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Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
θα απαλλάξει τα πανεπιστήμια 
από την «αυτοέκφραση» 
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• Πού εντοπίζονται οι ευθύνες 
και ποιες πρωτοβουλίες 
αναμένονται από την κυβέρνηση

• Σήμερα στο Υπουργικό το στίγμα
Μητσοτάκη για την αποτυχία 
του κρατικού μηχανισμού

ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΑ» 

Η αλήθεια για το
ΦΙΑΣΚΟ 

Γιατί απέρριψε τις εισηγήσεις για απαγόρευση βαρέων οχημάτων στην Αττική Οδό ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
«POLITICAL»  

Ο «ικανός» που 
αποδείχτηκε 
ανίκανος... 
To Μαξίμου «δείχνει» Στυλιανίδη - Του χρεώνουν 
αδυναμία εκτίμησης του κινδύνου ΣΕΛ.  4-9

ΠΡΟΦΥΛΑΚIΣΤΗΚΕ
Ο ΙΕΡΕAΣ 



Γ
ια το χάος από την «Ελπίδα», το τι λειτούργη-
σε και τι όχι, τις ευθύνες, τις αποφάσεις Μη-
τσοτάκη, γράψαμε στο χθεσινό σημείωμα
και θα έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε και

στα επόμενα φύλλα μας, πρώτα ο Θεός. Έτσι κι αλ-
λιώς, και το φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη, και
πλούσιο ρεπορτάζ από την «πρώτη γραμμή» έχουμε
στις σελίδες που ακολουθούν. Απλώς, δύο σημει-
ώσεις: Η πρώτη, να μην περιμένει κανείς από τον Μη-
τσοτάκη να δράσει εν βρασμώ, τουλάχιστον σε επίπε-
δο τετελεσμένων και προς δημοσιοποίηση. Έχει απο-
δείξει κατ’ επανάληψη ότι δεν ενεργεί έτσι, ιδίως σε
καταστάσεις που χαρακτηρίζονται πολύπλοκες. Η
δεύτερη, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν σε οδηγούς
και επιβάτες από Αττική Οδό και ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι οδη-
γός για το μέλλον. Λεπτομέρειες εν καιρώ.

Κι ας πάμε στη διεθνή επικαιρότητα και τη ρωσοδυ-

τική κρίση που σοβεί εδώ και ημέρες με επίδικο την
Ουκρανία και με την παγκόσμια κοινότητα να παρακο-
λουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Οι δύο πλευρές φαί-
νονται αποφασισμένες να φτάσουν στα άκρα. Από τη
μία η Μόσχα, που δείχνει να βρίσκεται πλέον στο ση-
μείο να χαράσσει τις δικές της «κόκκινες γραμμές»
απέναντι στους Δυτικούς, αδιαφορώντας για το κό-
στος της επιλογής της να βάζει φρένο στην επέκταση
του ΝΑΤΟ και να περιορίζει την εξάπλωση των οπλι-
κών συστημάτων στα δυτικά σύνορά της από τη Βαλτι-
κή μέχρι τα Βαλκάνια. Από την άλλη η Δύση, που αντι-
μετωπίζει μεν προβλήματα συνοχής λόγω των πολλών
κρατών και των διαφορετικών συμφερόντων για κάθε
περίπτωση, με σαφή ωστόσο διάθεση των ηγετών της,
κυρίως του Μπάιντεν, να στείλει το μήνυμα στον Πού-
τιν ότι ενδεχόμενος ευρείας κλίμακας πόλεμος με την
Ουκρανία θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τη

Ρωσία. Όπερ μεθερμηνευόμενον, το ΝΑΤΟ θα εμπλα-
κεί ενεργά, για αυτό έχουν μαζευτεί περί τις 100.000
στρατιώτες στις δύο πλευρές των συνόρων.

Ωστόσο, υπάρχουν μικρές ψηφίδες, απαραίτητες σε
κάθε παζλ, που δείχνουν ότι Δύση και Ρωσία δεν θα το
φτάσουν μέχρι τέλους, από τη στιγμή που μόνο να χά-
σουν θα έχουν και οι δύο. Ενώ, στην ίδια βάση και στο
σημείο που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, μπορεί να
υπάρξει μια win win κατάληξη με μόνο χαμένο το…
Κίεβο. Δηλαδή, μια τέτοια εξέλιξη -πιθανώς και μέσω
μιας ολιγοήμερης πολεμικής σύρραξης μικρής κλίμα-
κας- που θα βάζει στην Ουκρανία και επίσημα τη σφρα-
γίδα του «fail state» και θα τη χωρίζει -επίσημα, γιατί με
τα «ανεξάρτητα» ανατολικά Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ
αυτό ήδη ισχύει- στα δύο, την ανατολική ρωσική και τη
δυτική φιλοδυτική. Ας περιμένουμε την πραγματικότη-
τα να δείξει τις προθέσεις της. 
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 
οι συν αυτώ έχουν σχηματίσει
ξεκάθαρη εικόνα για το τι πήγε στραβά
- Άμεσες πρωτοβουλίες στο σημερινό
Υπουργικό Συμβούλιο

Σ
ε κατάσταση πρόδηλης αμηχανίας πε-
ριήλθε χθες το Μέγαρο Μαξίμου, όταν με
το πρώτο φως της μέρας αποκαλύφθηκε

το σύνολο των οξύτατων προβλημάτων που προ-
ξένησε η κακοκαιρία «Ελπίδα» στο λεκανοπέδιο
της Αττικής. Από το απόγευμα της Δευτέρας έως
και αργά χθες βράδυ η πρωθυπουργική έδρα εί-
χε μετατραπεί για ακόμη μια φορά σε ένα war
room, καθώς απόλυτη προτεραιότητα των χθε-
σινών αλλεπάλληλων συσκέψεων ήταν αφενός
ο απεγκλωβισμός όλων όσοι παρέμεναν «όμη-
ροι» του χιονιά στα αυτοκίνητά τους στις προ-
βληματικές οδικές αρτηρίες, αφετέρου η απο-
κατάσταση των προβλημάτων σε υποδομές.

Σε κάθε περίπτωση το κλίμα στα ηγετικά κλι-
μάκια της κυβέρνησης ήταν χθες βαρύ, με αρμό-
δια κυβερνητικά στελέχη να κάνουν χαρακτηρι-
στικά λόγο για ήττα του κρατικού μηχανισμού.

Στίγμα των προθέσεων
Σύμφωνα με πληροφορίες, το στίγμα των κυ-

βερνητικών προθέσεων αλλά και τις πρωτοβου-
λίες που πρόκειται να αναληφθούν αναμένεται
να δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την το-
ποθέτησή του στην προγραμματισμένη για σή-
μερα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Είχε προηγηθεί εξάλλου χθες η παρέλαση
υπουργικών στελεχών από τα βραδινά δελτία,
προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις προς τους
πολίτες αλλά και να αναδειχτεί η αντίδραση της
κυβέρνησης στα τεράστια προβλήματα που προ-
κάλεσε η «Ελπίς», ήτοι η καταβολή 2.000 ευρώ
από τον παραχωρησιούχο για κάθε εγκλωβισμέ-
νο όχημα στην Αττική Οδό και 1.000 ευρώ σε κά-
θε επιβάτη που ταλαιπωρήθηκε στα δρομολόγια
της αμαξοστοιχίας Θεσσαλονίκη - Αθήνα και
Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Το... προβληματικό «δίδυμο» 
Μολονότι από την κυβέρνηση απέφευγαν

χθες τη συζήτηση περί απόδοσης ευθυνών σε
πρόσωπα και φορείς, είναι σαφές, σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες της «Political», ότι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συν αυτώ
έχουν σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για το τι
πήγε στραβά πριν και κατά τη διάρκεια εκδή-
λωσης των πρωτόγνωρων, είναι η αλήθεια,
καιρικών φαινομένων. Προς επίρρωσιν των
προαναφερθέντων ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου ζήτησε συγγνώμη
εκ μέρους της κυβέρνησης από όλους τους

πολίτες που δοκιμάστηκαν το τελευταίο διή-
μερο.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρατηρούσαν
χθες πως χάθηκαν τα στοιχήματα κυρίως της
πρόληψης -εξ ου και το κομφούζιο με τους χιλιά-
δες εγκλωβισμούς οδηγών σε Αττική οδό, Μεσο-
γείων και Κατεχάκη- και δευτερευόντως της δια-
σφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του δι-
κτύου του ηλεκτρικού ρεύματος στο φόντο της
περσινής δραματικής εικόνας μετά την κακοκαι-
ρία «Μήδεια». Κυβερνητικά στελέχη παρατη-
ρούσαν, δε, πως η αποτυχία, όπως εκ των υστέ-
ρων αποδεικνύεται, των μετεωρολόγων να προ-
βλέψουν τον χρόνο έλευσης της κακοκαιρίας αλ-
λά και την πρωτοφανή ένταση αυτής δεν μπορεί
να συσκοτίσει τις ευθύνες για την αποτυχία της
έγκαιρης αντίδρασης του κρατικού μηχανισμού.

Πάντως, στο παρασκήνιο ασκείται κριτική προς
το αρμόδιο υπουργείο και για την απόφαση μη
κήρυξης αργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
τη Δευτέρα, όταν είχε αποφασιστεί εγκαίρως
και ορθώς το προληπτικό κλείσιμο των σχολεί-
ων. Αρνητική εντύπωση προκάλεσε, κατά πλη-
ροφορίες, και η αδυναμία εκτίμησης της σοβα-
ρότητας του φαινομένου, καθ’ όσον αυτό εξε-
λισσόταν, σύμφωνα με έτερη γραμμή πληρο-
φόρησης από την κυβέρνηση.

Οι ίδιες πηγές δείχνουν την Αττική οδό και τη
Μεσογείων ως τις «μαύρες τρύπες» του χάους.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της Αττικής Οδού η
αδυναμία να απαγορευτεί εγκαίρως η διέλευση
φορτηγών -εκατοντάδες πέρασαν το πρωί της
Δευτέρας- και η συνακόλουθη απουσία οποιασ-
δήποτε προειδοποίησης να μην εισέρχονται σε

αυτήν οχήματα, αφού είχε μπλοκάρει, διαμόρ-
φωσαν τις τριτοκοσμικές εικόνες από το μεση-
μέρι της Δευτέρας και εντεύθεν. Ακόμη και το
πινγκ πονγκ ευθυνών ανάμεσα στην Αττική οδό
και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας φανε-
ρώνει, σύμφωνα με ορισμένες πηγές στην κυ-
βέρνηση, τις υστερήσεις αμφοτέρων κατά το τε-
λευταίο διήμερο.    

Το «μαύρο κουτί» της αποτυχίας 

Ομοβροντίες κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση  για
την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Με μια μακροσκελή
ανάρτηση στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης
Τσίπρας έκανε λόγο για πρωθυπουργό κατώτερο των περιστάσε-
ων, ενώ επανέφερε εμμέσως το αίτημα για εκλογές. «Μια γνωστή
εδώ και πολλές μέρες κακοκαιρία βρήκε
για άλλη μια φορά το επιτελικό κράτος
ανοργάνωτο, απροετοίμαστο, ασυντόνι-
στο. Ένα εικοσιτετράωρο χάους για τη
χώρα και ταλαιπωρίας για τους πολίτες
της και ο κ. Μητσοτάκης, ο βασικός υπεύ-
θυνος του χάους, απών», σημειώνει για
να καταλήξει: «Όσο γρηγορότερα παραιτηθούν, όσο γρηγορότερα
φύγουν, τόσο το καλύτερο για τον τόπο». Αναφορικά με τον εγ-
κλωβισμό πολιτών στην Αττική οδό, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμ-
μίζουν στην «Political» πως η κυβέρνηση οφείλει να δώσει στη
δημοσιότητα τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραχωρησιού-
χου και πως πρέπει, πρώτα από όλους, το αρμόδιο υπουργείο να
κινηθεί νομικά εναντίον του.

Στο ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ επιχειρούν με στοχευμένη κριτική να οδη-
γήσουν την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. «Χιλιάδες συμπο-

λίτες μας έμειναν μόνοι τους στο έλεος της κακοκαιρίας. Άλλοι
εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό, άλλοι χωρίς ρεύμα και θέρμαν-
ση και βέβαια με κλειστές κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας
για ώρες», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Μέ-
ρες τώρα ήταν γνωστό ότι θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα

υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας,
παρ’ όλα αυτά δεν υπήρξαν σχέδιο και
συντονισμός. Αυτό δεν είναι επιτελικό
κράτος, όπως επαγγέλλεται ο κ. Μητσοτά-
κης, αλλά επιτελικό χάος που ταλαιπωρεί
διαρκώς τον ελληνικό λαό». Με σκληρή
γλώσσα ήταν η κριτική από τον γραμματέα

του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα: «Καμιά δικαιολογία δεν μπορεί
να ξεπλύνει την κυβέρνηση και το περίφημο “επιτελικό κράτος”
από τις τεράστιες ευθύνες τους, που άφησαν στο έλεος μιας ανα-
μενόμενης χιονόπτωσης τους κατοίκους ολόκληρων περιοχών,
ιδιαίτερα της Αττικής». Την κρατικοποίηση της Αττικής οδού ζη-
τάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος,
ενώ το ΜέΡΑ25 φέρνει το θέμα στη Βουλή με σχετική ερώτηση
προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας ταυτόχρονα και την
«επανεθνικοποίηση» της οδικής αρτηρίας.

«Πυρ ομαδόν» 
από την αντιπολίτευση

για το «χιονοχάος»

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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του Κώστα Παππά 

Η
χαοτική κατάσταση που προ-
κλήθηκε στην Αθήνα με επί-
κεντρο την Αττική οδό και άλ-
λους δρόμους της πρωτεύου-

σας από την επέλαση της κακοκαιρίας
«Ελπίδα» δημιούργησε έντονο εκνευρι-
σμό σε οδηγούς, οι οποίοι αποκλείστηκαν
για πολλές ώρες στους δρόμους και τα-
λαιπωρήθηκαν από το δριμύ ψύχος αλλά
και την έλλειψη φαγητού και νερού. Παρά
τις προσπάθειες του στρατού, δεν ήταν λί-
γοι οι οδηγοί οι οποίοι έμειναν εγκλωβι-
σμένοι στα αυτοκίνητά τους για πολλές
ώρες. Την ίδια στιγμή πολίτες που ζουν
στα βόρεια προάστια κατήγγειλαν τις πο-
λύωρες διακοπές ρεύματος σε πολλές
γειτονιές δήμων όπως η Αγία Παρασκευή,
ο Χολαργός και το Χαλάνδρι.

Στην περιπέτεια που έζησε αποκλει-
σμένος στην Αττική οδό αναφέρθηκε ο
δημοσιογράφος Κώστας Φουζάς, ο οποί-
ος σημείωσε: «Στις 11 το πρωί ήρθαν άν-
θρωποι της αστυνομίας, μας έδωσαν νερό
και μας είπαν ότι θα μας βοηθήσουν να
απεγκλωβιστούμε. Ξεκίνησε η προσπά-
θεια, έβγαλαν δέκα αυτοκίνητα και μας εί-
παν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλ-
λο, δεν γινόταν να απεγκλωβιστούν άλλα
αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας
μάς είπαν ότι θα μας παραλάβουν με περι-
πολικά για να μας επιστρέψουν στα σπίτια
μας, όπως και έγινε. Επιβιβαστήκαμε οι

οδηγοί που είχαμε απομείνει στο σημείο
στα περιπολικά και μας επέστρεψαν έναν
έναν στα σπίτια μας».

Η Αγγελική Μπουσιώτα, η οποία βρέθη-
κε επίσης εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητό
της, δήλωσε: «Κλείσαμε 14 ώρες εγκλω-
βισμένοι στην Αττική Οδό. Μας έφεραν να
φάμε ένα κεσεδάκι κρέμα χωρίς κουτάλι -
πολυτέλεια, θα μου πείτε- και κουβέρτες,
είκοσι στο σύνολο. Δεν είχαμε καμία άλλη
ενημέρωση και φυσικά δεν ήρθε κανένα
στάγερ να μας μαζέψει». 

«Δεν ήμασταν στα βουνά»
Μια ακόμη γυναίκα που βρέθηκε για

ώρες στο αυτοκίνητό της στην Αττική Οδό

είπε: « Ήμουν 17 ώρες στην Αττική οδό,
από τα διόδια στον Alpha και βγήκαμε
προς Βάρης - Κορωπίου και δεν μπορού-
σαμε να περάσουμε τη Βουλιαγμένη να
φτάσουμε στο Παγκράτι».

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, που εγκλω-
βίστηκε στη Μεσογείων, δήλωσε για τη δι-
κή του περιπέτεια: «Έμεινα έξι ώρες κλει-
σμένος στη Μεσογείων, για όνομα του Θε-
ού. Ήρθαν κάποια παιδιά της αστυνομίας
που προσπαθούσαν να μας βοηθήσουν,
αλλά πώς; Το χιόνι ήταν πολύ πυκνό. Έχω
την ευθύνη ότι δεν είχα αλυσίδες, αλλά
στη Μεσογείων ήμασταν, όχι κάπου στα
βουνά για να ταλαιπωρηθούμε με αυτό τον
τρόπο».

Ο κύριος Γιάννης, ο οποίος έμεινε εγ-
κλωβισμένος και αυτός για δώδεκα ώρες
στην Αττική οδό, ευχαρίστησε τους στρα-
τιώτες λέγοντας: «Ευτυχώς που ήρθαν αυ-
τά τα παλικάρια να μας φέρουν λίγο νερό
και να φάμε κάτι. Έπειτα από δέκα ώρες
είχα εξαντληθεί από το κρύο, πίστευα ότι
δεν θα τα καταφέρω από μια στιγμή και
μετά». 

Ιστορίες εγκλωβισμένων 
στο χιόνι: «Μας έφεραν ένα
κεσεδάκι κρέμα χωρίς κουτάλι»

Η Ειρήνη Ξενάκη, η οποία έμεινε εγκλωβισμένη με τον χειρουργημένο πατέρα
της στη Μεσογείων, συγκλονισμένη από την περιπέτειά της δήλωσε: «Δεν
υπάρχουν λόγια για αυτό που συμβαίνει. Ήμασταν δώδεκα ώρες εγκλωβισμέ-
νοι στη Μεσογείων. Έφτασα να πάρω στη ΓΑΔΑ τηλέφωνο και μου είπαν “γιατί
μας πήρατε;” και “δεν έπρεπε να βγείτε από το σπίτι”. Φύγαμε από το νοσοκο-
μείο με τον πατέρα μου που είναι χειρουργημένος το μεσημέρι, 12 η ώρα. Ο άν-
θρωπος έμεινε 12 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, να μας θάβει το χιόνι στη Μεσο-
γείων. Εμείς μένουμε στα Καλύβια», δήλωσε και πρόσθεσε: «Περπατήσαμε
στο χιόνι με άνθρωπο που είχε κάνει και πέρυσι χειρουργείο για να μπούμε
στο μετρό, απελπισμένοι πια. Ήμασταν κοντά στο Νομισματοκοπείο. Το αυτο-
κίνητό μου το άφησα κάπου στη Μεσογείων». 

«Θα πεθαίναμε 
από το κρύο 
στην Αττική οδό»

«Μείναμε δώδεκα ώρες στη Μεσογείων
με τον χειρουργημένο πατέρα μου»
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Α
ποζημίωση 2.000 ευρώ ανά εγκλωβι-
σμένο ΙΧ για την απίστευτη ταλαιπω-
ρία στην Αττική οδό ανακοίνωσε το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών μετά τα όσα ασύλληπτα συνέβησαν στη
σπουδαιότερη οδική υποδομή της χώρας.

Περίπου 3.000 οχήματα εγκλωβίστηκαν στον
αυτοκινητόδρομο-σπονδυλική στήλη του οδι-
κού δικτύου της Αττικής, ο οποίος παρέλυσε
όπως δείχνουν οι εικόνες που καταγράφηκαν.
Κατ’ εντολή Κώστα Καραμανλή συγκροτήθηκε
ειδική επιτροπή διερεύνησης για την ανεπίτρε-
πτη κατάσταση με τα όσα έζησαν χιλιάδες εγ-
κλωβισμένοι συμπολίτες μας.

Προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο
Από το 2020 θεσπίστηκε νομικό πλαίσιο για

την απόδοση ευθυνών στους παραχωρησιού-
χους όταν κλείνουν οι αυτοκινητόδρομοι, όπου,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 65
του ν. 4663/2020 (ΦΕΚ Α’ 30), προβλέπεται πως
αν διακοπεί η κυκλοφορία σε περιπτώσεις δυ-
σμενών καιρικών φαινομένων, επιβάλλονται
κυρώσεις σε φορείς επιφορτισμένους με τη λει-
τουργία ή και τη συντήρηση του συγκεκριμένου
δικτύου, εφόσον κάποια ενέργεια ή παράλειψή
τους συνετέλεσε στη διακοπή της κυκλοφορίας.
Οι ευθύνες της εταιρείας παραμένουν μεγάλες
και, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ανώτερο κυ-
βερνητικό στέλεχος, αν η Αττική Οδός είχε
φροντίσει να δράσει προληπτικά και να εκπλη-
ρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η συνο-
λική εικόνα στο Λεκανοπέδιο θα ουσιωδώς κα-
λύτερη. Σκληρή κριτική στην εταιρεία αλλά και
στην κυβέρνηση άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εκ-
προσώπου Τύπου Νάσου Ηλιόπουλου: «Η κα-
τάσταση πολιορκίας που βιώνουν οι εγκλωβι-
σμένοι εδώ και πολλές ώρες οδηγοί στην Αττική
Οδό αντικατοπτρίζει την πρωτοφανή ανεπάρ-
κεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη.
Ποιος έδωσε άδεια να κυκλοφορούν με αυτές
τις συνθήκες βαρέα οχήματα; Ποιος έχει την ευ-
θύνη της διάνοιξης και του απεγκλωβισμού;
Εθισμένος στην επικοινωνιακή διαχείριση, ο
εξαφανισμένος κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει

αποζημιώσεις για τους εγκλωβισμένους στην
Αττική οδό».

Στρατός, αστυνομία και πυροσβεστική από
νωρίς το βράδυ της Δευτέρας κατέβαλαν υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες στον απεγκλωβισμό
δεκάδων ατόμων και στην παροχή πρώτων βοη-
θειών μοιράζοντας κουβέρτες, μπουκάλια νερό
και φαγητό. «Η τεράστια ταλαιπωρία χιλιάδων
συμπολιτών μας επιτάσσει να αποδοθούν ευθύ-
νες και να επιβληθούν κυρώσεις. Και αυτό θα γί-
νει», σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμανλής εν αναμονή της
διερεύνησης από την επιτροπή των ευθυνών του
παραχωρησιούχου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ αλλά και
του λειτουργού ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ.

Η επιτροπή ακολούθως θα εισηγηθεί την επι-
βολή των αυστηρών κυρώσεων που προβλέπον-
ται, οι οποίες είναι ανεξάρτητες της αποζημίω-
σης που θα δώσει η εταιρεία στους οδηγούς των
εγκλωβισμένων οχημάτων. Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ σε
ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την παροχή
2.000 ευρώ, μεταφέροντας όμως σε δεύτερο
χρόνο τη γνωστοποίηση των τεχνικών λεπτομε-
ρειών έως ότου ολοκληρωθεί η καταγραφή
όλων των οχημάτων από τις αρμόδιες Αρχές.

Συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις
«Μέχρι και αυτή την ώρα οι άνθρωποι της ΑΤ-

ΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ επιχειρούν μαζί με την αστυνομία,
τον στρατό και την πυροσβεστική, στους οποίους

εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, προκειμένου
να απεγκλωβιστούν και τα τελευταία οχήματα με
τους επιβάτες τους, με ασφάλεια, υπό ιδιαίτερα
αντίξοες συνθήκες λόγω των ακραίων καιρικών
φαινομένων. Μετά και τον απεγκλωβισμό του
τελευταίου οδηγού η εταιρεία θα τοποθετηθεί
για τα γεγονότα και τις ευθύνες που αναλογούν
στον κάθε εμπλεκόμενο φορέα», καταλήγει
στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Κλειστά μέχρι αργά το απόγευμα παρέμειναν
τμήματα της Αττικής οδού, συγκεκριμένα από τα
Βριλήσσια μέχρι την Ανθούσα στο ρεύμα προς
Αεροδρόμιο και το τμήμα από την Κάντζα έως τη
Λεωφόρο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσί-
να. Κλειστό ήταν και το τμήμα του δυτικού κλά-
δου της Περιφερειακής Υμηττού από τη σήραγ-
γα Κοντόπευκου μέχρι τη Σήραγγα Βριλησσίων.

Μοναδικός συρμός που κυκλοφορούσε στο
παράλληλο σιδηροδρομικό δίκτυο της Αττικής
οδού ήταν ο συρμός βοήθειας που προσέφερε η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, χωρητικότητας 300 θέσεων, μετα-
φέροντας με ασφάλεια τον κόσμο σε προστα-
τευμένο περιβάλλον.

Κώστας Καραμανλής: 
«Θα αποδοθούν ευθύνες 
και θα υπάρξουν κυρώσεις»

Έξι ελαφρά τραυματίες από σύγκρουση μηχανής του ΟΣΕ με τρένο
Η αμαξοστοιχία I/C 54, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο

Αθήνα - Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε κοντά στον σταθμό
της Λιβαδειάς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Μηχανή ρυμούλκησης πλησίασε για να θέσει εκ νέου σε κί-
νηση την αμαξοστοιχία, αλλά εξαιτίας της ολισθηρότητας
συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματι-

στούν ελαφρά περίπου έξι επιβαίνοντες. Η αμαξοστοιχία
εντέλει ξεκίνησε και στον σταθμό της Δαύλειας περίμεναν
ασθενοφόρα να παραλάβουν τους τραυματίες, ενώ οι υπό-
λοιποι με έξοδα της εταιρείας μεταφέρθηκαν για διανυκτέ-
ρευση στη Λαμία. Εξαιτίας του συμβάντος τα δρομολόγια 55
(Θεσσαλονίκη - Αθήνα) και 56 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) που

ήταν ήδη σε πορεία ακινητοποιήθηκαν με ασφάλεια στον
σταθμό της Οινόης. Οι συνοδοί των αμαξοστοιχιών αγόρα-
σαν προμήθειες και χθες το πρωί ξεκίνησε η μεταφορά τους
σε λεωφορεία μισθωμένα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με το μεγα-
λύτερο μέρος των επιβατών να αποβιβάζεται στον Σιδηρο-
δρομικό Σταθμό Λαρίσης.

Παραιτήθηκε 
ο διευθύνων
σύμβουλος 
της ΑΤΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ
Την παραίτησή του από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΕ υπέβαλε χθες ο Βασίλειος Χαλ-
κιάς, διευθύνων σύμβουλος και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της εται-
ρείας από την ίδρυσή της το 1999.
Όπως δήλωσε ο κ. Χαλκιάς στην
επιστολή του, «προ ολίγου
διασφαλίστηκε η ασφαλής
απομάκρυνση και των τε-
λευταίων ανθρώπων που
εγκλωβίστηκαν στην Αττική
οδό. Ως όμως προϊστάμενος
ενός ολόκληρου μηχανισμού αισθά-
νομαι την ανάγκη να διευκολύνω την
εταιρεία και να υποβάλω την παραίτη-
σή μου από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και τη θέση του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου, ευχόμενος τα κα-
λύτερα στον αντικαταστάτη μου. Ήταν
τιμή μου που υπηρέτησα τις ΑΤΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ σε αυτό το εμβληματι-
κό έργο της Αττικής οδού».
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ευχα-
ρίστησε τον κ. Χαλκιά για την 20ετή του
προσφορά στην εταιρεία, έκανε δεκτή
την παραίτησή του και αποφάσισε την
ανάληψη και άσκηση των καθηκόντων
του κ. Χαλκιά από τον Αριστοφάνη Πα-
παδημητρίου, διευθυντή Κυκλοφο-
ρίας της εταιρείας, μέχρι την επιλογή
νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Αποζημίωση 2.000 ευρώ σε όσους
εγκλωβίστηκαν στην Α(ρκ)ττική οδό
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Δ
εύτερη ημέρα χάους προκάλεσε
στην πρωτεύουσα το καιρικό φαι-
νόμενο «Ελπίδα» και δοκίμασε τις
αντοχές όσων έπρεπε υποχρεω-

τικά να μετακινηθούν. Δρόμοι απροσπέλα-
στοι, αυτοκίνητα θαμμένα κάτω από το χιόνι
και η προσπάθεια της κρατικής μηχανής τε-
ράστια να κρατήσει τους βασικούς οδικούς
άξονες του Λεκανοπεδίου ανοιχτούς παρά
την πυκνή χιονόπτωση.

Η σφοδρότητα του φαινομένου και η μετ’
εμποδίων μετακίνηση των οχημάτων στους
δρόμους της Αθήνας καθήλωσαν λεωφο-
ρεία και τρόλεϊ στα αμαξοστάσια για την
ασφάλεια επιβατών κι εργαζομένων.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια 
μετρό και τραμ

Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό λειτούργη-
σαν κανονικά, εκτός από το τμήμα Δουκίσ-
σης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέ-
λος». Στη γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ) τα δρο-
μολόγια διεξάγονταν στο τμήμα Πειραιάς -
Νέα Ιωνία, ενώ από τις 4.00 το απόγευμα και
μετά δόθηκε στην κυκλοφορία και το τμήμα
έως τον σταθμό «Ειρήνη».

Στο τραμ, και συγκεκριμένα στη γραμμή 6
«Σύνταγμα - Πικροδάφνη» τερματικός
σταθμός ήταν η στάση «Βουλιαγμένης» και
στη γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή
Ποσειδώνος» τερματικός σταθμός η στάση
«Κολυμβητήριο» λόγω της πτώσης δέντρων
τόσο στη σιδηροτροχιά όσο και στην εναέ-
ρια γραμμή (καλωδιώσεις). 

Ακυρώσεις στον σιδηρόδρομο
Πολλά ήταν τα προβλήματα που παρα-

τηρήθηκαν εξαιτίας των έντονων και δυ-
σμενών καιρικών φαινομένων στο προ-
αστιακό και υπεραστικό σιδηροδρομικό

δίκτυο της χώρας. Σύμφωνα με αλλεπάλ-
ληλες ανακοινώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
όσο το φαινόμενο ήταν σε πλήρη εξέλιξη
καταργήθηκαν τα δρομολόγια των αμαξο-
στοιχιών IC 50 & 52 (Αθήνα - Θεσσαλονί-
κη), των αμαξοστοιχιών IC 51 & 53 (Θεσ-
σαλονίκη - Αθήνα) καθώς και των αμαξο-
στοιχιών 884-885 (Αθήνα - Καλαμπάκα /
Καλαμπάκα - Αθήνα).

Αναφορικά με τον προαστιακό σιδηρό-
δρομο και ενώ η επίσημη ανακοίνωση της
εταιρείας μιλούσε για αποκατάσταση του
δικτύου από τις 12.00 το μεσημέρι, έως το
απόγευμα δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί
ο εκχιονισμός της γραμμής προκειμένου να
εκκινήσουν τα δρομολόγια.

Το υπόλοιπο δίκτυο της Πελοποννήσου
(προαστιακός Πατρών, Κατάκολο - Ολυμ-
πία, Διακοπτό - Καλάβρυτα) και βορειότερα

του Παλαιοφαρσάλου (Λάρισα - Θεσσαλονί-
κη, Καλαμπάκα - Λάρισα - Βόλος, Έδεσσα -
Φλώρινα, Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Δράμα)
λειτούργησε κανονικά.

Αυτεπάγγελτη έρευνα 
για την ακινητοποίηση 

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων απο-
φάσισε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευ-
νας για την ακινητοποίηση των αμαξοστοι-
χιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις 24 Ιανουαρίου, ζη-
τώντας από την εταιρεία να λάβει συγκεκρι-
μένα μέτρα για την αποκατάσταση κάθε ζη-
μίας και ταλαιπωρίας των επιβατών, καλών-
τας τη να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο
της απόφασής της, η οποία προβλέπει επι-
βολή διοικητικού προστίμου ύψους 100.000
ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με
τα εντελλόμενα της Αρχής.
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Στον… πάγο και οι συγκοινωνίες

Ποια μέσα μεταφοράς 
κινήθηκαν και πού 
συνεχίστηκαν τα προβλήματα

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Σταδιακή
ομαλοποίηση στις πτήσεις

Εγκλωβισμένοι επί ώρες παρέμεναν οι επιβάτες των οποίων οι πτήσεις δεν
πραγματοποιήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Δεν υπήρχε για αυτούς τρόπος
να φύγουν από το αεροδρόμιο και να κατευθυνθούν είτε σε ξενοδοχεία είτε
στα σπίτια τους εξαιτίας της κατάστασης στην Αττική Οδό αλλά και απουσίας
δρομολογίων στον προαστιακό και στο μετρό. Τη σταδιακή ομαλοποίηση του
πτητικού της προγράμματος ανακοίνωσε η Aegean. Οι επιβάτες θα ενημερω-
θούν για όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις των πτήσεων έως ότου αποκλι-
μακωθούν τα καιρικά φαινόμενα, ενώ από τη SKY express δόθηκε η δυνατό-
τητα μίας δωρεάν αλλαγής εισιτηρίου ή έκδοσης voucher σε όσους επιβάτες
δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν λόγω της κακοκαιρίας. 

Κώστας Καραμανλής: Αποζημίωση 1.000 ευρώ 
από ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε επιβάτες για την ταλαιπωρία

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής επικοινώνησε με τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ζητώντας να
καταβάλει από 1.000 ευρώ αποζημίωση στους επιβάτες των
δρομολογίων της 24ης Ιανουαρίου στον άξονα Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη και Θεσσαλονίκη - Αθήνα για τη μεγάλη ταλαιπω-
ρία που υπέστησαν.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συμφώνησε να καταβάλει 1.000 ευρώ στους
επιβάτες των αμαξοστοιχιών 885 Καλαμπάκα - Αθήνα, I/C 54
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη), I/C 55 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα), I/C 56
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη) και I/C 57 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα).
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Με πάνω από 230 άτομα, 
38 οχήματα και 3 μηχανήματα
συνέδραμαν οι Ένοπλες
Δυνάμεις - Μοίρασαν 
κουβέρτες και φαγητό 

Ο στρατός έσωσε τους εγκλωβισμένους
Ω

ς από μηχανής θεός, οι Ένο-
πλες Δυνάμεις ρίχτηκαν στη
μάχη με την κακοκαιρία, φέρ-
νοντας την «ελπίδα» σε χιλιά-

δες εγκλωβισμένους οδηγούς στην Αττική
Οδό και σε κεντρικούς άξονες του Λεκανο-
πεδίου. Η κινητοποίηση προσωπικού και
μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν άμε-
ση, αφού ήδη από το περασμένο Σάββατο,
έπειτα από σύσκεψη με τη συμμετοχή του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου
Φλώρου και του υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά, σχεδόν 5.500
στελέχη τέθηκαν σε επιφυλακή.

Περισσότερα από 230 άτομα, 38 οχήματα
και 3 μηχανήματα διατέθηκαν για τον
απεγκλωβισμό πολιτών το βράδυ της Δευ-
τέρας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μοίρασαν πε-
ρισσότερες από 1.000 κουβέρτες, 4.500
μπουκάλια νερό, 570 μερίδες φαγητό, 120
σάντουιτς, 200 κρουασάν, 160 σοκολάτες
και 40 κονιάκ. Μάλιστα, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της νύχτας, προκειμένου να συνδρά-
μουν τους πολίτες που παρέμεναν παγι-
δευμένοι στα οχήματά τους με θερμοκρα-
σίες κάτω του μηδενός, τα στελέχη των ΕΔ
κινούνταν στην Αττική Οδό, μοιράζοντας
νερό και τρόφιμα στις εξόδους Δουκίσσης
Πλακεντίας, Μαραθώνος και Κάντζας.

Αναλυτικά, στην Αττική Οδό βρέθηκαν:
• Έξοδος Λ. Κύμης (10): Δύο οχήματα

με 8 άτομα με έργο τον απεγκλωβισμό
οχημάτων και τη διανομή τροφίμων. 

• Έξοδος Πεντέλης (12): Εννέα οχήματα

με 44 άτομα, με έργο τον απεγκλωβισμό
οχημάτων και τη διανομή τροφίμων και
κουβερτών. 

• Έξοδος Κηφισίας (11): Οκτώ οχήματα
με 34 άτομα και δύο μηχανήματα (1 φορτω-
τής γαιών, 1 ισοπεδωτής γαιών), με έργο
τον απεγκλωβισμό οχημάτων και τον εκ-
χιονισμό Αττικής Οδού. 

• Έξοδος Δουκίσσης Πλακεντίας (13):
Έξι οχήματα με 35 άτομα, με έργο τον
απεγκλωβισμό οχημάτων και τη διανομή
τροφίμων και κουβερτών.

• Έξοδος Μαραθώνα (15): Πέντε οχήμα-
τα με 61 άτομα και έργο τον απεγκλωβισμό
οχημάτων και τη διανομή τροφίμων και
κουβερτών.

• Έξοδος Κάντζας (17): Τρία οχήματα με
31 άτομα με έργο τη διανομή τροφίμων και
κουβερτών.

• Έξοδος Παιανίας (18): Ένα όχημα με 5
άτομα και έργο τη διανομή τροφίμων.

• Περιοχή Α/Δ ΔΑΑΕΒ: Ένα μηχάνημα
(ισοπεδωτής γαιών) με έργο τον εκχιονισμό.

Σταδιακά τα παραπάνω τμήματα θα αντι-
κατασταθούν, όπου απαιτείται με μέριμνα
των εμπλεκομένων.

Με εντολή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, οι ΕΔ
παραμένουν σε επιφυλακή, ώστε να συν-
δράμουν τον κρατικό μηχανισμό εφόσον
αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Ανεστάλησαν τα σημερινά ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα Αττικής και Εύβοιας
Με το βλέμμα στραμμένο στην κακοκαιρία που μας ταλαι-

πώρησε όλους, έγινε χθες μια νέα σύσκεψη με τον υπουργό
Υγείας και τον πρόεδρο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ, προκειμένου να δο-
θούν οι κατευθύνσεις για τις επόμενες μέρες μετά το μεγάλο
κύμα. Ο Θάνος Πλεύρης ευχαρίστησε τους διασώστες και όλο
το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την πολύτιμη βοήθειά τους στον
απεγκλωβισμό πολιτών και την ετοιμότητά τους να βρίσκονται
πάντα σε επικοινωνία με τις διοικήσεις των ΥΠΕ και των νοσο-

κομείων. Παρά τις όποιες αρρυθμίες σε μεγάλα νοσοκομεία
της χώρας λόγω της πυκνής χιονόπτωσης, όπως στο Σωτηρία,
στο Σισμανόγλειο και στο Παίδων Πεντέλης, η κατάσταση θα
εξομαλυνθεί τις επόμενες μέρες όταν το επιτρέψει και ο και-
ρός. Τα χθεσινά ραντεβού ακυρώθηκαν στον Προμηθέα. Πρό-
κειται για τα ραντεβού που είχαν κλείσει εκ νέου οι γονείς για
τα παιδιά 5-11 ετών από αυτά που είχαν ακυρωθεί λόγω καιρού
στο Παίδων Πεντέλης. Με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

ακυρώνονται και τα σημερινά ραντεβού στα εμβολιαστικά
κέντρα των νομών Αττικής και Εύβοιας. Οι ενήλικοι πολίτες
και τα παιδιά ηλικίας 12+ θα μπορούν να μπουν στην πλατφόρ-
μα και να επαναπρογραμματίσουν άμεσα τον εμβολιασμό
τους, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων ραντεβού.
Όσον αφορά τους εμβολιασμούς των παιδιών 5-11 ετών, οι γο-
νείς θα ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα των νέων ραντε-
βού με SMS που θα λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο. 

Κατέρρευσε το στέγαστρο της Λεωφόρου
Κατέρρευσε ολοκληρωτικά το στέγαστρο στην ιστορική Λεωφόρο. Δεν άντεξε

την τεράστια ποσότητα χιονιού και υποχώρησε. Ευτυχώς, δεν ήταν παρόντες υπάλ-
ληλοι του γηπέδου εκείνη την ώρα. Το
στέγαστρο αυτό καλύπτει σχεδόν όλες τις
θύρες στην κερκίδα των επισήμων από τη
μεριά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από
σήμερα, συνεργεία αρχίζουν την απομά-
κρυνσή του, ώστε να γίνει το ματς του Σαβ-
βάτου με τον Αστέρα Τρίπολης.

Παρέμεινε το λουκέτο στα σχολεία 
Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομέ-

νων και των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και
Κρήτη στο πλαίσιο της γενικής αργίας που έχει κηρυχθεί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υπεν-
θυμίζεται ότι σχολεία, πανεπιστήμια, ΙΕΚ, κολέγια αλλά και φροντιστήρια στις περιοχές αυτές
έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από την περασμένη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας «Ελ-
πίς». Στα σχολεία δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε σήμερα τηλεκπαίδευση, ενώ τα πανεπιστήμια
έχουν ανακοινώσει μετάθεση της χειμερινής εξεταστικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Για
τις εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αρμόδιες να
αποφασίσουν αν θα λειτουργήσουν ή όχι είναι οι κατά τόπους δημοτικές αρχές. 



ΣΣαρωτικοί έλεγχοι 
σε προμηθευτές
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα είναι αμεί-
λικτη με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργει-
ας και ετοιμάζει κυρώσεις σε προμηθευτές
που δεν ενημερώνουν εγκαίρως τους κατανα-
λωτές για τροποποιήσεις συμβάσεων και τι-
μολογίων, όπως προβλέπει ο κανονισμός δη-
λαδή, εξήντα μέρες προτού προχωρήσουν σε
αυτές. Όπως είπε ο πρόεδρος της ΡΑΕ Θανά-
σης Δαγούμας, μετά το κουτί παραπόνων
myRAE η Αρχή κάνει το επόμενο βήμα με τη
θέσπιση ενεργειακού διαμεσολαβητή μέσω
Διαδικτύου, ο οποίος μελετάται να είναι υπό
την ομπρέλα του ρυθμιστή. Επανέλαβε επίσης
ότι εντός του επόμενου διμήνου θα ξεκινήσει
η εφαρμογή των πρότυπων τιμολογίων και
συμβάσεων στην ηλεκτρική ενέργεια, που
καθιερώνονται με απόφαση που έλαβε η ΡΑΕ
τον Δεκέμβριο. Θα ακολουθήσουν αντίστοι-
χες πολιτικές για το φυσικό αέριο. «Θέλουμε
να ξέρουν οι πολίτες αν το τιμολόγιο είναι στα-
θερό ή κυμαινόμενο και ποιο είναι το όριο δια-
κύμανσης της τιμής».

Ο Νικήτας θέλει 
«κεφάλια» υπουργών
Τα «κεφάλια» υπουργών ζητά ο Νικήτας Κακλα-
μάνης μετά τα προβλήματα που δημιούργησε η
χιονόπτωση στην Αττική και όχι μόνο. Ο α’ αντι-
πρόεδρος της Βουλής ζήτησε προσωπικά συγ-
γνώμη επειδή μετέχει στο πολιτικό σύστημα.
«Μετέχω στο πολιτικό
σύστημα ως το 1/300 και
αυτό με κάνει να νιώθω
την ανάγκη να ζητήσω
συγγνώμη σε προσωπικό
επίπεδο για το χάος που
είδαμε», τόνισε στον
ΑΝΤ1 ο Νικήτας Κακλα-
μάνης με αφορμή τα προ-
βλήματα που προκλήθη-
καν λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς». «Αισθάνο-
μαι ντροπή για όσα είδα. Πρέπει να πέσουν κε-
φάλια υπουργών», είπε μεταξύ άλλων και πρό-
σθεσε: «Θα περιμένω την έρευνα του εισαγγε-
λέα. Θα περιμένω μια νηφάλια και πλήρη ενημέ-
ρωση από την Πολιτική Προστασία και μετά θα
πω την άποψή μου».

Από ποια έφαγε... πόρτα 
ο Αλέξης; 

Ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όπως είναι
γνωστό, όπου δει
κακοποίηση, βιασμό
και δράμα πέφτει αμέ-
σως μέσα για λόγους
κομματικής εκμετάλλευσης.
Έχει μια έφεση προς τη δυστυχία των ανθρώ-
πων, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά.
Προσπάθησε λοιπόν, όπως μάθαμε, ο Αλέξης
Τσίπρας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη
Γεωργία Μπίκα τις προηγούμενες μέρες αλλά
έπεσε σε... τοίχο. Η 24χρονη κοπέλα που έπε-
σε θύμα βιασμού αρνήθηκε να μιλήσει με τον
Αλέξη, επικαλούμενη την κακή ψυχολογική
της κατάσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι η ίδια κο-
πέλα είχε καταγγείλει και τον Συριζαίο δικηγό-
ρο, ο οποίος της επιτέθηκε μέσα στο Αστυνομι-
κό Τμήμα.

Αντίθετος δηλώνει ο πρώην υπουργός και
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας με
τις αποφάσεις Τσί-
πρα για τις εσωκομ-
ματικές εκλογές
στην Κουμουνδού-
ρου και τον τρόπο
που προτείνει να
εκλέγονται ο πρό-
εδρος και τα όργανα.
Όπως είπε χαρακτη-
ριστικά, «διαφωνώ
με τις αποφάσεις Τσίπρα για τις εσωκομμα-
τικές εκλογές και όχι σε δημοψηφικού χα-
ρακτήρα αποφάσεις», ενώ μίλησε για την
αξία των μελών με πολιτικούς όρους και όχι
με τη λογική των αριθμών. Υπομονή. Θα
βγαίνουν ένας ένας εναντίον του Αλέξη.

Απέρριψε 
την απαγόρευση
των βαρέων
οχημάτων! 

Εξαιρετικά βαρύ αποδεικνύεται το... ελλαδικό
κλίμα για τον Κύπριο υπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος πιθανότατα με-
τράει μέρες ή ώρες στην «καρέκλα» που του εμπι-
στεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.  Ο συντονισμός
που έκανε για την πολυδιαφημισμένη εδώ και μέ-
ρες από τους μετεωρολόγους
κακοκαιρία «Ελπίς» αποδεί-
χτηκε το ελάχιστο αποτυχη-
μένος, με αποκορύφωμα τον
πολύωρο εγκλωβισμό εκα-
τοντάδων οδηγών στην Αττική
Οδό σε συνθήκες απόλυτης
παγωνιάς και απόγνωσης. 

Για να καταλάβετε το μέγε-
θος των λανθασμένων χειρισμών τού εν λόγω, μου
λένε -και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης η πληρο-
φορία- ότι ενώ υπήρξε εισήγηση για τον αποκλει-
σμό των βαρέων οχημάτων από την Αττική Οδό, ο
ίδιος έκρινε ότι θα ήταν λάθος να διακοπεί η εφο-
διαστική αλυσίδα, προκαλώντας τουλάχιστον έκ-
πληξη στους παρισταμένους. Αυτό, όπως καταλα-
βαίνετε, δεν επρόκειτο για απλό λάθος αλλά για εγ-
κληματικό, το οποίο θα μπορούσε να είχε οδηγήσει
σε πραγματική τραγωδία. Παρ’ όλα αυτά,  χωρίς
ίχνος επίγνωσης των συνεπειών των πράξεών του
βγήκε στις τηλεοράσεις για να μας ενημερώσει όχι
για την απόφασή του να επιστρέψει στην πατρίδα
του, αλλά ότι θα εισηγηθεί στον πρωθυπουργό να
αναζητηθούν ευθύνες από την εταιρεία...

Κατά την έξοδό του, όπως μαθαίνουμε, θα παρα-
σύρει και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας,
τον ανώτατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων
Ευάγγελο Τουρνά, από τον οποίο όλοι περίμεναν ότι
ως έμπειρος στρατιωτικός στη διαχείριση κρίσεων
θα βοηθούσε όταν η κλιματική κρίση μάς έδειχνε
ξανά το πρόσωπό της. Τώρα άπαντες αναρωτιούνται
πού πήγε όλη αυτή η εμπειρία το τελευταίο δραματι-
κό διήμερο.

Το αφεντικό της JP Morgan θα
επισκεφτεί την Αθήνα μεθαύ-
ριο Πέμπτη και θα έχει συνάν-
τηση με τον πρωθυπουργό. Η

επίσκεψή του είναι προγραμμα-
τισμένη και δεν συνδέεται με την

κυοφορούμενη συμφωνία με τη Viva Wallet. Ο
ισχυρός άνδρας Τζέιμι Ντάιμον θα ξεδιπλώσει θέ-
ματα περί επενδύσεων και άλλων προοπτικών της
ελληνικής οικονομίας.
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Άρχισαν τα όργανα - 
Ο Βίτσας διαφωνεί 
με τον Τσίπρα
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Αναμένεται... χτύπημα 
της Ομπρέλας

Στην αρχή της εβδομάδας υπήρξε σύσκεψη της
περίφημης ομάδας Ομπρέλα και αποφασίστηκε να
δημοσιοποιηθεί πολιτικό κείμενο ενόψει του συνε-
δρίου την Τετάρτη ή την Πέμπτη, με τη συζήτηση να
εστιάζεται στο ποιοι θα το υπογράφουν. Παράλληλα,
συγκαλείται πανελλαδική σύσκεψη στελεχών της
Ομπρέλας την ερχόμενη Κυριακή για να ληφθούν οι
σχετικές αποφάσεις για την τακτική ενόψει του συ-
νεδρίου του κόμματος. Να προλάβουν δηλαδή τις
αποφάσεις του Τσίπρα. Αυτό θέλουν οι σύντροφοι.



τoυ
Μίλτου 
Χρυσομάλλη

Βουλευτής 
Μεσσηνίας 
με τη ΝΔ

τoυ
Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Η
ερμηνεία των συμπεριφορών κατά το δοκούν

και ανάλογα με το πολιτικό της συμφέρον απο-

τελεί όντως προνομιακό πεδίο της Αριστεράς,

με αμέτρητα παραδείγματα τόσο κατά τη διάρκεια της

διακυβέρνησής της όσο και παλαιότερα. Δεν θα μπο-

ρούσε να απέχει από τη λογική αυτή και η τοποθέτηση

του πρώην υπουργού Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φί-

λη, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, σχετικά με την

πρόσφατη άρση της κατάληψης στο επονομαζόμενο

από τους καταληψίες «Στέκι του Βιολογικού». Έναν

χώρο που ο ίδιος αποκάλεσε «χώρο αυτοοργάνωσης

και αυτοέκφρασης των παιδιών, που μαζευόντουσαν

εκεί και δεν πλήρωναν ποτά (sic) δεξιά και αριστερά,

έναν χώρο κοινωνικής λειτουργίας».

Προφανώς για τον ΣΥΡΙΖΑ η έννοια της «αυτοέκ-

φρασης των παιδιών» περιλαμβάνει τη χρήση ξύλινων

κονταριών, βαριοπούλας, λοστών και άλλων τινών ερ-

γαλείων, περιλαμβάνει ομοίως τους ξυλοδαρμούς κα-

θηγητών και φοιτητών, περιλαμβάνει την ελεύθερη

καταστροφή δημόσιας περιουσίας στα ελληνικά πανε-

πιστήμια, αυτής που πληρώνει ο Έλληνας φορολογού-

μενος. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ για την έννοια

της κοινωνικής λειτουργίας και μάλιστα συνδυασμέ-

νης με τη λογική του μπαρ, η οποία φιλοξενείται ετσι-

θελικά στον χώρο του πανεπιστημίου, δημιουργώντας

ένα άβατο παραβατικότητας, βασισμένο στην τρομο-

κράτηση των πανεπιστημιακών αρχών και βέβαια στην

άπλετη στήριξη πολιτικών σχηματισμών. Γιατί τι να την

κάνουμε τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης για χιλιάδες

φοιτητές και ερευνητές όταν μπορούμε να έχουμε

έναν χώρο «αυτοέκφρασης»;

Τα πανεπιστήμιά μας είναι όντως χώροι ελεύθερης

έκφρασης και ελεύθερης σκέψης, μέσα πάντα στο

πλαίσιο μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης Πολι-

τείας. Δεν είναι φυτώρια παραβατικότητας, δεν είναι

χώροι πολιτικής τρομοκρατίας, δεν είναι ελεύθεροι

χώροι στη διάθεση κάθε αναρχοαυτόνομης γκρούπας

που αναζητά στέγη ή προστασία από την Αστυνομία.

Το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν ανήκει σε εξωπανε-

πιστημιακούς και αιώνιους φοιτητές, που θεωρούν ότι

έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να το καταλαμβάνουν

και να το καταστρέφουν. Ανήκει σε όλους τους φοιτη-

τές και τους ακαδημαϊκούς που μοχθούν καθημερινά

στις αίθουσες διδασκαλίας, τις βιβλιοθήκες και τα ερ-

γαστήρια και παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα με

παγκόσμιο ενδιαφέρον. Και σε αυτούς οφείλουμε να

παρέχουμε όλες τις απαραίτητες υποδομές αλλά και

ένα περιβάλλον ελεύθερο από παραβατικότητα κάθε

μορφής.

Και επειδή ο κ. Φίλης στην τοποθέτησή του τόνισε

ότι κακώς η κυβέρνηση έβαλε τα ΜΑΤ να άρουν την κα-

τάληψη, να του θυμίσω την άποψη του Χέρμπερτ Μαρ-

κούζε στις επιστολές που αντάλλαξε με τον Τέοντορ

Αντόρνο και δημοσιεύτηκαν στο «New Left Review»,

με αφορμή την κατάληψη στο Ινστιτούτο για την Κοινω-

νική Έρευνα της Φρανκφούρτης το 1969. Τόνιζε ο

Μαρκούζε ότι η Αστυνομία δεν πρέπει να δαιμονοποι-

είται αφηρημένα και πως και ο ίδιος θα την καλούσε αν

υπάρχει πραγματική απειλή τραυματισμού προσώπων

και καταστροφής υλικών και εγκαταστάσεων που υπη-

ρετούν την εκπαιδευτική λειτουργία του πανεπιστημί-

ου. Του θυμίζει άραγε κάτι;

Μ
ε υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες ξεκίνησε
το εξάμηνο της γαλλικής προεδρίας του Συμ-
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νόσος

Covid-19 άφησε πολλές εκκρεμότητες και καλείται ο
πρόεδρος κ. Μακρόν να προωθήσει μεταρρυθμίσεις
και να υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των
πολιτών της ΕΕ.

Ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα Patrick Maisonnave
σε συνάντηση που είχε με τους πρέσβεις των κρατών-
μελών της ΕΕ, τον ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια και τον ΑΝΥΠΕΞ
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη τόνισε ότι υπάρχει ευρεία συ-
ναίνεση μεταξύ των θέσεων της ελληνικής κυβέρνη-
σης και των όσων έχουν προταθεί ή πρόκειται να προ-
ταθούν από τη γαλλική προεδρία.

«Αναφερθήκαμε πράγματι σε πολλά θέματα για τα
οποία δεν θα επεκταθώ, συμπεριελήφθησαν ωστόσο
σε αυτά οι κρίσεις, μιας και υπάρχουν πολιτικές κρί-
σεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως στην Ουκρανία ή
στα Βαλκάνια. Ακόμη, εκτίμησα δεόντως όσα είπε ο κ.
Δένδιας αναφορικά με τη σχέση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, μιας και στην
ήπειρο αυτή συγκεντρώνονται πολυάριθμα διακυβεύ-
ματα για εμάς τους Ευρωπαίους», συμπλήρωσε ο κ.
Maisonnave.

«Μιλήσαμε φυσικά για τις προκλήσεις του Μετανα-
στευτικού, ενός φαινομένου που απασχολεί έντονα την
Ελλάδα αλλά όχι μόνον αυτή, είδαμε άλλωστε το καλο-
καίρι όσα έγιναν στα σύνορα της Πολωνίας, της Λετο-
νίας και της Λιθουανίας. Συζητήσαμε ακόμη για τις ιδέ-

ες της Γαλλίας, που αρχίζουν να διαδίδονται στην Ευ-
ρώπη, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του χώρου Schen-
gen. Είναι κάτι στο οποίο αποδίδουμε μεγάλη σημασία,
δεδομένου ότι ο χώρος Schengen αποτελεί μείζον
επίτευγμα για την Ευρώπη. Έχει σημασία να αναλύ-
σουμε τους τρόπους με τους οποίους θα αναπροσαρ-
μόσουμε πολιτικά τη λειτουργία του χώρου Schengen,
όπως και τη διαχείριση του κοινού μας νομίσματος, του
ευρώ», κατέληξε ο Γάλλος πρέσβης.

Στην τοποθέτησή του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος

Δένδιας τόνισε ότι «η Γαλλία εκφράζει την επιτομή της

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όπως αυτή προβλέπεται

στο άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Λισσα-

βόνας. Στη συζήτηση με τους πρέσβεις της ΕΕ αναφέρ-

θηκα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα

μας, στα προβλήματα των Βαλκανίων, αλλά ιδίως στην

έξαρση της τουρκικής ρητορικής, η οποία έχει περάσει

πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα επίπεδο ευθείας

αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Ελλάδας επί των

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης, έδωσα έμφα-

ση στα ανοίγματα που κάνει η Ελλάδα στην εξωτερική

πολιτική, την οποία ακολουθεί κατ’ εντολή του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τα ταξίδια μου

τόσο στη Αφρική όσο και σε διάφορες άλλες χώρες»,

επεσήμανε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης στην τοποθέτησή του είπε ότι η Ελλάδα

είναι αρωγός στις πρωτοβουλίες της γαλλικής προ-

εδρίας για πιο ενωμένη Ευρώπη. Μια από τις μεγάλες

πολιτικές ατζέντες είναι η στρατηγική αυτονομία της

Ευρώπης. «Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που βρί-

σκονται στην καρδιά των ευρωπαϊκών εξελίξεων και

στηρίζουν την ΕΕ με πολιτικές πρωτοβουλίες», επεσή-

μανε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Για την Ελλάδα «η γαλλική προεδρία είναι μια προ-

εδρία μεγάλων τομών για την Ευρώπη», τόνισε ο κ.

Βαρβιτσιώτης και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι η στρα-

τηγική ατζέντα της Ευρώπης, η πράσινη μετάβαση, η

αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και βέβαια

η υιοθέτηση του συμφώνου για τη Μετανάστευση και

το Άσυλο, που αποτελούν τις γαλλικές προτεραιότητες,

είναι η καρδιά των θεμάτων που απασχολούν το ευρω-

παϊκό μέλλον. Στη μέχρι τώρα συνεργασία μας αλλά

και σε αυτήν που θα έχουμε το ερχόμενο εξάμηνο με

τη γαλλική προεδρία είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθούμε

πάρα πολύ κοντά, αφού στηρίζουμε τις γαλλικές προ-

τάσεις για να καταλήξουμε σε συμφωνίες», επεσήμα-

νε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης.

Η Ευρώπη έχει χάσει κάπως τον βηματισμό της και

αναζητά το όραμα και την προοπτική του μέλλοντος. Η

Γαλλία καλείται να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτή-

ματα και να δημιουργήσει  προοπτικές ανάπτυξης και

αλληλεγγύης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αδημονούν για

περισσότερη Ευρώπη, για μια Ευρώπη ισχυρότερη

στον κόσμο, πιο κοινωνική, πιο πράσινη, πιο ανθεκτι-

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα απαλλάξει τα πανεπιστήμια από
την «αυτοέκφραση» μπαχαλάκηδων και καταληψιών

Η γαλλική προεδρία έχει στόχο τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ



Της Σοφίας Σπίγγου

Ν
έες αποκαλύψεις έρχονται στο
φως σχετικά με τον 37χρονο
ιερέα που προφυλακίστηκε για
τον βιασμό ανήλικης στα Πατή-

σια. Προηγουμένως, ασκήθηκε σε βάρος
του συμπληρωματική δίωξη για κατάχρη-
ση σε ασέλγεια κατά συρροή και πορνο-
γραφία κατά συρροή έπειτα από κατάθεση
δεύτερης κοπέλας, 18 χρόνων σήμερα, η
οποία υποστηρίζει ότι διατηρούσε σχέση
μαζί του.

«Ήμουν στο σπίτι του ιερέα με τα παι-
διά του και κάποια στιγμή ήρθαν αστυνο-
μικοί από την υπηρεσία για να το ερευνή-
σουν. Κατέσχεσαν τις ηλεκτρονικές συ-
σκευές που βρήκαν εκεί, μεταξύ των συ-
σκευών αυτών ήταν και το κινητό μου»,
περιέγραψε η 18χρονη και συμπλήρωσε
ότι εδώ και 2,5 χρόνια τρέφει αισθήματα
για τον ιερέα.

«Το καλοκαίρι του 2019 ήταν η πρώτη
φορά που ολοκληρώσαμε τη σχέση μας.
Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει με τη θέλησή μου,
είχα γνώση των πράξεών μου και ό,τι έκα-
να, ήθελα και το έκανα. Συνευρισκόμα-
σταν είτε στο σπίτι μου ή στο δικό του, στο
αυτοκίνητό του και στο κτίριο που στεγά-
ζεται πλέον το κατηχητικό», κατέθεσε η
18χρονη και σχολιάζοντας τις καταγγελίες
βιασμού της 17χρονης σε βάρος του ιερέα
ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι της έχει κάνει
κάποιο κακό, σε καμία περίπτωση δεν πι-
στεύω ότι έχει ασκήσει βία πάνω της», κα-
τέθεσε το κορίτσι.

«Είναι τέρας, μου την είχε πέσει 
κι εμένα»

Σοκαριστική ήταν και η κατάθεση της
μητέρας της 18χρονης, στην οποία ο ιερέ-
ας είχε προτείνει επίσης να βρεθούν ερω-
τικά. «Τον ιερέα τον αγκαλιάσαμε σαν οι-
κογένεια και είχαμε μαζί του πάρα πολύ
καλή σχέση. Το σκέφτομαι τώρα και τρε-
λαίνομαι, γιατί νιώθω ότι εγώ έστειλα το
παιδί μου στο στόμα του λύκου», είπε η
μητέρα της 18χρονης. Η ίδια αποκάλυψε
ότι την τελευταία φορά που εξομολογή-
θηκε, ο ιερέας της είπε να βρεθούν σε
ιδιωτικό χώρο. «Μου είχε πει ότι θέλει να
βρεθούμε σε ιδιωτικό χώρο οι δυο μας για
να συνευρεθούμε και να μη φοβάμαι να
το δω σαν λύτρωση για την ψυχή μου ή
κάτι τέτοιο. Θυμάμαι, μου είπε ότι για να
μη δίνουμε στόχο θα νοικιάσει έναν χώρο
ή θα έβρισκε έναν χώρο απομονωμένο»,
είπε και συμπλήρωσε οργισμένη: «Είναι
τέρας. Πραγματικά πολύ χειριστικός και
εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που
του δείξαμε και τις αθώες ψυχές των παι-
διών μας».

«Επηρεάστηκε από τη σειρά»
Στη σκιά των νέων αποκαλύψεων για

«συναναστροφή» του και με δεύτερο κο-
ρίτσι, ο ιερέας αρνήθηκε τα πάντα στην
απολογία του, υποστηρίζοντας πως η βα-
σική καταγγέλλουσα, 17 ετών σήμερα,
επηρεάστηκε από τηλεοπτική σειρά που
παρακολουθεί.

«Το νεαρό της ηλικίας της και τα προ-
γράμματα που έβλεπε στην τηλεόραση (13

reasons why) θα ήταν επαρκή ως κίνητρα,
καθώς η σειρά αυτή ιστορεί τους 13 λό-
γους για τους οποίους ένα όμορφο κορίτσι
αυτοκτόνησε, επειδή βιάσθηκε από έναν
συμμαθητή της». Μάλιστα, κάνει ειδική
αναφορά σε απόσπασμα της κατάθεσης
της 17χρονης, λέγοντας πως «ιδιαίτερα το
απόσπασμα “είχα χαθεί, δεν ένιωθα το
σώμα μου” κ.λπ. που κατέθεσε η ανήλικη,
ταυτίζεται με απόσπασμα από τη σειρά
που εκφωνεί η πρωταγωνίστρια».

Ο 37χρονος επικαλέστηκε και τα αποτε-
λέσματα ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμ-
φωνα με την οποία φαίνεται το κορίτσι να
μην εμφανίζει ρήξη παρθενικού υμένα
και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό -σύμ-
φωνα με όσα υποστηρίζει- να έχει βιαστεί
τρεις φορές, όπως η ίδια περιγράφει. «Η
ιατροδικαστική έκθεση με δικαιώνει πλή-
ρως (…) αφού “δεν διαπιστώθηκαν κακώ-
σεις στα γεννητικά όργανα και τον πρωκτό,
οι οποίες να υποδηλώνουν πέραν πάσης
αμφιβολίας άσκηση σεξουαλικής βίας
στην ανήλικη, καθώς οι ατελείς εντομές
στον παρθενικό υμένα είναι δυνατόν να
αφορούν και σε ανατομική παραλλαγή αυ-
τού”», αναφέρει ο κατηγορούμενος.
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Προφυλάκιση μετά 
τις νέες καταγγελίες

Παραμένει η πίεση 
στο ΕΣΥ
1.400 νοσηλείες σε τρεις μέρες
Η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει με νέα θετικά και
ύποπτα κρούσματα σε κάθε εφημερία. Πάνω
από 1.400 νέες νοσηλείες καταγράφηκαν μέ-
σα σε τρεις μέρες, ενώ παραμένει υψηλός ο
αριθμός των νεκρών. Από την αρχή του έτους
έχουν καταγραφεί σχεδόν 2.000 θάνατοι.
Στην περίοδο που διανύουμε, οι περισσότε-
ρες εισαγωγές γίνονται στην Αττική και μετά
στη Θεσσαλονίκη.
Τα κρούσματα χθες ήταν λιγότερα, καθώς εί-
ναι μικρότερος και ο αριθμός των τεστ, έτσι
είμαστε στα 17.409. Αυξημένος και πάλι ο
αριθμός των θανάτων στους 98. Οι διασωλη-
νωμένοι είναι 653, οι 525 ανεμβολίαστοι.
Στην Αττική τα κρούσματα ήταν 4.065 και στη
Θεσσαλονίκη 2.272. Παρατηρείται σημαντική
μείωση του ιού στα λύματα Αττικής, Θεσσα-
λονίκης και Λάρισας. Η Όμικρον είναι ανά-
μεσά μας και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται
στη ΜΕΘ διασωληνωμένοι τρεις άνθρωποι
ανεμβολίαστοι στο «Γεννηματάς» στη Θεσ-
σαλονίκη.
Ερευνητές από πανεπιστήμια και έντεκα νο-
σοκομεία της Ολλανδίας, με δημοσίευση στο
αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Journal of
Αmerican Medical Association» (JAMA), πα-
ρουσίασαν τα ευρήματά τους μετά τη μελέτη
246 ασθενών που είχαν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ
το 2020. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, έναν
χρόνο μετά και υποφέρουν από long covid
syndroms. Παρουσιάζουν, δηλαδή, σωματι-
κά, ψυχικά ή γνωστικά συμπτώματα με συ-
χνότερα την κόπωση, τη σωματική αδυναμία,
την ακαμψία στις αρθρώσεις, τη μυϊκή αδυ-
ναμία και τη μυαλγία.

Θεσσαλονίκη: 23χρονος
έσφαξε τον πατέρα του
Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί
της Τρίτης (25/1) στα Κύμινα της Θεσσαλονί-
κης, με 23χρονο να σκοτώνει τον 56χρονο
πατέρα του. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός
στο σπίτι του με θανάσιμα τραύματα από πολ-
λαπλές μαχαιριές. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του TyposThes, ο
23χρονος συνελήφθη τελικώς σε βενζινάδι-
κο στην Ποτίδαια της Χαλκιδικής από άνδρες
του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών. Ο
23χρονος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά
προβλήματα βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό
Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Την έρευνα για
την τραγωδία έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλη-
μάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλει-
ας Θεσσαλονίκης. 

«Έστειλα την κόρη μου 
στο στόμα του λύκου», λέει 
η μάνα της δεύτερης κοπέλας
που κατέθεσε για τον 37χρονο
ιερέα, ο οποίος δηλώνει αθώος



Σέρρες

Με παρέμβαση Καραμανλή 
αποκτά το οικόπεδο Διοικητηρίου

Παραχωρήθηκε τελικά και κατά κυριότητα το οικόπεδο του Διοι-
κητηρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σύμφωνα με σχε-
τική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Προς τούτο ο αντι-
περιφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος ανέφερε:
«Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά κατά σειρά τη νομική σύμβου-
λο της περιφερειακής μας ενότητας, σε συνεργασία με όλες τις
αρμόδιες υπηρεσίες της, και τον προϊστάμενο της κτηματικής
υπηρεσίας Σερρών για την άψογη συνεργασία και τη θετική τους
εισήγηση προς την κεντρική υπηρεσία». Ιδιαίτερα όμως επιθυμώ
να ευχαριστήσω τον Σερραίο υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστα Καραμανλή για την άμεση και αποτελεσματική πα-
ρέμβασή του με την οποία ικανοποιήθηκε ένα ακόμη δίκαιο αίτη-
μα του σερραϊκού λαού. Τώρα ξεκινά η σκληρή δουλειά για την
αναβάθμιση και περαιτέρω ανάδειξη του ιστορικού αυτού κτιρί-
ου, που αποτελεί κόσμημα και καμάρι για τον τόπο μας».

Δήμοι

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα
επανασύνδεσης ρεύματος

Σε πολλούς δήμους της χώρας έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για
την παροχή ειδικού επιδόματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού
ρεύματος. Το σχετικό επίδομα-βοήθημα αφορά νοικοκυριά χα-
μηλού εισοδήματος, των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυν-
δεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών.

Συμβασιοποιήθηκε το έργο προστασίας και αποκατά-
στασης της κοίτης του ποταμού Παντέλη στη Σητεία,

προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε ο
δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, ο ποταμός δη-
μιουργούσε διαχρονικά πολλά προβλήματα στην πε-

ριοχή της Σητείας για την ασφάλεια των κατοίκων,
προκαλούσε καταστροφή περιουσιών, οπότε θεωρή-

θηκε πως είναι ένα έργο αναγκαίο. Από την πλευρά
του ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτά-
κης εξέφρασε «την ικανοποίηση της περιφέρειας
γιατί ένα έργο ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη
περιοχή της Σητείας έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατ.

ευρώ και θα δώσει σημαντικές λύσεις».

Με αφορμή την κακοκαιρία που πλήττει ολό-
κληρη τη χώρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τη δομή Βοήθεια
στο Σπίτι, τις αναγκαίες μετακινήσεις ηλικιωμέ-
νων, ατόμων με κινητικά προβλήματα αλλά και μο-
ναχικών πολιτών εντός της ευρύτερης περιοχής
της Αθήνας, καθώς και τη μεταφορά τους από και
προς τα εμβολιαστικά κέντρα του νομού Αττικής.
Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας του προγράμμα-
τος συνεργασίας του Βοήθεια στο Σπίτι και του
ΕΕΣ είναι να βρίσκεται στο πλευρό πολιτών που
ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, εξυπηρε-
τώντας την ασφαλή μετάβασή τους στα κέντρα εμ-
βολιασμού αλλά και σε όλες τις απαραίτητες μετα-
κινήσεις τους. Η μεταφορά των πολιτών θα γίνεται
με οχήματα του ΕΕΣ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα προφύλαξης της υγείας από την Covid-19.
Οι πολίτες που κατοικούν στην Αθήνα και αδυνα-
τούν να μετακινηθούν, μπορούν να εξυπηρετη-
θούν άμεσα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής Υπο-
δοχής Κοινωνικών Αιτημάτων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού: 2103642319 και 2103609825.

!Ερυθρός Σταυρός

Συνεργασία με το Βοήθεια
στο Σπίτι για τα εμβόλια

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Ζητάει δωρεάν self test 
για σχολικές καθαρίστριες
και φύλακες

Δωρεάν self test για τις σχολικές καθαρίστριες, τους
σχολικούς φύλακες και το προσωπικό συντήρησης
των σχολικών μονάδων ζητά η ΠΟΕ-ΟΤΑ, με επιστολή
προς τους υπουργούς
Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη, Υγείας Θάνο
Πλεύρη και Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως. Στην
επιστολή επισημαίνε-
ται: «Δεν μπορεί έπει-
τα από δύο  χρόνια να
ξεχνάει η κυβέρνηση
το προσωπικό που
διασφαλίζει την
ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα σχολεία
δεν έχουν μόνο μαθητές και εκπαιδευτικούς και για να
λειτουργήσουν πρέπει να έχουν καθαριότητα, φύλαξη
και συντήρηση». Σας καλούμε άμεσα να ενεργήσετε
προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα από τα αρ-
μόδια υπουργεία, να ανοίξει η πλατφόρμα και να δοθεί
η δυνατότητα διάθεσης δωρεάν διαγνωστικών self
tests στις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων.

Λαμία

Πέθανε από κορονοϊό 
ο αντιδήμαρχος Θανάσης
Αργύρης

Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή του στις 23 Ιανουα-
ρίου ο αντιδήμαρχος Λαμιέων Θανάσης Αργύρης στα
63 του χρόνια. Πριν από ενάμιση μήνα νόσησε σοβαρά
από κορονοϊό, αν και εμβολιασμένος, και στις 28/11
διασωληνώθηκε και στη συνέχεια εισήχθη στη ΜΕΘ
του νοσοκομείου Λαμίας. Υπηρέτησε επί σειρά ετών
την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και το ποδόσφαιρο,
περνώντας από αρκετές ομάδες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ12

Περιφέρεια Κρήτης

1,5 εκατ. ευρώ για τις καταστροφές 
από τις πλημμύρες



Σ
το πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας
που καταβάλλεται από κυβέρνηση και
Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη συνεχή

επιμόρφωση και εκπαίδευση του συνόλου
του δημόσιου τομέα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε από
κοινού με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη και την πρόεδρο του Εθνικού Κέν-
τρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης Παρασκευή Δραμαλιώτη πρωτόκολλο
συνεργασίας με στόχο τον εντοπισμό των εκ-
παιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών
του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και την υλοποίηση στοχευμέ-
νων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κα-
τάρτισής του. Όπως τονίζει ο κ. Παπαστεργί-
ου, «η συγκεκριμένη συνεργασία αποσκοπεί
στον εντοπισμό εκπαιδευτικών και επιμορ-

φωτικών αναγκών, όχι μόνο των υπαλλήλων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά για πρώτη
φορά και των αιρετών στελεχών της».

Όπως επισημαίνεται, το ΕΚΔΔΑ και η ΚΕ-
ΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες
που έχουν τεθεί, έχουν ξεκινήσει ήδη τον
σχεδιασμό στοχευμένων επιμορφωτικών
προγραμμάτων, την υλοποίηση των οποίων
έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο, προκειμέ-
νου να αναβαθμίσει τις διοικητικές και ψη-
φιακές δεξιότητες των αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Άλλωστε, έχει ήδη ολοκλη-
ρωθεί η πρώτη φάση προεργασίας και προ-
γραμματίζεται η διεξαγωγή σχετικής ημερί-
δας εντός του Φεβρουαρίου του τρέχοντος
έτους, στην οποία το ΕΚΔΔΑ και η ΚΕΔΕ θα
παρουσιάσουν τις κεντρικές θεματικές των
προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν.

Δέκα νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο Περιστέρι
Τη λειτουργία δέκα νέων ψηφιακών υπηρεσιών, αυ-

τήν τη φορά στο πεδίο της Κοινωνικής Μέριμνας και της
Προστασίας Αδέσποτων ζώων, έθεσε σε λειτουργία ο
Δήμος Περιστερίου έπειτα από πρωτοβουλία του δη-
μάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη. Έτσι οι κάτοικοι της πό-
λης μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα www.peristeri.gr
να αιτηθούν και να καταθέσουν δικαιολογητικά για προ-
νοιακά επιδόματα αναπηρίας, επίδομα ανασφάλιστων
υπερηλίκων, επίδομα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-
ματος, επίδομα στέγασης, επίδομα γέννησης και εξό-
δων κηδείας απόρων και ανασφάλιστων πολιτών. Επί-
σης, ψηφιακά μπορούν να γίνουν αιτήσεις για τα κατοικίδια όταν χρειάζονται περίθαλψη, όπως
και στείρωσης αδέσποτων και ηλεκτρονικής σήμανσης. Όπως επισημαίνει ο κ. Παχατουρίδης,
«ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δήμου προχωρά και καθημερινά αποτελούμε πρότυπο έξυ-
πνου και ψηφιακού δήμου. Και κυρίως βάζοντας στο επίκεντρο της δράσης μας εκείνον που το
έχει περισσότερο ανάγκη».

Λύση για 
την αποχέτευση

Το μείζον θέμα της αποχέτευσης,
που ταλαιπωρεί εκατοντάδες σπίτια
της Ελευσίνας, ήταν το αντικείμενο
της τηλεδιάσκεψης που είχε ο δή-
μαρχος της πόλης Αργύρης Οικονό-
μου με τον γενικό γραμματέα Δια-
χείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ Μανώλη
Γραφάκο. Ο δήμαρχος κατέστησε
σαφή την άμεση ανάγκη υλοποίησης
του έργου σε συνεργασία με την Τε-
χνική Υπηρεσία του δήμου και του
συντονισμού όλων των απαραίτητων
ενεργειών, σε συνεργασία με την
ΕΥΔΑΠ, για τις περιοχές όπου δεν
έχει κατασκευαστεί δευτερεύον δί-
κτυο αλλά και για εκείνες που διαθέ-
τουν αλλά δεν είναι λειτουργικό,
όπως επίσης και για την περιοχή του
Παραδείσου και του Αεροδρομίου.
Για αυτούς τους λόγους το αμέσως
επόμενο διάστημα ο κ. Οικονόμου θα
επιδιώξει νέα συνάντηση και με τον
γενικό γραμματέα της ΕΥΔΑΠ.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
εκφράζουν τη μεγαλύτερη
έκπληξή τους για το γεγονός
ότι για δεύτερη χρονιά απο-
κλείεται από το χιόνι το μεγα-
λύτερο μέρος της πόλης; Βλέ-
πετε, είχαν συνηθίσει για
πολλά χρόνια με τον προ-
ηγούμενο δήμαρχο, παρά τα
όσα «στραβά» του καταμαρ-
τυρούσαν, να μην αντιμετωπί-
ζουν ποτέ πρόβλημα όσο
σφοδρές και αν ήταν οι κακο-
καιρίες και τώρα τους κακο-
φαίνεται… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Παράταση 
στα αιτήματα
προσλήψεων 
Παρατείνεται η προθεσμία υποβο-
λής αιτημάτων από τους δήμους
για την πρόσληψη συμβασιούχων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου ή σύμβα-
σης μίσθωσης έργου έως και 31
Ιανουαρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο
του υπουργείου Εσωτερικών, η
προθεσμία ισχύει και για τα αιτή-
ματα που αφορούν στις συμβάσεις
μίσθωσης έργου, τα οποία υποβάλ-
λονται απευθείας στο ΑΣΕΠ. Υπεν-
θυμίζεται ότι τα αιτήματα αφορούν
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου για τον καθαρισμό
των σχολικών, προσωπικό για το
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι μόνο
σε περίπτωση αντικατάστασης
απασχολούμενου λόγω αποχώρη-
σης και ΙΔΟΧ άλλων ειδικοτήτων
συμπεριλαμβανομένων των διευ-
θυντικών στελεχών που εργάζον-
ται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Προσφορά
τραπεζιών πινγκ
πονγκ στα σχολεία   

Στον σχεδιασμό δράσεων, οι οποί-
ες να συνεργούν στη διαπαιδαγώγη-
ση των παιδιών, προχωρά ο δήμαρ-
χος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος
και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να
στρέφονται οι νέοι σε δημιουργικές
ενασχολήσεις. Στο πλαίσιο των δρά-
σεων, μέσω των οποίων προωθείται
και ενισχύεται ο σχολικός αθλητι-
σμός, διένειμε σε όλα τα σχολεία της
πόλης τραπέζια πινγκ πονγκ προκει-
μένου να δοθεί η δυνατότητα στους
μαθητές να ασχοληθούν με ένα
άθλημα που, εκτός από την αγωνιστι-
κή όψη, μπορεί να προσφέρει και
στιγμές ψυχαγωγίας σε όποιον
ασχολείται με αυτό. Τα τραπέζια
πινγκ πονγκ παραδόθηκαν ήδη στις
σχολικές μονάδες και οι μαθητές τα
υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. 
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ΚΕΔΕ - ΕΚΔΔΑ
Συνεργασία για επιμόρφωση
αιρετών και υπαλλήλων 



«Δ
είχνουν τα δόντια τους»
ΗΠΑ και Ρωσία παίρ-
νοντας θέσεις μάχης
γύρω από την Ουκρανία.

Το Πεντάγωνο έθεσε χθες σε επιφυλακή
8.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη
στην ανατολική Ευρώπη, εάν το ΝΑΤΟ ζη-
τήσει βοήθεια για την αποτροπή της Ρω-
σίας έπειτα από εισβολή στην Ουκρανία.

Οι μονάδες, που περιλαμβάνουν κυρίως
χερσαίες δυνάμεις, θα είναι έτοιμες να
αναπτυχθούν εντός πέντε ημερών, εάν η
Συμμαχία ενεργοποιήσει τη Δύναμη Αντί-
δρασης του ΝΑΤΟ, η οποία αποτελείται
από περίπου 40.000 πολυεθνικούς στρα-
τιώτες από χώρες του ΝΑΤΟ. Μέχρι στιγ-
μής, το ΝΑΤΟ έχει περίπου 4.000 στρατιώ-
τες σε πολυεθνικά τάγματα στην Εσθονία,
στη Λιθουανία, στη Λετονία και στην Πο-
λωνία, που υποστηρίζονται από άρματα
μάχης και αντιαεροπορικά συστήματα.

Τα νατοϊκά σχέδια
Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε επίσης ότι προ-

ετοιμάζει «σχέδιο αποτροπής» στη Βαλτι-
κή. Σε αυτό συμβάλλει η Δανία με μία
φρεγάτα και F-16 στη Λιθουανία. Η Ισπα-
νία αποστέλλει τέσσερα μαχητικά αερο-
σκάφη στη Βουλγαρία και τρία πλοία στη
Μαύρη Θάλασσα. Η Γαλλία βρίσκεται σε
ετοιμότητα, το ίδιο και η Ολλανδία με δύο
μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «New Y-
ork Times», ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται
να στείλει έως και 50.000 στρατιώτες, κα-
θώς και πολεμικά πλοία και αεροσκάφη
σε νατοϊκούς συμμάχους των ΗΠΑ στην
ανατολική Ευρώπη και τη Βαλτική, εν μέ-
σω αυξανόμενων φόβων για ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. 

Στις έκτακτες επαφές στο πλαίσιο του
ΝΑΤΟ, οι δυτικές δυνάμεις συμφώνησαν
σε «ταχείς και άνευ προηγουμένου» κυ-
ρώσεις κατά της Ρωσίας σε περίπτωση
στρατιωτικής επέμβασης. Στην τηλεδιά-
σκεψη συμμετείχαν εκτός από τους ηγέ-
τες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και του ΝΑΤΟ,
και εκείνοι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της
Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Απάντηση Κρεμλίνου
Το Κρεμλίνο απάντησε υποστηρίζοντας

ότι το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ ευθύνονται για την
κλιμάκωση των εντάσεων στην Ευρώπη,
και όχι η Ρωσία. Τους κατηγόρησε για
«υστερία», σχολιάζοντας και την απομά-
κρυνση οικογενειών διπλωματών από τις
πρεσβείες στην Ουκρανία. 

Η Μόσχα συνεχίζει να αρνείται ότι σχε-

διάζει επίθεση, παρά τη συγκέντρωση πε-
ρίπου 127.000 Ρώσων στρατιωτών σε τρία
σημεία της ρωσοουκρανικής μεθορίου
και τα γυμνάσια του Πολεμικού Ναυτικού
της στη Βαλτική.

Στο μέτωπο της διπλωματίας, νέος
κύκλος συνομιλιών για την κρίση στην
Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί σήμερα
στο Παρίσι με τη συμμετοχή των τεσσά-
ρων χωρών του «σχήματος της Νορμαν-
δίας» (Ρωσίας, Ουκρανίας, Γαλλίας και
Γερμανίας).

ΙΙταλία: «Κλειδί» 
για την προεδρία 
ο Ντράγκι
Μια μαραθώνια εκλογική αναμέτρη-
ση άρχισε στην Ιταλία, με στόχο την
ανάδειξη του νέου Προέδρου της Δη-
μοκρατίας. Τα κόμματα που ελέγχουν
το 90% των εδρών της Βουλής και της
Γερουσίας έριξαν «λευκό» στον
πρώτο γύρο, ενώ το τοπίο αναμένεται
να ξεκαθαρίσει αύριο, κατά την τέ-
ταρτη ψηφοφορία, στην οποία απαι-
τείται απλή πλειοψηφία.
Το όνομα που κυριαρχεί είναι αυτό
του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, ο
οποίος εμφανίζεται διαθέσιμος να
μεταπηδήσει στην προεδρία. Ο
74χρονος «Σούπερ Μάριο», που διο-
ρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021
επικεφαλής κυβέρνησης ευρείας
συνεργασίας, θεωρείται απίθανο να
είναι υποψήφιος στις βουλευτικές
εκλογές του 2023. Αντιθέτως, αν
εκλεγεί στην προεδρία, θα διαδρα-
ματίζει ρόλο-κλειδί στην πολιτική
ζωή της Ιταλίας για άλλα επτά χρόνια.
Η προσωπικότητα και οι διεθνείς δια-
συνδέσεις του τεχνοκράτη Ντράγκι,
ο οποίος έχει διατελέσει διοικητής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, λειτουργούν καθησυχαστικά για
τις διεθνείς αγορές, κάτι κρίσιμο κα-
θώς η Ιταλία αναμένεται να λάβει πε-
ρί τα 200 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
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Ρ Ω Σ Ο - Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η

Έτοιμοι για... επίθεση
8.500 στρατιώτες των ΗΠΑ

Εάν το ΝΑΤΟ ζητήσει βοήθεια 
για την αποτροπή της Μόσχας
ύστερα από εισβολή

Αναζωπύρωση της έντασης Ουάσιγκτον - Πεκίνου στη Νότια Σινική Θάλασσα
Αναζωπυρώνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

σε διαφιλονικούμενα νερά της Νότιας Σινικής Θάλασσας,
μετά τη νέα επίδειξη ισχύος του Πεκίνου έναντι της Ταϊ-
βάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής
επικράτειας.

Δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα, τα «Καρλ Βίνσον»
και «Αβραάμ Λίνκολν», συνοδευόμενα από τις αρμάδες
τους, εισήλθαν στη Νότια Σινική Θάλασσα για ναυτικά γυ-
μνάσια, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, υπογραμμίζον-

τας ότι στόχος είναι «να διαβεβαιώσουμε τους συμμά-
χους μας και να επιδείξουμε την αποφασιστικότητά μας
για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας
έναντι κακόβουλων επιρροών».

Οι Αμερικανοί αμφισβητούν τις εδαφικές διεκδική-
σεις της Κίνας στην περιοχή, όπως και στα Στενά της
Ταϊβάν, ερεθίζοντας το Πεκίνο. Νωρίτερα, η Ταϊβάν ανα-
κοίνωσε νέες παραβιάσεις της Ζώνης Εναέριας Ανα-
γνώρισης (ADIZ) από 13 μαχητικά αεροσκάφη της Κίνας.

Η Ταϊβάν έστειλε δικά της αεροσκάφη να αναχαιτίσουν
τα κινεζικά, ενώ παράλληλα ενεργοποίησε συστήματα
αεράμυνας.

Η ένταση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν παραμένει σε υψηλά
επίπεδα εδώ και έναν χρόνο. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτι-
μούν ότι το Πεκίνο δοκιμάζει και προσπαθεί να εξαντλή-
σει την αεροπορία της Ταϊβάν, όπως έδειξε η συντριβή
ενός F-16V του νησιού, ενώ ο πιλότος του συμμετείχε σε
προσπάθεια αναχαίτισης κινεζικών αεροσκαφών.



Μ
ια ακόμη ευκαιρία να λάβουν
το επίδομα θέρμανσης των 100
- 750 ευρώ έδωσε το υπουρ-
γείο Οικονομικών στα νοικο-

κυριά που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αί-
τηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my-
Θέρμανση της ΑΑΔΕ έως τις 15 Δεκεμβρίου
2021, όταν έληγε κανονικά η προθεσμία.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε ξανά τη Δευτέρα την
πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων
και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Φε-
βρουαρίου. Όσοι υποβάλλουν αίτηση έως
τα μέσα του επόμενου μήνα θα πληρω-
θούν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Στη συνέ-
χεια θα ακολουθήσει άλλη μια πληρωμή
του επιδόματος έως τις 29 Απριλίου για το
σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν
έως την 31η Μαρτίου και υπό την προϋπό-
θεση καταχώρισης των απαιτούμενων
στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου. Ειδικά
για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται
έως τις 31 Μαΐου δικαιολογητικά αγορών
της περιόδου από 1 Οκτωβρίου 2021 έως
31 Μαρτίου 2022 με ημερομηνία έκδοσης
του παραστατικού πληρωμής έως τις 16
Μαΐου και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος
θα καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου.

Το επίδομα χορηγείται σε όσους πλη-
ρούν τα εξής κριτήρια:
� Εισόδημα: Το ετήσιο συνολικό οικογε-

νειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από
την πηγή προέλευσής του, πραγματικό
και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 14.000 ευ-
ρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε
κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και
20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή
τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου
συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή
φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους
που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή
τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβά-

λει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς
τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά
3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για
τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω
εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το
οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ
για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετή-
σιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα
δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο
αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο
εισοδήματος και από την εισφορά αλλη-
λεγγύης.

� Ακίνητη περιουσία: Η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή

προσδιορίζεται για τον υπολογισμό
του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η οποία
προκύπτει από την πράξη διοικητικού
προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους
2021, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους
συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμε-
νων τέκνων, που αναγράφονται στη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2020, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ
για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε
κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και
το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγ-
γαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότη-

ση ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμαν-
σης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλε-
θέρμανσης. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση έως τις 15 Φεβρουαρίου -
Επόμενη πληρωμή 
στο τέλος του επόμενου μήνα 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Μέσα στον Φεβρουάριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για
το  επίδομα παιδιού για το 2022 και θα είναι διαθέσιμη
για αιτήσεις έως τον Ιανουάριο του 2023. Οι δικαιούχοι
του επιδόματος παιδιού θα μπορούν να υποβάλουν την
αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ στον σύνδεσμο
www.idika.gr/epidomapaidiou ή μέσω του διαδικτυα-
κού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κω-
δικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Για τη
χορήγηση της δόσης του α’ διμήνου2022 θα ληφθούν

υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. Για
όσους υποβάλουν νέα αίτηση η πρώτη δόση του 2022 θα
καταβληθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου. Η πλατφόρμα για
την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα
μέσα Μαρτίου. Επίσης, τον Ιούνιο 2022 για πρώτη φορά
θα γίνει διασταύρωση στοιχείων για όσα παιδιά φοιτούν
σε σχολείο. Έτσι με διασταύρωση στοιχείων μέσω της
πλατφόρμας myschool.sch.gr θα διαπιστωθεί αν κάποι-
ος είναι δικαιούχος. 

Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέ-
κνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 (για νέες αιτή-
σεις) και με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική
δήλωση. 

Προσοχή: Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού από
τον ΟΠΕΚΑ θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί ορι-
στικά και να έχει εγκριθεί. Σημειώνεται πως αίτηση, η
οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υπο-
βληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Επίδομα παιδιού: Μέσα στον Φεβρουάριο το άνοιγμα της πλατφόρμας

Νέα ευκαιρία για το επίδομα 
θέρμανσης των 100 - 750 ευρώ



Ε
πιφυλακτικοί εμφανίζονται οι
περισσότεροι εγχώριοι αναλυ-
τές για τη βραχυπρόθεσμη πο-

ρεία της εγχώριας χρηματιστηριακής
αγοράς, επισημαίνοντας ότι το ΧΑ δεν
μπορεί να παραμείνει αδιάφορο και με
ανοδικές βλέψεις, αν συνεχίσει να
υποτροπιάζει το διεθνές χρηματιστη-
ριακό κλίμα. Υπενθυμίζεται ότι αύριο,
Πέμπτη, πριν από την έναρξη της συ-
νεδρίασης, η Μυτιληναίος θα ανοίξει
την αυλαία δημοσίευσης αποτελεσμά-
των χρήσης 2021, με την τηλεδιάσκε-
ψη της εταιρείας να ακολουθεί το από-
γευμα της ίδιας ημέρας. Τεχνικά για
τον Γενικό Δείκτη, τελευταία ελπίδα
των αγοραστών, προκειμένου να δια-
τηρηθεί ζωντανό το σενάριο για κίνη-
ση προς τις 1.013 μονάδες, είναι η ανα-
κατάληψη των 950 μονάδων ή να αντέ-
ξει η επόμενη ζώνη στήριξης στις 900-

895 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση,
με κλείσιμο χαμηλότερα των 895 μο-
νάδων, οι επόμενες στηρίξεις στις 880
(εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 877
(gap) και 865 μονάδες. Ο δείκτης υψη-
λής κεφαλαιοποίησης έχασε την πρώ-

τη στήριξη στις 2.240 μονάδες, αλλά
και τις αμέσως επόμενες στις 2.231 και
2.217 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών),
που μετατρέπονται σε βραχυπρόθε-
σμες αντιστάσεις, και πάρα πολλά θα
κριθούν στις 2.200 μονάδες. 

Βραβείο στην Generali 
για δέσμευση στους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης

Βραβείο για τις ενέργειές της προς την επί-
τευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που
συμπεριλαμβάνονται στην «Ατζέντα 2030»
των Ηνωμένων Εθνών έλαβε η Generali,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το «Μεγά-
λο Βραβείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» απο-
νεμήθηκε στην εταιρεία από τον Assosef, την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αειφορία και τις
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, σε ετήσια
εκδήλωση που διοργανώνεται για την ανα-
γνώριση της συμβολής των τραπεζών, των
ασφαλιστικών εταιρειών και των χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων στην επίτευξη των στό-
χων αναπτυξιακής βιωσιμότητας.

Δυναμική παρουσία για τη
Marten Risk & Insurance Agents

Δυναμική παρουσία εμφανίζεται να έχει
στην ασφαλιστική αγορά η Marten Risk & In-
surance Agents Ετερόρρυθμη Εταιρεία, την
οποία τρέχουν η Έλλη και ο Δημοσθένης
Μαρτέν. Η εταιρεία, που μετοχικά ανήκει
στην κυπριακή Jeff Boris Ventures Limited,
στην ελβετική Vamar Holding SA και στην
Έλλη Μαρτέν, έχει προχωρήσει σιωπηρά σε
σημαντικές συμφωνίες και έχει ασφαλίσει
μεγάλες επιχειρήσεις, ειδικά στον χώρο της
εστίασης. Η Έλλη και ο Δημοσθένης Μαρτέν
θεωρούνται εξαιρετικά χαρισματικοί και δια-
θέτουν επικοινωνιακά χαρίσματα. Άλλωστε
το πελατολόγιό τους φέρεται να περιλαμβά-
νει γνωστούς εγχώριους celebrities και να
εκτείνεται από την Ελλάδα έως την Ελβετία.

Γραφεία στην Αθήνα 
άνοιξε η DeepCure

Η DeepCure, εταιρεία βιοτεχνολογίας,
που εισάγει έναν καινοτόμο τρόπο αντιμε-
τώπισης ασθενειών με την ανακάλυψη
φαρμάκων μικρών μορίων τα οποία θεω-
ρούνται έως τώρα δυσεύρετα, σχεδιάζει τη
διεύρυνση της δραστηριότητάς της, μέσω
της ανάπτυξης ενός νέου παραρτήματος
στην Ελλάδα. Έχοντας ήδη ιδρύσει τα γρα-
φεία της στην οδό Ερμού, η εταιρεία πλέον
βολιδοσκοπεί την αγορά προς στελέχωση
της νέας εγχώριας ομάδας της. Με στόχο
την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της στη
χώρα μας και συμβάλλοντας στην επιστρο-
φή και διατήρηση νέων ταλαντούχων επαγ-
γελματιών στη χώρα, η DeepCure αποσκο-
πεί στην προσέλκυση φιλόδοξων στελεχών
του ευρύτερου χώρου της μηχανικής και
επιστήμης υπολογιστών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Intrakat σε συνέχεια της από 24/01/2022 γνω-
στοποίησης της εταιρείας Danech Estate I LTD
σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετο-
χών της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι στις
20/01/2022 λόγω της απόκτησης 70.231, μετά δι-
καιώματος ψήφου, μετοχών της εταιρείας, το πο-
σοστό συμμετοχής της Danech Estate I LTD στην
εταιρεία ανήλθε σε ποσοστό 10,074% (4.838.061
μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου) έναντι ποσο-
στού 9,927% (4.767.830 μετοχές μετά δικαιώμα-
τος ψήφου) του συνόλου των μετοχών και των δι-
καιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η Danech Es-
tate I LTD δεν ελέγχεται από κάποιο πρόσωπο κα-
θόσον οι μετοχές της κατέχονται κατά 50% από
την εταιρεία Xavier Investments SA και κατά 50%
από την εταιρεία Al Mava Holding SA και οι απο-
φάσεις λαμβάνονται από κοινού.

Τον Αβραάμ Γούναρη εξέλεξε το διοικητικό συμβού-
λιο της Εθνικής ως ανώτερο ανεξάρτητο σύμβουλο,
στη θέση του Claude Piret, ο οποίος παραμένει ανε-
ξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου. Κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Δεκεμβρίου,
το ΔΣ της Εθνικής αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλα-
γή στη θέση του ανώτερου ανεξάρτητου συμβούλου,
εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία τον κ. Γούναρη. Η
θέση του ανώτερου ανεξάρτητου συμβούλου δημι-
ουργήθηκε μετά την εκλογή του Γκίκα Χαρδούβελη ως
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της
Εθνικής. Όταν ο τελευταίος εξελέγη πρόεδρος της
τράπεζας, τη θέση κατέλαβε ο κ. Piret.

ETE: Νέος ανώτερος ανεξάρτητος σύμβουλος ο Αβραάμ Γούναρης

Intrakat: Στο 10,074% αυξήθηκε το ποσοστό της Danech Estate
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Σε θολά νερά το χρηματιστήριο 



Π
ιστή στη δέσμευσή της για πρόγραμμα επενδύ-
σεων άνω του 1,2 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, η
Sitecore, ο παγκόσμιος ηγέτης παροχής λογι-

σμικού διαχείρισης ψηφιακής εμπειρίας, ανακοινώνει
τη λειτουργία τού νέου τεχνολογικού της hub στην Αθή-
να. Μετά την εξαγορά της Moosend τον περασμένο
Μάιο, η Sitecore αναπτύσσει ακόμη περισσότερο το
αποτύπωμά της στην Ελλάδα με την επέκταση των δρα-
στηριοτήτων της και την ενίσχυση του hub με περίπου
100 νέες θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουρ-
γηθούν μέσα στο 2022. Στόχος του technology hub είναι
να στηρίξει το φιλόδοξο πλάνο επέκτασης και ανάπτυ-
ξης προϊόντων με όραμα να διαταράξει τον κλάδο της
ψηφιακής εμπειρίας, προσφέροντας μια end-to-end,
content to commerce προϊοντική σουίτα στο cloud, μαζί
με τη δημιουργία νέων και καινοτόμων τεχνολογικών
λύσεων και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Κωτσόβολος: Ενημερώνει για
ηλεκτρονική απάτη στα social

Η εταιρεία Κωτσόβολος ενημέρωσε το καταναλωτικό κοι-
νό πως κυκλοφορεί δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης με ψευδείς αναφορές για παραχώρηση μιας LED
τηλεόρασης σε συμβολική τιμή. Η εν λόγω δημοσίευση πα-
ροτρύνει τους καταναλωτές να καταχωρίσουν τα προσωπικά
τους στοιχεία και κατόπιν τα στοιχεία της χρεωστικής ή πι-
στωτικής τους κάρτας, προκειμένου να παραλάβουν το υπο-
τιθέμενο δώρο. Η εταιρεία Κωτσόβολος, τονίζεται στην ανα-
κοίνωση, ουδεμία σχέση έχει με αυτό και ενημερώνει ότι
πρόκειται για διαδικτυακή απάτη. «Αγνοήστε τη δημοσίευση
αυτή και μη δώσετε σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας
στοιχεία και τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρ-
τας σας. Οι μόνες έγκυρες online πηγές πληροφόρησης για
τις προσφορές και τις ενέργειες της Κωτσόβολος είναι οι
επίσημοι λογαριασμοί της στα social media και οι αναρτή-
σεις που προέρχονται από αυτούς, καθώς και ο ιστότοπος
της εταιρείας www.kotsovolos.gr», αναφέρει η εταιρεία.

Premia Properties: Υπερκάλυψη 
2,04 φορές για το ομόλογο

Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή ολοκληρώ-
θηκε η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου από την Pre-
mia Properties. Το ομόλογο είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ,
πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,80% και είναι εισηγμέ-
νο προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθε-
ρού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών. Η έκδοση προσέλκυσε πλήθος επενδυ-
τών και συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, με αποτέ-
λεσμα την υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,04 φορές,
όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Αξίζει να σημειωθεί πως το
μεγαλύτερο ποσοστό των ομολογιών (72%) κατανεμήθηκε
σε ιδιώτες επενδυτές, με το 28% να καλύπτεται από ειδι-
κούς επενδυτές, δίνοντας σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις
αναπτυξιακές προοπτικές της Premia Properties.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Credit Suisse: Τα σκάνδαλα
αφάνισαν την κερδοφορία της

Η Credit Suisse ανακοίνωσε ότι τα κέρδη δ’ τρι-
μήνου θα «επηρεαστούν αρνητικά» από τις αυξη-
μένες προβλέψεις για επίλυση νομικών διαφορών.
Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι μια επιβάρυνση
σχεδόν 500 εκατ. ελβετικών φράγκων (545 εκατ.
δολάρια) αναμένεται να μηδενίσει τα κέρδη της. Η
προειδοποίηση για την κερδοφορία έρχεται έπειτα
από μια σειρά από σκάνδαλα που κλόνισαν την τρά-
πεζα τα τελευταία χρόνια. Στο πιο πρόσφατο «επει-
σόδιο», ο πρόεδρος Antonio Horta-Osorio παραι-
τήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα έπειτα από παρα-
βίαση κανόνων της καραντίνας για την Covid-19.

SKY express: Νέα χρονιά, 
νέες μοναδικές προσφορές 

Από τις αρχές του έτους, οι επιβάτες της SKY
express απολαμβάνουν ταξίδια στους πιο δημο-
φιλείς προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδας,
αξιοποιώντας τις ξεχωριστές προσφορές της
εταιρείας. Η αεροπορική εταιρεία υποδέχθηκε τη
νέα χρονιά με τον δικό της μοναδικό τρόπο και
συγκεκριμένα με πτήσεις εσωτερικού που ξεκι-
νούν από 16,90 ευρώ, στην τιμή, δηλαδή, ενός μι-
κροαντικειμένου. Έτσι, οι λάτρεις των ταξιδιών
μπορούν σήμερα να επισκεφθούν τη Ρώμη από 41
ευρώ, το Λονδίνο από 44 ευρώ και το Παρίσι από
46 ευρώ.

Πτώση τζίρου 35% το 2021
για τα ξενοδοχεία

«Το αποτύπωμα της πανδημίας στα μεγέθη των
ξενοδοχείων και για το 2021 είναι εμφανές», τόνι-
σε ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός, σε
διαδικτυακή παρουσίαση της ετήσιας έρευνας
του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προ-
βλέψεων, με τίτλο «Οι επιδόσεις των ελληνικών
ξενοδοχείων το 2021», και πρόσθεσε ότι ο κλάδος
χρειάζεται περαιτέρω στήριξη, με έμφαση εκεί
που υπάρχει πρόβλημα. Ειδικότερα, με βάση τα
ευρήματα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι το 2021
λειτούργησε το 96% των ελληνικών ξενοδοχείων,
με μέση πληρότητα 68% και μέση τιμή του δίκλι-
νου δωματίου τα 68 ευρώ. Τρία στα τέσσερα ξενο-
δοχεία άνοιξαν μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, ενώ ο
συνολικός τζίρος τους ανήλθε σε 5,48 δισ. ευρώ,
δηλαδή 35% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο τζί-
ρο του 2019.
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Σε πλήρη λειτουργία 
το hub της Sitecore 
στην Αθήνα

Νέο προϊόν από τη Φάρμα Κουκάκη
Είσοδο σε νέα κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων

κάνει η Φάρμα Κουκάκη. Το «Γάλα Φάρμας» εισέρχεται
στην αγορά με δύο κωδικούς τού 1,5lt. Πλήρες με 3,9%
λιπαρά και light με 1,5% λιπαρά. Το συγκεκριμένο διπλο-
φιλτραρισμένο γάλα 17 ημερών έρχεται να συμπληρώ-
σει την γκάμα προϊόντων της εταιρείας, με στόχο να εξυ-
πηρετήσει τις νέες τάσεις των καταναλωτών που θέλουν
να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με
αυξημένη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Η συγκεκριμέ-
νη κατηγορία παρουσιάζει αυξητική τάση στα δυναμικά
κοινά, που προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα υψηλής
ποιότητας με χαρακτηριστικά «convenience» που προ-
σφέρει η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους.
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A F R I C A  N A T I O N S  C U P

Οκτώ νεκροί, 40 τραυματίες
Ο

κτώ νεκροί και 40 τραυματίες, ο αριθμός
των οποίων αναμένεται να αυξηθεί, είναι ο
τραγικός απολογισμός της εισβολής θεα-
τών σε διπλανή κερκίδα κατά τη διάρκεια

του αγώνα Καμερούν - Κομόρες 2-1 για το Africa
Nations Cup. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα
ειδησεογραφικά πρακτορεία, ένας μεγάλος όγκος
θεατών κινήθηκε απειλητικά προς τη διπλανή κερ-
κίδα, την ώρα που η εθνική τους ομάδα ήταν μπρο-
στά στο σκορ.

Αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσουν συμπλοκές
και να ποδοπατηθούν. Γιατί όλο αυτό το θανατικό
σκηνικό; Ήταν μια διαμαρτυρία των αγγλόφωνων
Καμερουζένων εναντίον της γαλλόφωνης κυβέρνη-
σης της χώρας του Πολ Μπιγιά, που κυβερνάει τη
χώρα από το 1975. 

Η κόντρα μεταξύ γαλλόφωνων και αγγλόφωνων
στο Καμερούν, ένας λόγος που δεν έπρεπε να γίνει
εκεί to Africa Nations Cup, ξεκίνησε πριν από εκατό
χρόνια, όταν την αγγλική κατοχή διαδέχτηκε η γαλ-
λική και οι δύο διαδεχτήκαν τη γερμανική κατοχή,

που διαδέχτηκε την πορτογαλική, εκεί γύρω στο
1500. Άλλωστε, Καμερούν είναι μια παραλλάγή της
λέξης «καμαρόες», που σημαίνει γαρίδες. Οι ένο-
πλες συγκρούσεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινό-
μενο και το αίμα πλημμυρίζει και δεν σταματάει να
ρέει, όπως έγινε και στο στάδιο Ολέμπε της Γιαουν-
τέ. Φυσικά, εκτός από τη γλώσσα, υφίσταται και φυ-
λετικός διαχωρισμός, μια και στο Καμερούν ζουν
200 διαφορετικές φυλές και μιλιούνται ισάριθμες
τοπικές διάλεκτοι. Φυσικά υπάρχουν και θρησκευ-
τικές διαφορές.

Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια κάτοικοι είναι
μουσουλμάνοι, ακολουθούν οι χριστιανοί και μετά
οι ανιμιστές. Το 1960 τα γαλλόφωνα εμιράτα του Κα-

μερούν αποφάσισαν την ανεξαρτησία τους από τους
Γάλλους. Δυο χρόνια αργότερα έκαναν δημοψήφι-
σμα και οι αγγλόφωνοι Καμερουνέζοι. Το δίλημμα
ήταν να ενωθούν ως μία χώρα με τους γαλλόφωνους
ή με τη βρετανική Νιγηρία. Και ψήφισαν... Νιγηρία.

Ο τότε πρόεδρος της χώρας Αχίτζο επέβαλε δικτα-
τορία υπό τον φόβο της απόσχισης των αγγλόφωνων.
Ο αντικαταστάτης του, ο Πολ Μιγιά, όταν ανέλαβε το
1975 και κυβέρνησε… δημοκρατικά επινόησε το
ποδόσφαιρο ως μέσο ένωσης των φυλών, των θρη-
σκειών, των αγγλόφωνων και των γαλλόφωνων. Για
μερικά χρόνια τα ένοπλα κινήματα σίγησαν αλλά δεν
εξαφανίστηκαν. Το 1990 οι αγγλόφωνοι έφτιαξαν
αυτονομιστικές οργανώσεις και άρχισε το μακελειό.
Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Αμπαζόνια και ανα-
κηρύξαν τη Δημοκρατία της Αμπαζόνια. Και το
Africa Nations Cup ήταν μοναδική ευκαιρία να δια-
δώσουν στον κόσμο τις προθέσεις τους. Φυσικά δεν
τηρήθηκε κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο. Το γή-
πεδο έπρεπε να έχει πληρότητα 60%, όμως είχε πε-
ρισσότερο από 80%...

Τα επεισόδια στο Καμερούν ήταν
εξέγερση των αγγλόφωνων
εναντίον των γαλλόφωνων 



A
ναβλήθηκαν τα παιχνίδια Κυπέλλου ΑΕΚ -
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - Παναιτωλικός, ρε-
βάνς της φάσης των «8» που επρόκειτο να

γίνουν σήμερα. Στο μεν ντέρμπι των «δικεφάλων»,
στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας, η διοίκηση του
ΟΑΚΑ ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι το ύψος του χιονιού
ήταν τόσο που θα ήταν αδύνατο να γίνει παιχνίδι.
οπότε η διοργανώτρια αρχή δεν είχε άλλη επιλογή.
Η ΕΠΟ, που άλλαξε τον κανονισμό, μπορεί αυτή
πλέον να αποφασίζει αν θα γίνει ένα ματς ή όχι λό-
γω κακών καιρικών συνθηκών. Με τον παλιό κανο-
νισμό αποφάσιζε ο διαιτητής λίγο πριν από την
έναρξη. Όσον αφορά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού
με τον Παναιτωλικό, είναι απόφαση της Πολιτικής
Προστασίας να μη γίνει καμία αθλητική δραστηριό-
τητα στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου
Αιγαίου, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες
Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. Πριν από τρεις μερες αναβλήθηκε και το
ματς της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Παναθη-
ναϊκό, η ρεβάνς του 4-0. Κανονικά θα γίνει το Λα-
μία - Άρης, 0-0 το πρώτο ματς.

Αναβλήθηκαν ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός - Παναιτωλικός Ο Μέσι στα γενέθλια 
του Τσάβι

Ένα δείπνο του Λιονέλ Μέσι σε εστιατόρια της
Βαρκελώνης, παρέα με τον προπονητή της Μπαρ-
τσελόνα Τσάβι και τους πρώην συμπαίκτες του
Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα, πυροδότησε σενά-
ρια επιστροφής από τον καταλανικό Τύπο. Ωστό-
σο, ο Αργεντινός της Παρί Σεν Ζερμέν πήγε στη
Βαρκελώνη προσκεκλημένος του Τσάβι, ο οποίος
γιόρταζε τα γενέθλιά του, έγινε 42 ετών. 

Ο Φορτούνης είναι εδώ,
ίσως και ο Ζάχαβι

Ο Κώστας Φορτούνης για πρώτη φορά έπειτα
από εξίμισι μήνες συμμετείχε κανονικά στην ομα-
δική προπόνηση του Ολυμπιακού, αλλά υπολογίζε-
ται ότι θα επιτρέψει σε δύο μήνες από σήμερα στα
παιχνίδια. Είχε πάθει ρήξη χιαστών για δεύτερη
φορά. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται να
κλείσει τον 34χρονο Ισραηλινό σέντερ φορ Εράν
Ζάχαβι της ολλανδικής Αϊντχόφεν.

Γκολκίπερ χωρίς χέρια
Στο ματς Καμερούν - Κομόρες 2-1 για

το Afraica Nations Cup οι φιλοξενούμενοι
ξέμειναν από τερματοφύλακα, καθότι και

οι τρεις της αποστολής νόσησαν από την παν-
δημία. Έτσι έπαιξε τερματοφύλακας ο αριστε-

ρός μπακ Τσακέρ Αλχαντούρ. Ωστόσο, κατά τις
σέντρες των Καμερουνέζων έβγαινε να πιάσει
την μπάλα με τα χέρια στην... πλάτη του, όπως κά-
νουν οι αμυντικοί. Ωραία ατραξιόν. 

Πέθανε από την πανδημία 
ο Σιλβέστερ Τσολάνι

Έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από κορονοϊό
σε ηλικία μόλις 51 ετών ο «χρυσός» Ολυμπιονί-
κης στους κρίκους το 2000 στο Σίδνεϊ, ο Ούγ-
γρος Σιλβέστερ Τσολάνι. Ήταν ένας από τους
μεγάλους αντιπάλους του Δημοσθένη Ταμπά-
κου το 1996 και το 2000. Είχε περάσει εβδομά-
δες σε αναπνευστήρα και έκανε πολλά αντιεμ-
βολιαστικά ποσταρίσματα στα social media.
Τελικά εμβολιάστηκε λίγο πριν εισαχθεί στο
νοσοκομείο.

Ένα μεγάλο μπράβο στον πρώην «μεγάλο αρχηγό»
της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Γιάννη Μπουρούση.
Μόλις έμαθε ότι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στα
αυτοκίνητά τους από τον χιονιά, έσπευσε να βοηθήσει
με το αυτοκίνητό του. Μετέφερε αρκετούς οδηγούς
σε ασφαλές μέρος με ρυμούλκα, ενώ μοίρασε νερά
και τρόφιμα. Στις μεγάλες φωτιές της Εύβοιας το πε-
ρασμένο καλοκαίρι εθελοντής πυροσβέστης ήταν ο
μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ Νίκος Παππάς.

Γιαννίκης
«αιχμάλωτος»

Στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα πέρασαν την προχθεσινή νύχτα ο προπονητής της ΑΕΚ
Αργύρης Γιαννίκης και το προπονητικό τιμ. Και μάλιστα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κατάφεραν να φύγουν
χθες το πρωί, όταν πλέον ένα μέρος των δρόμων είχε ανοίξει. Οι παίκτες της Ένωσης είχαν καταφέρει
να φύγουν για τα σπίτια τους προτού πλακώσει ο βαρύς χιονιάς. 

SPORTS
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Το μεγαλείο του χιονιά, Γιάννης Μπουρούσης
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«A
σπρισε» το Instagram από την
επέλαση της «Ελπίδας» και τους
ενθουσιασμένους celebrities
που ξεχύθηκαν στους δρόμους

για ένα «κλικ» στα χιόνια!
Τα κοινωνικά δίκτυα πήραν «φωτιά» από τις δε-

κάδες αναρτήσεις, με τις δίδυμες κόρες του Σάκη
Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα να κλέβουν
την παράσταση! Η Αριάνα και η Φιλίππα παρακο-
λουθούσαν ξετρελαμένες τον τρελό χορό των νι-
φάδων στον κήπο του σπιτιού τους, με τον διάση-
μο μπαμπά να σχολιάζει: «Κάποιες βλέπουν για
πρώτη φορά στη ζωή τους χιόνι… και χαίρονται
υπερβολικά!».

Αποθέωση για την Ελένη Φουρέιρα από σχεδόν
100.000 χρήστες για την επική φωτογράφισή της.
Η ποπ τραγουδίστρια, φορώντας μπουρνούζι, πε-
τσέτα στα μαλλιά, μαύρες γόβες και σκούρα γυα-
λιά ηλίου, πόζαρε στο χιόνι απολαμβάνοντας σαν
σταρ του σινεμά ένα ποτήρι κόκκινο κρασί!

Η Κατερίνα Καινούργιου εγκλωβίστηκε στην
Παιανία μετά το τέλος της εκπομπής και εξέπεμψε
SOS! Την... απελευθέρωσαν ο Νίκος Κοκλώνης
και η Πηγή Δεβετζή. Δεν είχε την ίδια τύχη η ρα-
διοφωνική παραγωγός Ράνια Κωστάκη. Έμεινε
καθηλωμένη με το αυτοκίνητό της 16 ώρες στην
Αττική Οδό. Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, η Ελένη
Μενεγάκη πόζαρε χαμογελαστή έξω από τα πλατό
της Foss Production. Χθες το πρωί, η «ωραία Ελέ-
νη» φωτογράφισε στον κατάλευκο κήπο του σπιτι-
ού της τη μικρή Μαρίνα να παίζει ξέγνοιαστη στο

χιόνι με τον σκύλο της Σούμο. Με γυαλιά ηλίου,
παγωμένο χαμόγελο και αγκαλιά τον σκύλο της
Μισού πόζαρε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη
Γλυφάδα, αντέχοντας μόλις ένα λεπτό στο κρύο,
σε αντίθεση με τον τολμηρό ηθοποιό Θανάση
Αλευρά, που βγήκε μισόγυμνος στη χιονοθύελλα,
και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που έκανε snow-
board νυχτιάτικα, έξω από το σπίτι του στο Κολω-
νάκι.

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη με τον σύζυγο και το
αγοράκι τους έφτιαξαν έναν υπέροχο χιονάνθρω-
πο με κόκκινο κουβαδάκι για καπέλο. Η Άντζελα
Δημητρίου, φορώντας πράσινη φόρμα, έκανε
βόλτα παρέα με την κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη,
ενώ το χαμόγελο της Σίσσυς Χρηστίδου πάγωσε
όταν κόπηκε το ρεύμα στο σπίτι της.

Η Ταμίλα Κουλίεβα αποκλείστηκε στο χιονο-
δρομικό κέντρο όπου βρέθηκε για το Σαββατοκύ-
ριακο και ο Άγγελος Λάτσιος με τη σύντροφό του
Γαία Μερκούρη βγήκαν σεργιάνι στην κάτασπρη
παραλία της Άχλας, στην Άνδρο. Η Ντορέττα Πα-
παδημητρίου, ο Νίκος Μουτσινάς, η Ζέτα Δούκα
και η Μαρία Μπεκατώρου βόλταραν -ξεχωριστά-
στη χιονισμένη πόλη φορώντας ζεστά πανωφόρια.
Στο ίδιο mood o Θοδωρής Αθερίδης με τη Σμαρά-
γδα Καρύδη κάτω από την Ακρόπολη.

Με τις πιτζάμες βγήκε στον δρόμο η κόρη της
Βάσως Λασκαράκη. Η 8χρονη Ευαγγελία έπαιξε
με την καρδιά της, ενώ η Νάντια Μπουλέ παρέα με
την έξι μηνών κορούλα της και τον σκύλο της οι-
κογένειας βγήκαν στην αυλή για χάζι.

«Έλιωσε»
στα χιόνια 

η showbiz!



Δίδυμο με Σεφερλή

Μια νέα συνεργασία «ψήνεται» στον ΑΝΤ1. Για
πρώτη φορά, ο κωμικός ηθοποιός Μάρκος Σεφερ-
λής και ο πολυτάλαντος Δημήτρης Σταρόβας θα
συνεργαστούν on air σε ένα ολοκαίνουριο τηλεο-
πτικό πρότζεκτ, που έρχεται λίαν συντόμως. «Θα
συνεργαστώ με τον Μάρκο Σεφερλή, αλλά δεν ξέ-
ρω αν πρέπει ακόμα να το πω. Έχουν πέσει, όμως,
οι υπογραφές. Θα είναι εβδομαδιαίο, με ζωντανό
κοινό και διάφορους χαρακτήρες. Βασίζεται σε
αγγλικό φορμάτ με προσαρμογή βέβαια στα ελλη-
νικά δεδομένα», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

Αποθέωσε τον Χαλκιά

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Κωνσταντίνος
Ασπιώτης υποκλίθηκε στο ήθος, το ταλέντο
και την αξία του σπουδαίου πρωταγωνιστή Τά-
σου Χαλκιά. Μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση
των παραστάσεων «Η γυναίκα με τα μαύρα»
όπου συνεργάστηκαν, ο νεαρός καλλιτέχνης
έγραψε στο Instagram: «Ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στον άνθρωπο της φωτογραφίας που
ιδρώναμε μαζί τη φανέλα (όπως φαίνεται άλ-
λωστε!). Ευχαριστώ την τύχη που τον έφερε
στον δρόμο μου. Είναι δάσκαλος σκηνής και
δάσκαλος ζωής και με έκανε πιο πλούσιο. Εί-
ναι υπέροχος».

Από μικρός στην κουζίνα. Στα...
λημέρια του διάσημου παππού
του Ηλία Μαμαλάκη τριγυρίζει ο
2χρονος εγγονός του, που πήρε
το όνομα Ηλίας αλλά και τη χάρη!
«Μάγειρας από κούνια. Υπόσχε-
ται μέλλον λαμπρό. Αγαπάει τα
μακαρόνια με κιμά (λογικό) αλλά
και τις φακές! Δεν του αρέσει η
ντομάτα και λατρεύει τον ξινό
τραχανά», αποκάλυψε ο γνωστός
σεφ, φωτογραφίζοντάς τον εν
ώρα δράσης.

Περήφανος
παππούς

Αποκλείστηκε στο Παρίσι

Μ
εγάλες χαρές στην οικογένεια Λάτση. Ο πρωτότοκος γιος της
Εριέττας Κούρκουλου που αναμένεται να καταφθάσει σε λί-
γους μήνες, θα πάρει το όνομα Νίκος, στη μνήμη του μπαμπά

της και σημαντικού ηθοποιού Νίκου Κούρκουλου. «Διανύουμε την πιο
όμορφη περίοδο της ζωής μας και συγχρόνως την πιο δημιουργική.
Έχω πάρει λίγο χρόνο για να χαρώ αυτό το τελευταίο διάστημα πριν έρ-
θει ο Νίκος μας, με τον Βύρωνα, την οικογένειά μου και τους στενούς
μας φίλους (δίποδους και τετράποδους)», ανακοίνωσε η μέλλουσα μα-
μά. Η γλυκύτατη κόρη της Μαριάννας Λάτση τον τελευταίο καιρό είχε
χαθεί από τα social media, με τους χιλιάδες followers της να ανησυ-
χούν για την πορεία της εγκυμοσύνης της. «Υπόσχομαι να επιστρέψω
σύντομα! Θέλω να σας πω ότι είμαστε και οι τρεις πολύ πολύ καλά»,
απάντησε.

Familiar stop
Πρόωρο τέλος στη συνεργασία τους με το Open έβαλαν οι
παρουσιαστές της εκπομπής «Familiar» Ετεοκλής Παύλου και
Μυρτώ Καζή. Το τηλεοπτικό δίδυμο, απογοητευμένο από τις
συζητήσεις με τη διοίκηση του καναλιού για την ερχόμενη σεζόν,
αποφάσισε να ολοκληρωθεί ο φετινός κύκλος νωρίτερα από το
προγραμματισμένο, με την Παραολυμπιονίκη να αποκαλύπτει πως
η απόφαση αποχώρησής τους πάρθηκε από κοινού.

Stand by για Αθήνα η Αθηνά Οικονομάκου! Η
δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στην «πόλη του
φωτός» για ολιγοήμερες διακοπές, αλλά αδυ-
νατεί να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, λόγω
της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει την Ελ-
λάδα. Η χθεσινή πτήση από το Παρίσι προς το
«Ελευθέριος Βενιζέλος» ακυρώθηκε με σχετι-
κή ανακοίνωση που έλαβε στο κινητό της και
αναδημοσίευσε στα Instastory: «Μείνετε σπίτι
και σύντομα θα σας ενημερώσουμε».
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Ο γιος της 
θα βαφτιστεί Νίκος



Κ
ατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, πολύ
συχνά οι γυναίκες παρουσιάζουν προ-
βλήματα στο δέρμα τους. Τα περισσότερα
από αυτά είναι καλοήθη και θεραπεύον-

ται χωρίς ιδιαίτερες ιατρικές παρεμβάσεις. Αιτία εί-
ναι οι έντονες αλλαγές στις ορμόνες, στο ανοσοποι-
ητικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. 

Πολλά από αυτά είναι συνηθισμένα, θεωρούνται
φυσιολογικά και τις περισσότερες φορές δεν έχουν
καμία σοβαρή επίπτωση ούτε στη μητέρα ούτε στο
έμβρυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι αλ-
λαγές που παρατηρούνται στο δέρμα είναι συμπτώ-
ματα ειδικών δερματοπαθειών που συμβαίνουν κα-
τά την εγκυμοσύνη ή μετά τον τοκετό. 

Ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ Χρήστος
Στάμου μάς εξηγεί τις φυσιολογικές δερματικές αλ-
λαγές που είναι ακίνδυνες και αναμενόμενες κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. «H μελάγχρωση. Η
linea nigra, η σκουρόχρωση των θηλών και των γεν-
νητικών οργάνων, είναι πολύ συνηθισμένη κατά το
πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Επηρεάζει το 90%
των εγκύων, ιδιαίτερα εκείνες με σκούρο δέρμα. Η
μελάγχρωση αυτή εξασθενεί μετά τον τοκετό, αλλά
συνήθως όχι εντελώς.  Οι μελανοκυτταρικοί σπίλοι
είναι συγκεντρώσεις μελανοκυττάρων υπό μορφή
κηλίδων. Το χρώμα τους ποικίλλει και κυμαίνεται
από μαύρο έως καφέ και ροζ. Κατά τη διάρκεια της
κύησης μπορεί να παρουσιαστούν παροδικές αλλα-
γές, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνώνται
για αποκλεισμό πιθανού μελανώματος.  

Οι ραγάδες. Πρόκειται για πορφυρές και ροζ ρα-
βδώσεις του δέρματος, οι οποίες εμφανίζονται στο
90% των γυναικών κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο
της εγκυμοσύνης, λόγω της διαστολής του δέρμα-
τος που προκαλείται από την ανάπτυξη του εμ-

βρύου. Ωστόσο η γυναίκα μπορεί να δει μεταβολές
αν πάσχει ήδη από ψωρίαση, ατοπική δερματίτιδα,
ακμή, HPV. 

Ειδικά τα κονδυλώματα γεννητικών οργάνων
αναπτύσσονται ταχύτερα μεταξύ της 1ης και της
14ης εβδομάδας και μπορεί να φτάσουν σε πολύ
μεγάλο μέγεθος και να οδηγήσουν σε απόφραξη ή
δυσλειτουργία του γεννητικού σωλήνα. Κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης παρατηρείται, επίσης,
αυξημένη συχνότητα και σοβαρότητα του απλού
έρπητα και του έρπητα ζωστήρα».

Υπάρχουν όμως και δερματοπάθειες που εμφα-
νίζονται μόνο κατά την κύηση. Τέτοιες είναι το ατο-
πικό εξάνθημα της εγκυμοσύνης, το πολύμορφο
εξάνθημα της κύησης, μια καλοήθης, φλεγμονώ-
δης διαταραχή που προσβάλλει συνήθως τη γυναί-
κα μόνο στην πρώτη εγκυμοσύνη κατά το τρίτο τρί-
μηνο ή κατά την περίοδο μετά τον τοκετό. 

Επίσης, μπορεί σπάνια να παρουσιαστεί μια αυ-
τοάνοση δερματική διαταραχή στο δέρμα, με φυσα-
λίδες όπως αυτές του έρπητα και για αυτό παλιά
ονομαζόταν έρπητας κύησης. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Αιτία οι έντονες αλλαγές 
στις ορμόνες, στο ανοσοποιητικό 
και το καρδιαγγειακό σύστημα

Ηπατική διαταραχή 
στο τρίτο τρίμηνο
Η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης είναι
μια ηπατική διαταραχή που εμφανίζεται κα-
τά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Αν και
δεν είναι πρωτοπαθής δερματοπάθεια, λόγω
της συσχέτισής της με τους εμβρυϊκούς
κινδύνους και τα δερματικά συμπτώματα,
θεωρείται ειδική για την εγκυμοσύνη δερ-
ματοπάθεια. Εμφανίζεται περίπου στο 1%
των κυήσεων. 
Στο δέρμα προκαλεί έντονο κνησμό που συ-
νήθως ξεκινά στις παλάμες και τα πέλματα
και αργότερα γενικεύεται. Το ξύσιμο μπορεί
να οδηγήσει στην ανάπτυξη εξανθημάτων,
βλαβών από γρατζουνιές και οζίδια. Τα συμ-
πτώματα συνήθως εξαφανίζονται μία με δύο
ημέρες μετά τον τοκετό, αλλά σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να επιμείνουν για μία
με δύο εβδομάδες. Η ενδοηπατική χολόστα-
ση συσχετίζεται με τον πρόωρο τοκετό.

Δερματοπάθειες στην εγκυμοσύνη

δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



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)
Σήμερα θα έχετε και πάλι ένταση σε οικο-
νομικά θέματα, αλλά και στην προσωπική
σας ζωή θα πάρετε κάποια απογοήτευση,
λόγω κακής συμπεριφοράς του προσώ-
που που σας ενδιαφέρει. Βέβαια, απο-
γοήτευση μπορεί να πάρετε και από ένα
πρόσωπο που συνεργάζεστε ή έχετε κοι-
νούς στόχους. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
δημιουργεί μια έντονη δυσφορία στα
προσωπικά σας θέματα, αλλά και τραυ-
ματίζει τις σχέσεις σας με τους άλλους.
Φροντίστε να έχετε έναν σοβαρό λόγο,
όταν αποφασίσετε να απομακρυνθείτε
από κάποια άτομα και να μην το κάνετε με
παρόρμηση της στιγμής. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε γεμάτοι από συναισθήματα που δεν
μπορείτε να τα διαχειριστείτε εύκολα. Αν
και οι μέρες αυτές δεν είναι ιδιαίτερα έν-
τονες, έχουν πολλά θέματα σε εκκρεμό-
τητα που χρειάζονται τη δική σας παρέμ-
βαση. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η πολυαστρία απέναντι από το δικό σας
ζώδιο σας εμφανίζει πάρα πολλές κατα-
στάσεις, που οι περισσότερες ανήκουν
στο παρελθόν και τώρα ζητούν τις λύσεις
τους. Οι σχέσεις σας θα έχουν την τιμητι-
κή τους αυτό το διάστημα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Φροντίστε τα επαγγελματικά σας, αλλά
και μια δυσκολία που θα έχετε σήμερα με
κάποιο πρόσωπο της οικογένειάς σας.
Είστε πάρα πολύ κουρασμένοι για να
σκεφτείτε ότι κάποιοι παίζουν με τα συ-
ναισθήματα και την υπομονή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τα πιο
δύσκολα, αλλά και τα πιο πολύπλοκα αυ-
τό το διάστημα. Αυτό το αναφέρω, γιατί
δεν κολλάτε πουθενά, αρκεί να βάλετε σε
εγρήγορση το σχέδιά σας και είστε έτοι-
μοι να δώσετε το καλύτερό σας, ώστε να
φτάσετε στον στόχο σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε σε μια στιγμή που τα οικονομικά
σας θέλουν καλή διαχείριση, αλλά και θα
πρέπει να ξανασκεφτείτε μια συμφωνία
που αφορά ένα ακίνητο. Κάποιες κατα-
στάσεις δεν είναι σε σταθερά θεμέλια και
θέλουν επανεξέταση. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς του δεύτερου
δεκαημέρου θα υπάρξουν πολλά θέματα
που θα πρέπει να διαχειριστείτε, με όσο
το δυνατόν πιο ήρεμο τρόπο. Σας εξω-
θούν πολλές καταστάσεις στα όριά σας,
αλλά θα χάσετε το δίκιο σας, αν αντιδρά-
σετε με ένταση σε κάθε πρόκληση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο δεύτερος ηλιακός σας τομέας βρίσκε-
ται σε εγρήγορση, όπου τα οικονομικά
σας και γενικότερα η διαχείριση των χρη-
μάτων σας θα είναι ένα από τα πιο δυνατά
σημεία αναφοράς σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η πολυαστρία στο δικό σας ζώδιο και μά-
λιστα ο Ερμής και η Αφροδίτη όπου κι-
νούνται σε ανάδρομη πορεία, θα σας βοη-
θήσουν να ξανασκεφτείτε ή να αναβιώσε-
τε καταστάσεις και μόνο τότε θα είστε
έτοιμοι να πάρετε οριστικές αποφάσεις,
που οφείλετε στον εαυτό σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Έχετε μια έντονη περίοδο, όπου η σω-
στή διαχείριση τώρα φαίνεται να είναι
ακατόρθωτη και γεμάτη λάθη. Φροντί-
στε πρώτα από όλα την ψυχολογία σας
και μετά ασχοληθείτε με οτιδήποτε άλ-
λο, που μπορεί να περιμένει.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν και κάποια σχέδιά σας έχουν καθυστε-
ρήσει, εσείς μέρα με τη μέρα έχετε έναν
λόγο για να προχωρήσετε, ακόμη και μέ-
σα από τα εμπόδια που σας δημιουργούν
κάποια πρόσωπα.
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Σ
ήμερα η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται στο αφιλόξενο
ζώδιο του Σκορπιού, εφόσον μάλιστα οι όψεις που
δέχεται από τον Ουρανό και τον Κρόνο δυσκολεύουν τις
καταστάσεις, αλλά και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις

καθημερινές μας υποθέσεις. Μια πληγωμένη Σελήνη χρειάζεται
τρόπους διαφυγής και το θετικό είναι ότι μια σεληνιακή όψη
διαρκεί, ευτυχώς, λίγες ώρες. Οπότε, όταν καταλαβαίνετε ότι τα
πράγματα γύρω σας σάς εναντιώνονται, μην πεισμώνετε, αλλά
μαζέψτε τις δυνάμεις σας για πιο μετά. 
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Ε
ίναι γεγονός ότι η κρατική μηχανή, στον
πρωτοφανή χιονιά που χτύπησε την Ατ-
τική, βαθμολογούμενη παίρνει κάτω
από τη βάση. Φυσικά, ο τελευταίος που

μπορεί να μιλάει για το θέμα είναι ο κ. Τσίπρας,
αλλά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ως αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει συνταγματικό
καθήκον να μιλάει. Και μάλιστα πρώτος!

Όλη αυτή, πάντως, η απίστευτη κατάσταση που
βιώσαμε έδειξε ότι το κράτος των 96 δισ. ευρώ
θέλει ακόμα πολλή δουλειά για να γίνει ευρω-
παϊκό.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, και από την εξέλιξη
του προβλήματος προκύπτουν ερωτήματα που η
κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:
� Σοφή η κυριακάτικη απόφαση της περιφέρει-
ας και του υπουργείου Παιδείας να μη λειτουρ-
γήσουν Δευτέρα και Τρίτη τα σχολεία. Αυτό που
έβλεπαν, όμως, στο υπουργείο Παιδείας δεν
μπορούσε να το δει ο υπόλοιπος μηχανισμός;
� Το σχέδιο που είχε εκπονηθεί γιατί δεν λει-
τούργησε; Είναι δυνατόν να υπάρχει σχέδιο που
δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του να μείνουν ανοιχτές
κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας όπως η
Μεσογείων, η Βουλιαγμένης, η Συγγρού, η Πει-
ραιώς, κ.λπ.;
� Γιατί άφησαν τη Δευτέρα τον κόσμο να πάει
στις δουλειές του; Και καλά ο ιδιωτικός τομέας,
αλλά ο δημόσιος; Έπρεπε να κατέβουν εργαζό-
μενοι στο κέντρο και μετά να μην μπορούν να
επιστρέψουν;
� Σωστά από νωρίς -πριν από το μεσημέρι- μά-

ζεψαν στα αμαξοστάσια τα αστικά λεωφορεία.
Κανείς, όμως, δεν σκέφθηκε πώς θα επιστρέ-
ψουν αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους;
� Γιατί στη Νέα Οδό απαγορεύθηκε από το πρωί
η κυκλοφορία φορτηγών χωρίς αλυσίδες και η
Αττική Οδός περίμενε την απαγόρευση από την
Πολιτεία που ήλθε στις 2.00 μ.μ.; Γιατί δεν ελή-
φθησαν ανάλογες πρωτοβουλίες από τη διοίκη-
ση της ίδιας της εταιρείας; Τους καθησύχαζε κά-
ποιος από πλευράς Πολιτείας ή οι ίδιοι είναι ανε-
παρκείς και δεν μπορούσαν να δουν ούτε έξω
από το παράθυρό τους για να εκδώσουν απαγο-
ρευτικό για τα φορτηγά νωρίτερα;
� Και αφού η εταιρεία δεν έπαιρνε πρωτοβου-
λία, γιατί η Πολιτεία που είχε αναφορές για εγ-
κλωβισμούς από καταγγελίες σε ραδιόφωνα και
τηλεοράσεις δεν εξέδωσε νωρίτερα απαγορευ-
τικό;
� Γιατί η Αττική Οδός από το πρωί επέτρεπε,
ακόμα και σε επαγγελματίες οδηγούς, να εισέρ-
χονται στον κλειστό αυτοκινητόδρομο χωρίς να
έχουν αλυσίδες; Πώς είναι δυνατόν να έχουν
άδεια επαγγελματία οδηγού ταξιτζήδες ή φορτη-
γατζήδες χωρίς να έχουν αλυσίδες;
� Την πολιτική ευθύνη για το χάος ποιος την ανα-
λαμβάνει; Αρκεί μία συγγνώμη από την πλευρά
του αρμόδιου υπουργού κ. Στυλιανίδη;
� Σωστά ο πρωθυπουργός ζήτησε από την Αττική
Οδό να καταβληθεί αποζημίωση 2.000 ευρώ ανά
εγκλωβισμένο αυτοκίνητο, αλλά θα πληρώσει το
κράτος ανάλογα για τους εγκλωβισμούς (π.χ.
στον περιφερειακό Υμηττού) για τους οποίους

ευθύνεται το ίδιο και η δική του αδυναμία;
� Γιατί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επέτρεψε να αναχωρήσει η
αμαξοστοιχία intercity 56, όταν η προηγούμενη
με αριθμό 54 ήταν εγκλωβισμένη, λόγω ατυχή-
ματος, στη Λιβαδειά; Δεν φταίει η συγκεκριμένη
εταιρεία που έμειναν εγκλωβισμένοι επί 16 ώρες
περισσότεροι από 600 επιβάτες που ήθελαν να
ταξιδέψουν προς Θεσσαλονίκη; Θα αποζημιω-
θούν κι αυτοί; Το κράτος θα αποζημιώνει τους
πολίτες; Ισχύει το ίδιο και για τους δήμους που
δεν κατάφεραν να βγάλουν ούτε ένα εκχιονιστι-
κό;
� Ο ΔΕΔΔΗΕ θα αποζημιώσει τους πολίτες και
τους επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές από
τις διακοπές ρεύματος;
� Γιατί η κυβέρνηση δεν έβγαλε τον στρατό νω-
ρίτερα; Τι κόμπλεξ είναι αυτό με τον στρατό; Ο
στρατός είναι μέρος της κρατικής μηχανής και
έπρεπε να βγει νωρίτερα. Έχει τα μηχανήματα
και τη γνώση το Μηχανικό να βοηθήσει. Δεν
πρόκειται κανείς να κατηγορήσει την κυβέρνηση
αν χρησιμοποιήσει τον στρατό για να απεγκλωβί-
σει πολίτες. Και εν πάση περιπτώσει, καλύτερα
να την κατηγορούσαν για αυτό παρά για έλλειψη
ανακλαστικών και αδιαφορία.

Πρόκειται για ερωτήματα που υπάρχουν σε
κάθε πολίτη που λίγο ή πολύ ταλαιπωρήθηκε
χθες. Ερωτήματα που η απάντησή τους έχει πο-
λιτικές επιπτώσεις τις οποίες η κυβέρνηση οφεί-
λει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της. Γιατί, όπως το
βιώνει, ένα απρόβλεπτο γεγονός είναι ικανό να
αλλάξει το πολιτικό κλίμα.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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