράβι, αλλά το τα-
ξίδι το βιώνει ο καθένας όπως θέλει να το βιώσει.

Διάβασα, για παράδειγμα, κριτική ειδικού ότι η
ταινία είναι συντηρητική, γιατί λίγες στιγμές πριν

από την πρόσκρουση του τεράστιου κομήτη στη Γη
ο καθηγητής πρωταγωνιστής, που εν τω μεταξύ,
αφού θαμπώθηκε από τη δόξα, επανήλθε στη δική
του κανονικότητα, η νεαρή ερευνήτρια που εντόπι-
σε πρώτη τον κίνδυνο, η οικογένεια του καθηγητή
και ο νεαρός φίλος της ερευνήτριας ενώνουν τα
χέρια και προσεύχονται.

Υπάρχει και η άλλη οπτική. Αυτή που λέει ότι η
βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου μπροστά στον
κίνδυνο είναι η ένωση. Το μοίρασμα της αγωνίας.
Η στήριξη του ενός προς τον άλλον. Η πρόσβαση
στην ανώτερη δύναμη για ανακούφιση του φόβου
και του πόνου του αποχωρισμού.

«Μην κοιτάς ψηλά» για να μη δεις τον εχθρό που
θα σε σκοτώσει, υπονοεί ο τίτλος της ταινίας. «Μην
κοιτάς ψηλά», λέει ο θυμόσοφος λαός στην Ελλά-
δα, γιατί μπορεί να πέσεις σε λακκούβα. Κοίτα γύ-
ρω σου, λέει η λογική. Κοίτα προσεκτικά. Και δεξιά
και αριστερά και μπροστά σου. Πάνω και κάτω,
εναλλάξ. Μόνο τότε μπορείς να έχεις πλήρη άπο-
ψη για το τοπίο που εκτείνεται μπροστά σου. Για
τους κινδύνους, τις παγίδες, τις ευκαιρίες.

Ας κοιτάξουμε γύρω μας και ας μοιραστούμε.
Ιδέες, απόψεις, συναισθήματα, φόβους, όνειρα,
αγώνες, πίκρες, πόνους, χαρές.

Και ως χώρα ας κοιτάξουμε μπροστά και ψηλά.
Όχι μόνο για να βλέπουμε τους κινδύνους, αλλά
και οραματιζόμενοι καλύτερες μέρες.

Ας έχουμε φώτιση, μέρα που είναι!

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Μην κοιτάς (μόνος σου) ψηλά. 
Κοίτα πάνω, κάτω, μπροστά 

Ως χώρα ας
κοιτάξουμε
μπροστά και
ψηλά. Όχι μόνο
για να βλέπουμε
τους κινδύνους,
αλλά και
οραματιζόμενοι
καλύτερες μέρες
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