
Ετος 9o     Aρ. φύλλου 2435                                                                                                                                                                                                                                                                                         kontranews.gr    1ευρώΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: +19.075

MEΘ: 655

ΘΑΝΑΤΟΙ:  111

Παρέλυσε το επιτελικό κράτος παρά τις προειδοποιήσεις των 
μετεωρολόγων. Απίστευτο κομφούζιο στους δρόμους της Αθήνας, 
ενώ απελπιστική ήταν η κατάσταση στην Αττική Οδό με χιλιάδες 
οδηγούς να είναι εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους.

Παρέλυσε ολόκληρη η χώρα από έναν συνηθισμένο χιονιά

ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΜΠΑΧΑΛΟ
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ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
Τριπλή παράταση για 
επίδομα θέρμανσης
μεταβιβάσεις ακινήτων 
και κορωνοχρέη

ΦΙΑΣΚΟ Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    
Χωρίς υποδομές τα 
σχολεία – Σκληρή 
επίθεση από τους 
δασκάλους

ΣΥΡΙΖΑ    
Δεν αξίζει στη χώρα και 
στους πολίτες αυτή η 
παρακμή
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 ΣΕΛ. 11
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15

Επικίνδυνα παιχνίδια
Η ΕΛΛΑΔΑ σε καμιά περίπτωση δεν έχει 
την πολυτέλεια να τορπιλίσει τις σχέσεις 
της με τη Ρωσία.
ΑΡΧΙΣΑΝ έστω και με καθυστέρηση να το 
αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση.
ΒΕΒΑΙΑ το πρόβλημα είναι σύνθετο και 
αφορά το καθεστώς που διέπει τη λει-
τουργία των αμερικανικών βάσεων στην 
Ελλάδα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ κατά την οποία οι Αμερι-
κανοί χρησιμοποιήσουν τη Σούδα και την 
Αλεξανδρούπολη για να ενισχύσουν την 
Ουκρανία, τότε αυτομάτως η χώρα μας 
μπαίνει στο κάδρο των εμπλεκόμενων σε 
μια επικίνδυνη γεωστρατηγική κρίση.

ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ και για κλάματα αποδείχτηκε το πολυδιαφημισμένο επιτελικό 
κράτος. Στάθηκε ανίκανο να διαχειριστεί μία συνηθισμένη χιονόπτωση που 
είχε προαναγγελθεί δέκα μέρες πριν, από τους μετεωρολόγους.

 

 ΣΕΛ. 10

ΟΙ 19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2022
Σε 19 ανέρχονται οι κατηγορίες ασφαλισμένων στον ιδιωτι-
κό και στον δημόσιο τομέα οι οποίες το τρέχον έτος έχουν τη 
δυνατότητα να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη. Πρόκειται 
για γεννημένους/-ες από το 1958 έως το 1968, κυρίως μη-
τέρες του ιδιωτικού τομέα, εργαζομένους/εργαζόμενες με 
καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών.

Εγκλωβίστηκαν χιλιάδες οδηγοί στην Αττική Οδό και στον περιφερειακό του Καρέα

ΧΧ    
χχχ

 ΣΕΛ. 8

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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Τ α καινούργιο σπορ στην κομπανία υπο-
στηρικτών του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στα ΜΜΕ - που ελέγχουν οικονομικοί 

παράγοντες χορηγοί του - είναι η ψυχολογι-
κή υποστήριξη.

Με κάτι ωραία κείμενα που αναδεικνύουν 
την «άβυσσο» που χωρίζει τον γόνο καλής οικο-
γενείας Κυριάκο, από τον καταληψία Τσίπρα.

Τους οπαδούς του οποίου συμβουλεύουν, 
λέει, κάποιοι «ανυπόληπτοι» να αποστρέφο-
νται τον Μητσοτάκη!

Ακατανόητα πράγματα. Αλλά τι δεν είναι 
πλέον ακατανόητο στον θαυμαστό κόσμο του 
συστήματος Μητσοτάκη;

Ο Πρωθυπουργός κηρύσσει θριαμβολο-
γικά το τέλος της πανδημίας με ρυθμό αντιστρόφως ανάλο-
γο της έκτασης κρουσμάτων και απωλειών.

Ο υπουργός Οικονομικών απορρίπτει τις θετικές προβλέ-
πεις του Πρωθυπουργού για την οικονομία.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας δεν βρίσκει και τόσο 
για θάνατο, τους... θανάτους.

Η υπουργός Πολιτισμού επαναλαμβάνεται την άγνοια που 
είχε στην περίπτωση Λιγνά-
δη, αυτή τη φορά με επώ-
νυμους που εμπλέκονται σε 
σκανδαλώδεις καταστάσεις.

Ο σεβαστός καθηγητής 
Γεραπετρίτης έλειπε, αλλά 
τον έφερε στο προσκή-
νιο ένας παλιός φίλος της 
κυβέρνησης: ο Φουρθιώτης.

Περίληψη προηγου-
μένων: η κυβέρνηση του 
έβγαλε μερίδιο στη λίστα 
Πέτσα, του παρείχε αστυ-
νομική προστασία πολιτει-
ακού παράγοντα και ένας 
πρώην υπουργός υπαινί-
χθηκε ότι καρατομήθηκε 
για χάρη του…

Τώρα ο εν λόγω αστέ-
ρας της ευρείας φιλοκυβερ-

νητικής παρέας στα μίντια, προβάλει ότι έχει 
επαφή με Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ή, τουλάχιστον, έχουν επαφή τα… τηλε-
φωνά τους!

Ο ίδιος αντέδρασε στην κοινοποίηση ανταλ-
λαγής κλήσεων, διαψεύδοντας με… επιβε-
βαίωση!

Πρώτα τα έβαλε με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αντί 
να ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας τον 
ρωτάει με ποιον ανταλλάσσει κλήσεις και μετά 
πήρε όρκο: «Ουδέποτε έχω δει ούτε γνωρίζω 
εξ όψεως τον κύριο Φουρθιώτη».

Τόση ανωτερότητα - άρπα την Τσίπρα.
Αλλά στην αμέσως επόμενη φράση του ο 

υπουργός Επικρατείας λέει: «Απάντησα σε οχλή-
σεις του όταν ο ίδιος επικαλείτο απειλές κατά της ζωής του».

Δεν κατάλαβε ότι έτσι το κάνει χειρότερο; Από πότε όποιος 
απειλείται, παίρνει στο τηλέφωνο τον πιο κοντινό υπουργό 
του Πρωθυπουργού και αυτός του… «απαντάει»;

Ή μήπως πρόκειται για σπόντα; Αναφέρει επίτηδες την 
ευαισθητοποίηση υπέρ ενός αγνώστου του, για να υποδηλώ-
σει… καθ’ υπόδειξη αντίδραση εκ μέρους του.

Ακόμη και αν ένα ευχα-
ριστήριο SMS του στον υπό-
δικο του trash, ερήμην του 
από συνεργάτη του, ο Γερα-
πετρίτης την έχει άσχημα.

Όταν την έχει άσχημα 
υπουργός, με ρόλο μέντορα 
στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν 
πρέπει να αισθάνεται πολύ 
καλά ο Πρωθυπουργός.

Οπότε όσοι τον κρατάνε 
σε φόρμα, έχουν πολύ δου-
λειά μπροστά τους…

Μετά τις σπόντες Γεραπε-
τρίτη, δεν αρκεί η ψυχολο-
γική υποστήριξη. Θα χρεια-
στούν κι έναν τρόπο να ενο-
χοποιηθεί ο Τσίπρας και για 
τον Φουρθιώτη.

www.iEidiseis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γιώργος Γεραπετρίτης: Σπόντες

Όταν την έχει άσχημα υπουργός, με ρόλο μέντορα στο 
μέγαρο Μαξίμου, δεν πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά ο 
Πρωθυπουργός

ΜΕΤΆ από έντεκα χρόνια επανενεργοποιείται η Μικτή Οικονομική 
Επιτροπή Ελλάδας Τουρκίας και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε 
σήμερα στην Αθήνα η 5η Σύνοδος της κοινής αυτής Επιτροπής των δύο 
χώρων. Μάλιστα ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης 
και ο υφυπουργός Εμπορίου της Τουρκίας Μουσταφά Τουζκού υπέγρα-
ψαν πρωτόκολλο ενώ εκδόθηκε και 
κοινό ανακοινωθέν το οποίο τονί-
ζει ότι η πέμπτη σύνοδος της Επι-
τροπής ολοκλήρωσε με επιτυχία το 
έργο της. Αναλυτικά το κοινό ανα-
κοινωθέν έχει ως εξής:

«Η Μικτή Οικονομική Επιτροπή 
Ελλάδας Τουρκίας ολοκλήρωσε με 
επιτυχία τις εργασίες της 5ης Συνό-
δου της, που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, με την υπογραφή Πρωτοκόλλου από τους προεδρεύοντες της Επι-
τροπής, τον Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία 
και Εξωστρέφεια κ. Κώστα Φραγκογιάννη και τον Υφυπουργό Εμπορί-
ου της Τουρκίας κ. Mustafa Tuzcu. Οι επικεφαλής των Αντιπροσωπει-
ών εξέφρασαν ικανοποίηση για την επανενεργοποίηση της Επιτροπής, 
η τελευταία Σύνοδος της οποίας είχε λάβει χώρα στην Άγκυρα, περισ-
σότερα από 11 χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 2010.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στην Επιτροπή ήταν:
α) το διμερές εμπόριο και προοπτικές διαφοροποίησης των εμπορι-

κών συναλλαγών και ενίσχυσής τους με ισορροπημένο τρόπο,
β) πρωτοβουλίες για επενδύσεις και ενθάρρυνση επιχειρήσεων να 

αναπτύξουν κοινά εγχειρήματα σε Ελλάδα και Τουρκία,
γ) η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας με στόχο 

τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας
δ) η περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περι-

βάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων, της ποιότητας και επάρκειας 
υδάτινων πόρων, καθώς και άλλα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται 
με την κλιματική αλλαγή, όπως η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών,

ε) η συνεργασία στον τομέα των μεταφορών (οδικών, σιδηροδρο-
μικών, θαλάσσιων, αεροπορικών),

στ) η ενίσχυση και διαφοροποίηση των εμπορικών συναλλαγών σε 
αγροτοδιατροφικά προϊόντα,

ζ) η επανέναρξη της διμερούς συνεργασίας στην Έρευνα και Τεχνο-
λογία

Ειδικά όσον αφορά τον τουρισμό, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν 
ικανοποίηση για την πρόοδο που σημειώθηκε στη διμερή συνεργασία 
στον τομέα κατά τη διάρκεια της 4ης Συνόδου της Κοινής Επιτροπής Του-
ρισμού Ελλάδας-Τουρκίας που συνεδρίασε στις 18 Νοεμβρίου 2021 
και του 9ου Ελληνο-Τουρκικού Φόρουμ για τον Τουρισμό που έλαβαν 
χώρα στις 17 Νοεμβρίου 2021 στη Σμύρνη και επανέλαβαν την δέσμευ-
σή τους να διερευνήσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας, με στό-
χο την αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών της 5ης Συνόδου της Μικτής Οικονομικής 
Επιτροπής, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν 
να εργάζονται για την επίτευξη προόδου στα θέματα που περιλαμβάνο-
νται στη Θετική Ατζέντα, με έμφαση στην προώθηση της οικονομικής 
συνεργασίας και των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών».

ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ

Ενεργοποιήθηκε η Κοινή
Οικονομική Επιτροπή

 
Η πέμπτη σύνοδος 
της Επιτροπής 
ολοκλήρωσε με 
επιτυχία το έργο της
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

Η ανυπαρξία των αρμόδιων κρα-
τικών υπηρεσιών, των δήμων 
και των περιφερειών προκά-

λεσε έμφραγμα στην Αττική και σε ολό-
κληρη την Ελλάδα.

Έκλεισε ο εθνικός δρόμος, χιλιά-
δες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην Αττική 
Οδό, δεν λειτούργησαν μετρό και ηλε-
κτρικός, κατέβασαν ρολά τα ΚΤΕΛ δια-
μορφώνοντας μία εφιαλτική κατάσταση.

Οι… άριστοι του επιτελικού κράτους 
δεν κατάφεραν να κρατήσουν ανοιχτή 
ούτε τη λεωφόρο Κατεχάκη. Για ώρες 
οι οδηγοί έμειναν εγκλωβισμένοι στα 
αυτοκίνητα ενώ ο λαλίστατος περιφε-
ρειάρχης, κύριος Πατούλης έλαμψε διά 
της απουσίας του.

Από την άλλη, τον θυμάστε τον 
υπουργό της Κλιματικής Κρίσης; Πρό-
κειται για τον αντικαταστάτη του Νίκου 
Χαρδαλιά, ο Κύπριος «Άριστος», που 
μας ήρθε μεταγραφή από τα ευρωπαϊ-
κά κέντρα και παράκεντρα, ο πολιτικός 
γίγαντας Χρήστος Στυλιανίδης.  

Επί ποδός λοιπόν, η πολιτική (του) 
προστασία, έστειλε SMS μέσω του 112 
στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκο-
πες μετακινήσεις. Γιατί ο κόσμος βγαί-
νει για πλάκα έξω!  Αν και η κακοκαιρία 
είχε προαναγγελθεί, ο κ. Στυλιανίδης 
έκανε συσκέψεις επί συσκέψεων, στην 
πράξη όμως, οι πολίτες ήρθαν αντιμέτω-
ποι με το καταρρέον επιτελικό κράτος.  

Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση 
απέδειξε ότι δεν έχει σχέδιο για την 
αντιμετώπιση στοιχειωδών κρίσεων. 
Οι ευθύνες υπουργών, περιφερειαρ-
χών και δημάρχων είναι εγκληματικές.

Με οργή κι αγανάκτηση, ο κόσμος 
παρακολουθεί ένα ξεχαρβαλωμένο κρά-
τος το οποίο αποδεικνύεται επικίνδυνο.

Χάος στους δρόμους
Τεράστια τα προβλήματα που δημιουρ-
γήθηκαν στην Αττική Οδό από την κακο-
καιρία «Ελπίδα». Μάλιστα, η Πυροσβε-
στική ζήτησε να κλείσουν άμεσα όλες οι 
είσοδοι. Οι χθεσινές εικόνες από την 
Αττική Οδό έδειξαν το μέγεθος του προ-
βλήματος με τα αυτοκίνητα να είναι ακί-
νητα σε πολλές περιπτώσεις.

Λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης 
διακόπηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, 
η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεω-
φόρο Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη 
και στα δύο ρεύματα από την πλατεία 
28ης Οκτωβρίου προς την περιφερεια-
κή Καρέα. Η Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Στερεάς Ελλάδας απαγόρευσε 
τη μετακίνηση των φορτηγών οχημά-
των άνω των 3,5 τόνων στην Αθηνών 
– Λαμίας από τα διόδια της Τραγάνας 
προς την Αθήνα. Την ίδια στιγμή εκα-
τοντάδες αυτοκίνητα παρέμειναν εγκλω-
βισμένα λόγω της πυκνής χιονόπτωσης 
που έφερε η κακοκαιρία.

Προβλήματα και με τις πτήσεις
Μετ' εμποδίων πραγματοποιήθηκαν 
οι πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέ-
λος». Λόγω της έντονης χιονόπτωσης 
υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις τόσο 
στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις, 
ενώ ακυρώθηκαν και κάποιες πτήσεις.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του 
αεροδρομίου, λεγιναν εργασίες εκχιο-

νισμού στις πίστες και αποπαγοποιή-
σεις στα αεροσκάφη. Μάλιστα σε ανα-
κοίνωσή του, το αεροδρόμιο αναφέρει 
«δυσμενή καιρικά φαινόμενα συμπερι-
λαμβανομένου χιονόπτωσης και παγε-
τού, θα επικρατήσουν σε ορισμένες περι-
οχές της χώρας και στην ευρύτερη περι-
οχή της Αττικής, τη Δευτέρα 24 και την 
Τρίτη 25 Ιανουαρίου.

Τέλος τα λεωφορεία και τα 
τρόλεϊ
Αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία άμε-
σα όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ, λόγω 
της χιονόπτωσης στην Αττική. Σύμφωνα 
με τον ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία αποσύρο-
νται προκειμένου να φτάσουν στα αμα-
ξοστάσια. Να θυμίσουμε ότι διακόπη-
κε το πρωί της Δευτέρας η κυκλοφορία 
των συρμών του Μετρό προς και από 
το Αεροδρόμιο, εξαιτίας της κακοκαι-

ρίας «Ελπίδα».
Οι επιβάτες του Μετρό με κατεύ-

θυνση το αεροδρόμιο μετεπιβιβάζο-
νταν στον σταθμό Δουκίσσης Πλακε-
ντίας στον Προαστιακό σιδηρόδρομο. 
Προβλήματα υπήρξαν και στα δρομο-
λόγια στη Γραμμή 1 του Μετρό (Ηλε-
κτρικός), λόγω της έντονης χιονόπτω-
σης. Η κίνηση διεξάγονταν στο τμήμα 
Πειραιάς -Ειρήνη. Εν τω μεταξύ, απο-
καταστάθηκε η κυκλοφορία του Τραμ 
σε όλο το δίκτυο του, με τερματικό σταθ-
μό τη στάση « ΣΥΝΤΑΓΜΑ», σύμφωνα 
με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Πού υπάρχουν διακοπές 
ρεύματος
Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε 
μια σειρά περιοχές της Αττικής λόγω 
της κακοκαιρίας «Ελπίδας. Διακοπή ρεύ-
ματος υπήρξε στον Γέρακα, ενώ νωρί-

τερα προβλήματα με την ηλεκτροδότη-
ση υπήρξαν σε γειτονιές της Καλλιθέας 
και του Κουκακίου. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ του Open, μπλακ άουτ σημειώθη-
κε σε περιοχές της Παλλήνης, αλλά και 
της Νέας Μάκρης. Σε επιφυλακή έχουν 
τεθεί από χθες όλα τα συνεργεία του 
ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση αποκατάστα-
ση την ηλεκτροδότησης όπου παρουσι-
αστούν ζητήματα. Οι καταναλωτές μπο-
ρούν να καλούν δωρεάν στη νέα τηλε-
φωνική γραμμή 800 400 4000 για βλά-
βες από το κινητό ή το σταθερό τους. 
Επίσης, προβλήματα ηλεκτροδότησης 
εξαιτίας της κακοκαιρίας εντοπίζονται 
σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗE, στην Αττι-
κή, σε τμήματα των περιοχών Ανθού-
σα, Νταού Πεντέλης και Μαραθώνα. Τα 
προβλήματα αποδίδονται, κατά κύριο 
λόγο, σε βλάβες από πτώσεις κλαδιών 
ή δένδρων στα καλώδια του δικτύου 
διανομής.

Μήνυμα από το 112
Να σημειώσουμε ότι μήνυμα από το 
112 εστάλη περίπου στις 10:30 το πρωί 

της Δευτέρας σε κατοίκους στην Αττική 
για την κακοκαιρία «Ελπίδα». Το μήνυ-
μα από το υπουργείο Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας αναφέ-
ρει: «Προειδοποίηση για πολύ έντο-
νες χιονοπτώσεις στην περιοχή σας τις 
επόμενες ώρες. Αποφύγετε κάθε άσκο-
πη μετακίνηση. Ακολουθείτε τις οδηγί-
ες των Αρχών».

Κλειστά τα Δικαστήρια
Με Απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται 
οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και 
εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής 
για την 25η.01.2022 και 26η.01.2022, 
λόγω των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων. Η απόφαση ελήφθη μετά από σχε-
τικό αίτημα των διοικήσεων των δικα-
στηρίων και ενημέρωση των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών 
και Πειραιώς.

Σε επιφυλακή
Σε επιφυλακή βρέθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας εργαζόμενοι και μηχα-
νές, για να κρατήσουν ανοιχτούς τους 
δρόμους. Στο εθνικό δίκτυο Αθηνών-
Λαμίας, τις πρώτες πρωινές ώρες, επε-
κτάθηκε η χιονόπτωση χωρίς όμως να 
έχει προκαλέσει κανένα πρόβλημα στην 
κυκλοφορία.

Στα ορεινά χωριά του Δήμου Καρύ-
στου αλλά και του Δήμου Κύμης-Αλι-
βερίου στην Εύβοια δεν σταμάτησε να 
χιονίζει σποραδικά από τα μεσάνυχτα 
μέχρι το ξημέρωμα ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι χιονοπτώσεις συνεχί-
στηκαν με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση.

Ένα μεγάλο μέρος των δήμων στη 
Νότια Εύβοια έχει ντυθεί στα λευκά 
χωρίς όμως μεγάλα προβλήματα ενώ 
με το ξημέρωμα χιονίζει ακόμα και στο 
Λιμάνι της Κύμης ενώ στο Μετόχι στα 
ορεινά το χιόνι έχει φτάσει τα 30 εκα-
τοστά. Μηχανήματα της Περιφέρειας 
Στερεάς και των Δήμων παραμένουν 
εκεί, καθώς αναμένεται η επέκταση της 
κακοκαιρίας.

Πολιτική

Απόλυτη ανυπαρξία κράτους 
και τοπικής αυτοδιοίκησης

Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «Ελπίδα» πλήττει και την Κρήτη, ενώ 
ένα σπάνιο φαινόμενο κατέγραψαν οι μετεωρολόγοι 
στο νησί. Σύμφωνα με τους ειδικούς, έπεσε χιονοχά-
λαζο, κατά το οποίο υπήρχε συνδυασμός χιονόπτωσης 
και χαλαζόπτωσης. Ο διδάκτωρ Μετεωρολογίας και 
Ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γιώρ-
γος Παπαβασιλείου, ανέφερε πως «ο καιρός θα παρου-
σιάσει σοβαρή επιδείνωση με πυκνές χιονοπτώσεις στα 
ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού. Η νέα κακο-
καιρία πρόκειται να ξεκινήσει από τα δυτικά τμήματα 
του νησιού και σταδιακά θα πλήξει έντονα ολόκληρο το 
βόρειο μέτωπο αλλά και την ενδοχώρα της Κρήτης». Σε 
σχέση με το χιονοχάλαζο, ο κ. Παπαβασιλείου σημείωσε 
πως πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο που θα επαναλη-

φθεί. «Στις ανατολικές περιοχές του νησιού και κυρί-
ως στις παράκτιες περιοχές του Ηρακλείου βιώσατε 
ένα ιδιαίτερα σπάνιο καιρικό φαινόμενο αφού ο υετός 
που έπεσε ήταν συνδυασμός χιονοχάλαζου με κάποιο 
είδος λιωμένης νιφάδας». Ο καιρός στην Κρήτη αναμέ-
νεται να βελτιωθεί από το πρωί της Τετάρτης 26 Ιανου-
αρίου από τα δυτικά προς τα ανατολικά του νησιού και 
μέχρι το μεσημέρι η βελτίωση αναμένεται να είναι ιδι-
αίτερα αισθητή. Μεγάλα προβλήματα με την κακοκαι-
ρία αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι. 
Οι σεισμόπληκτοι που ζουν στους οικίσκους προσπα-
θούν να ζεσταθούν με τα νέα θερμαντικά σώματα που 
τους χορήγησαν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, η Περιφέ-
ρεια και μεμονωμένοι πολίτες.

ΣΠΑΝΙΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Κρήτη: Χιονοχάλαζο έπληξε άγρια το νησί

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΜΠΑΧΑΛΟ

Εγκλωβίστηκαν χιλιάδες οδηγοί στην Αττική Οδό 
και στον περιφερειακό του Καρέα

«ΜΕ ΧΙΟΝΙ, με πυρκαγιά, με βρο-
χή, 2,5 χρόνια τώρα επιτελικό μπά-
χαλο. Και πάντα κάποιος άλλος έχει 
την ευθύνη», σχολιάζει ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με 
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

«Μόνος ανεύθυνος ο κ. Μητσο-
τάκης», τονίζει και εύχεται «Κουρά-
γιο και υπομονή σε όλες και όλους 
τους συμπολίτες μας που για άλλη 
μια φορά δοκιμάζονται».

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Μόνος ανεύθυνος 
ο κ. Μητσοτάκης
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Μικρά και 
ενδιαφέροντα

Τέλος
ΠΡΌΩΡΌ τέλος στο «μήνα του μέλιτος» για το Μέγα-
ρο Μαξίμου, σε σχέση με το Νίκο Ανδρουλάκη.

Την αρχή, είναι αλήθεια, έκανε ο πρωθυπουρ-
γός που, εμφανώς ενοχλημένος, κατέταξε τον πρό-
εδρο του ΚΙΝΑΛ στην «κεντροαριστερή πολυκα-
τοικία», προσπαθώντας ίσως και να στενέψει τα 
όρια της εκλογικής του επιρροής.

Τη «χαριστική βολή» όμως έδωσε ο ίδιος ο 
Κρητικός πολιτικός, με όσα φρόντισε να διαρρεύ-
σουν, από ιδιωτικές του συνομιλίες.

Όχι μόνο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να 
συμπράξει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συντη-
ρητική παράταξη, αλλά, εμμέσως πλην σαφώς, 
την και τον τοποθέτησε στην πιο δεξιά εκδοχή 
του χώρου.

Δίνει μάλιστα και είδηση για, περίπου συμφω-
νημένη, μετεκλογική κυβερνητική σύμπραξη με τον 
κ. Βελόπουλο. Όχι πως δεν το ψυλιαζόμασταν…

Λάκκο
ΕΊΧΑΜΕ υπογραμμίσει από τούτη τη στήλη, πριν 
λίγα 24ωρα, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
επιλέξει να πορευθεί, ως τις επόμενες εκλογές, 
εφαρμόζοντας το δικό του «βρόμικο 89».

Επισημαίναμε όμως, έχοντας ζήσει από πολύ 
κοντά εκείνη την περίοδο, πως αυτές οι επιχει-
ρήσεις, πολλές φορές μετατρέπονται σε μπού-
μερανγκ.

Ηδη, με την ηλεκτρονική αλληλογραφία Γερα-
πετρίτη-Φουρθιώτη, φαίνεται πως πολύ νωρίς η 
κυβέρνηση δείχνει να πέφτει στο λάκκο που πήγε 
ν’ ανοίξει για τους αντιπάλους της.

Η αμήχανη αντίδραση του ίδιου υπουργού, 
που δείχνει να συγχέει την εποχή της ομολογη-
μένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υπό-
δικο για σοβαρά αδικήματα, με τη μεταγενέστε-
ρη, όταν προέκυψαν τα όσα έχουν φέρει τον κ. 
Φουρθιώτη ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ετσι κι αλλιώς, το ίδιο το περιεχόμενο των 
μηνυμάτων αρκεί για να φέρει σε πολύ δύσκο-
λη τον υπουργό.

Ρωτάμε
την εξουσία

ΤΕΛΊΚΩΣ ο Γεραπετρίτης και άλλα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου, τον ξέρουν τον Μένιο Φουρ-
θιώτη. Τον είχαν ξεχάσει, δεν μπορούσαν να θυμηθούν αν τον γνώριζαν, αλλά τους το θύμι-
σε ο ίδιος ο Φουρθιώτης. Ό υπόδικος τηλεπαρουσιαστής έδωσε στην δημοσιότητα στοιχεία 
(screen shots) τα οποία δείχνουν ότι ο Γεραπετρίτης τηλεφωνούσε συχνά στον Μένιο Φουρ-
θιώτη. Το ωραίο είναι πως ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε στη Βουλή ότι δεν γνωρίζει τον Φουρθιώ-
τη. Πάλι καλά που η ΝΔ πρόλαβε να φτιάξει υπόμνημα για την λίστα Πέτσα. Μόνο που ο στενό-

τερος συνεργάτης του πρωθυπουργού πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Όπως και οι Ρωμανός 
και Σιγάλας, ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΝΔ και ο σύμβουλος του Κ. Χατζη-

δάκη που επίσης είχαν τηλεφωνηματάκια με τον Φουρθιώτη. Γιατί τόση... αγά-
πη; Θα το μάθουμε από τον ίδιο τον Μένιο Φουρθιώτη, τον οποίο φαίνεται πως 
οι πρώην γνωστοί του τον έχουν εγκαταλείψει. Μετά από τόσες αγάπες δεν 
επιτρέπεται να τον ξεχνάς. Το όλο θέμα δεν μπορεί να καλυφθεί όσο και αν 
προσπαθήσει η κυβέρνηση. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Αυτές που απέ-
φυγε να δώσει ο Γεραπετρίτης όταν ρωτήθηκε στη Βουλή, ισχυριζόμενος 
ότι δεν γνώριζε τον Μένιο Φουρθιώτη.

Το πρόσωπο της ημέρας
Γεραπετρίτη πες αλεύρι!

Ο χιονιάς ενόχλησε το επιτελικό κράτος
ΥΠΟΜΟΝΉ συμπολίτες μέχρι να σταματήσει ο χιονιάς, 
διότι το επιτελικό κράτος, ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, 
o Δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης και συνολικά η αριστεία της 
κοινωνίας μας, δεν περίμεναν τόσο χιόνι. Άλλωστε και ο 
χιονιάς (όπως η ακρίβεια) είναι εισαγόμενος, έρχεται από 
τον μακρινό Βορρά. Το είπε και ο Δήμαρχος Αθηναίων: 
Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα αυτά! «Πρώτη φορά χιονίζει 
τόσο πολύ στην Αττική. Έχουμε να δούμε 40 χρόνια τέτοια 
φαινόμενα» είπε ο καθηγητής Χ. Ζερεφός. Τι και αν όλοι 
οι μετεωρολόγοι με εξαντλητικές λεπτομέρειες, είχαν ειδο-
ποιήσει πότε θα χιονίσει, σε ποιες ακριβώς περιοχές και 
πόσες ώρες. Ενώ η εμπειρία των τελευταίων τριών ετών, 
είχε διδάξει ότι σε συγκεκριμένα σημεία της Εθνικής Οδού 
κοντά στην Αθήνα, δημιουργείται πρόβλημα. Τελικώς οι επιτελικοί όλων των υπηρεσιών δεν κατάφεραν να κρατήσουν 
τον δρόμο ανοικτό. Και όσο και αν θέλουμε να τους δικαιολογήσουμε, είναι η ΝΔ, και συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός και 
το επικοινωνιακό του επιτελείο που έχουν πει τα απίστευτα προκειμένου να βλάψουν τον πολιτικό τους αντίπαλο, έχουν 
χρησιμοποιήσει όλες τις τραγωδίες προς άγρα ψήφων. Κυρίως έχουν εμφανιστεί ως οι ικανότατοι και πλέον αποτελεσμα-
τικοί από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Αλλά, στα δυόμιση χρόνια, δύο φορές τους έκλεισε η Εθνική έξω από την 
Αθήνα λόγω χιονιού. Πρωτόγνωρα πράγματα, όπως λέει και ο Κώστας Μπακογιάννης.

Κύριε Πρόεδρε της Διακυβέρνησης,
Μάλλον το επιτελικό κράτος που φτιάξατε 
δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Βλέπαμε 
αγανακτισμένους και μετά απελπισμέ-
νους πολίτες να είναι εγκλωβισμένοι στα 
αυτοκίνητά τους στους πιο ακριβοπληρω-
μένους δρόμους της χώρας. Στην Εθνι-
κή μέσα στο λεκανοπέδιο και στην Αττι-
κή Οδό. Μποτιλιαρίσματα σε όλους τους 
κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. 

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν βγήκαν 
ούτε για βόλτα ούτε για ψώνια, πήγαν 
αναγκαστικά στις δουλειές τους. Και έμει-
ναν πάνω από 4-5 ώρες εγκλωβισμένοι 
στη μέση του δρόμου. 

Το τι θα συμβεί το ξέραμε μέρες πριν, 
με λεπτομερείς επισημάνσεις-προειδο-
ποιήσεις για τον χρόνο και τον τόπο. Και 
όμως, η Πολιτική Προστασία, η περιφέ-
ρεια Αττικής, οι εταιρείες που έχουν την 
ευθύνη για τους δρόμους, δεν κατόρθω-
σαν να αποτρέψουν το δράμα. Ένα δρά-
μα που το ξαναζήσαμε και πριν από δύο 
χρόνια, πάλι εξαιτίας του χιονιά. 

Τον Δεκέμβριο του 2019 ζήσαμε 
παρόμοια φαινόμενα, εξαιτίας και πάλι 
της ολιγωρίας των αρμοδίων. 

Μεσολάβησαν πλημμύρες και οι 
πυρκαγιές. Και αλλάξατε και την Πολιτι-
κή Προστασία. Τι ακριβώς έγινε λοιπόν; 
Τι άλλαξε; Η γκλαμουριά και το ύφος; Ή 
μήπως επειδή τώρα είναι η ΝΔ στην 
κυβέρνηση πιστέψατε ότι δια μαγείας 
όλα πάνε καλά; 

Δεν έχετε περιθώρια πλέον να βγαί-
νετε κραδαίνοντας τα περί αριστείας, να 
πανηγυρίζετε. Διότι η κατάσταση στους 
μεγάλους αυτούς δρόμους, γύρω και 
μέσα στην πρωτεύουσα, είναι η μεγά-
λη απόδειξη ότι το επιτελικό σας κρά-
τος πνίγεται στις πλημμύρες, καίγεται 
και βουλιάζει στο χιόνι. Εύκολα!

Ο «Γέρος της Δημοκρατίας», 
όπως πέρασε στην Ιστορία 
και τη συλλογική μνήμη, 

αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση, σε 
αυτή την αφήγηση για τις πηγές γέν-
νησης του σοσιαλιστικού φαινομένου.

Στα νεανικά του χρόνια και παρ’ 
ότι νωρίς μπήκε στο παιχνίδι της 
εξουσίας, καταλαμβάνοντας αξιώμα-
τα όπως εκείνα του νομάρχη Μυτιλή-
νης, αλλά και του υπουργού Παιδεί-
ας, στην κυβέρνηση Ελευθερίου Βενι-
ζέλου (1928-32), αφήνοντας έργο 
με βαθύ αποτύπωμα, εν τούτοις δια-
κρίθηκε ιδιαίτερα και σε δυναμικούς 
αγώνες και επαναστατικές κινήσεις.

Υπήρξε, κατά κοινή ομολογία, 
πολιτικός σύμβουλος της Επανά-
στασης του 1922 (Πλαστήρα-Γονα-
τά), αποτελούσε δε κοινό μυστικό ότι 
υπήρξε, νομομαθής ων, ο αφανής 

συντάκτης του κατηγορητηρίου, ενα-
ντίον των υπευθύνων της Μικρασια-
τικής Καταστροφής («δίκη των έξη»).

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρα-
θέτει τη δική του μαρτυρία. 

Μιλώντας στον βιογράφο του, 
Σπύρο Δραΐνα, για την ώσμωση 

του Γεωργίου Παπανδρέου με τις 
προοδευτικές ιδέες της εποχής του, 
στην περίοδο του μεσοπολέμου, που 
εκφράστηκαν και με τη στήριξη που 
πρόσφερε στον γιο του, όταν εκδή-
λωσε τις δικές του νεανικές επανα-
στατικές ανησυχίες.

Στην περίοδο αυτή οι ιδεολογι-
κές αναζητήσεις του Γεωργίου Παπαν-
δρέου τον έφεραν σε μεγαλύτερη και 
πιο συστηματική επαφή με το ρεύμα 
του δημοκρατικού σοσιαλισμού, που 
είχε αρχίσει πλέον να εμφανίζεται ως 
διακριτό ρεύμα, σε σχέση με το κομ-
μουνιστικό κίνημα.

Όμως, η δυναμική αναμέτρηση 
με το ΚΚΕ, ανεξάρτητα από συνθή-
κες και επιμερισμό ευθυνών, ανέ-
κοψε αυτή την επαφή και προκάλε-
σε μία συντηρητική παλινδρόμηση 
στον Γεώργιο Παπανδρέου.

Τον έφερε δε στο σημείο να υπο-
νομεύει, στην περίοδο 1950-52, την 
«ειρηνευτική» πολιτική του στρατηγού 
Πλαστήρα, μετέχοντας μάλιστα στην 
κυβέρνηση του τελευταίου, συμμαχι-
κού χαρακτήρα, ως αντιπρόεδρος και 
υπουργός Εσωτερικών.

Είναι χαρακτηριστικές οι περι-
πτώσεις, που αναφέρονται στην 
ιστοριογραφία, όπου αποφάσεις 
για απόλυση κομμουνιστών, που 
ήταν φυλακισμένοι ή εκτοπισμένοι, 
για υπαρκτά, πολύ σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, αναστέλλονταν από τον 
καθ’ ύλη αρμόδιο, υπουργό Εσω-
τερικών.

Αυτή η συντηρητική πορεία συνε-
χίστηκε και στο υπόλοιπο της δεκα-
ετίας του ‘50, με κινήσεις όπως η, 
έστω πρόσκαιρη, συνεργασία με τον 
Παπάγο ή η προσέγγιση προς τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Στη δεκαετία του ‘60, όμως, 

αναδείχθηκε ένας άλλος Γεώργιος 
Παπανδρέου. Χρειάστηκε βέβαια η 
αφορμή, που ήταν η απροκάλυπτη 
βία και νοθεία, που εφαρμόστηκε 
από την κυβέρνηση της ΕΡΕ, στις 
εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961, 
πλήττοντας αδιάκριτα, όχι μόνο κομ-
μουνιστές και συμπαθούντες, αλλά 
και προοδευτικούς και κεντρώους 
πολίτες (τους «κυανούς» όπως απο-
καλούνταν στο περίφημο «Σχέδιο 
Περικλής»).

Η Ενωση Κέντρου βέβαια και ο 
ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρέου, δεν 
παρέκκλιναν από τα πλαίσια που 
έθετε το αντικομμουνιστικό κράτος, 
των νικητών του εμφυλίου. Προχω-
ρούσε όμως σε ανοίγματα, που άγγι-
ζαν το όριο ανοχής του τελευταίου.

 
Στην περίοδο αυτή οι ιδεολογικές 
αναζητήσεις του Γεωργίου Παπαν-
δρέου τον έφεραν σε μεγαλύτερη 
και πιο συστηματική επαφή με το 
ρεύμα του δημοκρατικού σοσιαλι-
σμού, που είχε αρχίσει πλέον να 
εμφανίζεται ως διακριτό ρεύμα
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Μικρά και 
ενδιαφέροντα

Κατάρρευση του αφηγήματος

ΕΛΕΝΗ TΣΕΡΕΖΟΛΕ
htserezole@gmail.com

Πολίτες μόνοι, απέναντι στον καιρό και την κυβέρνηση...
ΧΡΕΙΆΣΤΗΚΕ μία προαναγγελθείσα, 
εδώ και μέρες, κακοκαιρία με χιόνι για 
να αποκαλυφθεί, για δεύτερη φορά, μετά 
την περσινή «Μήδεια», ότι ο βασιλιάς 
είναι γυμνός. Η «Ελπίδα» είχε ανακοι-
νωθεί από τους υπεύθυνους μετεωρο-
λόγους. Οι εκπρόσωποι της κρατικής 
μηχανής σε όλα τα επίπεδα –κεντρικής 
κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης– έκαναν τις προηγούμενες μέρες 
τις συνηθισμένες δηλώσεις περί «ετοι-
μότητας», «προετοιμασίας», κ.λπ., τα 
σχετικά Δελτία Τύπου, μετά μπόλικων 
φωτογραφιών, είχαν σταλεί, τα σχετι-
κά ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων στα 
συστημικά κανάλια είχαν περιγράψει 
το... έπος της... προετοιμασίας. Όλα άρι-
στα καμωμένα. Με μία μικρή λεπτομέ-
ρεια. Ότι ήσαν σχεδιασμοί επί χάρτου!

Και αυτό δεν το λέει η Αντιπολίτευ-
ση. Είναι χειροπιαστό γεγονός που δια-
πίστωσαν χθες από τις πρώτες ώρες οι 
πολίτες που είχαν την άφρονα, όπως 
αποδείχθηκε, ιδέα να πάνε στις δου-
λειές τους καθώς εγκλωβίστηκαν στα 
αυτοκίνητά τους, ακόμη και σε κεντρι-
κές αρτηρίες, από τα βόρεια ως τα νότια 
προάστια. Την ίδια ώρα που οι «αρμό-
διοι» είχαν ξεκινήσει το γνωστό παιχνί-
δι, να πετάνε το μπαλάκι των ευθυνών 
ο ένας στον άλλον –μια γνωστή άσκη-
ση που ουδόλως ωφελεί τους πολίτες. 
Η δε επίσημη αντίδραση του πολυδια-
φημισμένου κρατικού μηχανισμού και 
του αρμόδιου υπουργού «Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», 
Χρ. Στυλιανίδη, συρρικνώθηκε, ξανά, 
στην αποστολή μηνύματος από το γνω-

στό 112, για «αποφυγή άσκοπων μετα-
κινήσεων» και τήρηση των οδηγιών των 
Αρχών. Ένα μήνυμα που φορτώνει για 
πολλοστή φορά τις ευθύνες στους ώμους 
των γνωστών υποζυγίων, των πολιτών, 
που καλούνται να... πάρουν τα μέτρα 
τους. Έτσι θεώρησε η γαλάζια κυβέρ-
νηση ότι έχει ολοκληρώσει το έργο της 
και πάει για άλλα.

Κανονικό replay δηλαδή των απο-
τυχημένων κυβερνητικών αντιδράσε-
ων, από τη «Μήδεια» ως τις πυρκαγιές 
στην Εύβοια. Καμία αποτελεσματική 
δράση, καμία λογοδοσία ή ανάληψη 
ευθύνης από τους κυβερνητικούς αξι-
ωματούχους. Και ξανά οι πολίτες στο 
έλεος του καιρού, μόνοι, να αντιμετω-
πίζουν τα υπαρκτά προβλήματα και την 
ανύπαρκτη κυβέρνηση...

ΘΥΜΆΣΤΕ την προ καιρού ασυνήθι-
στη διαμάχη των δύο πρώην πρωθυ-
πουργών, Κώστα Σημίτη και Κώστα 
Καραμανλή;

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώτος επέ-
μενε για πολλοστή φορά, με τη γνω-
στή του αυταρέσκεια, στην ορθότη-
τα και εθνικά ωφέλιμη «στρατηγική 
του Ελσίνκι» για τον τρόπο και μέθο-
δο αντιμετώπισης της τουρκικής επι-
θετικότητας.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέμενε 
ότι με τους δικούς του «αριστοτεχνι-
κούς» χειρισμούς είχε καταφέρει να 
«εξημερώσει το θηρίο». Ότι είχε φτά-
σει σχεδόν μία ανάσα από μια «ολιστι-
κή» συμφωνία με τη γειτονική χώρα, 
που ανακόπηκε λόγω της πτώσης της 
κυβέρνησής του.

Κατηγόρησε δε τον διάδοχό του, ότι 
εγκατέλειψε αυτή την εθνικά ωφέλιμη 
πολιτική, λόγω δικών του εμμονών ή 
λανθασμένων υπολογισμών.

Σε αυτή την περίπτωση το ενδιαφέ-
ρον εξάφθηκε καθώς ο συνήθως σιω-
πηλός και γενικά φειδωλός σε δηλώσεις 
Κώστας Καραμανλής επέλεξε να απα-
ντήσει, σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, 
καταλήγοντας στη διαπίστωση ότι υπάρ-
χει πράγματι θεμελιωδώς διαφορετική 

προσέγγιση, τουλάχιστον ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ερχεται όμως τώρα ένας από τους στενότερους συνεργάτες, ο 

στενότερος ίσως σύμβουλος του κ. Σημίτη σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής, ο πρώην υφυπουργός, καθηγητής Χρήστος Ροζάκης.

Μετά την έμμεση παραδοχή, ότι στο πλαίσιο των περίφημων 
διερευνητικών συνομιλιών, σε ατέλειωτους γύρους, είχε συγκα-
τανεύσει η ελληνική πλευρά, στο ενδεχόμενο υπαναχώρησης 
από την πάγια εθνική γραμμή, για το εύρος των χωρικών μας 
υδάτων (αιγιαλίτιδα ζώνη) στα 12 μίλια.

Ηταν, αυτή η παραδοχή, μία έμμεση δικαίωση του κ. Καρα-
μανλή, ως προς το αντικείμενο εκείνων των συνομιλιών. Ο κ. 
Ροζάκης σε νέο του άρθρο, στα ΝΕΆ Σαββατοκύριακου, 
παραδέχεται, ως εκ των έσω γνώστης, αυτό που προ-
βαλλόταν ως απλός ισχυρισμούς, από διαφωνούντες 
με εκείνη την πολιτική, ακόμη και εντός του ΠΆΣΟΚ.

Ο διακεκριμένος ομότιμος καθηγητής απο-
καλύπτει ότι οι συνομιλίες εκείνες, που συμπύ-
κνωναν τη λεγόμενη «στρατηγική του Ελσίν-
κι» είχαν επί της ουσίας καταρρεύσει, πολύ 
πριν την έλευση της κυβέρνησης Καραμανλή.

Ότι δεν ήταν η διαφορετική προσέγγιση 
του νέου πρωθυπουργού -και του παλαίμα-
χου υπουργού Εξωτερικών Πέτρου Μολυ-
βιάτη- αλλά στην εμμονή της Τουρκίας -και 
επί της νέας ηγεσίας Ερντογάν- στις πάγιες 
διεκδικητικές και αναθεωρητικές της θέσεις.

Προσθέτει μάλιστα ότι είχε πια εγκαταλει-
φθεί και το όποιο ενδιαφέρον τής Τουρκίας για 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Άρα;

ΛΕΥΤ. ΚΆΝΆΣ

 
Ο συνήθως 
σιωπηλός 
και γενικά 
φειδωλός 
σε δηλώ-
σεις Κώστας 
Καραμανλής 
επέλεξε να 
απαντήσει, 
σε εξαιρετικά 
υψηλούς τό-
νους, κατα-
λήγοντας στη 
διαπίστωση 
ότι υπάρχει 
πράγματι 
θεμελιωδώς 
διαφορετική 
προσέγγιση

Ο 31ΧΡΟΝΟΣ Άλεξ Μουλούμπα είναι 
νοσηλευτής στη Ζάμπια, εξειδικευμέ-
νος στην περίθαλψη ασθενών σε ΜΕΘ 
–μία ειδικότητα σπάνια για τη χώρα του. 
Όπως εξηγεί στους New York Times, 
ωστόσο, δελεαστικές προτάσεις από 
νοσοκομεία του εξωτερικού και κυρίως 
του Καναδά, όπως επίσης και η από-
φαση αρκετών φίλων του να μετανα-
στεύσουν, τον έχουν κάνει να σκέφτε-
ται σοβαρά να εγκαταλείψει τη χώρα.

ΜΙΆ Φινλανδή χριστιανοδημοκράτης 
βουλευτής και πρώην υπουργός Εσω-
τερικών παραπέμφθηκε σε δίκη για 
υποκίνηση βίας εναντίον ομοφυλό-
φιλων σχετικά με κάποια σχόλιά της 
με τα οποία περιέγραφε την ομοφυ-
λοφιλία ως αναπτυξιακή διαταραχή 
και ως αμαρτία.

ΆΠΟ μία τραγωδία σημαδεύτηκαν οι 
εορταστικές εκδηλώσεις για τα Θεο-
φάνεια στη Ρωσία, καθώς μητέρα δύο 
παιδιών βούτηξε στην παγωμένη κοίτη 
ποταμού και παρασύρθηκε από ρεύμα, 
με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευ-
ταία της πνοή. Το περιστατικό συνέβη 
στον ποταμό Oredezh, κοντά στο χωριό 
Vyra, νότια από την Αγία Πετρούπολη. 
Η γυναίκα έκανε τον σταυρό της, βού-
τηξε και εξαφανίστηκε κάτω από τον 
πάγο, αφού την παρέσυρε ένα ισχυ-
ρό ρεύμα.

Ο ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ προειδοποίησε για 
πανδημίες πολύ χειρότερες από αυτήν 
του κορωνοϊού, καλώντας τις κυβερ-
νήσεις να συνεισφέρουν με δισεκα-
τομμύρια δολάρια στην προετοιμα-
σία για το επόμενο πανδημικό κύμα. 
Ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε πως 
αν και οι παραλλαγές Όμικρον και 
Δέλτα του κορωνοϊού ήταν μερικές 
από τις πιο μεταδοτικές στα χρονικά, 
ο κόσμος θα μπορούσε να αντιμετω-
πίσει έναν ιό που θα προκαλεί πολύ 
πιο σοβαρή νόσηση και περισσότε-
ρους θανάτους.

ΠΟΣΟΣΤΟ 58,23% των Τουρκοκυπρί-
ων ψηφοφόρων άσκησε το εκλογικό 
του δικαίωμα στις πρόωρες εκλογές 
που διεξήχθησαν στα κατεχόμενα για 
την ανάδειξη των νέων λεγόμενων 
«βουλευτών» του ψευδοκράτους. Η 
αποχή έφτασε το 41,77%, ποσοστό που 
αποτελεί ρεκόρ για εκλογική διαδικα-
σία στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

ΕΝΆΣ λαθρεπιβάτης εντοπίστηκε 
ζωντανός στην καταπακτή των τροχών 
κάτω από το μπροστινό μέρος ενός 
αεροσκάφους μεταφοράς εμπορευ-
μάτων, το οποίο έφτασε σήμερα στο 
αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, 
προερχόμενο από τη Νότια Αφρική, 
ανακοίνωσε η ολλανδική στρατιωτική 
αστυνομία. Ο άνδρας είναι σε σχετικά 
καλή κατάσταση, αν ληφθούν υπόψη 
οι συνθήκες υπό τις οποίες ταξίδεψε, 
και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

ΗΛΙΆΣ ΆΛΕΞΆΚΗΣ
alexakis100@yahoo.gr

Στην τελική ευθεία
ΠΆΝΤΩΣ όσο και να φαίνεται η κατά-
σταση με την πανδημία χειρότερη από 
ό,τι είναι, η πιθανότητα ότι βρισκόμα-
στε στη τελική ευθεία είναι πολύ μεγά-
λη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και από 
δηλώσεις υψηλών αξιωματούχων κυρί-
ως του ΠΟΥ, που δεν μας έχουν συνηθί-
σει στο παρελθόν στα καλά νέα.

Ακόμη και ο κ. Φάουτσι από την Αμε-
ρική, που στις αρχές της πανδημίας δεν 
άφηνε περιθώρια εφησυχασμού, σήμε-
ρα εμφανίζεται αισιόδοξος.

Μία έξοδος από την πανδημία πιθα-
νόν να αρχίζει να διαφαίνεται στην 
Ευρώπη δύο χρόνια μετά την εμφάνι-

ση της νόσου στην ήπειρο όπου η παραλ-
λαγή Ομικρον μπορεί να έχει μολύνει 
μέχρι τον Μάρτιο το 60% του πληθυ-
σμού, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας.

«Είναι πιθανόν ότι η περιοχή πλη-
σιάζει στο τέλος της πανδημίας», δήλω-
σε ο Χανς Κλούγκε απευθύνοντας ωστό-
σο έκκληση για προσοχή λόγω της προ-
σαρμοστικότητας του ιού.

«Μόλις το κύμα της Ομικρον αμβλυν-
θεί, θα υπάρξει για μερικές εβδομά-
δες και μερικούς μήνες συνολική ανο-
σία, είτε χάρη στο εμβόλιο, είτε διότι οι 
άνθρωποι θα έχουν αναπτύξει ανοσία 

εξαιτίας της μόλυνσης και επίσης λόγω 
της πτώσης εξαιτίας της εποχικότητας», 
είπε ο Χανς Κλούγκε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
προβλέπει «μία περίοδο ηρεμίας πριν 
ίσως την επιστροφή της Covid-19 προς 
το τέλος του έτους, αλλά όχι αναγκαστικά 
την επιστροφή της πανδημίας».

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να επι-
σημανθεί αφορά στην Ομικρον, η οποία 
μπορεί μεν να έχει μεγαλύτερη μεταδο-
τικότητα, αλλά η συμπτωματολογία της 
στις περισσότερες των περιπτώσεων 
είναι ανεπαίσθητη κι αυτό αναγνωρίζε-
ται πλέον από όλους τους επιστήμονες.



Τρίτη 25 Ιανουαρίου 20226

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ Ε∆Ω

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΚΑΙ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Δεν αξίζει στη χώρα 
και στους πολίτες αυτή 
η παρακμή επισημαίνει 
ο εκπρόσωπος Τύπου 
της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης ζητώντας 
ουσιαστικές απαντήσεις 
για τoν κατάλογο των 
τηλεφωνικών κλήσεων 
Γεραπετρίτη - Φουρθιώτη

 Σ ε μέγα πρόβλημα τείνει να εξε-
λιχθεί η υπόθεση των αποκα-
λύψεων για συνομιλίες μετα-

ξύ του υπουργού Επικρατείας Γιώρ-
γου Γεραπετρίτη και του υπόδικου 
παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη.

«Μιλάμε για έναν υπόδικο, έναν 
άνθρωπο για τον οποίο ο σημερινός 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της 
ΝΔ και πρώην υπουργός Εργασί-
ας Γιάννης Βρούτσης κατήγγειλε ότι 
εισέβαλε με μπράβους στο υπουρ-
γείο για να τον απειλήσει», σημείω-
σε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ 
Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ υπενθύμι-
σε: «μιλάμε για έναν άνθρωπο που, 
επί της σημερινής κυβέρνησης, είχε 
συνοδεία 14 αστυνομικούς». «Με 
αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, φαίνεται 
ότι συνομιλούσε ο κ. Γεραπετρίτης, 
το νούμερο 2 της κυβέρνησης», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά, είπε ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας 
σε ραδιοφωνικό σταθμό.

«Η κυβέρνηση πρέπει να απα-
ντήσει ξεκάθαρα ποια είναι η σχέση 

της με το συγκεκριμένο άτομο και για 
ποιο λόγο αυτός φέρεται να εκβιάζει 
μέλη της κυβέρνησης», επισήμανε. 
«Αυτή η θεσμική παρακμή δεν αξίζει 
στη χώρα και στους πολίτες. Μαζί με 
την ανεπάρκεια στην πανδημία και 
την ακρίβεια, η κοινωνία πληρώνει 
ακριβά και στα θέματα Δημοκρατίας 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη και είναι 
πραγματικό το αίτημα για την πολι-
τική αλλαγή», υπογράμμισε ο Νάσος 
Ηλιόπουλος.

Το ζήτημα αξιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ζητώντας ουσιαστικές απαντήσεις 
για τoν κατάλογο των τηλεφωνικών 
κλήσεών του με τον στενό συνεργά-
τη του πρωθυπουργό και την ευθεία 
απειλή ότι έπεται συνέχεια.

Να σημειωθεί ότι στην ανακοίνω-
σή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε τα εξής: 
«Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε την 
απόφαση του υπόδικου και προστα-
τευόμενου του Μαξίμου κ. Φουρθιώτη 
να δώσει στη δημοσιότητα τις στενές 
επαφές του με τον υπουργό Επικρά-
τειας και τον υπεύθυνο του γραφεί-

ου Τύπου της ΝΔ. Επειδή ωστόσο ο 
δημόσιος εκβιασμός ενός υπουργού 
από έναν υπόδικο αποτελεί διασυρ-
μό, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά 
της ελληνικής δημοκρατίας, καλού-
με τον κ. Μητσοτάκη και τον υπουρ-
γό του να δώσουν τώρα τα πάντα στη 
δημοσιότητα και κυρίως να απαντή-
σουν: Ποιος ο λόγος των αλλεπάλ-
ληλων κλήσεων του υπουργού επι-
κρατείας με τον υπόδικο Φουρθιώτη ; 
Υπάρχουν πράγματι μηνύματα και αν 
ναι ποιο το περιεχόμενό τους; Ανα-
μένουμε και ελπίζουμε ο κατήφορος 
να έχει ένα τέλος»,

Το ερώτημα βεβαίως που τις 
τελευταίες ώρες πλανάται στο πρω-
θυπουργικό γραφείο είναι αν η «πλη-
γή» αυτή είναι επιφανειακή και θα 
κλείσει, ή αν θα εξελιχθεί σε ανοι-
κτή για τον ίδιον τον υπουργό και εξ 
αντανακλάσεως για τον πολιτικό του 
προϊστάμενο, στην περίπτωση που η 
άμεση και ευθεία απειλή του υπόδικου 
Φουρθιώτη για «ζουμερή συνέχεια» 
στην ιστορία, συνοδεύεται και από 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανα-
φέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας, 
λέγοντας: «είναι πλέον φανερό ότι ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης υποτίμησε το 
πρόβλημα». «Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ 
ανακοίνωνε ένα κονδύλι μόλις 150 
εκ. ευρώ, λέγοντας ότι το πρόβλημα 
θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι τα Χρι-
στούγεννα», ανέφερε ο Νάσος Ηλιό-
πουλος και πρόσθεσε: «από τότε λέγα-
με ότι το κόστος στην ελληνική οικο-
νομία από την ακρίβεια –ειδικά στην 
ενέργεια- θα είναι πάνω από 1 δισ. και 
θα κρατήσει πάνω από εννιά μήνες». 
«Δυστυχώς είχαμε δίκιο», είπε. «Αυτό 
που πρέπει να γίνει πρώτα απ’ όλα 
είναι να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 
στα 800 ευρώ. Η Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα της ευρωζώνης που έχει χαμη-
λότερο κατώτατο από αυτόν του 2010, 
ενώ το ’20 και το ’21 σχεδόν όλες οι 
χώρες στην ευρωζώνη προχώρησαν 
σε αύξηση του βασικού μισθού», τόνι-
σε ο Νάσος Ηλιόπουλος. 

Aμηχανία και 
νευρικότητα 
προκαλεί 
στο Μέγαρο 
Μαξίμου η 
συμπερίληψη 
του υπουργού 
Επικρατείας 
Γιώργου 
Γεραπετρίτη 
στο «κάδρο» 
του υπόδικου 
Μένιου 
Φουρθιώτη

ΣΥΡΙΖΑ:  Άρωμα βαθιάς παρακμής

Τζανακόπουλος για την υπόθεση Φουρθιώτη: Oι απαντήσεις δεν πείθουν
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ από την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη γύρω από τις αποκαλύψεις 
για τις συνομιλίες του υπουργού Επικρα-
τείας Γιώργου Γεραπετρίτη με το Μένιο 
Φουρθιώτη, ζήτησε ο γραμματέας του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημή-
τρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στον τηλε-
οπτικό σταθμό «OPEN».
«Φαίνεται πως η σήψη και η παρακμή έχει 
πλέον κατακλύσει το σύνολο της κυβερ-
νητικής λειτουργίας και των υπουργικών 
γραφείων», σχολίασε.

«Πριν από λίγους μήνες μαθαίναμε 
ότι ο κ. Φουρθιώτης εισέβαλε με μπρά-
βους στο υπουργείο Εργασίας και απει-
λούσε. Σήμερα βλέπουμε, δημοσίως, 
να εξευτελίζει τον υπουργό Επικρατεί-

ας -στενότατο συνεργάτη του κ. Μητσο-
τάκη- και να απειλεί, να εκβιάζει ουσι-
αστικά, τον κ. Γεραπετρίτη ότι θα δημο-
σιοποιήσει και άλλες συνομιλίες», υπο-
γράμμισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί 
μέχρι στιγμής δεν πείθουν κανέναν», 
δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο «εκφυλι-
σμός»που παρατηρείται δεν αφορά μόνο 
την κυβέρνηση.

«Ταυτόχρονα, εκφυλίζονται οι δημο-
κρατικοί θεσμοί αλλά και η αξιοπιστία 
της κυβερνητικής λειτουργίας και της 
Πολιτείας έναντι των ίδιων των πολι-
τών», τόνισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία.

«Αυτό συμβαίνει όταν οι πολίτες 

μαθαίνουν εμβρόντητοι ότι η κυβέρ-
νηση έχει σχέσεις και επαφές με έναν 
υπόδικο», συμπλήρωσε.

«Πρέπει ο κ. Γεραπετρίτης και η 
κυβέρνηση να δώσουν πειστικές απα-
ντήσεις για το ποιες τελικά είναι οι σχέ-
σεις τους με τον συγκεκριμένο κύριο», 
ανέφερε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Ερωτηθείς για την πρόταση του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-
μαχία, σχετικά με την εκλογή προέδρου 
και Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη 
του κόμματος, επισήμανε ότι «ο Αλέ-
ξης Τσίπρας πρότεινε μία πρωτοπορι-
ακή διαδικασία, κατά την οποία όλα τα 
μέλη πλέον του κόμματος θα μπορούν 
να επιλέξουν την ηγεσία τους -και αυτό 

εν έτει 2022 είναι μια αυτονόητη πολι-
τική επιλογή» και προσέθεσε:

«Σε καμία περίπτωση δεν προσο-
μοιάζει στις εκφυλιστικές διαδικασίες 
της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, που 
δίνουν τη δυνατότητα σε όποιον περ-
νά απ’ έξω να καθορίζει τους εσωκομ-
ματικούς τους συσχετισμούς».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμα-
χία είναι κόμμα ανοιχτού δημοκρα-
τικού διαλόγου, σε αντίθεση με κόμ-
ματα όπως η ΝΔ, η οποία αποτελείται 
από «βαρόνους», πολιτικούς φεουδάρ-
χες που καθορίζουν -πίσω από κλει-
στές πόρτες- στρατηγικές και πολιτι-
κές σχέσεις», κατέληξε ο Δημήτρης 
Τζανακόπουλος.

 
Εκφυλίζονται οι 
δημοκρατικοί θεσμοί 
αλλά και η αξιοπιστία 
της κυβερνητικής 
λειτουργίας και της 
Πολιτείας
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Το φάρμακο Paxlovid
Με την παραλλαγή Όμικρον να κυρι-
αρχεί πλέον σε όλο τον κόσμο, προ-
καλώντας «έκρηξη» κρουσμάτων σε 
καθημερινή βάση σε πολλές χώρες, 
ο διεθύνων σύμβουλος της Pfizer, 
Άλμπερτ Μπουρλά, με μία ελπιδοφό-
ρα ανάρτηση στο Twitter, ενημέρω-
σε πως το αντιικό φάρμακο Paxlovid 
για την αντιμετώπιση του κοροναϊού 
θα διατεθεί σε εκατομμύρια δόσεις 
στις ΗΠΑ μέχρι τον Οκτώβριο. Όπως 
έγραψε, η φαρμακευτική εταιρεία θα 
παράξει 10 εκατ. επιπλέον θεραπευτι-
κά σκευάσματα για τις ΗΠΑ. «Μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχουν διανεμη-
θεί 20 εκατ. φάρμακα, με περίπου 10 
εκατ. να έχουν δοθεί ως το τέλος Ιου-
νίου». «Με τη μετάλλαξη Όμικρον να 
εξαπλώνεται ταχύτατα, έχει σημασία 
να υπάρχει πρόσβαση σε θεραπεία, 
ενώ εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκο-
νται καθημερινά θετικοί στον κορο-
ναϊό», τόνισε ο Μπουρλά. Και προ-
σέθεσε: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 
φάρμακο Paxlovid μειώνει σημαντικά 
νοσηλείες και θανάτους, προστατεύο-
ντας από την Όμικρον, οπότε πιστεύ-
ουμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα νέο 
εργαλείο για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού. Είμαστε ικανοποιημένοι 
που συνεργαζόμαστε με την αμερικα-
νική κυβέρνηση, ώστε ο κόσμος να 
μπορεί να λάβει μια θεραπεία που θα 
παίξει ρόλο καταλύτη στην αντιμετώ-
πιση της νόσου», ανέφερε ο CEO της 
Pfizer. Με βάση επίσημα στοιχεία, το 
χάπι της Pfizer, Paxlovid, έχει μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα όταν λαμβά-
νεται στα πρώτα στάδια της νόσου, ανα-
κοίνωσε η ρυθμιστική αρχή φαρμά-
κων της Βρετανίας (MHRA), συνιστώ-
ντας τη χρήση του σκευάσματος εντός 
πέντε ημερών από την εμφάνιση των 
συμπτωμάτων. Η Pfizer ανακοίνωσε 
αυτό τον μήνα ότι το Paxlovid έδειξε 
αποτελεσματικότητα 90% στην πρό-
ληψη των νοσηλειών και των θανά-
των ασθενών που ανήκουν σε ομά-
δες υψηλού κινδύνου και πρόσφατα 
εργαστηριακά δεδομένα δείχνουν ότι 
το φάρμακο διατηρεί την αποτελεσμα-
τικότητά του απέναντι στην υψηλής 
μεταδοτικότητας παραλλαγή Όμικρον.

Μια εφάπαξ 
δόση 10 μg του 
εμβολίου samRNA 
που χορηγήθη-
κε τουλάχιστον 22 
εβδομάδες μετά από 
δύο δόσεις του εμβολίου 
AstraZeneca είχε ως αποτέλεσμα:

- Νέες αποκρίσεις CD8+ Τ-κυτ-
τάρων σε ένα ευρύ σύνολο επιτό-
πων χωρίς ακίδα, συμπεριλαμβα-
νομένων πολλών επικυρωμένων 
στόχων Τ-κυττάρων σε άτομα που 
βρίσκονται στην ανάρρωση, αποδει-
κνύοντας τη δυνατότητα για ανθεκτι-
κή ανοσία.- Μια ώθηση σε προϋπάρ-
χουσες αποκρίσεις των Τ-λεμφοκυτ-
τάρων σε επιτόπους της ακίδας S που 
πιστεύεται ότι λειτουργεί προσθετι-
κά στην κλινική προστασία που βασί-
ζεται σε αντισώματα που παρέχεται 
από εμβόλια που στοχεύουν στην S.

- Ευρεία και 
ισχυρά εξουδε-
τερωτικά αντισώ-

ματα κατά της S, σε 
επίπεδα που συνά-

δουν με δημοσιευμέ-
να δεδομένα από υψηλό-

τερες δόσεις εμβολίων mRNA πρώ-
της γενιάς.

Στόχος η διευρυμένη ανοσία
Σύμφωνα με τον Άντριου Άλεν πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της 
Gritstone «όπως είδαμε με την παραλ-
λαγή Omicron, οι πρωτεΐνες της ακί-
δας S μεταλλάσσονται με υψηλό ρυθ-
μό, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. 
Σχεδιάσαμε λοιπόν ένα νέο εμβό-
λιο για την πρόληψη της COVID-19 
για να προωθήσουν μια διευρυμένη 
ανοσία. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει 

τη δημιουργία μιας δυνητικής κατά-
στασης ανοσίας που μπορεί να προ-
σφέρει πιο ισχυρή κλινική προστα-
σία ενάντια στις τρέχουσες και μελλο-
ντικές παραλλαγές του SARS-CoV-2 
και ένα πρώτο βήμα προς την ανά-
πτυξη ενός εμβολίου για τον παν-
κορωνοϊό». 

«Είναι όλο και πιο προφανές ότι 
η εστίαση στην ανοσία των Τ-κυτ-
τάρων είναι ένας σημαντικός τρό-
πος για τη δημιουργία ισχυρής και 
ανθεκτικής ανοσίας που μπορεί να 
αποτρέψει μελλοντικές παραλλαγές 
του κορωνοϊού SARS-CoV-2 από το 
να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια, 
νοσηλεία και θάνατο», σχολιάζει ο 
καθηγητής Άντριου Ουστιανοφσκι, 
Σύμβουλος Λοιμωδών Νοσημάτων 
και Τροπικής Ιατρικής στο Πανεπι-
στήμιο του Μάντσεστερ και επικεφα-
λής της μελέτης. 

Και συμπληρώνει ότι «γνωρίζου-
με ότι η ανοσολογική απόκριση των 
εμβολίων πρώτης γενιάς μπορεί να 
εξασθενήσει, ιδιαίτερα στους ηλικι-
ωμένους.

Σε συνδυασμό με την επικράτη-
ση των αναδυόμενων παραλλαγών, 
υπάρχει σαφής ανάγκη για συνεχή 
επαγρύπνηση για να κρατηθεί μακριά 
η COVID-19. Πιστεύουμε ότι αυτό το 
εμβόλιο, ως αναμνηστική δόση, θα 
προκαλέσει ισχυρές, ανθεκτικές και 
ευρείες ανοσολογικές αποκρίσεις, οι 
οποίες μπορεί να είναι καίριας σημα-
σίας για τη διατήρηση της προστασί-
ας του ευάλωτου ηλικιωμένου πληθυ-
σμού που κινδυνεύει ιδιαίτερα από 
νοσηλεία και θάνατο».Η μελέτη επε-
κτείνεται τώρα σε 120 εθελοντές με 
στόχο να μπορέσει να ολοκληρωθεί 
το ταχύτερο δυνατόν και το νέο εμβό-
λιο να μπορέσει να εγκριθεί.

 

ΕΜΒΟΛΙΑ
Πόσες ενισχυτικές δόσεις θα 
χρειαστούμε τελικά;
ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΙ εμβολιασμοί είναι απαραίτητoι καθώς με 
την πάροδο του χρόνου μειώνεται ο αριθμός των αντισω-
μάτων στο αίμα. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για τα εμβόλια 
mRNA ίσχυε ο κανόνας ότι χρειάζονται ενίσχυση με τρίτη 
δόση σχεδόν ανά εξάμηνο. Η έξαρση όμως της νέας μετάλ-
λαξης Όμικρον κατέδειξε ότι έχει νόημα να γίνει ακόμη 
νωρίτερα η δόση booster, στους τρεις μήνες. Με την έλευ-
ση όμως του 2022 έκπληξη προκάλεσε σε όλους η έκκλη-
ση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ προς 
όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών να κάνουν ήδη από 
τώρα και την τέταρτη δόση.

Και στη Γερμανία κάποιοι έχουν λάβει ήδη τέταρτη 
δόση. Πρόκειται για ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες, 
διαβητικούς ή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα 
που απειλούνται περισσότερο από τον κορωνοϊό. Σε αντί-
στοιχες περιπτώσεις και στη Γερμανία οι γιατροί δίνουν 
το πράσινο φως για την τέταρτη δόση.

Μέχρι πότε θα εμβολιαζόμαστε;
Πολλοί διερωτώνται πόσο θα τραβήξει όλη αυτή η κατά-
σταση. Στο μέλλον πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα εμβολι-
αζόμαστε κάθε έξι μήνες κατά του κορωνοϊού, όπως συμ-
βαίνει και με το εμβόλιο της γρίπης; Οι ειδικοί δεν έχουν 
οριστική απάντηση. Πολλά στοιχεία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Πιθανώς τα εμβόλια θα πρέπει να προσαρμοστούν 
στο μέλλον στις νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού – όπως 
συμβαίνει και με την εποχική γρίπη.

Ήδη υπάρχουν πολλά νέα εμβόλια κατά του κορωνο-
ϊού στο στάδιο της ανάπτυξης, τα οποία λαμβάνουν υπό-
ψη μεταλλάξεις όπως η Δέλτα ή η Όμικρον. Καθοριστικής 
σημασίας επίσης είναι η πορεία της πανδημίας. Δεν είναι 
ακόμη ξεκάθαρο εάν θα έχει εξαφανιστεί μετά το τέταρ-
το ή το πέμπτο κύμα ή αν ο κορωνοϊός τελικά καταστεί 
ενδημικός, αν θα εμφανίζεται δηλαδή τακτικά σε ορισμέ-
νες περιοχές τις επόμενες δεκαετίες. Με το στοιχείο αυτό 
συνδέεται άμεσα και το ζήτημα της ανοσίας της αγέλης. 
Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό; Κι αν αυτό έχει ήδη συμβεί 
σε ορισμένα σημεία της Αφρικής, θα μπορούσε να συμβεί 
και στην Ευρώπη;

Αντισώματα και T-λεμφοκύτταρα
Για το ζήτημα της ανοσίας πάντως δεν πρέπει να εστιά-
ζουμε μόνο στα αντισώματα, σύμφωνα με μεγάλη μελέ-
τη ερευνητών από τη Μ. Βρετανία και τη Σιγκαπούρη, που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nature. Η έρευνα 
εστίασε σε 58 εργαζομένους νοσοκομείων, οι οποίοι αν 
και βρίσκονταν εκτεθειμένοι στην SARS-CoV-2, ωστό-
σο δεν νόσησαν, ούτε βγήκαν θετικοί σε τεστ PCR ή έλεγ-
χο αντισωμάτων.

Οι ερευνητές παρατηρήσαν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί, 
που εμφανίζονταν αρνητικοί αν και ήταν εκτεθειμένοι 
στον ιό, διέθεταν περισσότερα Τ-λεμφοκύτταρα σε σχέ-
ση με άλλη ομάδα εργαζομένων μειωμένου κινδύνου. Τα 
Τ-λεμφοκύτταρα στρέφονται ουσιαστικά κατά του συστή-
ματος αντιγραφής-μεταγραφής RTC, το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για την αντιγραφή του ιού. Παράλληλα στους 58 εργα-
ζόμενους εντοπίστηκε αυξημένη ποσότητα της πρωτεΐνης 
ΙFI27, η οποία σχετίζεται με πρώιμη λοίμωξη SARS-CoV-2. 
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ιός αποβλή-
θηκε σύντομα από τον οργανισμό τους, με τα T-λεμφοκύτ-
ταρα να αποτρέπουν νωρίς τη λοίμωξη.

Ωστόσο παραμένει ασαφές από πού προήλθε αυτή η 
ιδιαίτερα ισχυρή ανοσία των εν λόγω εργαζομένων: ίσως 
από προγενέστερη λοίμωξη από κάποιον άλλο κορωνο-
ϊό. Ωστόσο οι ερευνητές δεν συνιστούν εφησυχασμό ούτε 
έκθεση στον κορωνοϊό. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνε-
ται ασφαλής ή να υποθέτει ότι έχει ανοσία απέναντι στον 
κορωνοϊό επειδή εκτίθεται σε αυτόν. Εξίσου πιθανό είναι 
να μη έχει καν ανοσία. Τώρα αν θα πρέπει να ανανεώσου-
με ξανά το εμβόλιό μας τους επόμενους μήνες, θα φανεί 
μόνο όταν έρθει η ώρα!

ΟΙ ΣΧΕΔΟΝ 5,5 εκατομμύρια θάνατοι από την Covid-19 
σε όλο τον πλανήτη, που έχουν καταγραφεί επισήμως 
στη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, είναι ήδη ένας 
πολύ μεγάλος, ένας τρομακτικός αριθμός. Πολλά είναι 
τα στοιχεία και οι ενδείξεις, όμως, που συγκλίνουν στο 
συμπέρασμα ότι το πραγματικό κόστος σε ανθρώπινες 
ζωές είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθιστώντας την πανδη-
μία μια τραγωδία ιστορικών διαστάσεων. Σύμφωνα με τη 
βάση δεδομένων και τις εκτιμήσεις του The Economist, 
για του λόγου το αληθές, ο αριθμός των θανάτων που 
πρέπει να αποδοθούν στον ιό Sars-Cov-2 είναι σχεδόν 
τετραπλάσιος από τον επίσημο και υπολογίζεται σε 18,8 
εκατομμύρια! Μάλιστα, σύμφωνα με το βρετανικό περι-
οδικό, το περιθώριο σφάλματος στον υπολογισμό που 
τοποθετεί τον πραγματικό αριθμό ανάμεσα σε 11,8 και 
21,9 εκατομμύρια θανάτους ανέρχεται μόλις σε 5%!  
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πιο σωστή μεθοδολογία στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι η σύγκριση των θανά-
των σε κάποια περιοχή ή χώρα για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, ανεξαρτήτως αιτίας. Με άλλα λόγια, 
η αντιπαραβολή του αριθμού που θα αναμενόταν υπό 
κανονικές συνθήκες και αυτού που καταγράφεται στην 
διετία της Covid. 
Με τον τρόπο αυτό, 
μπορεί να υπολογι-
στεί ο «υπερβάλλων 
αριθμός των θανά-
των» – οι οποίοι, 
εμμέσως ή αμέσως, 
οφείλονται στον ιό. 
Όπως σημειώνει το 
ρεπορτάζ, αιτιολο-
γώντας την παρα-
πάνω μεθοδολο-
γία, η απάντηση που 
δίνεται στο ερώτη-
μα «πόσοι άνθρω-
ποι έχουν πεθάνει 
ως τώρα εξαιτίας της 
πανδημίας Covid-19» εξαρτάται «τόσο από τα διαθέσιμα 
στοιχεία όσο και από τον τρόπο που ορίζεται το εξαιτί-
ας». Και συνεχίζει: «Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πεθαί-
νουν έχοντας μολυνθεί με τον Sars-Cov-2 δεν έχουν ποτέ 
κάνει τεστ που να τους δείχνει θετικούς και δεν περιλαμ-
βάνονται στα επίσημα αρχεία. Αντιστρόφως, ορισμένοι 
θάνατοι που έχουν αποδοθεί στην Covid-19 είχαν άλλα 
νοσήματα τα οποία ενδέχεται να τους οδηγούσαν ούτως 
ή άλλως στο τέλος της ζωής τους στο ίδιο χρονικό διά-
στημα. Τι συμβαίνει, επίσης, με ανθρώπους οι οποίοι 
πέθαναν από αιτίες που μπορούν να προληφθούν ή να 
αντιμετωπιστούν στη διάρκεια της πανδημίας, επειδή τα 
νοσοκομεία είναι γεμάτα από ασθενείς με Covid και δεν 
μπορούσαν να τους παρέχουν νοσηλεία;». 

900% παραπάνω στην Αφρική, 700% 
στην Ασία!
Με βάση όλα τα παραπάνω, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
σκέψη ή ειδικές γνώσεις για να καταλάβει κανείς ότι οι 
χώρες και περιοχές όπου η απόκλιση ανάμεσα στα επί-
σημα στοιχεία και τον πραγματικό αριθμό των θανάτων 
είναι οι πιο φτωχές και υποβαθμισμένες. Κι αυτό απο-
τυπώνεται πλήρως στους πίνακες του Economist, που 
έχουν προκύψει με βάση το μαθηματικό του μοντέλο – 
αναδεικνύοντας άλλη μία πλευρά των παγκόσμιων ανι-
σοτήτων, πλάι στην πρόσβαση σε εμβόλια και την κατά-
σταση των συστημάτων υγείας. Όπως φαίνεται εκεί, 
λοιπόν, στην Ασία οι «υπερβάλλοντες θάνατοι» οδη-
γούν σε έναν αριθμό που είναι κατά 700% υψηλότερος 
σε σύγκριση με τον επίσημο των 1,262 εκατομμυρίων. 

Όσο για την Αφρική, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότε-
ρα, με την απόκλιση να φτάνει στο 900% σε σύγκριση 
με τους «μόλις» 228.500 θανάτους που έχουν ανακοι-
νωθεί επισήμως. Η διαφορά γίνεται αισθητή και στην 
Ευρώπη. Έτσι, ενώ για τους «27» της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται ότι είναι κατά 
30% υψηλότερος σε σύγκριση με τον επίσημο (όπως 
και στη Βόρειο Αμερική), όταν ο υπολογισμός γίνεται 
για όλες της χώρες της ηπείρου, τότε η απόκλιση εκτι-
νάσσεται στο 80%. Όσο για τη Ρωσία, που βρίσκεται στο 
«βαθύ κόκκινο» (σε αντίθεση με την Κίνα, όπου η εικόνα 
είναι σαφώς καλύτερη), αποκαλύπτεται μία ακόμη πλευ-
ρά της αναντιστοιχίας της πολιτικής του Κρεμλίνου και 
των διακηρύξεων του Βλαντιμίρ Πούτιν… 

Προειδοποιεί και ο ΠΟΥ
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Economist δεν αποτελεί εξαί-
ρεση. Κι αυτό διότι πολλοί είναι εκείνοι που συμφω-
νούν πως ο πραγματικός αριθμός των θανάτων εξαιτίας 
της Covid είναι αρκετά υψηλότερος από τον επίσημο. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για του λόγου το αλη-
θές, σχολιάζοντας τα στοιχεία του πρώτου έτους (2020), 

ανέφερε σε επίση-
μη ανακοίνωσή 
του πως αντί για 
τους 1.813.188 
θ α ν ά τ ο υ ς  π ο υ 
είχαν καταγρα-
φεί επισήμως σε 
όλο τον κόσμο ως 
τις 31 Δεκεμβρί-
ου, «ο συνολικός 
αριθμός των θανά-
των που πρέπει να 
αποδοθούν στην 
Covid-19 φτάνει 
τουλάχιστον στα 3 
εκατομμύρια». Από 
την πλευρά τους, οι 

Financial Times σημείωναν το εξής την 1η Νοεμβρί-
ου: «Ο αριθμός των επισήμως επιβεβαιωμένων θανά-
των παγκοσμίως ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια, αν και 
οι ειδικοί επισημαίνουν πως αυτός ο αριθμός πιθανό-
τατα να υποτιμά σημαντικά το πραγματικό κόστος της 
πανδημίας σε ανθρώπινες ζωές». 

Η γρίπη του 1918 θα σκότωνε 75 
εκατομμύρια!
Σύμφωνα με την Σόντρε Ούλβουντ Σόλσταντ, που ηγεί-
ται της ερευνητικής ομάδας του Economist, τα στοιχεία 
αυτά καθιστούν την Covid-19 την πιο θανατηφόρο παν-
δημία εδώ και ένα αιώνα. Ακόμη κι έτσι όμως, όπως 
τονίζει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με 
τη γρίπη του 1918. Εφαρμόζοντας, άλλωστε, το συγκε-
κριμένο μοντέλο σε εκείνη την εποχή και κάνοντας τις 
αναγκαίες αναπροσαρμογές και αναλογίες με βάση τον 
παγκόσμιο πληθυσμό και τις συνθήκες που επικρατού-
σαν, υπολογίζει ότι εάν η θανατηφόρα γρίπη είχε ξεσπά-
σει σήμερα θα είχε κοστίσει τη ζωή σε 75 εκατομμύ-
ρια ανθρώπους! Αντιστοίχως, οι επιδημίες γρίπης του 
1957, του 1968 και του 2009 θα κόστιζαν τη ζωή σε 
3,1, 2,2 και 0,4 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση, ανε-
ξαρτήτως της ακρίβειας των στοιχείων του Economist, 
δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει ότι το πραγμα-
τικό κόστος της Covid-19, όπως άλλωστε και κάθε μεγά-
λης τραγωδίας που έχει πλήξει την ανθρωπότητα, είναι 
πολύ μεγαλύτερο από το επίσημο. Ειδικά εάν προσθέ-
σουμε και την καταστροφή που προκαλείται σε άλλους 
τομείς, όπως στην οικονομία.

ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ECONOMIST

Οι πραγματικοί θάνατοι από την 
πανδημία είναι πολλοί περισσότεροι 
από τα επίσημα στοιχεία
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ΕΜΒΟΛΙΟ MRNA 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ε νθαρρυντικά είναι τα προκα-
ταρκτικά στοιχεία από την απο-
τελεσματικότητα ενός πολυ-

δύναμου εμβολίου ως αναμνηστική 
δόση έναντι του κορωνοϊού που βρί-
σκεται υπό κλινική δοκιμή στο Πανε-
πιστήμιο του Μάντσεστερ.  Σύμφω-
να με στοιχεία που έδωσε στη δημο-
σιότητα το βρετανικό πανεπιστήμιο, 
σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Μάντσεστερ και την 
αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας 
Gritstone bio, Inc., «κατά την προκα-
ταρκτική φάση της κλινικής μελέτης 
-που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 
2021- αποδεικνύεται ότι μια δόση 
του πολυδύναμου εμβολίου συμβάλ-
λει στην παραγωγή επαρκών ποσοτή-
των εξουδετερωτικών αντισωμάτων, 
όμοιων με αυτά των εμβολίων mRNA, 
αλλά με έως και 10 φορές μικρότε-
ρη δοσολογία στα πρώτα δέκα άτομα 
που χορηγήθηκε», αναφέρεται. Επί-
σης διαπιστώνεται ότι το πολυδύνα-
μο εμβόλιο (που δοκιμάζεται σε συνο-
λικά 20 άτομα 60 χρονών και άνω, 
σε καλή κατάσταση) που χορηγήθη-
κε ως ενισχυτική δόση μετά από δύο 
δόσεις εμβολίου της AstraZeneca έγι-
νε καλά ανεκτό και είχε καλό προφίλ 
ασφαλείας. 

Εμβόλιο mRNA δεύτερης 
γενιάς
Το υπό μελέτη πολυδύναμο εμβόλιο 
είναι ουσιαστικά ένα αυτοενισχυόμε-
νο εμβόλιο mRNA δεύτερης γενιάς 
(samRNA) το οποίο παρέχει αντιγό-
να τόσο από πρωτεΐνες της ακίδας S 
όσο και από πρωτεΐνες χωρίς ακίδα. 
Το εμβόλιο samRNA παρήγαγε επίσης 
ευρείες αποκρίσεις των CD8+ Τ-κυτ-
τάρων έναντι στόχων από διατηρημέ-
νες ιικές πρωτεΐνες SARS-CoV-2 και 
ενίσχυσε τα Τ-κύτταρα ειδικά έναντι 
της ακίδας S. 

Μια 
δόση του 

πολυδύναμου 
εμβολίου συμβάλλει 

στην παραγωγή 
επαρκών ποσοτήτων 
εξουδετερωτικών 

αντισωμάτων

ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ

Ενθαρρυντικά στοιχεία για 
το πολυδύναμο εμβόλιο

Η ΜΟΛΥΝΣΗ από τον SARS-CoV-2 μπορεί να προ-
καλέσει ανοσολογική απόκριση που διαρκεί πολύ 
πέρα από την αρχική μόλυνση και την ανάρρωση- 
ακόμα και σε άτομα που έχουν ήπια συμπτώματα 
ή και κανένα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημο-
σιεύθηκε στο Journal of Translational Medicine.  
Όταν οι άνθρωποι μολύνονται από έναν ιό ή άλλο 
παθογόνο παράγοντα, ο οργανισμός απελευθε-
ρώνει αντισώματα, που εμποδίζουν την είσοδο 
των εισβολέων στα κύτταρα του ξενιστή. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ωστόσο οι άνθρωποι παρά-
γουν αυτοαντισώματα τα οποία επιτίθενται στα 
ίδια τους τα κύτταρα και τους ιστούς με την πάρο-
δο του χρόνου.

Οι ερευνητές του Cedars-Sinai διαπίστωσαν 
πως τα άτομα με προηγούμενη λοίμωξη από τον 
SARS-CoV-2 έχουν μια μεγάλη ποικιλία αυτοα-
ντισωμάτων έως και έξι μήνες μετά την πλήρη 
ανάρρωσή τους. Πριν από αυτή τη μελέτη, οι ερευ-
νητές γνώριζαν ότι οι σοβαρές περιπτώσεις της 
COVID-19 μπορούν να καταπονήσουν το ανοσο-

ποιητικό σύστημα τόσο πολύ ώστε να παραχθούν 
αυτοαντισώματα. Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη 
που αναφέρει όχι μόνο την παρουσία αυξημένων 
αυτοαντισωμάτων μετά από ήπια ή ασυμπτωμα-
τική λοίμωξη, αλλά και την παραμονή τους με την 
πάροδο του χρόνου. «Τα ευρήματα αυτά βοηθούν 
να εξηγήσουμε τι κάνει την COVID-19 μια ιδιαί-
τερα μοναδική ασθένεια» δήλωσε η Δρ. Justyna 
Fert-Bober, ερευνήτρια στο Τμήμα Καρδιολογί-
ας του Smidt Heart Institute και συγγραφέας της 
μελέτης. «Αυτά τα μοτίβα ανοσολογικής απορ-
ρύθμισης θα μπορούσαν να αποτελούν τη βάση 
των διαφορετικών τύπων επίμονων συμπτωμά-
των που βλέπουμε σε άτομα που αναπτύσσουν 
τη κατάσταση που τώρα αναφέρεται ως μακρά 
COVID». Για τη διεξαγωγή της έρευνας η ερευ-
νητική ομάδα του Cedars-Sinai προσέλκυσε 177 

άτομα με επιβεβαιωμένα στοιχεία προηγούμε-
νης λοίμωξης από SARS-CoV-2.

Συνέκριναν δείγματα αίματος από αυτά τα 
άτομα με δείγματα που ελήφθησαν από υγιή άτο-
μα πριν από την πανδημία. Όλα τα άτομα με επι-
βεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2  είχαν αυξη-
μένα επίπεδα αυτοαντισωμάτων. Ορισμένα από 
αυτά έχουν επίσης βρεθεί σε άτομα με αυτοάνο-
σα νοσήματα όπως  ο συστημικός ερυθηματώδης 
λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. «Εντοπίσα-
με αυτοαντισώματα που συνήθως συνδέονται με 
χρόνιες λοιμώξεις και τραυματισμούς συγκεκρι-
μένων οργάνων και ιστών όπως οι αρθρώσεις, 
το δέρμα και το νευρικό σύστημα» συμπλήρωσε 
η Susan Cheng MD, MPH, MMSc, Διευθύντρια του 
Ινστιτούτου ερευνών για την υγιή γήρανση στο 
Τμήμα Καρδιολογίας του Smidt Heart Institute 

και συγγραφέας της μελέτης. Ορισμένα από τα 
αυτοαντισώματα έχουν συνδεθεί με αυτοάνοσα 
νοσήματα που συνήθως προσβάλλουν τις γυναί-
κες συχνότερα από τους άνδρες. Στη μελέτη αυτή 
όμως οι άνδρες είχαν μεγαλύτερο αριθμό αυξη-
μένων αυτοαντισωμάτων από ό,τι οι γυναίκες. 
«Από τη μία πλευρά αυτό το εύρημα είναι παρά-
δοξο δεδομένου ότι οι αυτοάνοσες παθήσεις είναι 
συνήθως πιο συχνές στις γυναίκες», δήλωσε ο 
Fert-Bober. «Από την άλλη πλευρά είναι επίσης 
κάπως αναμενόμενο δεδομένων όλων όσων γνω-
ρίζουμε ότι οι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι στις πιο 
σοβαρές μορφές της COVID-19», συμπλήρωσε ο 
ίδιος. Οι ερευνητές αποφάσισαν τη συνέχιση της 
έρευνας προκειμένου να αναζητηθούν οι τύποι 
αυτοαντισωμάτων που μπορεί να υπάρχουν σε 
άτομα με μακρά COVID, ωστόσο επειδή η μελέ-
τη έγινε πριν την έλευση των εμβολίων οι ερευ-
νητές θα εξετάσουν αν τα αυτοαντισώματα δημι-
ουργούνται ομοίως σε άτομα με επαναλαμβανό-
μενες λοιμώξεις.

O KΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ

Κορωνοϊός: Ήπια νόσηση και ασυμπτωματικοί;
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Το φάρμακο Paxlovid
Με την παραλλαγή Όμικρον να κυρι-
αρχεί πλέον σε όλο τον κόσμο, προ-
καλώντας «έκρηξη» κρουσμάτων σε 
καθημερινή βάση σε πολλές χώρες, 
ο διεθύνων σύμβουλος της Pfizer, 
Άλμπερτ Μπουρλά, με μία ελπιδοφό-
ρα ανάρτηση στο Twitter, ενημέρω-
σε πως το αντιικό φάρμακο Paxlovid 
για την αντιμετώπιση του κοροναϊού 
θα διατεθεί σε εκατομμύρια δόσεις 
στις ΗΠΑ μέχρι τον Οκτώβριο. Όπως 
έγραψε, η φαρμακευτική εταιρεία θα 
παράξει 10 εκατ. επιπλέον θεραπευτι-
κά σκευάσματα για τις ΗΠΑ. «Μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχουν διανεμη-
θεί 20 εκατ. φάρμακα, με περίπου 10 
εκατ. να έχουν δοθεί ως το τέλος Ιου-
νίου». «Με τη μετάλλαξη Όμικρον να 
εξαπλώνεται ταχύτατα, έχει σημασία 
να υπάρχει πρόσβαση σε θεραπεία, 
ενώ εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκο-
νται καθημερινά θετικοί στον κορο-
ναϊό», τόνισε ο Μπουρλά. Και προ-
σέθεσε: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 
φάρμακο Paxlovid μειώνει σημαντικά 
νοσηλείες και θανάτους, προστατεύο-
ντας από την Όμικρον, οπότε πιστεύ-
ουμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα νέο 
εργαλείο για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού. Είμαστε ικανοποιημένοι 
που συνεργαζόμαστε με την αμερικα-
νική κυβέρνηση, ώστε ο κόσμος να 
μπορεί να λάβει μια θεραπεία που θα 
παίξει ρόλο καταλύτη στην αντιμετώ-
πιση της νόσου», ανέφερε ο CEO της 
Pfizer. Με βάση επίσημα στοιχεία, το 
χάπι της Pfizer, Paxlovid, έχει μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα όταν λαμβά-
νεται στα πρώτα στάδια της νόσου, ανα-
κοίνωσε η ρυθμιστική αρχή φαρμά-
κων της Βρετανίας (MHRA), συνιστώ-
ντας τη χρήση του σκευάσματος εντός 
πέντε ημερών από την εμφάνιση των 
συμπτωμάτων. Η Pfizer ανακοίνωσε 
αυτό τον μήνα ότι το Paxlovid έδειξε 
αποτελεσματικότητα 90% στην πρό-
ληψη των νοσηλειών και των θανά-
των ασθενών που ανήκουν σε ομά-
δες υψηλού κινδύνου και πρόσφατα 
εργαστηριακά δεδομένα δείχνουν ότι 
το φάρμακο διατηρεί την αποτελεσμα-
τικότητά του απέναντι στην υψηλής 
μεταδοτικότητας παραλλαγή Όμικρον.

Μια εφάπαξ 
δόση 10 μg του 
εμβολίου samRNA 
που χορηγήθη-
κε τουλάχιστον 22 
εβδομάδες μετά από 
δύο δόσεις του εμβολίου 
AstraZeneca είχε ως αποτέλεσμα:

- Νέες αποκρίσεις CD8+ Τ-κυτ-
τάρων σε ένα ευρύ σύνολο επιτό-
πων χωρίς ακίδα, συμπεριλαμβα-
νομένων πολλών επικυρωμένων 
στόχων Τ-κυττάρων σε άτομα που 
βρίσκονται στην ανάρρωση, αποδει-
κνύοντας τη δυνατότητα για ανθεκτι-
κή ανοσία.- Μια ώθηση σε προϋπάρ-
χουσες αποκρίσεις των Τ-λεμφοκυτ-
τάρων σε επιτόπους της ακίδας S που 
πιστεύεται ότι λειτουργεί προσθετι-
κά στην κλινική προστασία που βασί-
ζεται σε αντισώματα που παρέχεται 
από εμβόλια που στοχεύουν στην S.

- Ευρεία και 
ισχυρά εξουδε-
τερωτικά αντισώ-

ματα κατά της S, σε 
επίπεδα που συνά-

δουν με δημοσιευμέ-
να δεδομένα από υψηλό-

τερες δόσεις εμβολίων mRNA πρώ-
της γενιάς.

Στόχος η διευρυμένη ανοσία
Σύμφωνα με τον Άντριου Άλεν πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της 
Gritstone «όπως είδαμε με την παραλ-
λαγή Omicron, οι πρωτεΐνες της ακί-
δας S μεταλλάσσονται με υψηλό ρυθ-
μό, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. 
Σχεδιάσαμε λοιπόν ένα νέο εμβό-
λιο για την πρόληψη της COVID-19 
για να προωθήσουν μια διευρυμένη 
ανοσία. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει 

τη δημιουργία μιας δυνητικής κατά-
στασης ανοσίας που μπορεί να προ-
σφέρει πιο ισχυρή κλινική προστα-
σία ενάντια στις τρέχουσες και μελλο-
ντικές παραλλαγές του SARS-CoV-2 
και ένα πρώτο βήμα προς την ανά-
πτυξη ενός εμβολίου για τον παν-
κορωνοϊό». 

«Είναι όλο και πιο προφανές ότι 
η εστίαση στην ανοσία των Τ-κυτ-
τάρων είναι ένας σημαντικός τρό-
πος για τη δημιουργία ισχυρής και 
ανθεκτικής ανοσίας που μπορεί να 
αποτρέψει μελλοντικές παραλλαγές 
του κορωνοϊού SARS-CoV-2 από το 
να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια, 
νοσηλεία και θάνατο», σχολιάζει ο 
καθηγητής Άντριου Ουστιανοφσκι, 
Σύμβουλος Λοιμωδών Νοσημάτων 
και Τροπικής Ιατρικής στο Πανεπι-
στήμιο του Μάντσεστερ και επικεφα-
λής της μελέτης. 

Και συμπληρώνει ότι «γνωρίζου-
με ότι η ανοσολογική απόκριση των 
εμβολίων πρώτης γενιάς μπορεί να 
εξασθενήσει, ιδιαίτερα στους ηλικι-
ωμένους.

Σε συνδυασμό με την επικράτη-
ση των αναδυόμενων παραλλαγών, 
υπάρχει σαφής ανάγκη για συνεχή 
επαγρύπνηση για να κρατηθεί μακριά 
η COVID-19. Πιστεύουμε ότι αυτό το 
εμβόλιο, ως αναμνηστική δόση, θα 
προκαλέσει ισχυρές, ανθεκτικές και 
ευρείες ανοσολογικές αποκρίσεις, οι 
οποίες μπορεί να είναι καίριας σημα-
σίας για τη διατήρηση της προστασί-
ας του ευάλωτου ηλικιωμένου πληθυ-
σμού που κινδυνεύει ιδιαίτερα από 
νοσηλεία και θάνατο».Η μελέτη επε-
κτείνεται τώρα σε 120 εθελοντές με 
στόχο να μπορέσει να ολοκληρωθεί 
το ταχύτερο δυνατόν και το νέο εμβό-
λιο να μπορέσει να εγκριθεί.

 

ΕΜΒΟΛΙΑ
Πόσες ενισχυτικές δόσεις θα 
χρειαστούμε τελικά;
ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΙ εμβολιασμοί είναι απαραίτητoι καθώς με 
την πάροδο του χρόνου μειώνεται ο αριθμός των αντισω-
μάτων στο αίμα. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για τα εμβόλια 
mRNA ίσχυε ο κανόνας ότι χρειάζονται ενίσχυση με τρίτη 
δόση σχεδόν ανά εξάμηνο. Η έξαρση όμως της νέας μετάλ-
λαξης Όμικρον κατέδειξε ότι έχει νόημα να γίνει ακόμη 
νωρίτερα η δόση booster, στους τρεις μήνες. Με την έλευ-
ση όμως του 2022 έκπληξη προκάλεσε σε όλους η έκκλη-
ση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ προς 
όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών να κάνουν ήδη από 
τώρα και την τέταρτη δόση.

Και στη Γερμανία κάποιοι έχουν λάβει ήδη τέταρτη 
δόση. Πρόκειται για ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες, 
διαβητικούς ή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα 
που απειλούνται περισσότερο από τον κορωνοϊό. Σε αντί-
στοιχες περιπτώσεις και στη Γερμανία οι γιατροί δίνουν 
το πράσινο φως για την τέταρτη δόση.

Μέχρι πότε θα εμβολιαζόμαστε;
Πολλοί διερωτώνται πόσο θα τραβήξει όλη αυτή η κατά-
σταση. Στο μέλλον πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα εμβολι-
αζόμαστε κάθε έξι μήνες κατά του κορωνοϊού, όπως συμ-
βαίνει και με το εμβόλιο της γρίπης; Οι ειδικοί δεν έχουν 
οριστική απάντηση. Πολλά στοιχεία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Πιθανώς τα εμβόλια θα πρέπει να προσαρμοστούν 
στο μέλλον στις νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού – όπως 
συμβαίνει και με την εποχική γρίπη.

Ήδη υπάρχουν πολλά νέα εμβόλια κατά του κορωνο-
ϊού στο στάδιο της ανάπτυξης, τα οποία λαμβάνουν υπό-
ψη μεταλλάξεις όπως η Δέλτα ή η Όμικρον. Καθοριστικής 
σημασίας επίσης είναι η πορεία της πανδημίας. Δεν είναι 
ακόμη ξεκάθαρο εάν θα έχει εξαφανιστεί μετά το τέταρ-
το ή το πέμπτο κύμα ή αν ο κορωνοϊός τελικά καταστεί 
ενδημικός, αν θα εμφανίζεται δηλαδή τακτικά σε ορισμέ-
νες περιοχές τις επόμενες δεκαετίες. Με το στοιχείο αυτό 
συνδέεται άμεσα και το ζήτημα της ανοσίας της αγέλης. 
Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό; Κι αν αυτό έχει ήδη συμβεί 
σε ορισμένα σημεία της Αφρικής, θα μπορούσε να συμβεί 
και στην Ευρώπη;

Αντισώματα και T-λεμφοκύτταρα
Για το ζήτημα της ανοσίας πάντως δεν πρέπει να εστιά-
ζουμε μόνο στα αντισώματα, σύμφωνα με μεγάλη μελέ-
τη ερευνητών από τη Μ. Βρετανία και τη Σιγκαπούρη, που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nature. Η έρευνα 
εστίασε σε 58 εργαζομένους νοσοκομείων, οι οποίοι αν 
και βρίσκονταν εκτεθειμένοι στην SARS-CoV-2, ωστό-
σο δεν νόσησαν, ούτε βγήκαν θετικοί σε τεστ PCR ή έλεγ-
χο αντισωμάτων.

Οι ερευνητές παρατηρήσαν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί, 
που εμφανίζονταν αρνητικοί αν και ήταν εκτεθειμένοι 
στον ιό, διέθεταν περισσότερα Τ-λεμφοκύτταρα σε σχέ-
ση με άλλη ομάδα εργαζομένων μειωμένου κινδύνου. Τα 
Τ-λεμφοκύτταρα στρέφονται ουσιαστικά κατά του συστή-
ματος αντιγραφής-μεταγραφής RTC, το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για την αντιγραφή του ιού. Παράλληλα στους 58 εργα-
ζόμενους εντοπίστηκε αυξημένη ποσότητα της πρωτεΐνης 
ΙFI27, η οποία σχετίζεται με πρώιμη λοίμωξη SARS-CoV-2. 
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ιός αποβλή-
θηκε σύντομα από τον οργανισμό τους, με τα T-λεμφοκύτ-
ταρα να αποτρέπουν νωρίς τη λοίμωξη.

Ωστόσο παραμένει ασαφές από πού προήλθε αυτή η 
ιδιαίτερα ισχυρή ανοσία των εν λόγω εργαζομένων: ίσως 
από προγενέστερη λοίμωξη από κάποιον άλλο κορωνο-
ϊό. Ωστόσο οι ερευνητές δεν συνιστούν εφησυχασμό ούτε 
έκθεση στον κορωνοϊό. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνε-
ται ασφαλής ή να υποθέτει ότι έχει ανοσία απέναντι στον 
κορωνοϊό επειδή εκτίθεται σε αυτόν. Εξίσου πιθανό είναι 
να μη έχει καν ανοσία. Τώρα αν θα πρέπει να ανανεώσου-
με ξανά το εμβόλιό μας τους επόμενους μήνες, θα φανεί 
μόνο όταν έρθει η ώρα!

ΟΙ ΣΧΕΔΟΝ 5,5 εκατομμύρια θάνατοι από την Covid-19 
σε όλο τον πλανήτη, που έχουν καταγραφεί επισήμως 
στη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, είναι ήδη ένας 
πολύ μεγάλος, ένας τρομακτικός αριθμός. Πολλά είναι 
τα στοιχεία και οι ενδείξεις, όμως, που συγκλίνουν στο 
συμπέρασμα ότι το πραγματικό κόστος σε ανθρώπινες 
ζωές είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθιστώντας την πανδη-
μία μια τραγωδία ιστορικών διαστάσεων. Σύμφωνα με τη 
βάση δεδομένων και τις εκτιμήσεις του The Economist, 
για του λόγου το αληθές, ο αριθμός των θανάτων που 
πρέπει να αποδοθούν στον ιό Sars-Cov-2 είναι σχεδόν 
τετραπλάσιος από τον επίσημο και υπολογίζεται σε 18,8 
εκατομμύρια! Μάλιστα, σύμφωνα με το βρετανικό περι-
οδικό, το περιθώριο σφάλματος στον υπολογισμό που 
τοποθετεί τον πραγματικό αριθμό ανάμεσα σε 11,8 και 
21,9 εκατομμύρια θανάτους ανέρχεται μόλις σε 5%!  
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πιο σωστή μεθοδολογία στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι η σύγκριση των θανά-
των σε κάποια περιοχή ή χώρα για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, ανεξαρτήτως αιτίας. Με άλλα λόγια, 
η αντιπαραβολή του αριθμού που θα αναμενόταν υπό 
κανονικές συνθήκες και αυτού που καταγράφεται στην 
διετία της Covid. 
Με τον τρόπο αυτό, 
μπορεί να υπολογι-
στεί ο «υπερβάλλων 
αριθμός των θανά-
των» – οι οποίοι, 
εμμέσως ή αμέσως, 
οφείλονται στον ιό. 
Όπως σημειώνει το 
ρεπορτάζ, αιτιολο-
γώντας την παρα-
πάνω μεθοδολο-
γία, η απάντηση που 
δίνεται στο ερώτη-
μα «πόσοι άνθρω-
ποι έχουν πεθάνει 
ως τώρα εξαιτίας της 
πανδημίας Covid-19» εξαρτάται «τόσο από τα διαθέσιμα 
στοιχεία όσο και από τον τρόπο που ορίζεται το εξαιτί-
ας». Και συνεχίζει: «Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πεθαί-
νουν έχοντας μολυνθεί με τον Sars-Cov-2 δεν έχουν ποτέ 
κάνει τεστ που να τους δείχνει θετικούς και δεν περιλαμ-
βάνονται στα επίσημα αρχεία. Αντιστρόφως, ορισμένοι 
θάνατοι που έχουν αποδοθεί στην Covid-19 είχαν άλλα 
νοσήματα τα οποία ενδέχεται να τους οδηγούσαν ούτως 
ή άλλως στο τέλος της ζωής τους στο ίδιο χρονικό διά-
στημα. Τι συμβαίνει, επίσης, με ανθρώπους οι οποίοι 
πέθαναν από αιτίες που μπορούν να προληφθούν ή να 
αντιμετωπιστούν στη διάρκεια της πανδημίας, επειδή τα 
νοσοκομεία είναι γεμάτα από ασθενείς με Covid και δεν 
μπορούσαν να τους παρέχουν νοσηλεία;». 

900% παραπάνω στην Αφρική, 700% 
στην Ασία!
Με βάση όλα τα παραπάνω, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
σκέψη ή ειδικές γνώσεις για να καταλάβει κανείς ότι οι 
χώρες και περιοχές όπου η απόκλιση ανάμεσα στα επί-
σημα στοιχεία και τον πραγματικό αριθμό των θανάτων 
είναι οι πιο φτωχές και υποβαθμισμένες. Κι αυτό απο-
τυπώνεται πλήρως στους πίνακες του Economist, που 
έχουν προκύψει με βάση το μαθηματικό του μοντέλο – 
αναδεικνύοντας άλλη μία πλευρά των παγκόσμιων ανι-
σοτήτων, πλάι στην πρόσβαση σε εμβόλια και την κατά-
σταση των συστημάτων υγείας. Όπως φαίνεται εκεί, 
λοιπόν, στην Ασία οι «υπερβάλλοντες θάνατοι» οδη-
γούν σε έναν αριθμό που είναι κατά 700% υψηλότερος 
σε σύγκριση με τον επίσημο των 1,262 εκατομμυρίων. 

Όσο για την Αφρική, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότε-
ρα, με την απόκλιση να φτάνει στο 900% σε σύγκριση 
με τους «μόλις» 228.500 θανάτους που έχουν ανακοι-
νωθεί επισήμως. Η διαφορά γίνεται αισθητή και στην 
Ευρώπη. Έτσι, ενώ για τους «27» της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται ότι είναι κατά 
30% υψηλότερος σε σύγκριση με τον επίσημο (όπως 
και στη Βόρειο Αμερική), όταν ο υπολογισμός γίνεται 
για όλες της χώρες της ηπείρου, τότε η απόκλιση εκτι-
νάσσεται στο 80%. Όσο για τη Ρωσία, που βρίσκεται στο 
«βαθύ κόκκινο» (σε αντίθεση με την Κίνα, όπου η εικόνα 
είναι σαφώς καλύτερη), αποκαλύπτεται μία ακόμη πλευ-
ρά της αναντιστοιχίας της πολιτικής του Κρεμλίνου και 
των διακηρύξεων του Βλαντιμίρ Πούτιν… 

Προειδοποιεί και ο ΠΟΥ
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Economist δεν αποτελεί εξαί-
ρεση. Κι αυτό διότι πολλοί είναι εκείνοι που συμφω-
νούν πως ο πραγματικός αριθμός των θανάτων εξαιτίας 
της Covid είναι αρκετά υψηλότερος από τον επίσημο. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για του λόγου το αλη-
θές, σχολιάζοντας τα στοιχεία του πρώτου έτους (2020), 

ανέφερε σε επίση-
μη ανακοίνωσή 
του πως αντί για 
τους 1.813.188 
θ α ν ά τ ο υ ς  π ο υ 
είχαν καταγρα-
φεί επισήμως σε 
όλο τον κόσμο ως 
τις 31 Δεκεμβρί-
ου, «ο συνολικός 
αριθμός των θανά-
των που πρέπει να 
αποδοθούν στην 
Covid-19 φτάνει 
τουλάχιστον στα 3 
εκατομμύρια». Από 
την πλευρά τους, οι 

Financial Times σημείωναν το εξής την 1η Νοεμβρί-
ου: «Ο αριθμός των επισήμως επιβεβαιωμένων θανά-
των παγκοσμίως ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια, αν και 
οι ειδικοί επισημαίνουν πως αυτός ο αριθμός πιθανό-
τατα να υποτιμά σημαντικά το πραγματικό κόστος της 
πανδημίας σε ανθρώπινες ζωές». 

Η γρίπη του 1918 θα σκότωνε 75 
εκατομμύρια!
Σύμφωνα με την Σόντρε Ούλβουντ Σόλσταντ, που ηγεί-
ται της ερευνητικής ομάδας του Economist, τα στοιχεία 
αυτά καθιστούν την Covid-19 την πιο θανατηφόρο παν-
δημία εδώ και ένα αιώνα. Ακόμη κι έτσι όμως, όπως 
τονίζει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με 
τη γρίπη του 1918. Εφαρμόζοντας, άλλωστε, το συγκε-
κριμένο μοντέλο σε εκείνη την εποχή και κάνοντας τις 
αναγκαίες αναπροσαρμογές και αναλογίες με βάση τον 
παγκόσμιο πληθυσμό και τις συνθήκες που επικρατού-
σαν, υπολογίζει ότι εάν η θανατηφόρα γρίπη είχε ξεσπά-
σει σήμερα θα είχε κοστίσει τη ζωή σε 75 εκατομμύ-
ρια ανθρώπους! Αντιστοίχως, οι επιδημίες γρίπης του 
1957, του 1968 και του 2009 θα κόστιζαν τη ζωή σε 
3,1, 2,2 και 0,4 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση, ανε-
ξαρτήτως της ακρίβειας των στοιχείων του Economist, 
δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει ότι το πραγμα-
τικό κόστος της Covid-19, όπως άλλωστε και κάθε μεγά-
λης τραγωδίας που έχει πλήξει την ανθρωπότητα, είναι 
πολύ μεγαλύτερο από το επίσημο. Ειδικά εάν προσθέ-
σουμε και την καταστροφή που προκαλείται σε άλλους 
τομείς, όπως στην οικονομία.

ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ECONOMIST

Οι πραγματικοί θάνατοι από την 
πανδημία είναι πολλοί περισσότεροι 
από τα επίσημα στοιχεία
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRITSTONE 
BIO, INC. - ΤΟ ΥΠΟ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ 

ΕΜΒΟΛΙΟ MRNA 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ε νθαρρυντικά είναι τα προκα-
ταρκτικά στοιχεία από την απο-
τελεσματικότητα ενός πολυ-

δύναμου εμβολίου ως αναμνηστική 
δόση έναντι του κορωνοϊού που βρί-
σκεται υπό κλινική δοκιμή στο Πανε-
πιστήμιο του Μάντσεστερ.  Σύμφω-
να με στοιχεία που έδωσε στη δημο-
σιότητα το βρετανικό πανεπιστήμιο, 
σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Μάντσεστερ και την 
αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας 
Gritstone bio, Inc., «κατά την προκα-
ταρκτική φάση της κλινικής μελέτης 
-που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 
2021- αποδεικνύεται ότι μια δόση 
του πολυδύναμου εμβολίου συμβάλ-
λει στην παραγωγή επαρκών ποσοτή-
των εξουδετερωτικών αντισωμάτων, 
όμοιων με αυτά των εμβολίων mRNA, 
αλλά με έως και 10 φορές μικρότε-
ρη δοσολογία στα πρώτα δέκα άτομα 
που χορηγήθηκε», αναφέρεται. Επί-
σης διαπιστώνεται ότι το πολυδύνα-
μο εμβόλιο (που δοκιμάζεται σε συνο-
λικά 20 άτομα 60 χρονών και άνω, 
σε καλή κατάσταση) που χορηγήθη-
κε ως ενισχυτική δόση μετά από δύο 
δόσεις εμβολίου της AstraZeneca έγι-
νε καλά ανεκτό και είχε καλό προφίλ 
ασφαλείας. 

Εμβόλιο mRNA δεύτερης 
γενιάς
Το υπό μελέτη πολυδύναμο εμβόλιο 
είναι ουσιαστικά ένα αυτοενισχυόμε-
νο εμβόλιο mRNA δεύτερης γενιάς 
(samRNA) το οποίο παρέχει αντιγό-
να τόσο από πρωτεΐνες της ακίδας S 
όσο και από πρωτεΐνες χωρίς ακίδα. 
Το εμβόλιο samRNA παρήγαγε επίσης 
ευρείες αποκρίσεις των CD8+ Τ-κυτ-
τάρων έναντι στόχων από διατηρημέ-
νες ιικές πρωτεΐνες SARS-CoV-2 και 
ενίσχυσε τα Τ-κύτταρα ειδικά έναντι 
της ακίδας S. 

Μια 
δόση του 

πολυδύναμου 
εμβολίου συμβάλλει 

στην παραγωγή 
επαρκών ποσοτήτων 
εξουδετερωτικών 

αντισωμάτων

ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ

Ενθαρρυντικά στοιχεία για 
το πολυδύναμο εμβόλιο

Η ΜΟΛΥΝΣΗ από τον SARS-CoV-2 μπορεί να προ-
καλέσει ανοσολογική απόκριση που διαρκεί πολύ 
πέρα από την αρχική μόλυνση και την ανάρρωση- 
ακόμα και σε άτομα που έχουν ήπια συμπτώματα 
ή και κανένα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημο-
σιεύθηκε στο Journal of Translational Medicine.  
Όταν οι άνθρωποι μολύνονται από έναν ιό ή άλλο 
παθογόνο παράγοντα, ο οργανισμός απελευθε-
ρώνει αντισώματα, που εμποδίζουν την είσοδο 
των εισβολέων στα κύτταρα του ξενιστή. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ωστόσο οι άνθρωποι παρά-
γουν αυτοαντισώματα τα οποία επιτίθενται στα 
ίδια τους τα κύτταρα και τους ιστούς με την πάρο-
δο του χρόνου.

Οι ερευνητές του Cedars-Sinai διαπίστωσαν 
πως τα άτομα με προηγούμενη λοίμωξη από τον 
SARS-CoV-2 έχουν μια μεγάλη ποικιλία αυτοα-
ντισωμάτων έως και έξι μήνες μετά την πλήρη 
ανάρρωσή τους. Πριν από αυτή τη μελέτη, οι ερευ-
νητές γνώριζαν ότι οι σοβαρές περιπτώσεις της 
COVID-19 μπορούν να καταπονήσουν το ανοσο-

ποιητικό σύστημα τόσο πολύ ώστε να παραχθούν 
αυτοαντισώματα. Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη 
που αναφέρει όχι μόνο την παρουσία αυξημένων 
αυτοαντισωμάτων μετά από ήπια ή ασυμπτωμα-
τική λοίμωξη, αλλά και την παραμονή τους με την 
πάροδο του χρόνου. «Τα ευρήματα αυτά βοηθούν 
να εξηγήσουμε τι κάνει την COVID-19 μια ιδιαί-
τερα μοναδική ασθένεια» δήλωσε η Δρ. Justyna 
Fert-Bober, ερευνήτρια στο Τμήμα Καρδιολογί-
ας του Smidt Heart Institute και συγγραφέας της 
μελέτης. «Αυτά τα μοτίβα ανοσολογικής απορ-
ρύθμισης θα μπορούσαν να αποτελούν τη βάση 
των διαφορετικών τύπων επίμονων συμπτωμά-
των που βλέπουμε σε άτομα που αναπτύσσουν 
τη κατάσταση που τώρα αναφέρεται ως μακρά 
COVID». Για τη διεξαγωγή της έρευνας η ερευ-
νητική ομάδα του Cedars-Sinai προσέλκυσε 177 

άτομα με επιβεβαιωμένα στοιχεία προηγούμε-
νης λοίμωξης από SARS-CoV-2.

Συνέκριναν δείγματα αίματος από αυτά τα 
άτομα με δείγματα που ελήφθησαν από υγιή άτο-
μα πριν από την πανδημία. Όλα τα άτομα με επι-
βεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2  είχαν αυξη-
μένα επίπεδα αυτοαντισωμάτων. Ορισμένα από 
αυτά έχουν επίσης βρεθεί σε άτομα με αυτοάνο-
σα νοσήματα όπως  ο συστημικός ερυθηματώδης 
λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. «Εντοπίσα-
με αυτοαντισώματα που συνήθως συνδέονται με 
χρόνιες λοιμώξεις και τραυματισμούς συγκεκρι-
μένων οργάνων και ιστών όπως οι αρθρώσεις, 
το δέρμα και το νευρικό σύστημα» συμπλήρωσε 
η Susan Cheng MD, MPH, MMSc, Διευθύντρια του 
Ινστιτούτου ερευνών για την υγιή γήρανση στο 
Τμήμα Καρδιολογίας του Smidt Heart Institute 

και συγγραφέας της μελέτης. Ορισμένα από τα 
αυτοαντισώματα έχουν συνδεθεί με αυτοάνοσα 
νοσήματα που συνήθως προσβάλλουν τις γυναί-
κες συχνότερα από τους άνδρες. Στη μελέτη αυτή 
όμως οι άνδρες είχαν μεγαλύτερο αριθμό αυξη-
μένων αυτοαντισωμάτων από ό,τι οι γυναίκες. 
«Από τη μία πλευρά αυτό το εύρημα είναι παρά-
δοξο δεδομένου ότι οι αυτοάνοσες παθήσεις είναι 
συνήθως πιο συχνές στις γυναίκες», δήλωσε ο 
Fert-Bober. «Από την άλλη πλευρά είναι επίσης 
κάπως αναμενόμενο δεδομένων όλων όσων γνω-
ρίζουμε ότι οι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι στις πιο 
σοβαρές μορφές της COVID-19», συμπλήρωσε ο 
ίδιος. Οι ερευνητές αποφάσισαν τη συνέχιση της 
έρευνας προκειμένου να αναζητηθούν οι τύποι 
αυτοαντισωμάτων που μπορεί να υπάρχουν σε 
άτομα με μακρά COVID, ωστόσο επειδή η μελέ-
τη έγινε πριν την έλευση των εμβολίων οι ερευ-
νητές θα εξετάσουν αν τα αυτοαντισώματα δημι-
ουργούνται ομοίως σε άτομα με επαναλαμβανό-
μενες λοιμώξεις.

O KΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ

Κορωνοϊός: Ήπια νόσηση και ασυμπτωματικοί;
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λισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 
στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 
1.000 στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ 
της συνταξιοδότησης και είναι γεννη-
μένες το 1966. Για να συνταξιοδοτη-
θούν πρέπει να έχουν συμπληρώ-
σει την απαιτούμενη ηλι-
κία που είναι τα 55 έτη.

7.  Γυναίκες 
που συμπλήρω-
σαν έως 31-12-
2011 τις 4.500 
ημέρες ασφά-
λισης συνο-
λικά, εκ των 
οποίων 3.600 
στα βαρέα και 
ανθυγιεινά και 
εξ αυτών 1.000 στα 
βαρέα τα τελευταία 17 
έτη προ της συνταξιοδότη-
σης και είναι γεννημένες το 1965. Η 
απαιτούμενη ηλικία είναι τα 56 έτη.

8. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 
31-12-2012 τις 4.500 ημέρες ασφά-
λισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 

στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 
1.000 στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ 
της συνταξιοδότησης και είναι γεννη-
μένες το 1964. Η απαιτούμενη ηλικία 
είναι τα 57 έτη.

9. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην 
ΟΑΕΕ γεννημένοι/-ες έως και 

τον 12/1959, με 35 έτη 
ασφάλισης έως και 

31-12-2011 και 
με 36 έτη ασφά-
λισης μέχρι τη 
συνταξιοδότη-
ση. Μπορούν 
να συνταξιο-
δοτηθούν αν 
συμπληρώνουν 

την απαιτούμενη 
ηλικία που είναι τα 

61 έτη και 3 μήνες.
10. Ασφαλισμένοι/-

ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημέ-
νοι/-ες έως και τον 12/1959, με 35 έτη 
ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 
37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιο-
δότηση. Απαιτούμενη ηλικία 61 ετών 
και 3 μηνών.

11. Ασφαλισμένοι που έχουν 
συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι 
την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτή-
ματος με πραγματικό ή πλασματικό χρό-
νο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της 
ηλικίας τους εντός του 2022.

Δημόσιος τομέας
Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να απο-
χωρήσουν από την εργασία με πλήρη 
σύνταξη είναι οι εξής:

1. Ασφαλισμένοι/-ες υπάλληλοι 
γεννημένοι/-ες το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-
2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνο-
λικά μέχρι και την 31-12-2018. Απαι-
τούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

2. Ασφαλισμένοι/-ες υπάλληλοι 
γεννημένοι/-ες το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-
2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνο-
λικά μέχρι και την 31-12-2019. Απαι-
τούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

3. Ασφαλισμένοι/-ες υπάλληλοι 
γεννημένοι/-ες το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-
2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνο-

Σ ε 19 ανέρχονται οι κατηγορίες 
ασφαλισμένων στον ιδιωτικό 
και στον δημόσιο τομέα οι οποί-

ες το τρέχον έτος έχουν τη δυνατότητα 
να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη. 
Πρόκειται για γεννημένους/-ες από το 
1958 έως το 1968, κυρίως μητέρες του 
ιδιωτικού τομέα, εργαζομένους/εργαζό-
μενες με καθεστώς βαρέων και ανθυγι-
εινών, ασφαλισμένους/-ες με 35ετία, 
καθώς και για δημοσίους υπαλλήλους 
που συμπλήρωσαν 25ετία τα έτη 2010-
2012. Ειδικότερα, για συνταξιοδότηση 
εφέτος με πλήρη σύνταξη (υπάρχουν και 
άλλες κατηγορίες που έχουν τη δυνα-
τότητα να συνταξιοδοτηθούν με μειω-
μένη) το δικαίωμα έχουν 11 κατηγο-
ρίες ασφαλισμένων που προέρχονται 
από το πρώην ΙΚΑ, τις ΔΕΚΟ, τις τρά-
πεζες και τον πρώην ΟΑΕΕ και 8 κατη-
γορίες ασφαλισμένων στον δημόσιο 
τομέα. Αυτοί μπορούν εντός του 2022 
να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης 
με πλήρη σύνταξη, με την προϋπόθε-
ση ότι έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαί-
ωμα συνταξιοδότησης και συμπληρώ-
νουν εφέτος το απαιτούμενο όριο ηλι-
κίας. Ειδικότερα, στον ιδιωτικό τομέα 
οι κατηγορίες που έχουν τη δυνατότη-
τα να αποχωρήσουν από την εργασία 
με πλήρη σύνταξη είναι οι εξής:

Ιδιωτικός τομέας
1. Γυναίκες-μητέρες ασφαλισμένες 

του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από 
τον 04/1960 έως και τον 12/1960, 
με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 
31-12-2011 και τέκνο γεννημένο από 
το 1993 και μετά μπορούν να συντα-
ξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την 
απαιτούμενη ηλικία που είναι 60 έτη 
και 9 μήνες.

2. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες έως και τον 
12/1960 με 10.500 ημέρες ασφάλισης 
έως και 31-12-2012 και με 11.100 ημέ-
ρες ασφάλισης μέχρι σήμερα μπορούν 
να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώ-
νουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι 
60 έτη και 11 μήνες.

3. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το 1966 
με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των 
οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα 
έως και 31-12-2010. Η απαιτούμενη 
ηλικία είναι τα 55 έτη.

4. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το πρώ-
το τρίμηνο του 1966 με 10.500 ένση-
μα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχι-
στον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-
2011. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 55 
έτη και 9 μήνες.

5. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το πρώ-
το εξάμηνο του 1965 με 10.500 ένση-
μα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχι-
στον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-
2012. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 56 
έτη και 6 μήνες.

6. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 
31-12-2010 τις 4.500 ημέρες ασφά-

Ποιοι αποχωρούν με πλήρη σύνταξη μέσα στο 2022
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λικά μέχρι και την 31-12-2019. Ααπαι-
τούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

4. Ασφαλισμένοι/-ες υπάλληλοι 
που είναι γεννημένοι/-ες έως και τον 
09/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012 
που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά 
μέχρι και την 31-12-2019. Ααπαιτού-
μενη ηλικία 60 ετών και 11 μηνών.

5. Ασφαλισμένοι/-ες υπάλληλοι 
γεννημένοι/-ες έως και τον 03/1958 
που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011. 
Απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 
μηνών.

6. Υπάλληλοι που έχουν συμπλη-
ρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υπο-
βολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος με 
πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και 
συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικί-
ας τους εντός του 2022.

7. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι 
γεννημένοι από τον 05/1964 έως και 
τον 12/1964 με 21 έτη το 2011. Απαι-
τούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.

8. Γονείς ανήλικων τέκνων δημό-
σιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 
που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 
25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεν-
νημένοι από τον 05/1964 έως και τον 
12/1964. Απαιτούμενη ηλικία 56 ετών 
και 9 μηνών.

H μεταβατική περίοδος
Επισημαίνεται ότι το 2022 εξέπνευσε 
η μεταβατική περίοδος όπου οι ασφα-
λισμένοι μπορούσαν να συνταξιοδο-
τηθούν με ευνοϊκότερους όρους πριν 
από την ηλικία των 62 και των 67 ετών. 
Από την 1/1/2022 υπάρχουν μόνο οι 
παρακάτω τρεις επιλογές:

1. Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλι-
κίας καθορίζονται στο 62ο έτος της 
ηλικίας με 40 έτη ή 12.000 ημέρες 
ασφάλισης.

2. Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικί-
ας καθορίζονται στο 67ο έτος με 15ετία 
ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης.

3. Για μειωμένη σύνταξη το όριο 
είναι 62 έτη με 4.500 ημέρες ασφά-
λισης.

ΜΕΓΆΛΗ ενημερωτική καμπάνια για την πρόληψη 
περιστατικών απάτης μέσω των υπηρεσιών ηλε-
κτρονικής τραπεζικής έχουν ξεκινήσει τα εγχώ-
ρια πιστωτικά ιδρύματα, καθώς τα σχετικά κρού-
σματα έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά το ξέσπα-
σμα της πανδημίας. Μέσω τηλεοπτικών, ραδιο-
φωνικών και διαδικτυακών banners, η Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) επιχειρεί να καταστήσει 
σαφές στους συνδρομητές e-banking και mobile 
banking ότι κάθε μήνυμα που λαμβάνουν μέσω 
SMS ή e-mail δεν προέρχεται κατ΄ ανάγκην από 
την τράπεζα συνεργασίας τους. Το ίδιο κάνει και 
κάθε τράπεζα ξεχωριστά μέσω της ιστοσελίδας της, 
e-mails και μηνυμάτων στις θυρίδες του e-banking 
των πελατών της. Το κεντρικό σύνθημα είναι «Μία 
παύση αρκεί». Δηλαδή ο παραλήπτης οποιουδή-

ποτε μηνύματος καλείται να το διαβάσει προσεκτι-
κά πριν κάνει οποιαδήποτε άλλη κίνηση, ώστε να 
βεβαιωθεί ότι προέρχεται από την τράπεζά του. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι η τελευταία δεν θα του ζητή-
σει ποτέ να γνωστοποιήσει τους κωδικούς πρόσβα-
σης στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες, ούτε προτρέ-
πει σε μετάβαση σε αυτές μέσω υπερ-συνδέσμων.

Όποιος λοιπόν λαμβάνει τέτοιου είδους μήνυ-
μα θα πρέπει άμεσα να τα διαγράφει και να μην 
κάνει κλικ σε οποιοδήποτε link. Αν θεωρεί ότι 
έχει κάνει κάποιο λάθος, καλείται άμεσα να επι-
κοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης του πιστω-
τικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται. Το ίδιο 
θα πρέπει να κάνει και αν δεν είναι σίγουρος για 
ένα μήνυμα. Ο εκπρόσωπος της τράπεζας θα επι-
βεβαιώσει τη γνησιότητά του. Η αλήθεια είναι ότι 

από το 2020 λόγω της μεγάλης αύξησης του αριθ-
μού των χρηστών e-banking, τα περιστατικά απά-
της κινούνται συνεχώς ανοδικά στον τομέα του 
e-banking. Αυτό οφείλεται πάντοτε στην άγνοια 
ή την απροσεξία του χρήστη, ο οποίος ανοίγει το 
δρόμο στους e-ληστές να προχωρήσουν στην κλο-
πή χρηματικών ποσών ή στη χρέωση καρτών του. 
Για το λόγο αυτό δεν δικαιούται καμία αποζημίω-
ση, λόγω της υπαιτιότητάς του.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν 
δημοσιοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Τράπεζας 
της Ελλάδος, στο εννεάμηνο του 2021 τα περιστα-
τικά απάτης μέσω e-banking αυξήθηκαν κατακό-
ρυφα. Ειδικότερα, η συνολική λεία έφτασε τα 40 
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση άνω 
του 500%.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Πώς αδειάζουν τις τραπεζικές μας καταθέσεις μέσω Ιντερνετ

Βγαίνουν 
με πλήρη σύνταξη 

μέσα στο 2022 κυρίως 
μητέρες ιδιωτικού τομέα, 
εργαζόμενοι με βαρέα και 
ανθυγιεινά, ασφαλισμένοι 

με 35ετία καθώς και 
δημόσιοι υπάλληλοι που 
συμπλήρωσαν 25ετία τα 

έτη 2010-2012
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Σε φιάσκο κατέληξε 
η τηλεκπαίδευση 

Τριπλή παράταση για επίδομα θέρμανσης
μεταβιβάσεις ακινήτων και κορωνοχρέη

 
Μέχρι τις 15 
Φεβρουαρίου οι 
αιτήσεις για το 
επίδομα θέρμανσης 
και μέχρι  και την 
28η Φεβρουαρίου 
η προθεσμία για 
την υπαγωγή στην 
ρύθμιση των χρεών 
της πανδημίας

ουργήθηκαν από τον Μάρτιο 2020 μέχρι 
τον Ιούλιο 2021». Σημειώνεται ότι η προθε-
σμία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στη 
ρύθμιση λήγει στις 26 Ιανουαρίου. Περίπου 
820.000 οφειλέτες της εφορίας, που έχουν 
χαρακτηριστεί πληγέντες (με βάση τους ΚΑΔ) 
από την πανδημία, θα πρέπει να ρυθμίσουν 
χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, έως 
τώρα λιγότεροι από 50.000 οφειλέτες έχουν 
υποβάλει αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να 
συνοδευτεί με καταβολή της πρώτης δόσης 
μέσα σε τρεις ημέρες από την αίτηση για 
ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμι-
σης καταβάλλονται έως την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα των επομένων μηνών. Οι οφει-
λέτες μπορούν να επιλέξουν αποπληρω-
μή σε έως 36 μηνιαίες δόσεις χωρίς τόκο, 
ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Το ελά-
χιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί 
να είναι κατώτερο από τα 30 ευρώ για ρυθ-
μίσεις οφειλών συνολικού ύψους- συμπερι-
λαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων- 
έως 1.000 ευρώ, ή κατώτερο από τα 50 ευρώ 
για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους- 
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυ-
ξήσεων- άνω των 1.000 ευρώ. Σε περίπτω-
ση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλ-
λεται μηνιαία προσαύξηση 5%

ΤΡΙΠΛΉ παράταση σε προθεσμίες που έλη-
γαν στο άμεσο διάστημα, με πρώτη εξ αυτών 
αυτή που αφορά το επίδομα θέρμανσης, ανα-
κοίνωσε το ΥΠΟΙΚ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομι-
κών, πέρα από το επίδομα θέρμανσης, τις 
επόμενες ημέρες έρχεται επίσης παράταση 
στην προθεσμία για τις μεταβιβάσεις ακι-
νήτων με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες, 
καθώς και για την υπαγωγή στην ρύθμιση 
των χρεών της πανδημίας.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επί-
σης ότι «με γνώμονα αυτή την προτεραιότη-
τα, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομι-
κών, παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 
2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης 
για την περίοδο 2021-2022».

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν θα είναι 
η μοναδική. Επίκειται, εντός των επόμενων 
ημερών, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβου-
λίας, με την οποία:

1ον. Δίνεται η δυνατότητα στους πολί-
τες που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής 
παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντά-
ξουν τα σχετικά συμβολαιογραφικά συμβό-
λαια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, με βάση 
τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2021.

2ον. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγω-
γής στη ρύθμιση των 36 και των 72 δόσε-
ων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, μέχρι και την 28η 
Φεβρουαρίου 2022, αντί της 31ης Ιανουα-
ρίου, που ισχύει μέχρι σήμερα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης 
ότι «και οι δύο αυτές νομοθετικές ρυθμί-
σεις αποτελούν έμπρακτα μέτρα στήριξης 
και διευκόλυνσης των πολιτών. Παρά την 
πανδημία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
έχουν δημιουργηθεί, η Κυβέρνηση συνεχί-
ζει να έχει ως άμεση προτεραιότητα - και να 
το επιβεβαιώνει με πράξεις - τη μείωση των 
φόρων και τη στήριξη και τη διευκόλυνση 
των πολιτών».

Να σημειωθεί τέλος, ότι αναφορικά με 
τη ρύθμιση των 36- 72 δόσεων, ο αρμόδιος 
υπουργός Οικονομικών είπε ότι «θα δώσουμε 
έναν μήνα παράταση για τα χρέη που δημι-

τος κακοκαιρίας Ελπίς, δηλώνει την αντίθεσή 
του σε αυτή την πρακτική και προτρέπει εκπαι-
δευτικούς και γονείς να απέχουν από αυτή τη 
διαδικασία. Η τηλεκπαίδευση ως μέσο διδα-
σκαλίας έχει αποδειχθεί στην πράξη ως ακα-
τάλληλη, ειδικά για τα παιδιά πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η ενεργοποίηση της για ένα διή-
μερο κακοκαιρίας είναι ανώφελη καθώς δεν θα 
προσφέρει τίποτα σε γνωστικό επίπεδο παρά 
μόνο μια επίφαση ενεργοποίησης του Υπουρ-
γείου Παιδείας για επικοινωνιακούς λόγους”.

Σκληρή ήταν η απά-
ντηση της Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας 
στο υπουργείο Παιδεί-
ας για το μπάχαλο στην 
τηλεκπαίδευση με αφορ-
μή την κακοκαιρία η 
οποία σημειώνει ότι αυτό 
δεν είναι εφικτό:

- όπου δεν διαθέ-
τουν τον τεχνολογικό εξο-
πλισμό στα σπίτια τους 
εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές όπου δεν έχουν δυνα-
τότητα πρόσβασης στον 
τεχνολογικό εξοπλισμό 
των σχολείων οι εκπαι-
δευτικοί

«Εγγυάται και καλύ-
πτει το ΥΠΑΙΘ την ασφα-
λή μετακίνησης;», ρωτά 

η ΔΟΕ, εκπαιδευτικών στους χώρους εργασί-
ας τους για να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως 
τα τμήματά τους;

Ακόμη περισσότερο, υπογραμμίζει τον παρα-
λογισμό που βιώνουν:

• γονείς που δεν έχουν δυνατότητα για «ειδι-
κή άδεια» και δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα 
παιδιά τους στο σπίτι για να συμμετέχουν στην 
τηλεκπαίδευση

• εκπαιδευτικοί γονείς που αναζητούν 2, 3, 
4 ή και παραπάνω μηχανήματα (υπολογιστές, 
ταμπλετ, κινητά), επαρκή σύνδεση στο δια-
δίκτυο, διαφορετικούς κατάλληλους χώρους, 
ώστε αυτοί και τα παιδιά τους να συμμετέχουν 
στην τηλεκπαίδευση

• πολίτες σε περιοχές όπου καταγράφονται 
λόγω κακοκαιρίας προβλήματα ηλεκτροδότη-
σης ή/και προβλήματα παροχής διαδικτύου.

Ενα μεγάλο ράπισμα δέχθηκε η κυβέρ-
νηση και ειδικότερα το υπουργείο Παι-
δείας, όπως αναμενόταν άλλωστε, με το 

ζήτημα της τηλεκπαίδευση, εν μέσω χιονιά. Το 
ζήτημα εξελίχθηκε σε μεγάλο φιάσκο αφού οι 
περισσότερες σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν 
τις ανάλογες υποδομές. 

Σκληρή ήταν η απάντηση της Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας στο υπουργείο Παιδεί-
ας για την τηλεκπαίδευση με αφορμή την κακο-
καιρία. Η ΔΟΕ καυτηριάζει τον αποκλειστι-
κά επικοινωνιακό σκοπό 
των ανακοινώσεων περί 
λειτουργίας της τηλεκπαί-
δευσης στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, σε όσα σχολεία δεν 
λειτουργούν.

Και δεν είναι λίγα τα 
παραδείγματα που φανε-
ρώνουν ότι η διαδικασία 
της τηλεκπαίδευσης άρχι-
σε με πολλά προβλήματα τα 
οποία δυσχεραίνουν ιδιαί-
τερα το έργο των εκπαιδευ-
τικών. Ειδικότερα ο πρόε-
δρος του συλλόγου δασκά-
λων και νηπιαγωγών της 
Βόνιτσας και εν ενεργεία 
δάσκαλος σε σχολείο ορει-
νού χωριού της περιοχής, 
δημοσίευσε φωτογραφία 
που αποδεικνύει ότι οι ταχύτητες του διαδικτύ-
ου στο σχολείο είναι πλύ χαμηλές και ουσια-
στικά ακατάλληλες για τηλεκπαίδευση. Τέτοιου 
είδους μηνύματα έρχονται- δυστυχώς- από όλη 
την Ελλάδα και όχι μόνο από τη Βονίτσα.

Στο μεταξύ σε σχολικό συγκρότημα της Αθή-
νας (73ο Δημοτικό και 49ο Νηπιαγωγείο) οι 
γονείς έφτασαν στο σημείο να κηρύξουν οι ίδιοι 
αποχή από την τηλεκπαίδευση λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι οι ενεργοποίησή για ένα διήμε-
ρο εξυπηρετεί μόνο επικοινωνιακές ανάγκες 
του Υπουργείου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 73ου 
Δημοτικού Αθηνών σε συνέχεια των ανακοι-
νώσεων του Υπουργείου Υγείας για διεξαγωγή 
μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης το διήμερο 
μη λειτουργίας των σχολείων λόγω του κύμα-

Σκληρή ήταν η 
απάντηση της 
Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας στο 
υπουργείο Παιδείας 
κάνοντας λόγο 
για αποκλειστικά 
επικοινωνιακού 
σκοπού ανακοινώσεις 
περί λειτουργίας της 
τηλεκπαίδευσης
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Ε πιστήμονες στις ΗΠΑ 
ανακοίνωσαν ότι για 
πρώτη  φορά  σ τον 

κόσμο μεταμόσχευσαν με επι-
τυχία δύο νεφρούς γενετικά 
τροποποιημένου χοίρου σε 
άνθρωπο που ήταν εγκεφα-
λικά νεκρός. Η μεταμόσχευ-
ση οργάνων ζώων σε ανθρώ-
πους -γνωστή ως ξενομεταμό-
σχευση- υπόσχεται να αυξήσει 
τον αριθμό των διαθέσιμων 
οργάνων και έτσι να αποτρέ-
ψει χιλιάδες θανάτους μεταξύ 
ανθρώπων που περιμένουν σε 
λίστες αναμονής.

Η ερευνητική ομάδα πίσω 
από το νέο πείραμα, με επικε-
φαλής την καθηγήτρια Τζέιμι 
Λοκ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Αλαμπά-
μα, αναφέρει στο American 
Journal of Transplantation ότι 
τα μοσχεύματα νεφρών φίλ-
τραραν το αίμα, παρήγαγαν 
ούρα και δεν απορρίφθηκαν 
τις πρώτες 77 ώρες μετά την 
επέμβαση. Ο χοίρος από τον 
οποίο προήλθαν οι νεφροί 
είχαν τροποποιηθεί γενετικά 
με τη διαγραφή ορισμένων τεσ-
σάρων γονιδίων του ζώου και 
την προσθήκη δέκα ανθρώπι-
νων γονιδίων ώστε τα όργα-
να να μην απορρίπτονται από 
το ανθρώπινο ανοσοποιητι-
κό σύστημα. Οι πρώτες προ-
σπάθειες γενετικής τροποποί-
ησης των χοίρων, προκειμέ-
νου να μειωθεί η πιθανότη-
τα απόρριψης των οργάνων, 
άρχισαν στις αρχές τη δεκαε-
τία του 2000.

Για «επαναστατική στιγμή 
στην ιστορία της ιατρικής», 
έκανε λόγο η δρ Λοκ, διευ-
θύντρια του Ολοκληρωμένου 
Ινστιτούτου Μεταμόσχευσης 
του Τμήματος Χειρουργικής 
του Πανεπιστημίου της Αλα-
μπάμα, το πρωτοπόρο στις 
μεταμοσχεύσεις στις ΗΠΑ και 

διεθνώς. «Η νέα μελέτη παρέ-
χει πρόσθετες γνώσεις που δεν 
θα μπορούσαν να υπάρξουν 
με ζωικά μοντέλα και μας φέρ-
νει πιο κοντά σε ένα μέλλον, 
στο οποίο η προσφορά οργά-
νων θα καλύπτει την τρομακτι-
κή ζήτηση» πρόσθεσε. Μέχρι 
σήμερα, νεφροί από γενετι-
κά τροποποιημένους χοίρους 
είχαν μεταμοσχευθεί πειρα-
ματικά μόνο σε άλλα πρωτεύ-
οντα. Η ιατρική ομάδα ανακοί-
νωσε ότι η πειραματική μετα-
μόσχευση πληρούσε όλες τις 
προδιαγραφές για να θεωρη-
θεί κλινική δοκιμή φάσης 1. 

Η γενετική τροποποίηση του 
χοίρου πραγματοποιήθηκε από 
την εταιρεία Revivicor, θυγα-
τρική της United Therapeutics 
Corp. Λήπτης ήταν ο 57χρονος 
Τζιμ Πάρσονς, ο οποίος υπήρ-
ξε υποψήφιος δωρητής οργά-
νων όσο ζούσε, αλλά τα όργα-
νά του δεν ήταν κατάλληλα για 
δωρεά. Η οικογένειά του έδω-
σε την άδεια να διατηρηθεί το 
εγκεφαλικά νεκρό σώμα του σε 
μηχανική υποστήριξη, προκει-
μένου να γίνει η δοκιμαστική 
μεταμόσχευση των νεφρών 
του χοίρου, μετά την αφαίρε-
ση των δικών του οργάνων.

Η διάρκεια ζωής των χοί-
ρων είναι συνήθως τα 30 έτη, 
ενώ έχουν όργανα παρόμοιου 
μεγέθους με τα ανθρώπινα. 
Χρειάζονται πάντως πρόσθε-
τες έρευνες και δοκιμές προ-
τού η ξενομεταμόσχευση αξι-
οποιηθεί για να αντιμετωπι-
στεί η τωρινή έλλειψη οργά-
νων. Μένει να διαπιστωθεί 
αν οι νεφροί χοίρου παραμέ-
νουν ανεκτοί στο περιβάλλον 
του ανθρώπινου οργανισμού 
–μεταξύ άλλων προβλημάτων, 
οι χοίροι έχουν χαμηλότερη 
αρτηριακή πίεση σε σχέση με 
τους ανθρώπους.

Λόγω του ότι το πείραμα 
τερματίστηκε μετά από περί-
που τρεις μέρες, οι ερευνητές 
δεν μπορούν επίσης να είναι 
βέβαιοι κατά πόσο σε μεγα-
λύτερο βάθος χρόνου – εβδο-
μάδων ή μηνών – θα υπήρ-
χε απόρριψη των ζωικών 
νεφρών.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε 
όλο τον κόσμο πάσχουν από 
σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια 
και χρειάζονται μεταμόσχευ-
ση, καθώς για πολλούς η αιμο-
κάθαρση αποτελεί προσωρι-
νή λύση. Όμως η αναμονή 
στη λίστα των μεταμοσχεύσε-
ων μπορεί να είναι από πέντε 
έως δέκα χρόνια, με συνέπεια 
αρκετοί νεφροπαθείς (το 5% 
έως 15% ετησίως) να πεθαί-
νουν στο μεταξύ.

Η έως τώρα εμπειρία των 
μεταμοσχεύσεων έχει δείξει ότι 
οι λήπτες νεφρού ζουν περισ-
σότερα χρόνια και έχουν καλύ-
τερη ποιότητα ζωής από εκεί-
νους σε αιμοκάθαρση (μόνο 
το 35% των τελευταίων έχουν 
οκταετή επιβίωση). Από την 
άλλη, ένα μόσχευμα νεφρού 
δουλεύει καλά στο 95% των 
περιπτώσεων, θεραπεύοντας 
έτσι τη νεφρική νόσο τελικού 
σταδίου.

ΓΙΓΆΝΤΙΟΣ πλανήτης σαν τον Δία που βρίσκεται 5.500 έτη 
φωτός από τη Γη φαίνεται ότι συνοδεύεται από ένα αντίστοι-
χα γιγάντιο φεγγάρι, ανακοίνωσε διεθνής ομάδα αστρονό-
μων. Είναι μόλις η δεύτερη ανακάλυψη εξωδορυφόρου και 
οι αστρονόμοι εκτιμούν πλέον ότι πολλοί πλανήτες εκτός του 
Ηλιακού Συστήματος διαθέτουν φεγγάρια όπως η Σελήνη.

Όπως αναφέρει η ερευνητική ομάδα στο Nature 
Astronomy, ο υποψήφιος εξωδορυφόρος έχει μέγεθος 
2,6 φορές μεγαλύτερο από τη Γη. Κινείται σε τροχιά γύρω 
από τον αέριο γιγάντιο εξωπλανήτη Kepler-1708 b, ο οποίος 
έχει περίπου το μέγεθος του Δία και βρίσκεται στην κατεύ-
θυνση των αστερισμών του Κύκνου και της Λύρας.

«Οι αστρονόμοι έχουν βρει περισσότερους από 10.000 
υποψήφιους εξωπλανήτες μέχρι στιγμής, όμως οι εξωδορυ-
φόροι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθούν. Αποτελούν έτσι 
terra incognita», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κίπινγκ του Πανεπιστη-
μίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, επικεφαλής της μελέτης.

Οι εξωδορυφόροι είναι πολύ μικροί και πολύ μακρινοί 
για να γίνουν ορατοί. Το νέο υποψήφιο αντικείμενο ανι-
χνεύθηκε με ανάλυση παλαιότερων δεδομένων του δια-
στημικού τηλεσκοπίου Kepler, σχεδιασμένου να ανιχνεύ-
ει εξωπλανήτες με έμμεση τεχνική. Οι ερευνητές εκτιμούν 
ότι η πιθανότητα να μην πρόκειται για εξωδορυφόρο είναι 
μόνο 1%. Μέχρι σήμερα είχε ανακαλυφθεί μόνο ένας ακό-
μα εξωδορυφόρος, ο εξίσου τεράστιος Kepler-1625 b-i το 
2018, στο μέγεθος του Ποσειδώνα. Ακόμα και αυτή η πρώ-
τη ανακάλυψη έχει πάντως αμφισβητηθεί, με ορισμένους 
αστρονόμους, όπως ο καθηγητής Έρικ Άγκολ του Πανε-
πιστημίου της Ουάσινγκτον, να εκφράζουν επιφυλάξεις.

Οι συντάκτες της νέας μελέτης τόνισαν ότι η κατανόηση 
της προέλευσης τόσο μεγάλων φυσικών δορυφόρων απο-
τελεί θεωρητική πρόκληση. Μια θεωρία είναι ότι τα τερά-
στια εξωφεγγάρια έχουν κατά βάση αέρια σύνθεση και πιθα-
νώς ξεκίνησαν τη ζωή τους ως πλανήτες, προτού παγιδευ-
τούν στην τροχιά κάποιου ακόμη μεγαλύτερου πλανήτη και 
μετατραπούν έτσι σε δορυφόρο.

 
Οι αστρονόμοι πανηγυρίζουν 

για την ανακάλυψη του 
δεύτερου φεγγαριού εκτός του 

Ηλιακού Συστήματος

ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ Τέχνης Rubin θα επαναπατρίσει στο Νεπάλ 
δύο ξύλινα γλυπτά, που διαπιστώθηκε ότι είχαν εισαχθεί 
λαθραία στις ΗΠΑ, από θρησκευτικούς χώρους της ασια-
τικής χώρας, η οποία δεν έχει καν πρόξενο στην Αμερική!

Το πρώτο είναι το επάνω τμήμα μιας ξύλινης torana τορά-
νας του 17ου αιώνα, ή διακοσμητικής πύλης, από το συγκρό-
τημα ναών Yampi Mahavihara στο Πατάν, το οποίο ευρίσκε-
ται στην νότια κεντρική κοιλάδα του Κατμαντού. 

Το δεύτερο, ένα ξύλινο σκάλισμα του 14ου αιώνα, που 
εικονίζει γυναικείο πνεύμα, ή apsara / αψαρα, που έφερε 
γιρλάντα. Ήταν μέρος ενός διακοσμητικού παραθύρου στο 
μοναστήρι Itum Bahal στο Κατμαντού. 

Και τα δύο αντικείμενα είχαν αγοραστεί σε ιδιωτικές 

πωλήσεις. 
«Η ανταπόκριση και η συνεργασία με το Rubin συνέβα-

λαν θετικά στις εθνικές προσπάθειες του Νεπάλ για την ανά-
κτηση των χαμένων τεχνουργημάτων», σχολίασε ο Bishnu 
Prasad Gautam, ο εκτελών χρέη Γενικού Πρόξενου του Νεπάλ.

ΠΗΓΗ: Rubin Museum to Return Nepalese Relics Thought 
to Have Been Stolen - The two relics from the museum’s 
collection that are being returned to Nepal are believed to 
have been taken from religious sites by smugglers, New 
York Times,. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Γιώργος Λεκάκης
www.lekakis.com

Αμερικανικό Μουσείο επαναπατρίζει δυο λαθραία
εξαχθέντα έργα τέχνης, στο Νεπάλ!

ΕΛΠΊΔΑ ΓΊΑ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΊΑ ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Νεφροί χοίρου μεταμοσχεύτηκαν σε άνθρωπο

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ στρατός είναι έτοιμος να απαντήσει, στο πλαίσιο των 
εγγυήσεων, ενάντια σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωσε ο υπουργός 
Αμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ αναφερόμενος στην ίδρυση 
του Κυπροκουρδικού Συνδέσμου Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την 
Αγκυρα, πρόκειται για άνοιγμα γραφείων στην Κυπριακή Δημο-
κρατία των Κούρδων της Συρίας (PYD), τους οποίους θεωρεί παρα-
κλάδι του ΡΚΚ. Σε δηλώσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης στους αρχη-
γούς του τουρκικού στρατού, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι «η ελληνο-
κυπριακή διοίκηση επιδεικνύει μια στάση ανάλογη με το αίμα που 
έχει στα χέρια της από την ιστορία. Ολος ο κόσμος ας γνωρίζει ότι 
η εγγυήτρια δύναμη Τουρκία και ο τουρκικός στρατός ο οποίος βρί-
σκεται εκεί στο πλαίσιο των εγγυήσεων και οι δυνάμεις ασφαλεί-
ας της “τδβκ” δεν θα το επιτρέψουν ποτέ και είναι έτοιμοι να απα-
ντήσουν πλήρως ενάντια σε οποιαδήποτε ενέργεια. »Δεν πρέπει 
να μπουν σε μια τέτοια περιπέτεια, πρέπει από τώρα να δουν ότι οι 
συνέπειες θα είναι σοβαρές», κατέληξε ο Ακάρ.

Νέες απειλές από Ακάρ
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Θανατώνουν χιλιάδες 
πουλερικά λόγω γρίπης
ΠΕΡΊΠΟΥ 170.000 πουλερικά θα θανατω-
θούν μετά τον εντοπισμό από τις αρχές ενός 
πολύ μεταδοτικού στελέχους της γρίπης 
των πτηνών σε αγρόκτημα στην Ολλανδία, 
ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Γεωργίας 
της χώρας. Τα αγροκτήματα που βρίσκο-
νται κοντά στην φάρμα αυτή στην επαρχία 
Νορντ Όλαντ θα αποκλειστούν έως ότου 
γίνουν τεστ για το στέλεχος Η5Ν1 του ιού 
και να εξακριβωθεί αν αυτό έχει εξαπλω-
θεί, σύμφωνα με το υπουργείο. Παράλληλα 
κι άλλο ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών 
ανακοινώθηκε από το υπουργείο, αυτό σε 
αγρόκτημα στην νότια επαρχία Νορντ Μπρά-
μπαντ, αναφέρει το υπουργείο Γεωργίας σε 
ξεχωριστή ανακοίνωσή του. Περίπου 46.000 
κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής θα θανατω-
θούν εκεί, προσθέτει σε αυτήν. Εκατοντά-
δες χιλιάδες κοτόπουλα, πάπιες, γαλοπού-
λες και δεκάδες άγρια πτηνά έχουν θανα-
τωθεί στην Ολλανδία έπειτα από διάφορα 
ξεσπάσματα της νόσου το 2021.

Ο ΠΡΏΗΝ Πάπας Βενέδικτος ΊΣΤ, τον οποίο 
το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης του έγκυ-
ρου και ανεξάρτητου δικηγορικού γραφείου 
Westpfahl Spilker Wastl του Μονάχου κατ-
γγορεί ότι γνώριζε για κρούσματα παιδερα-
στίας ιερέων στην Αρχιεπισκοπή Μονάχου 
και Φράισινγκ από το 1945 μέχρι το 2019, 
παραδέχτηκε ότι το 1980 είχε παρευρεθεί 
σε συνάντηση στην οποία συζητήθηκε η 
δράση ιερέα που κατηγορείτο πως κακο-
ποιούσε ανηλίκους. Ο Βενέδικτος μέχρι 
τώρα αρνιόταν τις κατηγορίες, ωστόσο, τη 
Δευτέρα αναδίπλωσε. Ο ίδιος παραδέχτη-
κε ότι γνώριζε σε δήλωσή του στο Καθολι-
κό Πρακτορείο Ειδήσεων μέσω του ιδιωτι-
κού γραμματέα του Αρχιεπισκόπου Γκέοργκ 
Γκένσβαϊν, ο οποίος απέδωσε την άρνηση 
του Βενέδικτου στις κατηγορίες κάνοντας 
λόγο για λάθος που «δεν έγινε από κακό-
βουλη πρόθεση». Όπως είπε, ήταν το αποτέ-
λεσμα ενός λάθους στη συντακτική επεξερ-
γασία της δήλωσής του για το αποτέλεσμα 
της γερμανικής έρευνας. Λυπάται πολύ για 
αυτό και ζήτησε συγγνώμη, είπε ο Γκένσβα-
ϊν. Ο Βενέδικτος σχεδιάζει να εκδώσει μια 
λεπτομερή δήλωση αργότερα, είπε επίσης, 
προσθέτοντας ότι ζητάει κατανόηση καθώς 
η πλήρης αναθεώρηση της έκθεσης 1.900 
σελίδων χρειάζεται ακόμη χρόνο. Η μέχρι 
στιγμής ανάγνωση της έκθεσης, ανέφερε η 
δήλωση, τον γεμίζει «ντροπή και πόνο για 
τα βάσανα» που προκλήθηκαν στα θύματα.

Μπιλ Γκέιτς: Έρχονται πανδημίες πολύ χειρότερες από τον κορωνοϊό

ΟΙ ΚΟΥΡΔΙΚΈΣ δυνάμεις έστειλαν 
χθες ενισχύσεις και επέβαλαν απα-
γόρευση κυκλοφορίας στην επαρχία 
Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, 
μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων 
ημερών με τους τζιχαντιστές του Ισλα-
μικού Κράτους γύρω από μια φυλακή, 
όπου εξακολουθούν να κρατούνται εκα-
τοντάδες ανήλικοι, στη διάρκεια των 
οποίων έχουν σκοτωθεί περισσότεροι 
από 150 άνθρωποι.

“Για να εμποδίσουμε μέλη των τρο-
μοκρατικών πυρήνων να ξεφύγουν 
(…) η κουρδική διοίκηση της βορειο-
ανατολικής Συρίας ανακοίνωσε πλήρη 
απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χασά-
κα και τα περίχωρά της για επτά ημέ-

ρες από τις 24 Ιανουαρίου”, ανακοί-
νωσε χθες Κυριακή το βράδυ η τοπι-
κή κυβέρνηση.

Την Πέμπτη το βράδυ περισσότε-
ρα από εκατό μέλη του ΙΚ επιτέθηκαν 
εναντίον της φυλακής Γκουαϊράν, μία 
από τις μεγαλύτερες όπου κρατούνται 
τζιχαντιστές και η οποία φυλάσσεται 
από τις κουρδικές δυνάμεις.

Τουλάχιστον 70 κρατούμενοι σκο-
τώθηκαν από την επίθεση του ΙΚ στη 

φυλακή. Τζιχαντιστές πυροδότησαν τη 
βόμβα που είχαν τοποθετήσει σε αυτο-
κίνητο κοντά στην πύλη της φυλακής 
που βρίσκεται στην επαρχία Χασάκα, 
με αποτέλεσμα δεκάδες κρατούμενοι 
να δραπετεύσουν, σύμφωνα με αξι-
ωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες.

Οι SDF αρχικά ανακοίνωσαν 
ότι απέτρεψαν την απόδραση και ότι 
συνέλαβαν 89 αντάρτες, όμως αργό-
τερα παραδέχθηκαν ότι οι κρατούμε-

νοι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 
άλλες πτέρυγες της φυλακής. Σύμφωνα 
με νεότερο απολογισμό που ανακοίνω-
σε χθες το πρωί το Συριακό Παρατηρη-
τήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 154 
άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγ-
μής, εκ των οποίων 102 τζιχαντιστές, 
45 Κούρδοι μαχητές και επτά άμαχοι.

Η ένταση των μαχών μειώθηκε 
χθες Κυριακή το βράδυ και οι Συρι-
ακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) 
και ο διεθνής συνασπισμός υπό τις 
ΗΠΑ εδραίωσαν σήμερα τις θέσεις 
τους γύρω από τη φυλακή.

Οι SDF κατηγόρησαν τους μαχητές 
του ΙΚ ότι χρησιμοποιούν “σαν ανθρώ-
πινες ασπίδες” τους ανήλικους που εξα-

κολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή.
Η παρουσία των ανήλικων αυτών, 

που κρατούνταν σε ένα “κέντρο μετεκ-
παίδευσης” και πλέον είναι κλεισμένοι 
σε έναν κοιτώνα, δυσκολεύει το έργο 
των SDF που προσπαθούν να εισέλ-
θουν στη φυλακή, εξήγησαν οι Κούρ-
δοι σε ανακοίνωσή τους.

Οι ανήλικοι αυτοί είναι περίπου 
850 και κάποιοι είναι μόλις 12 ετών, 
κατήγγειλε η Unicef, η οποία ζήτησε 
να προστατευθούν και υπογράμμισε 
“τον κίνδυνο τα παιδιά να τραυματι-
στούν ή να στρατολογηθούν με τη βία” 
από το ΙΚ.Γύρω από τη φυλακή οι δρό-
μοι είναι άδειοι, ενώ Κούρδοι μαχη-
τές αναζητούν στην περιοχή δραπέτες.

Παραδέχθηκε ότι γνώριζε
για την πεδαιρεστία ο Πάπας

Διεθνή

ΈΥΆΛΩΤΆ συστήματα υγείας απειλούνται όχι μόνο από 
την επέλαση του κορωνοϊού, αλλά και από τις σαφώς 
δελεαστικές προτάσεις που δέχεται το προσωπικό τους 
από χώρες της Δύσης. Ο Καναδάς είναι μόνο μια από 
τις πολλές πλούσιες χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
των ΗΠΑ και της Βρετανίας που προχωρούν σε πολυ-
άριθμες προσλήψεις επαγγελματιών υγείας από τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο για να καλύψουν τα κενά που 
προκάλεσε στα συστήματα υγείας τους η πανδημία του 
κορωνοού. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεταβολές 
στα μοτίβα της διεθνούς μετανάστευσης και έχει εγεί-
ρει ηθικά ερωτήματα, καθώς καθιστά ακόμη πιο ευά-
λωτα τα συστήματα υγείας των φτωχότερων κρατών.

«Είναι βέβαιο ότι η διεθνής μετανάστευση έχει 

αυξηθεί», τονίζει στους Times ο Χάουαρντ Κάτον, επι-
κεφαλής του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Όμως 
προσθέτει ότι «ο υψηλός, πολύ υψηλός κίνδυνος είναι 
ότι οι νοσηλευτές στρατολογούνται από τις χώρες που 
έχουν τα μικρότερα περιθώρια απώλειας προσωπικού».

Περίπου 1.000 νοσηλευτές φτάνουν κάθε μήνα 
στις ΗΠΑ από αφρικανικά κράτη, τις Φιλιππίνες και 
την Καραϊβική, εκτιμά η Σίνεντ Κάρμπερι, πρόεδρος 
της Grady Peyton International, μιας εταιρείας διεθνούς 
εύρεσης προσωπικού. Αν και οι ΗΠΑ αποτελούν εδώ 
και χρόνια πόλο έλξης για νοσηλευτικό προσωπικό 
από το εξωτερικό, εξηγεί ότι η ζήτηση από τα αμερι-
κανικά νοσοκομεία έχει αγγίξει ρεκόρ δεκαετιών αυτό 
το διάστημα. Εκτιμάται ότι περίπου 10.000 νοσηλευ-

τές περιμένουν αυτή τη στιγμή ακρόαση σε αμερικανι-
κές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να απο-
κτήσουν την απαραίτητη βίζα, έχοντας ήδη βρει θέση 
εργασίας στη χώρα.

Από τα μέσα του 2020, ο αριθμός των νοσηλευ-
τών από όλο τον κόσμο που υποβάλλουν αίτηση για 
αναγνώριση της ειδικότητάς τους στις ΗΠΑ έχει εκτο-
ξευτεί, «φτάνοντας στη φετινή χρονιά, όταν και σημει-
ώθηκε ρεκόρ 30 ετών από άποψη αριθμών», σύμφω-
να με τον Τζέιμς Μπούτσαν του Health Foundation, 
μιας βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης με συμ-
βουλευτικό ρόλο στον ΠΟΥ αλλά και σε εθνικές κυβερ-
νήσεις αναφορικά με την κινητικότητα των επαγγελ-
ματιών υγείας.

Για «υστερία» και ψεύδη
κατηγορεί την Ευρώπη
το Κρεμλίνο για το
ουκρανικό ζήτημα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ  ΤΟ ΚΡΈΜΛΙΝΟ κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης μετά την ανακοίνωση των σχεδίων για ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ 
στην Ανατολική Ευρώπη και την απομάκρυνση των οικογενειών των διπλωματών από την πρε-
σβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία. «Οι εντάσεις εντείνονται με ανακοινώσεις και συγκεκριμένες ενέρ-
γειες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσι-
ογράφους σχετικά με την ανάπτυξη νέων δυνάμεων της Συμμαχίας στη Δυτική Ευρώπη. Κατήγ-
γειλε «υστερία» από την πλευρά της Ευρώπης, αφού οι ανακοινώσεις για υποτιθέμενη επικείμενη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Οι πληροφορί-
ες που βγαίνουν από τη Δύση είναι γεμάτες «υστερία» και «ψέματα», τόνισε. Στο μεταξύ, οι χώρες 
του ΝΑΤΟ έθεσαν τις δυνάμεις τους σε επιφυλακή και έστειλαν πλοία και μαχητικά αεροσκάφη για 
να ενισχύσουν την άμυνά τους στην ανατολική Ευρώπη απέναντι στις στρατιωτικές δραστηριότητες 
της Ρωσίας στα σύνορά της με την Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες η Συμμαχία. Η Ρωσία έχει αναπτύ-
ξει περισσότερους από 106.000 στρατιώτες κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία τους τελευταί-
ους μήνες, πυροδοτώντας φόβους για νέα εισβολή στη χώρα. Η χθεσινή δήλωση του ΝΑΤΟ ήρθε 
καθώς οι ΗΠΑ και η Βρετανία δήλωσαν ότι έχουν λάβει μέτρα για να απομακρύνουν από τη χώρα 
οικογένειες διπλωματών που εδρεύουν στο Κίεβο. «Χαιρετώ τους Συμμάχους που συνεισφέρουν 
πρόσθετες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ. 

Εκατόμβη νεκρών πέριξ της φυλακής ανηλίκων στη Χασάκα Συρίας 
Πάνω από 150 οι νεκροί μετά τις συγκρούσεις κουρδικών 
δυνάμεων και τζιχαντιστών του ισλαμικού Κράτους, γύρω 
από τη φυλακή όπου κρατούνται εκατοντάδες ανήλικοι
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Σ ε κινητοποίηση για συνεργα-
σία κάλεσε χθες τις χώρες ο 
επικεφαλής του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντα-
νόμ Γκεμπρεγέσους, προκειμένου να 
τερματιστεί η οξεία φάση της παν-
δημίας covid-19, λέγοντας ότι πλέ-
ον διαθέτουν όλα τα εργαλεία για να 
το πράξουν.

«Η πανδημία covid-19 εισέρχεται 
τώρα στο τρίτο έτος της και βρισκό-
μαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι», 
δήλωσε σε συνέντευξή του. Συμπλή-
ρωσε δε ότι «Πρέπει να εργαστούμε 
από κοινού για να τερματίσουμε την 
οξεία φάση της πανδημίας. Δεν μπο-
ρούμε να την αφήσουμε να συνεχίζε-
ται, κινούμενοι μεταξύ του πανικού 
και της αμέλειας».

Επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα, 
η Γερμανία έχει γίνει η μεγαλύτερη 
δωρήτρια του ΠΟΥ, χωρίς ωστόσο να 
δώσει άλλες λεπτομέρειες, ενώ ιστο-
ρικά οι ΗΠΑ συνεισέφεραν τα περισ-
σότερα χρήματα στον οργανισμό.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Ανά-
πτυξης της Γερμανίας Σβένια Σούλ-
τσε επεσήμανε ότι βασική προτεραιό-
τητα της Γερμανίας, η οποία ανέλαβε 
την προεδρία της G7, είναι να τελειώ-
σει η πανδημία σε παγκόσμιο επίπε-
δο και ζήτησε «μια ιδιαίτερα επιταχυ-
μένη, πραγματικά παγκόσμια εμβο-
λιαστική εκστρατεία» για να επιτευ-
χθεί αυτός ο στόχος.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο επικε-
φαλής ιατρικός σύμβουλος του προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν εξέφρασε αισι-
οδοξία ότι το κύμα της Όμικρον που 
προκάλεσε ρεκόρ σε λοιμώξεις και 
νοσηλείες θα κορυφωθεί σύντομα, 
αν και αυτή η μείωση δεν θα είναι 
ομοιόμορφη σε όλες τις ΗΠΑ.

«Τα πράγματα φαίνονται καλά», 
είπε ο Άντονι Φάουτσι, διευθυντής 
του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργι-
ών και Λοιμωδών Νοσημάτων, στην 
εκπομπή «This Week» του ABC. «Δεν 

θέλουμε να έχουμε υπερβολική αυτο-
πεποίθηση, αλλά φαίνονται σαν να 
πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυν-
ση αυτή τη στιγμή».

Οι μολύνσεις «αρχίζουν να μειώ-
νονται αρκετά απότομα» στις Βορει-
οανατολικές και Μεσοδυτικές ΗΠΑ, 
είπε ο Φάουτσι, σύμφωνα με την τρο-
χιά της παραλλαγής στη Νότια Αφρι-
κή και σε άλλα μέρη. Είπε ότι ανα-
μένει ότι οι πολιτείες στον Νότο και 

στη Δύση όπου τα κρούσματα εξα-
κολουθούν να αυξάνονται θα ακο-
λουθήσουν σύντομα την ίδια καθο-
δική πορεία, ανάλογα εν μέρει από 
τα ποσοστά εμβολιασμού.

«Πιστεύω ότι θα αρχίσετε να 
βλέπετε μια ύφεση σε ολόκληρη τη 
χώρα», είπε. «Μπορεί να υπάρχει λίγο 
περισσότερος πόνος και ταλαιπωρία 
με νοσηλεία σε εκείνες τις περιοχές 
της χώρας που δεν έχουν εμβολια-

στεί πλήρως ή δεν έχουν λάβει ανα-
μνηστικές δόσεις εμβολίου».

Ο Φάουτσι σκιαγράφησε δύο 
πιο μακροπρόθεσμα σενάρια για τον 
Covid-19 καθώς η πανδημία μπαίνει 
στο τρίτο έτος της. Το πρώτο είναι ότι 
ο Covid-19 γίνεται «λιγότερο λοιμο-
γόνος» και μπορεί να ελεγχθεί. «Δεν 
το εξαφανίζετε, αλλά πέφτει σε τόσο 
χαμηλό επίπεδο, που ουσιαστικά 
ενσωματώνεται στις γενικές λοιμώ-

ξεις του αναπνευστικού με τις οποίες 
έχουμε μάθει να ζούμε», είπε.

Το χειρότερο σενάριο είναι η 
εμφάνιση μιας ακόμα πιο επικίνδυ-
νης παραλλαγής, είπε. Είπε ότι αυτή 
η δυνατότητα είναι περισσότερος 
λόγος για τους ανθρώπους να εμβο-
λιαστούν και να λάβουν αναμνηστι-
κά εμβόλια και να καταστήσουν τις 
δοκιμές και την ιατρική θεραπεία 
ευρύτερα διαθέσιμες.

Διεθνή

ΝΈΑ αύξηση των θανάτων από την Covid-19 
κατέγραψε η Αυστραλία καθώς κορυφώνεται 
το ξέσπασμα της λίαν μεταδοτικής μετάλλα-
ξης Όμικρον στη χώρα.

Οι αυστραλιανές Αρχές προειδοποιούν 
ότι τα κρούσματα μπορεί να αυξηθούν με 
την επαναλειτουργία των σχολείων από την 
ερχόμενη εβδομάδα.

Η 13η μεγαλύτερη οικονομία του πλα-
νήτη – μια χώρα που κάποτε της έπλεκαν το 
εγκώμιο διεθνή ΜΜΕ για την αντίδρασή της 
στην υγειονομική κρίση - προσπαθεί τώρα να 
βρει την ισορροπία ανάμεσα στην επιστροφή 
σε μια νέα κανονικότητα μετά από δύο χρό-
νια περιοριστικών μέτρων και στη διαχεί-
ριση του υψηλότερου αριθμού κρουσμάτων 
και θανάτων από την έναρξη της πανδημίας 
εν μέσω μεγάλων ελλείψεων σε rapid test.

Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της παν-
δημίας αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο 
η Αυστραλία κατάφερε χάρις στο έγκαιρο 
κλείσιμο των συνόρων, τα παρατεταμένα 
lockdown και την εμβολιαστική εκστρατεία 

να συγκρατήσει σχετικά χαμηλά τον αριθ-
μό των θανάτων από την πανδημία (κάπου 
3.000) και χάραξε μια νέα στρατηγική «συμ-
βίωσης» με τον κορωνοϊό, μια αλλαγή που 
συνέπεσε με την εμφάνιση της Όμικρον, που 
οδήγησε στα ύψη τις μολύνσεις. Τα περισσό-
τερα από τα 1,5 εκατ. κρούσματα καταγράφη-
καν τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες και 
την Παρασκευή καταγράφηκαν 88 θάνατοι 
από την Covid-19 – νέο ημερήσιο ρεκόρ. Η 
έξαρση ήλθε να επιτείνει το πρόβλημα των 
ελλείψεων εργατικού δυναμικού – που σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις τις κυβέρνησης μπορεί 
να φθάσει και το 10% λόγω της απομόνω-
σης των μολυνθέντων και των αναρρωτικών 
αδειών των ασθενών.

Ελλείψει rapid test - που έχουν μπει και 
στο στόχαστρο κλεφτών - , έχουν αυξηθεί σε 

πολύ μεγάλο βαθμό οι ουρές έξω από μικρο-
βιολογικά εργαστήρια ατόμων που περιμέ-
νουν να υποβληθούν σε μοριακά τεστ PCR 
για να μπορούν να πηγαίνουν στις δουλειές 
τους, να επισκέπτονται συγγενείς σε γηρο-
κομεία κοκ. Ελλείψεις δεν παρατηρούνται 
αυτό το διάστημα στην Αυστραλία μόνον 
στα rapid test, αλλά και στο εργατικό δυνα-
μικό. Οι απουσίες εργαζομένων που νοσούν 
ή βρίσκονται σε καραντίνα επειδή ήλθαν σε 
επαφή με κρούσμα, γίνονται αισθητές ακόμη 
και σε μεγάλα σουπερμάρκετ που πασχίζουν 
να ανεφοδιάζουν τα ράφια τους με είδη πρώ-
της ανάγκης. Κι αυτό οφείλεται εν μέρει στη 
ραγδαία εξάπλωση της Όμικρον, αλλά και στις 
επτά ημέρες καραντίνας που υποχρεούνται 
να μπαίνουν οι στενές επαφές κρουσμάτων.

Προκειμένου να μην παραλύσει η χώρα, 

εξαιρούνται πλέον από τον κανόνα οι εργα-
ζόμενοι σε κρίσιμους τομείς, αρκεί να δια-
θέτουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ κορωνο-
ϊού, αλλά κάποιες βιομηχανίες - π.χ. επεξερ-
γασίας πουλερικών και κρεάτων - εξακολου-
θούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις 
εργατικού δυναμικού.

Η κυβέρνηση εναποθέτει πολλές από 
τις ελπίδες της σε μια κορύφωση σύντομα 
του κύματος της Όμικρον, που αξιωματού-
χοι Υγείας υπολογίζουν ότι θα συμβεί μέσα 
στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Η μείωση του 
αριθμού των εισαγωγών στα νοσοκομεία της 
Νέας Νότιας Ουαλίας δείχνουν ότι μπορεί 
να έχουν περάσει τα χειρότερα στην Πολι-
τεία αυτή, αν και οι επιστημονικοί σύμβου-
λοι επισημαίνουν τον κίνδυνο νέας αύξη-
σης των κρουσμάτων με την επιστροφή των 
μαθητών στα σχολεία την ερχόμενη εβδο-
μάδα, λόγος για τον οποίο «βομβαρδίζουν» 
συνεχώς τους Αυστραλούς με εκκλήσεις να 
κάνουν την τρίτη δόση των εμβολίων για 
την Covid-19.

Η Αυστραλία από χώρα-πρότυπο βυθίζεται στο... απόλυτο χάος της πανδημίας
Η επέλαση της Όμικρον στη χώρα προκαλεί τεράστιες ελλείψεις 
σε rapid test και πολλά προβλήματα στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες από τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού

Ο Φάουτσι 
ανέφερε δύο 
σενάρια για τον 
Covid-19 κα-
θώς η πανδη-
μία μπαίνει στο 
τρίτο έτος της 
με το δεύτερο 
να είναι πιο 
απαισιόδοξο

Αισιόδοξο μήνυμα από
Π.Ο.Υ. για τον κορωνοϊό

Σε συνεργασία κάλεσε τις χώρες
ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, 
προκειμένου να τερματιστεί η οξεία

φάση της πανδημίας covid-19
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Στον ΠΑΟΚ ο Σοάρες
ΠΈΤΑΞΈ για Θεσσαλονίκη ο Φιλίπε Σοάρες. 
Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε σε όλα με την Μορεϊ-
ρένσε για την απόκτηση του 22χρονου χαφ 
και αυτός αναχώρησε χθες από την Πορτογα-
λία για την Έλλάδα, όπου αναμενόταν χθες το 
βράδυ. Αφού περάσει τα ιατρικά και υπογρά-
ψει, θα τεθεί σταδιακά στη διάθεση του Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Ο Πορτογάλος άσος, που ανα-
μένεται να κοστίσει 2,5 εκατ. ευρώ, αποτελεί 
τη δεύτερη μεταγραφή με σφραγίδα του νέου 
τεχνικού διευθυντή του «Δικεφάλου του Βορ-
ρά», Ζοσέ Μπότο, μετά τον Ζοάν Σάστρε που 
πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ στο 
ντεμπούτο του. O Σοάρες, προϊόν των ακαδη-
μιών της Μπενφίκα, είχε φέτος 18 συμμετο-
χές και 1 ασίστ με την Μορεϊρένσε στην οποία 
αγωνιζόταν από το 2019.

Αναβλήθηκε το Αν. 
Καρδίτσας - ΠΑΟ

Κλείνει στη Γιούβε
ο Βλάχοβιτς

ΉΤΑΝ αναμενόμενο, έγινε πράξη… Για την ανα-
βολή της δεύτερης αναμέτρησης του ΠΑΟ με την 
Αναγέννηση, στην Καρδίτσα που ήταν προγραμ-
ματισμένη για σήμερα (25/01) ο λόγος! Με την 
ΈΠΟ να ενημερώνει χθες τις δύο ομάδες ότι η 
ρεβάνς του 4-0 του πρώτου μεταξύ τους αγώ-
να στην Λεωφόρο δεν θα διεξαχθεί τελικά και 
θα μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 
Ο λόγος φυσικά ήταν η αδυναμία της αποστο-
λής του «τριφυλλιού» να φτάσει στην Θεσσα-
λία και την πόλη της Καρδίτσας, λόγω της κακο-
καιρίας «Έλπίς» που έχει πλήξει όλη την χώρα 
και έκλεισε μεταξύ άλλων και την Έθνική Οδό.

ΘΈΜΑ χρόνου φαίνεται πως είναι η μετακίνη-
ση του Ντούσαν Βλάχοβιτς στη Γιουβέντους! 
Όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, οι 
άνθρωποι των «μπιανκονέρι» εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για να τα βρουν με όλες τις 
εμπλεκόμενες πλευρές και να μετακομίσει ο 
Σέρβος στράικερ στο Τορίνο. Σύμφωνα με το 
ίδιο δημοσίευμα, παρακάμπτεται και το τελευ-
ταίο εμπόδιο για να ολοκληρωθεί η μεταγρα-
φή-βόμβα, αφού οι ιθύνοντες της Φιορεντί-
να μοιάζουν έτοιμοι να αποδεχθούν την πρό-
ταση της Γιούβε, με τις διαπραγματεύσεις να 
έχουν «φουντώσει» τις τελευταίες ώρες. 
Όπως όλα δείχνουν, ο 21χρονος επιθετικός 
θα μετακομίσει από τώρα στους «μπιανκονέ-
ρι», που βγαίνουν κερδισμένοι στη μάχη με 
την Άρσεναλ για την υπογραφή του Βλάχοβιτς.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προχώρησε στην απόκτηση 
του Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος ανεβάζει στροφές και 
ετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη εμφάνισή του 
με την πράσινη φανέλα. 

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» είχαν ξεκινήσει 
τις διαδικασίες για να δηλωθεί ο Σέρβος γκαρντ 
στο ρόστερ της ομάδας για τις εγχώριες διοργανώ-
σεις προκειμένου να είναι διαθέσιμος για το ματς 
με τον Ηρακλή (24/1), το οποίο όμως αναβλήθη-
κε λόγω κακοκαιρίας. 

Έτσι, η πρεμιέρα του Γιόβιτς με τα «πράσινα» 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε στο παιχνίδι 
με την Μπασκόνια (28/1, 21:00) για την 23η αγω-
νιστική της Ευρωλίγκας, είτε στην αναμέτρηση με 
τον Άρη (30/1, 19:45) για τη 13η αγωνιστική της 
Stoiximan Basket League. 

Η παρουσία του και ο χρόνος συμμετοχής που 
θα λάβει σε αυτά τα παιχνίδια θα εξαρτηθούν από 
τις επόμενες προπονήσεις, αλλά και από την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι Μέικον και Σαντ-
Ρος, που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις τις προ-
ηγούμενες ημέρες.

Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ 
της Τραμπζονσπόρ 
επί της Γαλατάσα-
ραϊ με 2-1, την 
κρατά σε απόστα-
ση… ασφαλείας 
από τους διώκτες 
της,  ούσα στην 
κορυφή της Super 
Lig. Ο Τάσος Μπα-
κασέτας, μάλιστα, 
έβαλε το… ποδαράκι του σε αυτήν, ισο-
φαρίζοντας το παιχνίδι με ωραίο γκολ, 
στο 84ο λεπτό. Φτάνοντας παράλλη-
λα τα οκτώ τέρματα στο πρωτάθλημα! 

Όπως καταλαβαί-
νει κανείς, άπαντες 
στην Τραμπζον-
σπόρ… π ίνουν 
νερό στο όνομα 
του Μπακασέτα, 
κάτι που αποτυπώ-
θηκε μάλιστα και 
στο ποστάρισμα 
της ομάδας από την 
Τραπεζούντα στα 

social media της. Εκεί όπου ανήρτησε 
μια φωτογραφία του 28χρονου εξτρέμ 
ενώ έγραψε για λεζάντα σε… άπταιστα 
greeklish: «Σε αγαπάμε Μπάκα».

Αποθέωσε Μπακασέτα
η Τραμπζονσπόρ

T ην ώρα που η «Ελπίς» 
παγώνει την Ελλάδα, ήρθε 
ο Στέφανος Τσιτσιπάς να 

μας ζεστάνει. Ο Έλληνας τενίστας 
με μια τεράστια εμφάνιση κατάφε-
ρε να πάρει μια μεγάλη πρόκριση 
στους «8» του Αυστραλιανού Όπεν 
απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ και 

μάλιστα με ανατροπή.
Για να πάρει τη νίκη ο Στέφα-

νος χρειάστηκε ένα ματς 3 ωρών 
και 23 λεπτών φτάνοντας την επι-
κράτηση με 3-2 σετ ( 4-6, 6-4, 4-6, 
6-3, 6-4 ). Ο Τσιτσιπάς στον επό-
μενο γύρο θα τεθεί αντιμέτωπος 
με τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ. 

Αυτό που καθιστά ακόμη μεγα-
λύτερη την επιτυχία του Τσιτσιπά 
είναι το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω 
στα σετ από τον Αμερικανό με 2-1.. 
Σημείο «κλειδί» το γεγονός πως 
ο Έλληνας τενίστας ήταν αρκε-
τά συγκεντρωμένος στους σημα-
ντικούς πόντους που έγειραν το 

ματς στην πλευρά του. Το παιχνί-
δι ήταν ισορροπημένο σε όλη τη 
διάρκεια του, ωστόσο στο κρίσιμο 
τρίτο σετ ο Έλληνας τενίστας έκα-
νε το μπρέικ στο ένατο game και 
με ψυχραιμία υπερασπίζοντας στο 
δέκατο game το σερβίς του έφτα-
σε στην μεγάλη νίκη.

Επικίνδυνα 
παιχνίδια

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ απ’ όλα είναι το ενδεχόμε-
νο να εμπλακεί η χώρα μας σε μια περιπέτεια 
χωρίς να έχει εξασφαλίσει κανένα αντάλλαγ-
μα από την Ουάσινγκτον.
ΓΙ’ ΑΥΤΟ θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στά-
ση της όσον αφορά το καθεστώς των αμερι-
κάνικων βάσεων στην Ελλάδα και να απαιτή-
σει ανταλλάγματα προκειμένου να υπογράψει 
τη νέα αμυντική συμφωνία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

Σούπερ Τσιτσιπάς στα προημιτελικά

Σύντομα το 
ντεμπούτο
του Γιόβιτς

«ΚΑΥΤΗ» προμηνύεται η τελευταία εβδομάδα της 
χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στον Ολυμπι-
ακό, καθώς αναμένονται εξελίξεις με αποχωρή-
σεις αλλά και αποχωρήσεις από το «ερυθρόλευ-
κο» ρόστερ. Στην δεύτερη κατηγορία υπάρχει τις 
τελευταίες ημέρες κινητικότητα για δύο κεντρι-
κούς αμυντικούς των Πειραιωτών, τον Παπ Αμπού 
Σισέ και τον Ρούμπεν Σεμέδο. Στην Αγγλία υπήρ-
ξαν νέα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η 
Νιούκαστλ δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει 
άμεσα για την απόκτηση του Σενεγαλέζου στόπερ. 
Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές πως οι «καρακά-
ξες» θα καταθέσουν πρόταση κοντά στις 12 εκατ. 
λίρες (14 εκατ. ευρώ) για να κάνουν δικό τους 
τον διεθνή αμυντικό. Μένει να φανεί αν θα φτά-
σει επίσημη προσφορά από την αγγλική ομάδα 
στο φινάλε του Ιανουαρίου.

Φουντώνουν οι 
φήμες για Σισέ



τελευταία λέξη...

ΈΝΤΟΝΈΣ αντιδράσεις έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η 
απόφαση του υπουργείου Υγείας να βγάλει από τη λίστα εφημερι-
ών το Παίδων Πεντέλης για να λειτουργήσει ως mega εμβολιαστι-

κό κέντρο για παιδιά. Πέρα από τα εμφανή -δηλα-
δή το γεγονός ότι η Αττική μένει πλέον με δύο 

παιδιατρικά νοσοκομεία- δημιουργούνται πολ-
λά ερωτήματα για τον σκοπό που κρύβει αυτή η 
απόφαση της κυβέρνησης, κυρίως γιατί κρίνε-
ται ακατανόητη. Γιατροί του Παίδων Πεντέλης 
αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία του υπουργεί-

ου δεν έχει νόημα, γιατί αφενός υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη (την ώρα που άνοιξαν 

και τα σχολεία), αφετέρου ο εμβολι-
ασμός των παιδιών μπορεί να καλυ-
φθεί από άλλες δομές ή ακόμα και 
από το ίδιο το νοσοκομείο εφόσον 
γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις. 
Εν ολίγοις, το κλείσιμο των εφη-
μεριών δεν έχει σημεία λογικής.

ΟΎΤΈ το 60% των ταξιδιωτικών εισπράξεων του ενδεκαμήνου του 
2019 δεν καλύφθηκε την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς οι 
σχετικές επιδόσεις περιορίστηκαν στο 59%, παρά το υγειονομικό 
ρίσκο που ανέλαβε η κυβέρνηση να ανοίξει τον τουρισμό με όρους 
χαλαρότερους εκείνων που επέβαλαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες ή και άλλες ανταγωνίστριες αγορές. Συνολικά στο ενδεκάμη-
νο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν στα 
10,48 δισ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2020 (4,28 δισ. ευρώ), ωστόσο χάθηκαν πάνω από 7 δισ. ευρώ σε 
σχέση με το 2019, όταν στο ενδεκάμηνο καταγράφηκαν εισπράξεις 
17,88 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιω-
τών αυξήθηκαν κατά 96,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 144,6% 
σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας ωστό-
σο μόλις το 47% και το 59% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019.

Η ΑΠΡΟΘΎΜΊΑ του 90% των δικαιούχων να ρυθμίσουν σε 72 ή 36 
δόσεις τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, που ήταν να πληρωθούν 
ή δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής των κυβερνητι-
κών μέτρων κατά του κορωνοϊού, είναι εκ πρώτης όψεως περίεργη. 
Είναι η πρώτη φορά που μια πολυετής ρύθμιση υποχρεώσεων δεν 
τυχαίνει ευνοϊκής υποδοχής από τους ενδιαφερόμενους. Η ρύθμιση 
τεχνικά είναι καλή, καθώς ενοποιεί τις παγωμένες μέχρι 31.1.2021 
φορολογικές υποχρεώσεις με ήδη ρυθμισμένες του 2020 και του 
2021. Είναι άτοκη για τις 36 μηνιαίες δόσεις (3 χρόνια) και έντοκη 
με κάπως αλμυρό επιτόκιο για τις 72 δόσεις (6 χρόνια). Και όπως 
παγίως ισχύει για τις ρυθμίσεις της εφορίας, για να ισχύσουν πρέ-
πει να πληρωθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η 
ρύθμιση πρέπει να γίνει μέχρι 26 Ιανουαρίου. Τι φταίει, λοιπόν, που 
από 700.000 δικαιούχους μόνο 70.000 έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση;

«ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΟ κατόρθωμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», χαρακτή-
ρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος το 
γεγονός ότι «στο τέταρτο και το πέμπτο κύμα της πανδημίας, είμαστε 
δύο φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε απώλειες ανθρω-
πίνων ζωών». «Και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα του κάθε συμπολί-
τη μας», προσέθεσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. «Σε όλο τον 
πλανήτη έχουμε πανδημία, σε όλο τον πλανήτη χάθηκαν άνθρωποι, 
όταν όμως η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση κάποιος πρέ-
πει να φταίει. Και αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ποτέ δεν 

πίστεψε στο δημόσιο σύστημα υγείας και δεν ενίσχυσε 
το ΕΣΥ. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπήκε στη μάχη όπως 

έπρεπε, συμπολίτες μας με καθυστέρηση λαμβάνουν 
τη φροντίδα που χρειάζονται και διασωληνώνονται 
εκτός ΜΕΘ. Και φυσικά δεν φρόντισε η κυβέρνηση 
την πρωτοβάθμια υγεία όπως έπρεπε», σημείωσε 
ο Ν. Ηλιόπουλος. «Μπροστά σε όλη αυτή την υγει-
ονομική τραγωδία, με 500 απώλειες μέσα σε πέντε 
μέρες και για την οποία ένοχη είναι η ΝΔ, ακούμε 

την κα Γκάγκα να μας λέει ότι δεν πρέπει να 
ανησυχούμε για τους θανάτους" κατήγγει-

λε ο εκπρόσωπος Τύπου, υπογραμμίζο-
ντας ότι "μοναδική έγνοια της κυβέρνη-
σης είναι να συνεχίσει να κερδοσκοπεί 
ο ιδιωτικός τομέας».

Ενοχη η ΝΔ

ΣΈ ΔΈΊΝΗ οικονομική θέση βρίσκονται χιλιάδες ενοικιαστές σε όλη 
την Ελλάδα, καθότι οι τιμές ολοένα και αυξάνονται, την ώρα που 
παράγοντες της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι η συνολική κατάσταση 
θα γίνει ακόμη χειρότερη. Και μάλιστα εν μέσω μια ενεργειακής κρί-
σης, η οποία πλήττει νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 
όλη τη χώρα.  Άλλωστε ο υψηλός πληθωρισμός, που έχει δραμα-
τικές συνέπειες, οφείλεται και στη στέγαση. Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπήρξε ενίσχυση του δείκτη τιμών στη 
στέγαση 18,8% τον Δεκέμβριο 2021, κάτι το οποίο αποτυπώνει τις 
μεγάλες συνέπειες στην τσέπη των καταναλωτών. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η τελευταία έρευνα της Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα 
πρώτη με διαφορά ανάμεσα σε χώρες της Ευρώπης όπου οι ενοικι-
αστές δαπανούν άνω του 50% του εισοδήματός τους για το κόστος 
στέγασης (ενοίκιο, λογαριασμούς κοινής ωφελείας, κοινόχρηστα).

Προσοχή στα τελευταία
μέτρα του «μιλιού»

ΈΝΤΑΞΈΊ, για το κατά πόσον έπεσε μέσα ή έξω ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης όταν μιλούσε για το «τελευταίο μίλι» της πανδημίας που υπο-
τίθεται ότι διανύαμε... πέρυσι τέτοιες μέρες, μιλάει η ίδια η πραγ-
ματικότητα. Ωστόσο, τώρα, φαίνεται ότι διαπρεπείς επιδημιολόγοι, 
όπως για παράδειγμα ο «πολύς» Άντονι Φάουτσι των ΗΠΑ, αλλά και 
ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχουν αρχίσει σιγά σιγά 
και δειλά-δειλά να αναφέρονται στο ενδεχόμενο κάμψης της παν-
δημίας, με την μορφή της μετατροπής της σε ενδημικό φαινόμενο. 

Βεβαίως, ίσως ο λόγος για τον οποίο ο ΠΟΥ, ο Φάουτσι αλλά 
και όσοι άλλοι υπεύθυνοι διεθνώς αλλά και εντός συνόρων αναφέ-
ρονται σε αυτό το σενάριο, το κάνουν με «σιγανή φωνή», να είναι 

ότι δεν θέλουν να μεταφέρουν μήνυμα χαλά-
ρωσης. Με άλλα λόγια, όλοι πρέπει να παίρ-
νουμε τα μέτρα που πρέπει και να τα τηρούμε 
κατά κεραίαν. Επίσης, όλοι πρέπει να πάμε να 
εμβολιαστούμε. Γενικώς, η «ζωή» έχει δείξει 
πως κάθε φορά που χαλαρώνουμε και νομί-
ζουμε ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες «κανονι-
κότητας», το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. 

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που οι 
ειδικοί, την ίδια ώρα που σιγοψιθυρίζουν το 
ενδεχόμενο μετατροπής του ιού από πανδη-
μικό σε ενδημικό, βροντοφωνάζουν πως αυτό 
ουδόλως σημαίνει ότι οι κίνδυνοι τελειώ-
νουν. Πρώτον, γιατί ακόμη κι έτσι, η «Όμι-
κρον» είναι ακραία μεταδοτική και, άρα, δεν 
αποτελεί μία «γριπούλα». Αν, δηλαδή, η «Όμι-

κρον» της ήπιας νόσησης (σε σχέση με την «Δέλτα», ίσως και με την 
«Άλφα») «δίνει» 2.500 θανάτους τον χρόνο, προφανώς δεν μπορεί 
να συγκριθεί με την γρίπη, που κάθε χρόνο στην Ελλάδα αφαιρεί τη 
ζωή από 70-90 ανθρώπους. 

Παραλλήλως, η ακραία μεταδοτικότητα της «Όμικρον» σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι ακόμη αρκετοί άνθρωποι είναι ακάλυπτοι 
από εμβόλια, καθιστά σαφές ότι πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος να μην 
μπορεί να αντεξεπεξέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μία ενδημι-
κή μεν, έξαρση δε. 

Τρίτον, για όσους έχουμε το προνόμιο να έχουμε την υγεία μας 
και έχουμε φροντίσει να εμβολιαστούμε, ακούγεται κάπως ανώδυνα 
η διαπίστωση ότι «η «Όμικρον» θα μας μολύνει όλους και θα αποκτή-
σουμε ανοσία της αγέλης». Όμως, για έναν συμπολίτη μας με καρκίνο 
ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή μεταμοσχευμένο, που εκ των πραγμάτων 
είναι ανοσοκατεσταλμένος, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ακόμη 
κι αν έχει κάνει όχι τέσσερις, αλλά εικοσιτέσσερις δόσεις εμβολίου.

ΓIΩΡΓΟΣ MEΛΙΓΓΩΝΗΣ
g.melingonis@kontrachannel.gr
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Σε απόγνωση

Τι φταίει;

Με ποια λογική;

Ποιος… τουρισμός;

 «Είναι εντυπωσιακό, 
αλλά μετά από πέντε 

ημέρες προειδοποιήσεων και 
υποτιθέμενης προετοιμασί-
ας του κρατικού μηχανισμού, 
στις πρώτες ώρες χιονόπτω-
σης έχουν ήδη κλείσει ακόμη 
και κεντρικές οδικές αρτηρίες 
εντός της πρωτεύουσας» σχο-
λίασε καυστικά για την κακο-
καιρία «Ελπίδα» ο ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία.

 Πρωτοφανείς ήταν 
οι εικόνες που εκτυ-

λίχθηκαν στην Αττική, με 
κεντρικές λεωφόρους της 
Αθήνας να έχουν παραδο-
θεί στα χιόνια, παρά τις προ-
ειδοποιήσεις των μετεωρο-
λόγων εδώ και πολλές ημέ-
ρες για την ένταση των και-
ρικών φαινομένων.

 Αλαλούμ και στην 
εθν ική  οδό  με 

εγκλωβισμένους οδη-
γούς, παρά τις δηλώ-
σεις περί ετοιμότητας. 
Ο Γιώργος Πατούλης, 
απέδωσε ευθύνες στην 
εταιρεία που διαχειρί-
ζεται την εθνική οδό, 
λέγοντας πως οφείλει να 
βγάλει μηχανήματα και 
να καθαρίσει τον εθνικό 
δρόμο, για να μην κοπεί 
η χώρα στα δύο.

 Σε «καταιγίδα Φουρ-
θιώτη» εξελίσσονται 

για το Μαξίμου και τη Νέα 
Δημοκρατία οι αποκαλύψεις 
του υπόδικου τηλεπαρουσι-
αστή για τις φιλικές σχέσεις 
που είχε και με τον εκπρό-
σωπο Τύπου της ΝΔ.

 Για «άρωμα βαθιάς 
θεσμικής παρακ-

μής» ,  έκανε  λόγο ο 
εκπρόσωπος  Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία, Νάσος 
Ηλιόπουλος. «Μιλάμε 
για έναν υπόδικο, έναν 
άνθρωπο για τον οποίο ο 
σημερινός κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος της 
ΝΔ και πρώην υπουργός 
Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης κατήγγειλε ότι εισέ-
βαλε με μπράβους στο 
Υπουργείο για να τον 
απειλήσει», ανέφερε.


