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Μ
ετά τις δύο μεταγραφές αεροδρομίου
που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από το Μέ-
ΡΑ25, τη βλέπουμε δύσκολη τη συγκα-
τοίκηση των δύο πρώην συντρόφων και

φίλων από το παρεάκι της Αίγινας... Ο Γιάνης με τα
μεταξωτά πουκάμισα θεωρεί unfair την απόφαση του
Αλέξη να στεγάσει πολιτικά την Αγγελική Αδαμοπού-
λου και τη Φωτεινή Μπακαδήμα, οι οποίες είχαν από
καιρό ανεξαρτητοποιηθεί από το ΜέΡΑ25. Το βλέπει
ως προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εξαϋλώσει το
ΜέΡΑ25 κι εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο, αφού έτσι
κι αλλιώς οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν στο όριο της
εισόδου στη Βουλή. Από την άλλη μεριά όμως δεν
μπορεί να αντιδράσει δυναμικά. Προφανώς ο Γιάνης
Βαρουφάκης φοβάται την πλαγιοκόπησή του, αλλά
για να είμαστε ρεαλιστές δεν έχει άλλη πιθανότητα
επιβίωσης, αν καταφέρει να μπει, παρά μόνο να λει-
τουργήσει ως ουρά του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο κυβερνητι-
κό σχήμα. Να τον «υιοθετήσει» ο Τσίπρας δηλαδή!

Στο ΜέΡΑ25 σχεδόν όλοι ανασύρουν παλαιότερες
δηλώσεις του Τσίπρα, ο οποίος κατήγγελλε τα αστικά
κόμματα ότι ευνοούν «αποστασίες» βουλευτών. Δεν
τους έμεινε κάποιος άλλος τρόπος αντίδρασης κατά
του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούν να κλείσουν οριστικά τις
πόρτες και τους διαύλους επικοινωνίας. Αυτές οι μι-
κρές «εκρήξεις» συνδέονται βεβαίως και από την
ανησυχία τους για μια νέα αποχώρηση βουλευτή, που
θα στερούσε από το ΜέΡΑ25 τα προνόμια κόμματος
με πλήρη κοινοβουλευτική ομάδα. Ας μην ξεχνάμε
ότι και η Κωνσταντίνα Αδάμου, η τρίτη βουλευτής που
έχει αποχαιρετήσει τον Βαρουφάκη, αποτελεί από
τον περασμένο Μάιο μέλος του ΠΑΣΟΚ...

Μέχρι τις κάλπες ο πρόεδρος Αλέξης θα πηγαίνει
τον Γιάνη με μαστίγιο και καρότο, όπως κάνει εξάλ-
λου και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον Γιάνη βέβαια
δεν τον έχει τόσο πολλή ανάγκη όσο έχει τον Νίκο, τον
οποίο θα πάει με περισσότερο καρότο μέχρι τις κάλ-
πες. Οι σχέσεις του Τσίπρα με τον Βαρουφάκη έτσι κι

αλλιώς έχουν περάσει από σαράντα κύματα και εδώ
που τα λέμε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι «κρύο αί-
μα», δεν έχει ιδιαίτερους συναισθηματισμούς. Όσοι
τον γνωρίζουν ξέρουν ότι είναι «ψυχρός εκτελε-
στής». Άλλωστε, σας θυμίζω ότι το καλοκαίρι σε συ-
νέντευξή του στο Open κι ενώ συζητούσε περί προ-
οδευτικής διακυβέρνησης είχε πει για τον γραμματέα
του ΜέΡΑ25: «Δεν ξέρω αν ο Βαρουφάκης θα είναι
στην επόμενη Βουλή»...

Τα πράγματα δηλαδή είναι πολύπλοκα. Ο Βαρου-
φάκης θέλει τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, αλλά
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα τα βρουν προεκλο-
γικά. Όμως, ο μεν Τσίπρας λέει ότι θα συζητήσει μαζί
του για την προοδευτική διακυβέρνηση μόνο μετε-
κλογικά, ο δε Ανδρουλάκης θεωρεί την ύπαρξη Βα-
ρουφάκη στο κάδρο της προοδευτικής διακυβέρνη-
σης ως έναν πρόσθετο λόγο για να μη θέλει τον Τσί-
πρα! Να δούμε ποιος θα ξεμπλέξει το κουβάρι... 
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O Αλέξης, ο Γιάνης και η προοδευτική συμμαχία 

Προφανώς ο Γιάνης
Βαρουφάκης φοβάται 

την πλαγιοκόπησή του, αλλά
δεν έχει άλλη πιθανότητα
επιβίωσης παρά μόνο να

λειτουργήσει ως ουρά 
του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο

κυβερνητικό σχήμα
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Σ
ε εξίσωση με αρκετούς αγνώ-
στους και… κρίσιμες μεταβλη-
τές εξελίσσεται η επικείμενη
εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι

μόνον η… παγίδα της απλής αναλογικής,
που απειλεί να βυθίσει το πολιτικό σύστη-
μα και τη χώρα εν σύνολω σε ένα ατέρμονο
«αλισβερίσι» ανάμεσα σε ανομοιογενή πο-
λιτικά σχήματα ή, ακόμη χειρότερα, σε μια
έστω και πρόσκαιρη ακυβερνησία. Είναι
και τα Ελληνοτουρκικά, και εν προκειμένω
η άνευ προηγούμενου ένταση που καλ-
λιεργεί ο Ερντογάν, που μοιάζουν με τον…
ελέφαντα στο δωμάτιο. 

Η (ορατή) πιθανότητα μιας υπηρεσιακής
κυβέρνησης από 3 έως 4 εβδομάδες, ενό-
σω η Άγκυρα απειλεί την Αθήνα με πυραυ-
λική επίθεση, καθιστά ακόμη και τον χρόνο
διενέργειας των εκλογών μια άκρως ση-
μαντική απόφαση. Ίσως να αποτελεί και
αυτό έναν από τους λόγους που ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αρνείται ακόμη και στο… πα-
ραπέντε να ανοίξει τα χαρτιά του.

Πριν ή μετά τις τουρκικές εκλογές;
Το σκηνικό περιπλέκεται ακόμη περισ-

σότερο, καθώς και στη γείτονα οδεύουν σε
πολύ κρίσιμες εκλογές εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2023. Πιθανώς και οριακές
για την πολιτική επιβίωση του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Εξ ου και ορισμένοι αναλυτές
διαβάζουν πίσω από την επαναλαμβανό-
μενη εμπρηστική ρητορική του την αυξα-
νόμενη αγωνία του Τούρκου προέδρου να

συσπειρώσει γύρω του μια έστω και ορια-
κή υπερσυντηρητική-εθνικιστική πλει-
οψηφία, που θα του χαρίσει ακόμη μία
ανανέωση της προεδρικής του θητείας.

Ούτε και εκεί υπάρχει επίσημη επιβε-
βαίωση της ημερομηνίας των εκλογών. Κα-
λά πληροφορημένες πηγές τις προσδιορί-

ζουν προς τον Μάιο, εάν τελικώς γίνουν,
όπως λέγεται χαρακτηριστικά, καθώς
στην… ατελή τουρκική δημοκρατία ανα-
τροπές όπως ενδεχόμενη ακύρωση των
εκλογών δεν μπορούν να θεωρηθούν
εκτός συζήτησης.

Και το δίλημμα πλέον «ταξιδεύει» στην

αντίπερα όχθη του Αιγαίου, στα καθ’
ημάς: θα ήταν καλό να έχουμε… ξεμπερ-
δέψει με τις δικές μας εκλογικές αναμε-
τρήσεις προτού στηθούν κάλπες στην
Τουρκία, ή να στήσουμε εμείς κάλπες
μετά την εκλογική περιπέτεια στη γείτο-
να; Οι απόψεις φαίνεται ότι διίστανται,
πάντως από το Μέγαρο Μαξίμου συστή-
νουν ψυχραιμία. Υπάρχει προβληματι-
σμός, όχι όμως και ανησυχία και προς
ώρας η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει
υπέρ του πρώτου σεναρίου.

Το σενάριο για δύο υπουργούς
και η προσεκτική επιλογή

«Φουρτούνες» στα Ελληνοτουρκικά με
υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Αθήνα είναι
ένα σενάριο που απασχολεί εντόνως την
εδώ πολιτική ηγεσία. Και μπορεί στις πε-
ρισσότερες χώρες του προηγμένου δυτι-
κού κόσμου η παραμονή των υπουργών
Εξωτερικών και Άμυνας έως ότου ξεδια-
λύνει οριστικά το πολιτικό τοπίο να φάντα-
ζε ένα λογικό σενάριο, εδώ όμως δεν μοι-
άζει καθόλου αυτονόητο. Η παραμονή Δέν-
δια - Παναγιωτόπουλου στο κρίσιμο μεσο-
διάστημα μπορεί να προέλθει μόνον κατό-
πιν πολιτικής συμφωνίας ανάμεσα στις πο-
λιτικές δυνάμεις, κάτι που δεν διαφαίνεται
προς ώρας από την πλευρά της μείζονος
αντιπολίτευσης.

Εάν ακολουθηθεί ο εθιμικός κανόνας
του αρχαιότερου ανάμεσα στους επικεφα-
λής των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της
χώρας, τότε υπηρεσιακός πρωθυπουργός
θα οριστεί ο νυν πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Ιωάννης Σαρμάς. Εν συνεχεία,
το βάρος θα πέσει στα υπουργεία Εξωτερι-
κών και Άμυνας, όπου η επιλογή δεν μπο-
ρεί να είναι αβασάνιστη, ιδίως όσο είναι
παρών ο τουρκικός αναθεωρητισμός.  

Είναι αλήθεια ότι Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν συνεχίζει ακάθεκτος να μιλά για ώρες στα ει-
δησεογραφικά κανάλια, με πρωτοσέλιδα προπαγάνδας
σε εφημερίδες που βρίσκονται σχεδόν εξολοκλήρου
υπό τον κυβερνητικό έλεγχο και γιγαντιαίες αφίσες και
πανό του αναρτήθηκαν σε δημοφιλή μέρη σε όλη τη χώ-
ρα, όπως σε αθλητικά γήπεδα. Κανένας υπουργός του ή
γραφειοκράτης δεν ξεκινά μια ομιλία χωρίς το κλισέ,
«σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου μας». Ωστόσο,
αυτά δεν αρκούν για το γραφείο Επικοινωνίας του Ερν-
τογάν, το οποίο διοργανώνει συχνά συζητήσεις και συ-
νέδρια για να ενισχύσει την εικόνα του Τούρκου προ-
έδρου σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ο διευθυντής επι-
κοινωνίας της προεδρίας, Φαρετίν Αλτούν, παρομοιάζε-
ται από την αντιπολίτευση με τον Γιόζεφ Γκέμπελς, τον
διαβόητο υπουργό Προπαγάνδας της ναζιστικής επο-
χής. Ένα από τα πράγματα που αρέσει περισσότερο στο

γραφείο Επικοινωνίας του Ερντογάν είναι οι φωτογρα-
φίες του με άλλους ηγέτες. 

Οι φωτογραφίες που δείχνουν τον Ερντογάν ως χαρι-
σματικό και που ενισχύουν την αντίληψή του ως παγκό-
σμιου ηγέτη έχουν επιλεγεί προσεκτικά. Αυτές οι εικό-

νες κοινοποιούνται επανειλημμένα από μέλη του κόμ-
ματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα ότι
η αντιπολίτευση δεν έχει εναλλακτική λύση σε έναν
ισχυρό ηγέτη όπως ο Ερντογάν.

Το γραφείο Επικοινωνίας διοργανώνει επί του παρόν-
τος προεδρικές συναντήσεις με νέους. Υπολογίζεται ότι
περίπου 6 εκατομμύρια νέοι θα ψηφίσουν για πρώτη
φορά στις επερχόμενες προεδρικές και βουλευτικές
εκλογές του 2023. Η ψήφος των νέων θα είναι καθορι-
στική στις εκλογές, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον Ερν-
τογάν και την οικογένειά του. Σχεδόν όλοι οι τηλεοπτικοί
σταθμοί μεταδίδουν βίντεο από τις συναντήσεις, τα
οποία επιμελούνται και συντομεύουν από το γραφείο
του Αλτούν σε prime time. Για παράδειγμα, η τελευταία
συνάντηση του Ερντογάν με νεαρά μέλη του κόμματος
στο Μαρντίν μεταδόθηκε αμέσως μετά τον τελικό του
Μουντιάλ.

Η εκλογική προπαγάνδα και ο «Γκέμπελς» του Tαγίπ Ερντογάν 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Ο «άγνωστος Χ»
των εκλογών σε
Ελλάδα-Τουρκία

«Φουρτούνες» στα Ελληνοτουρκικά με υπηρεσιακή 
κυβέρνηση στην Αθήνα είναι ένα σενάριο που απασχολεί

εντόνως την πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα
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Π
αρότι είναι σχεδόν κοινός πα-
ρονομαστής για όλες τις πολιτι-
κές δυνάμεις ότι η επόμενη κυ-
βέρνηση της χώρας θα προκύ-

ψει από τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών,
εντούτοις η κυβέρνηση ρίχνει εξίσου το βά-
ρος και στην πρώτη αναμέτρηση, δίνοντας,
μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα και αναγνωρί-
ζοντας ότι τα ποσοστά που θα καταγραφούν
εκεί θα είναι καθοριστικά για την έκβαση
και των δεύτερων εκλογών.

Για την αξιωματική αντιπολίτευση τα
πράγματα φαίνεται να είναι πιο απλά: την
πρώτη Κυριακή επιδιώκει την πρώτη θέση,
έστω και με μία ψήφο -όσο και αν κάτι τέ-
τοιο δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή από κα-
μία φανερή ή κρυφή δημοσκόπηση-, προ-
κειμένου να επιχειρήσει τη συγκρότηση κυ-
βέρνησης συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και
όσες άλλες δυνάμεις απαιτούνται. Για να
επιτευχθεί η πρώτη θέση, όπως ο Αλέξης
Τσίπρας έχει θέσει ως προαπαιτούμενο για
να αξιοποιήσει τη διερευνητική εντολή που
θα λάβει, στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν
ότι θα πρέπει να ανατραπούν τα έως τώρα
δεδομένα και αυτό μπορεί να συμβεί αν,
π.χ., στις κάλπες προσέλθουν μόνο οι νεα-

ρότερες ηλικίες, στις οποίες εκτιμούν ότι
έχουν το προβάδισμα, και όχι οι μεγαλύτε-
ρες, δηλαδή με αυξημένο ποσοστό αποχής
αυτών των ψηφοφόρων, είτε εξαιτίας των
καιρικών συνθηκών είτε για άλλους λόγους.

Για την κυβέρνηση, η εξίσωση είναι πιο
περίπλοκη, καθώς το βλέμμα είναι
στραμμένο κατά κύριο λόγο στη δεύτερη
κάλπη, καθώς πολύ απλά από εκεί μόνο
μπορεί να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει
πολλές φορές στο παρελθόν, όμως, ότι
δεν συζητούμε για την πρώτη ή τη δεύτε-
ρη Κυριακή αλλά για την «εθνική κάλπη».
Γιατί, όμως, έχουν σημασία τα αποτελέ-
σματα της πρώτης εκλογικής αναμέτρη-
σης για την κυβέρνηση;

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι τα
αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής δεν θα
οδηγήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης,
ωστόσο θα αποτελέσουν τη βάση, την αφε-

τηρία για τα ποσοστά των κομμάτων την κα-
θοριστική δεύτερη Κυριακή. Το ενδεχόμενο
μεγάλης αποχής, χαλαρής ψήφου ή ψήφου
διαμαρτυρίας θα μπορούσε να δημιουργή-
σει σύγχυση για τις κυβερνητικές επιδιώ-
ξεις, να «ανακατέψει την τράπουλα» με τέ-
τοιο τρόπο που να μην είναι ξεκάθαρες οι
επιλογές για τους ψηφοφόρους την επόμε-
νη Κυριακή. 

Στόχος, λοιπόν, σημειώνουν στο κυβερ-
νητικό επιτελείο, είναι στην πρώτη κάλπη οι
ψηφοφόροι να προσέλθουν σαν να επρό-
κειτο να μην υπάρχει άλλη εκλογική αναμέ-
τρηση. Το ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία
επιδιώκει να συγκεντρώσει στις πρώτες
εκλογές θα πρέπει να δίνει την αίσθηση ότι
η αυτοδυναμία απέχει μια ανάσα και είναι
εφικτή, όταν στις δεύτερες εκλογές, χωρίς
το εμπόδιο της απλής αναλογικής, οι πολιτι-
κές δυνάμεις θα αναμετρηθούν διεκδικών-
τας και το μπόνους των επιπλέον εδρών. 

Αγώνας για δύο 
ο δεύτερος γύρος 

Στο κυβερνητικό επιτελείο
εκτιμούν ότι η δεύτερη κάλπη
θα είναι ένας αγώνας για δύο,
μια αναμέτρηση ανάμεσα στον
πρώτο και τον δεύτερο. Για αυτό
και έχουν σημασία τα ποσοστά
που θα καταγραφούν. Τα ίδια
κυβερνητικά στελέχη υπο-
γραμμίζουν ότι στις δεύτερες
εκλογές η πόλωση θα χτυπήσει
«κόκκινο», συρρικνώνοντας τα
ποσοστά των υπόλοιπων κομ-
μάτων. Για τον λόγο αυτό, η πα-
ράσταση νίκης θα πρέπει να εί-
ναι αδιαμφισβήτητη, όπως λέ-
νε, ώστε ανάμεσα στη ΝΔ και
τον ΣΥΡΙΖΑ να μοιάζει αυτονόη-
τη η επιλογή όσων, προερχόμε-
νων από άλλο κομματικό χώρο,
θέλουν τη σταθερότητα και όχι
μια νέα περίοδο αναταράξεων
και διεργασιών, που ίσως να
οδηγούσε και σε τρίτες κάλπες,
όσων, δηλαδή, θέλουν μια αυτο-
δύναμη κυβέρνηση την επόμε-
νη ημέρα. Είναι σαφές ότι αυτή
η στρατηγική μπορεί να εξυπη-
ρετηθεί με μεγαλύτερη πειστι-
κότητα, αν το ποσοστό της ΝΔ
στις πρώτες εκλογές είναι υψη-
λό και απαιτείται μια προσθήκη
λίγων ποσοστιαίων μονάδων για
να επιτευχθεί ο στόχος της αυ-
τοδυναμίας.

Τα διλήμματα αυτά αναμένε-
ται να γίνουν πολύ ευκρινή όσο
πλησιάζουμε στην ανακοίνωση
των εκλογών και πολύ πιο ξεκά-
θαρα μετά την ανακοίνωση της
ημερομηνίας που οι πρώτες
κάλπες θα στηθούν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
ήδη παρουσιάσει το περίγραμ-
μα της ρητορικής του: στις
επερχόμενες κάλπες δεν υπάρ-
χει χώρος για εφησυχασμό, η
εκλογική αναμέτρηση είναι μία,
η απλή αναλογική είναι κατα-
στροφική και πρέπει να δια-
σφαλιστούν οι συνθήκες που
από τις δεύτερες εκλογές θα
προκύψει αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση, ικανή να εγγυηθεί τη στα-
θερότητα και την προοπτική της
χώρας, με τους λιγότερους δυ-
νατούς κλυδωνισμούς, κυρίως,
για την οικονομία.

Ποιοι και γιατί φοβούνται
την πρώτη κάλπη

Το ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να συγκεντρώσει
στις πρώτες εκλογές θα πρέπει να δίνει την αίσθηση 

ότι η αυτοδυναμία απέχει μια ανάσα
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Ν
α μπει ξανά στο «χοντρό πολιτι-
κό παιχνίδι» επιδιώκει το ΠΑ-
ΣΟΚ, καθώς αρχίζει και απομα-
κρύνεται σιγά σιγά, όπως εκτι-

μούν, η αρνητική σκιά που έριξε στη Χαρι-
λάου Τρικούπη η υπόθεση της Εύας Καϊλή
και αναδεικνύεται η ευρωπαϊκή διάσταση
του σκανδάλου.

Ταυτόχρονα όμως προβληματισμό έχουν
προκαλέσει τα ανακλαστικά του κομματι-
κού μηχανισμού απέναντι στο σφυροκόπη-
μα που δέχτηκε το κόμμα από τη ΝΔ, όταν
προτάχθηκε η επιχειρηματολογία του
«δούρειου ίππου». Ορισμένοι μάλιστα έκα-
ναν λόγο για μια επίδειξη δύναμης από το
κυβερνητικό στρατόπεδο, γεγονός που
επιβάλλει, όπως λένε, την ανάγκη ενός
ανάλογου πολιτικού σχεδιασμού που θα
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά στο μέλλον
ανάλογα φαινόμενα.

Στο πλαίσιο αυτό, «μπαίνει» και πάλι πά-
νω στο τραπέζι το χαρτί των συνεργασιών
σε μια νέα παραλλαγή. Αυτήν τη φορά ο
γραμματέας του κόμματος μιλώντας στον
ΣΚΑΪ «γκρέμισε τα κομματικά τείχη» υπο-
στηρίζοντας: «Η διαφορά μας είναι ότι
εμείς λέμε να σχηματιστεί κυβέρνηση από
την πρώτη Κυριακή. Η ΝΔ θέλει να πάει και
σε δεύτερη και σε τρίτη, μέχρι να βγάλει
αυτοδυναμία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει
μόνο αν είναι πρώτο κόμμα».

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος πρόσθεσε με
σαφή υπερκομματική λογική ότι «όταν η
ΝΔ καταθέσει την πρώτη εντολή και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ τη δεύτερη, εμείς θα πάρουμε την τρί-
τη και θα καλέσουμε σε διάλογο τις πολιτι-
κές δυνάμεις που συμφωνούν με το πρό-

γραμμά μας, ώστε να σχηματιστεί μια κυ-
βέρνηση που θα δώσει απαντήσεις στα
προβλήματα του ελληνικού λαού», για να
καταλήξει με το γνωστό κομματικό συμπέ-
ρασμα: «Ψηφίζεις Ανδρουλάκη και βγαίνει
ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ με σοσιαλδημοκρατική
πρόταση, καταδικάζοντας τις πολιτικές ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ».

Με αμείωτη ένταση αλλά σε σχετικά χα-
μηλούς τόνους συνεχίζουν να χαράσσουν
ευδιάκριτες διαχωριστικές γραμμές με ΝΔ
- ΣΥΡΙΖΑ. «Η ΝΔ κάνει ακριβώς τα ίδια για
τα οποία κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιδό-
ματα αντί για δουλειές και ρουσφέτια αντί

για αξιοκρατία», επισήμανε. Στο ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ «μιλήσαμε για θεσμικές και μόνι-
μες ενισχύσεις. Ψηφίζουμε τις ενισχύσεις,
σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βοηθούν
τον ελληνικό λαό. Αλλά μιλάμε για άμεση
αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση του
ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, πλαφόν στη
λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και
απάντηση στα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η
διαφορά του ΠΑΣΟΚ με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ»,
ισχυρίστηκε ο κ. Σπυρόπουλος.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ποσοστά,
εκτιμούν ότι οι απώλειες έχουν σταθερο-
ποιηθεί σε 1-1,5 ποσοστιαία μονάδα και

πως δεν θα υπάρξουν άλλες διαρροές. Μά-
λιστα, εκτιμούν ότι η εορταστική περίοδος
θα δράσει ευεργετικά, καθώς θα υπάρξει
εκ των πραγμάτων μια αποκλιμάκωση της
πολιτικής αντιπαράθεσης. 

Συνεχίζονται οι «μουρμούρες» στο εσωτερικό του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τις καθυστερήσεις στις ανακοινώ-
σεις των υποψηφίων. Ήδη σε ορισμένες περιφέρειες οι
αντιπαλότητες μεταξύ υποψηφίων που έχουν πάρει
ατύπως το «πράσινο φως» δημιουργούν αρνητικές εν-
τυπώσεις για την εικόνα ενότητας και ανανέωσης που
επιθυμούν να περνάει προς τα έξω.

Αναφορικά δε με την ανακοίνωση των υποψηφιοτή-
των, αφενός οι λίστες είναι έτοιμες, αφετέρου προστί-
θενται κάθε τόσο «εμπόδια» που αναγκάζουν την ηγε-
σία να βάζει τις ανακοινώσεις σε καθεστώς αναμονής.
Για παράδειγμα, ενόσω όλοι βρίσκονται σε αναμμένα
κάρβουνα για τις παρενέργειες που θα προκαλέσουν τα

αποτελέσματα της απογραφής, χθες άνοιξε ξαφνικά θέ-
μα αλλαγής του νομικού πλαισίου για την ψήφο των
ομογενών, ειδικά για το ενδεχόμενο αλλαγών στη δομή
των βουλευτών στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Δηλαδή,
για το αν θα συμμετέχει ή όχι εκπρόσωπος της Ομογέ-
νειας. Όπως είναι φυσικό, μια τέτοια εξέλιξη, αν και
εφόσον υλοποιηθεί (απαιτείται πλειοψηφία 200 βου-
λευτών), αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία που θα διέπει
την κατάρτιση του ψηφοδελτίου.

Για την ιστορία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία, κάθε κόμμα είναι υποχρεωμένο να τοποθετήσει σε
μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επι-
κρατείας έναν υποψήφιο από τους ειδικούς εκλογικούς

καταλόγους του εξωτερικού. Χαρακτηριστικό είναι το
σχόλιο του κόμματος, όπου μεταξύ άλλων επισημάνθη-
κε: «Η συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων στην πολιτι-
κή ζωή της χώρας θυσιάστηκε στον βωμό μικροκομμα-
τικών συμβιβασμών με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας.
Παραμονές των εκλογών, η κυβέρνηση με διαρροές
αφήνει να εννοηθεί ότι θα αλλάξει ξανά τον νόμο, μει-
ώνοντας την εκπροσώπηση των Ελλήνων της διασπο-
ράς στην επόμενη Βουλή. Αντί να επιφέρει βελτίωση,
θέλει να ακυρώσει το πρώτο λάθος διαπράττοντας ένα
ακόμη. Δεν πρόκειται μόνο για σιωπηρή ομολογία απο-
τυχίας, αλλά για μια ακόμη αντιθεσμική επιλογή της ΝΔ,
στην οποία δεν πρόκειται να συναινέσουμε».

Γκρίνιες και «μουρμούρα» για τις καθυστερήσεις των υποψηφιοτήτων

Στο τραπέζι και πάλι 
το χαρτί των συνεργασιών -
Σε χαμηλούς τόνους 
οι διαχωριστικές γραμμές 
με ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

ΠΑΣΟΚ 

Γέφυρες για κυβέρνηση
από την πρώτη Κυριακή



Την περασμένη βδομάδα ο πρωθυπουρ-
γός είχε αποκαλύψει στους κοινοβουλευτι-
κούς συντάκτες ότι θα ταξίδευε στο Μέτσο-
βο, λέγοντας, μάλιστα, με νόημα ότι «στο
βουνό παίρνονται οι αποφάσεις», αναφερό-
μενος στον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. 

Από το βουνό, όμως, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης -βλέποντας τις υψηλές για την επο-
χή θερμοκρασίες- βρέθηκε στη… θάλασ-

σα και συγκεκριμένα στην παραλία Μαράθι
στα Χανιά. 

Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να
βγάλει μια φωτογραφία μαζί με τη σύζυγό
του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά, την
οποία ανήρτησε στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Instagram, γράφοντας χα-
ρακτηριστικά: «Από το βουνό στη θάλασ-
σα. Χρόνια πολλά».
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Ατομική επιχείρηση 
σε… 5 λεπτά 
Non stop το κυβερνητικό έργο έως το πα-
ρά ένα των εκλογών. Αυτό ζήτησε και
στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργι-
κού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης φαίνε-
ται πως το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Μα-
θαίνω ότι στις 13 Ιανουαρίου διοργανώ-
νουν εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστούν
τα υπεραπλουστευμένα πλέον βήματα
της ψηφιακής έναρξης ατομικής επιχεί-
ρησης. Πρόκειται για ακόμη μία επιτυχη-
μένη συνέργεια ανάμεσα στα υπουργεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Εργασίας. Εφεξής θα
αποτελούν παρελθόν οι επισκέψεις στην
ΑΑΔΕ, στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο) και στον ΕΦΚΑ, αλλαγή που «αγγί-
ζει» σχεδόν το 80% της επιχειρηματικής
δραστηριότητα στη χώρα.

Με οικοδεσπότη 
τον Νότη  
Η Αθήνα θα φιλοξενήσει στις 22 και 23
Φεβρουαρίου την ετήσια πλέον σύνοδο
των υπουργών Μετανάστευσης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, έναν χρόνο και κάτι
μετά την αντίστοιχη στο Βίλνιους της Λι-
θουανίας, στο πλαίσιο της τετραμερούς
πρωτοβουλίας της Ελλάδας, της Λιθουα-
νίας, της Πολωνίας και της Αυστρίας. Με
στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση,
την καθιέρωση ενός ρεαλιστικού Συμ-
φώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυ-
λο αλλά και την προστασία των εξωτερι-
κών συνόρων της ΕΕ, η Σύνοδος της
Αθήνας και ο οικοδεσπότης Νότης Μη-
ταράκης φιλοδοξούν να ισχυροποι-
ήσουν το ευρωπαϊκό μέτωπο έναντι της
στρατηγικής εργαλειοποίησης της μετα-
νάστευσης, που έχουμε δει στο παρελ-
θόν να υιοθετούν χώρες όπως η Τουρκία
του Ερντογάν και η Λευκορωσία του
Λουκασένκο.

Μας τρόμαξε 
η ΑΑΔΕ

Φέτος τα Χριστούγεννα αρκετοί
συμπολίτες κόντεψαν να πάθουν…
εγκεφαλικό από ένα μήνυμα της ΑΑ-
ΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων). Το mail ήρθε παραμονές
Χριστουγέννων. Άνοιξα κι εγώ να το
δω, λέω κάτι θα χρωστάω… Προς με-
γάλη μου ανακούφιση διάβασα: «Απ’
όλους μας στην ΑΑΔΕ δεχθείτε τις
εγκάρδιες ευχές μας για χρόνια πολ-
λά και καλά! Καλά Χριστούγεννα κι
ευτυχισμένο το 2023. Αγάπη, υγεία,
ευημερία για όλους!».

Ο Γιώργος 
και οι διακοπές…   

Τρόμαξα να τον γνωρίσω τον Γιώργο.
Έβγαλε μια χριστουγεννιάτικη φωτο-
γραφία με φόντο τη γέφυρα Ρίο-Αντίρ-
ριο, την ανήρτησε στα social media και
έγραψε πάνω «Καλές Γιορτές - Happy
Holidays». Για μια στιγμή νόμισα ότι
ήταν ο θρύλος του ροκ, ο Μπρους
Σπρίνγκστιν. Καμπαρντίνα, σκουφά-
κι… Κοιτώντας προσεκτικά κατάλαβα
ότι είναι ο δικός μας Γιώργος Παπαν-
δρέου. Έχει κατέβει στην Πάτρα και
παραθερίζει… γι’ αυτό και το «happy
holidays»… Θα νομίζει ότι όλοι μας
κάνουμε διακοπές.

Από το βουνό στη… θάλασσα

«Θ
όρυβο»
και νέα
εκλογι-
κή σενα-

ριολογία στο «γαλάζιο»
πολιτικό δυναμικό πυρο-
δότησε η χθεσινή ανάρ-
τηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στον προσωπικό
του λογαριασμό στο In-
stagram. Σε μια περίοδο,
όπου άπαντες αναμέ-
νουν έναν πρωθυπουργι-
κό χρησμό για την ημερομηνία των εκλογών, στη φωτογραφία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με την οικογένειά του σε παραλία στα αγαπημένα του Χανιά, αφού έχει
απολαύσει το χειμερινό κολύμπι με θερμοκρασίες πρώιμου καλοκαιριού, ορισμέ-
νοι… είδαν ένα πολιτικό statement. Υπουργοί, βουλευτές και δημοσιογράφοι ανα-
ζητούν από χθες το… μήνυμα πίσω από την ανάρτηση. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών
έδειχναν πεπεισμένοι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποσκοπούσε… έστω και διά
της πλαγίας να φανερώσει την προτίμησή του ότι οι διπλές κάλπες θα στηθούν μαζί
με τα μπάνια του λαού, «αγκαλιάζοντας» το σενάριο «τέλη Μαΐου - αρχές Ιουλίου».
Απλώς φιλύποπτοι ή οξυδερκείς; Μένει να φανεί. Μπορεί πάλι ο πρωθυπουργός να
επιθυμούσε απλώς να «διαφημίσει» το… διαρκές ελληνικό καλοκαίρι ακόμη και
πριν από την Πρωτοχρονιά. Ίδωμεν… 

Εκλογές με… μπάνια;



Τ
α ψηφοδέλτια της Κουμουνδούρου
κρατούνται -παραδόξως και αντίθετα με
άλλες εκλογικές μάχες- επτασφράγιστο
μυστικό μέχρι την ανακοίνωσή τους με

το νέο έτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τις πρώτες δύο… με-
ταγραφές που θα βρίσκονται και στα ψηφοδέλτιά
του, τις κυρίες Αγγελική Αδαμοπούλου και Φω-
τεινή Μπακαδήμα. Δεν τις λες, όμως, και μετα-
γραφές… αεροδρομίου. Ψάχνοντας να βρει πρό-
σωπα που θα κάνουν γκελ σε νεανικά κοινά, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει προσανατολιστεί στο να γεμίσει τα ψη-
φοδέλτια με γνωστά ονόματα, με μεγάλη, μάλι-
στα, την εκπροσώπηση ηθοποιών και τηλεπερσό-
νων. Τακτική που έχει ακολουθήσει και στο πρό-
σφατο παρελθόν με επιτυχία, με τον Αλέξη Γεωρ-
γούλη στην Ευρωβουλή και τη Ραλλία Χρηστίδου
στη Βουλή.

Τρεχάτε, ποδαράκια μου
Η εντολή που έχει δώσει ο πρωθυπουργός στους

υπουργούς του είναι σαφής: Μην κατεβάζετε μο-
λύβια! Προσέξτε: Μόνο για τη χρονιά των εθνικών
εκλογών έχουν προγραμματιστεί 111 νομοθετικές
παρεμβάσεις από 17 υπουργεία. Ακόμη, έχουν τε-
θεί 121 στόχοι πολιτικής και έχουν δρομολογηθεί
486 δράσεις και 1.913 έργα έως τον Δεκέμβριο του
2023. Πότε θα προλάβουν οι υπουργοί να κάνουν
προεκλογικό αγώνα είναι ένα ζήτημα… 
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Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να δίνει
μάχη για να φέρει πίσω τους ψηφοφό-
ρους που έφυγαν προς Νέα Δημοκρατία
και ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί
παραδοσιακοί οπαδοί του Κινήματος που
νοσταλγούν το παλιό ΠΑΣΟΚ, το… ορθό-
δοξο, και δεν χάνουν την ευκαιρία να το
δείχνουν.
Ένα ζαχαροπλαστείο στην Κατερίνη με το
όνομα «Μπισκοτόκοσμος» είχε την έμ-
πνευση να φτιάξει βασιλόπιτες ΠΑΣΟΚ
και οι παραγγελίες των νοσταλγών της
εποχής των «παχιών αγελάδων» που πλη-
ρώνουμε ακόμα πέφτουν… βροχή.

Μάλιστα, η δαιμόνια ζαχαροπλάστισσα
Ελένη Πεΐδου σκέφτηκε αντί για το κλα-
σικό φλουρί να βάλει μέσα στη βασιλόπι-
τα πεντοχίλιαρο, απογειώνοντας την ιδέα
της. «Θέλαμε να είναι κάτι διαφορετικό
και χιουμοριστικό για να ξεχωρίζει και
στο εσωτερικό του. Αντί για φλουρί, δηλα-
δή, βάλαμε πεντοχίλιαρο για να είναι λίγο
πιο παιχνιδιάρικο», λέει η ίδια και αποκα-
λύπτει: «Μας έχουν ζητήσει πολλές φο-
ρές τον Ανδρέα, αλλά και τον Ανδρέα μαζί
με τη Δήμητρα στο στιγμιότυπο που τον
τάιζε τούρτα την ημέρα του γάμου τους,
αλλά δημοφιλές σε ζήτηση είναι και το
στιγμιότυπο του Ανδρέα που κατεβαίνει
από το αεροπλάνο και κάνει το διάσημο
νεύμα στη Μιμή». 

Το Τμήμα Δικαιωμάτων 
του ΣΥΡΙΖΑ το μοναδικό
που αντιδρά για Δημητρά

«Δεν θα ντύσουμε 
κανέναν αυτοκράτορα»

Οι πασοκοβασιλόπιτες 
με το πεντοχίλιαρο

Ψάχνουν…
Γεωργούληδες

Χ
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Για «κυνήγι μαγισσών» κάνει λόγο το Τμήμα
Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την
υπόθεση δίωξης του Παναγιώτη Δημητρά,
της γνωστής ΜΚΟ, για κακουργηματικές
πράξεις μεταξύ των οποίων και η σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το-
ποθετήθηκε κεντρικά για την υπόθεση αλλά
μονάχα με ανακοίνωση τμήματός του. Αυτό
στα Κουμουνδουραίικα σημαίνει λίγο πολύ,
«βγάλτε μια ανακοίνωση, αλλά μην το σηκώ-
σουμε και πολύ». Δεν είναι ώρα, άλλωστε,
για να «ξεδιπλώσει» η Κουμουνδούρου μια
υπόθεση που σχετίζεται με το Προσφυγικό,
στο οποίο ο κόσμος βάζει θετικό πρόσημο
στην απόδοση της κυβέρνησης. Ανακοίνωση
του τμήματος και πολύ είναι.

Αποστομωτική ήταν η απάντηση που έδωσε η
Λιάνα Κανέλλη σε όσους ονειρεύονται ότι το
ΚΚΕ θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ ή θα δώ-
σει ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση με κορμό
τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η βουλευ-
τής του ΚΚΕ είπε: «Ούτε κατά διάνοια το ΚΚΕ
δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνη-
ση συνεργασίας». Και προσέθεσε ότι «ο αυ-
τοκράτορας είναι γυμνός (σ.σ.: εννοώντας
τον Τσίπρα) και δεν πρόκειται να τον ντύσει
με πορφύρα το ΚΚΕ, πάρτε το απόφαση». 
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Κορυφαίος υπουργός
της κυβέρνησης βρέθηκε

τις ημέρες των Χριστουγέννων
σε κέντρο διασκέδασης που
παλαιά ήταν στέκι του Ανδρέα
Παπανδρέου. Εκεί έριχνε τις
ζεϊμπεκιές του ο αείμνηστος
ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. Ο «γαλά-
ζιος» υπουργός δεν χόρεψε,
αλλά διασκέδασε ταπεινά με
την παρέα του και απόλαυσε
τον ήχο των μπουζουκιών…
και τη φωνή της Πίτσας Παπα-
δοπούλου.

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

Μ
εγάλη γκρίνια έπεσε με τα
εξοπλιστικά των Γάλλων. Έν-
τονη δυσαρέσκεια υπάρχει
στους κόλπους του Συνδέ-

σμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντι-
κού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), αλλά και γενικότερα
στην αμυντική βιομηχανία, με αφορμή τη
βιομηχανική συνεργασία της Naval Group
με την ελληνική αμυντική βιομηχανία
αναφορικά με το πρόγραμμα των φρεγα-
τών FDI. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων δη-
μοσίευμα του pronews. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, χαρακτηρί-
ζεται ως «ψίχουλα» το ανατεθέν βιομηχα-
νικό έργο στις ελληνικές εταιρείες, σε ένα
πρόγραμμα που θα προσεγγίσει τα 4 δισ.
ευρώ από τη στιγμή που υπογραφεί και η
option του τρίτου πλοίου. Αλλά και από αυ-
τά τα «ψίχουλα» λένε ότι ο πρόεδρος του
ΣΕΚΠΥ και διευθύνων σύμβουλος της ΑΚ-
ΜΩΝ Τάσος Ροζολής παίρνει, χωρίς να του
αντιστοιχεί, τη «μερίδα του λέοντος», κα-
θώς μιλούν για 22 εκατομμύρια ευρώ για
την εταιρεία του. Σε δημοσίευμα του intelli-
genceonline.com αναφέρεται ότι πιέζει ει-
δικά για την εταιρεία του. Υποστηρίζουν ότι
«τα 22 εκατ. ευρώ δίνονται για κονσόλες
στον πρόεδρο, ενώ οι άλλες ελληνικές
εταιρείες κοστολογούν στα 12 εκατ. ευρώ». 

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 23 συμ-

βάσεις με ελληνικούς εταίρους για τις
φρεγάτες FDI με 10 ελληνικές εταιρείες.
Είναι σαφές, δηλαδή, το υπονοούμενο,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το pro-
news. Ποιος ευθύνεται για αυτό; Σίγουρα
όχι ο Τάσος Ροζολής που προωθεί τα συμ-
φέροντα της εταιρείας του ως πρόεδρος
του ΣΕΚΠΥ. Αλλά το ζήτημα αφορά τους
Γάλλους, οι οποίοι, εκτός του ότι προφέ-
ρουν «ψίχουλα», δίνουν τη «μερίδα του λέ-
οντος» στον πρόεδρο προφανώς για να μη
γίνει αισθητό το χαμηλό βιομηχανικό έργο,
ειδικά στον ΣΕΚΠΥ και συνολικά στην ελ-
ληνική αμυντική βιομηχανία. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι η εταιρεία Miltech που έχει
λάβει σημαντικό έργο στο παρελθόν από
τις γαλλικές εταιρείες λαμβάνει μόνο
100.000 ευρώ έργο. 

Για άλλες εταιρείες, όπως η Intracom,
ούτε λόγος… Η οργισμένη δήλωση του Σω-
κράτη Κόκκαλη για την ελληνική αμυντική
βιομηχανία, «σε μόνιμη ολιγωρία βρίσκε-
ται η Πολιτεία για την ελληνική αμυντική
βιομηχανία», τα λέει όλα. Κατά την Έκτα-
κτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της In-
tracom Holdings είπε οργισμένος ότι «η
κυβερνητική πολιτική δεν βοηθά. Μας
αναγκάζει να συζητήσουμε ακόμα και την
πώληση της IDE, μιας σύγχρονης και πρω-
τοπόρας αμυντικής βιομηχανίας».

Λιάγκας εναντίον
Πλεύρη  

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε λόγο

για υποκρισία και έγινε πυρ και

μανία με τον υπουργό Υγείας Θά-

νο Πλεύρη και το πρόστιμο στο

νυχτερινό κέντρο. «Κάπνιζε

όπως καπνίζουν όλοι στα μπου-

ζούκια. Ξαφνικά τώρα τον βγάλα-

με στη σέντρα. Ο απαράδεκτος

Μπισμπίκης. Έβγαλε ανακοίνω-

ση ο Πλεύρης, έβγαλε ανακοίνω-

ση το “ Έναστρον”. Μιλάμε για την

απόλυτη υποκρισία. Ντροπή μας!

Εγώ θα περίμενα τον κ. Πλεύρη

να βγει και να πει ως νέος άν-

θρωπος -που τον στήριξα όταν ο

πατέρας του βγήκε και χαιρέτησε

χιτλερικά- ότι είναι υγεία ο έρω-

τας. Το τσιγάρο δεν είναι υγεία,

αλλά έλεος τώρα…». Και φοβά-

μαι ότι στο πλευρό του Λιάγκα

περί υποκρισίας συντάσσεται πο-

λύς κόσμος. Να μη σας μεταφέ-

ρω τι γράφουν οι πολίτες στα so-

cial media… Καλύτερα να το

αφήσω…

Σημασία έχει το εθνόσημο
Την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος βρέ-
θηκε στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.
Εκεί, χωρίς να το ξέρει, ήταν σε εξέλιξη το σχολείο των νέων «βατραχανθρώπων»
των ΟΥΚ και έσπευσε να τους συναντήσει και να τους ευχηθεί από κοντά. «Κάποτε
πέρασα κι εγώ τα ίδια πράγματα και είναι πραγματικά μεγάλη η συγκίνησή μου που
έτυχε σήμερα, δεν ήταν προγραμματισμένο, δεν το ήξερα ότι είχε σχολείο, και μάλι-
στα σχολείο στη “διαβολοβδομάδα”, να σας δω. Από εσάς εμείς οι παλαιότεροι, που
ήμασταν κάποτε σαν κι εσάς, παίρνουμε δύναμη, παίρνω δύναμη εγώ. Σημασία δεν
έχει η στολή που φοράτε, σημασία έχει το εθνόσημο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ.

Με δόσεις 
τα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια 

Με την εκπνοή της εορταστικής ανά-
παυλας, μετά του Αγίου Ιωάννη, επιτα-
χύνονται, πληροφορούμαι, οι διαδικα-
σίες ολοκλήρωσης των «γαλάζιων» ψη-
φοδελτίων, ώστε έως τα τέλη Ιανουαρίου
να βρίσκονται στην εκλογική αφετηρία
και οι περίπου 440 «γαλάζιοι» υποψήφι-
οι που θα διεκδικήσουν τον σταυρό στις
εκλογές της απλής αναλογικής. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει δεχθεί εισηγή-
σεις για τμηματική ανακοίνωση των
υποψηφίων ανά 20άδες και βάσει συγ-
κεκριμένων κριτηρίων, όπως, λόγου χά-
ρη, οι πρωτοεμφανιζόμενοι. Ίδωμεν…

Τα «ψίχουλα» των Γάλλων,
ο Ροζολής και ο Κόκκαλης
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Φ
ωτογραφίες-ντοκουμέντο,
στις οποίες απεικονίζονται οι
δύο βασικοί εμπλεκόμενοι
στο πολύκροτο σκάνδαλο Qa-

targate, o Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο Αντό-
νιο Παντσέρι, να κρατούν χαρτοφύλακα με
χρήματα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στις
Βρυξέλλες, δημοσίευσε χθες η ιταλική
εφημερίδα «La Repubblica». Σύμφωνα με
το ρεπορτάζ που προκάλεσε σάλο σε όλη
την Ευρώπη, οι φωτογραφίες με τις βαλί-
τσες τραβήχτηκαν κατά τη συνάντηση που
είχαν οι δύο άνδρες με τον υπουργό Εργα-
σίας του Κατάρ Αλί Μπεν Σάμιχ αλ Μάρι σε
πολυτελές ξενοδοχείο των Βρυξελλών τον
περασμένο Οκτώβριο.

Σε αυτήν τη συνάντηση φέρεται να...
προετοίμαζαν τον αρμόδιο υπουργό για μια
ακρόαση σε υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το δημοσίευμα ανέφερε ακόμη ότι ο ει-
σαγγελέας στις Βρυξέλλες δίνει ιδιαίτερη
σημασία στη συγκεκριμένη συνάντηση,
που αποτελεί παράδειγμα για το πώς «δια-
κινούνταν» οι δωροδοκίες, με τις φωτο-
γραφίες και τα βίντεο από το σύστημα
ασφαλείας του ξενοδοχείου να αποτελούν
μέρος της δικογραφίας.

Πέντε εβδομάδες 
πριν από το Μουντιάλ

«Είναι 10 Οκτωβρίου. Απομένουν πέντε
εβδομάδες μέχρι την έναρξη του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου. Η σκηνή λαμβάνει χώρα
σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία
στη βελγική πρωτεύουσα. Το Steigenber-
ger Wiltcher’s, που άνηκε κάποτε στην
αλυσίδα Conrad, ήταν η σταθερή επιλογή
του Σίλβιο Μπερλουσκόνι όταν επισκε-
πτόταν την πόλη ως πρωθυπουργός για να
συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές συνόδους.
Βρίσκεται σε μια από τις πιο κομψές πε-
ριοχές των Βρυξελλών και εύκολα μπορεί
να κατανοήσει κανείς γιατί το επέλεξαν οι
εκπρόσωποι του πλούσιου εμιράτου»,
ανέφερε αρχικά το δημοσίευμα για την
επίμαχη συνάντηση μεταξύ των τριών
πλευρών.

«Η ώρα είναι περίπου 5.30 το απόγευμα.
Τρεις μαύρες Μερτσέντες καταφθάνουν
και παρκάρουν μπροστά από το ξενοδο-
χείο. Και οι τρεις είναι καταχωρισμένες στη
διπλωματική αποστολή του Κατάρ. Οι εκ-
πρόσωποι της κυβέρνησης της Ντόχας, με
επικεφαλής τον υπουργό Εργασίας, βγαί-
νουν από τα αυτοκίνητα. Τον υπουργό συ-
νοδεύουν πέντε άλλοι άνδρες και ο ένας
κουβαλάει μια βαλίτσα, κάτι που μάλλον

δεν προκαλεί έκπληξη», συμπληρώνει το
δημοσίευμα.

Ο χαρτοφύλακας
Βάσει των όσων έχουν δημοσιεύσει ιτα-

λικές εφημερίδες, όλα έγιναν στις 10
Οκτωβρίου, όταν ο Αντόνιο Παντσέρι έφτα-
σε στο Steigenberger Wiltcher’s με έναν
εμφανώς άδειο χαρτοφύλακα που, σύμ-
φωνα με τους εισαγγελείς, θα μοιάζει γε-
μάτος όταν πια θα φύγει από το ξενοδοχείο.

Έπειτα από λίγο μπήκε στο ξενοδοχείο ο
υπουργός Εργασίας του Κατάρ, ο οποίος
ανέβηκε συνοδευόμενος στον 4ο όροφο,
όπου βρισκόταν η πολυτελής σουίτα που
είχε κλείσει για τη διαμονή του. Ύστερα
έφτασαν εκεί ο Παντσέρι και ο Τζόρτζι, με
τις φωτογραφίες από τις κάμερες ασφα-
λείας του ξενοδοχείου να απεικονίζουν τον
πρώην ευρωβουλευτή με τον χαρτοφύλα-
κα στο χέρι. Οι ερευνητές της υπόθεσης
ανέφεραν ότι ο χαρτοφύλακας πριν από τη
συνάντηση έμοιαζε άδειος.

«Ο πρώην βοηθός του εμφανίζεται με

την 20 μηνών κόρη του στο καρότσι.
Η μητέρα της είναι η Εύα Καϊλή, η
οποία εκείνη την περίοδο ήταν ακό-
μη αντιπρόεδρος του Ευρωκοινο-
βουλίου», συνέχισε στο ρεπορτάζ
του ο αρθρογράφος και προσέθεσε
ότι «δύο άνδρες από την αποστολή
του Κατάρ τούς υποδέχονται και τους
συνοδεύουν στον τέταρτο όροφο».

Στη σουίτα
Στο βίντεο, που καταγράφηκε στον διά-

δρομο που οδηγεί στη σουίτα του Αλ Μάρι,
ένας άλλος άνδρας από την Ντόχα, ακο-
λουθώντας τον Παντσέρι, σέρνει μια άλλη
τροχήλατη βαλίτσα. Η συνάντηση έγινε γύ-
ρω στις 6 το απόγευμα, ενώ μισή ώρα αρ-
γότερα ο σύζυγος της Εύας Καϊλή έφυγε
από το δωμάτιο, κατέβηκε μερικούς ορό-
φους, άφησε σε κάποιο πρόσωπο την κόρη
του και στη συνέχεια επέστρεψε στη σουί-
τα, όπου ήταν ο υπουργός Εργασίας του
Κατάρ. « Ίσως θεώρησε ότι η συνάντηση
έμπαινε στην πιο κρίσιμη φάση της», τόνι-

σε σε αυτό το σημείο η «La Repubblica».
Μια ώρα μετά η συνάντηση τελείωσε, με

τον Παντσέρι να φεύγει από το ξενοδοχείο
κρατώντας τον ίδιο χαρτοφύλακα με τον
οποίο είχε έρθει. Η Εισαγγελία έχει επι-
σημάνει τον χαρτοφύλακα με έναν κόκκι-
νο κύκλο, συμπεριλαμβάνοντας τις επίμα-
χες φωτογραφίες στον φάκελο της έρευ-
νας. Ο λόγος; «Επειδή δείχνει πιο γεμά-
τος», έγραψε η εφημερίδα και κατέληξε:
«Εν συντομία, η υποψία των δικαστικών
αρχών ήταν ότι η εν λόγω συνάντηση ήταν
μία από τις οργανωμένες παραδόσεις
χρημάτων, με τη μεταφορά τους να γίνεται
έτσι, από μια τροχήλατη βαλίτσα σε έναν
χαρτοφύλακα».

Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τη «La Repubblica» 
και ρεπορτάζ για το πώς γίνονταν οι συναλλαγές με

Καταριανούς αξιωματούχους σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες

Q A T A R G A T E

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Βαλίτσες με... ουρά για
Τζόρτζι και Παντσέρι 



ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ11

Σ
ε… συναγερμό βρίσκονται για
ακόμη μία φορά στην Τουρκία
μετά τις ελληνικές αναφορές
πως εξετάζεται κεντρικά το εν-

δεχόμενο τα χωρικά μας ύδατα να επεκτα-
θούν κατά 12 μίλια νότια της Κρήτης από
τον ερχόμενο Μάρτιο.

Πρακτικά, αυτό έχει προκαλέσει αντι-
δράσεις στο καθεστώς Ερντογάν και στις
τάξεις των Τούρκων κυβερνητικών παρα-
γόντων, οι οποίοι φαίνεται πως βρίσκονται
σε αναστάτωση. Το θέμα απασχολεί ήδη τα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με τους ανα-
λυτές που φιλοξενούνται σε αρκετές πολι-
τικές εκπομπές να υποστηρίζουν για ακό-
μη μία φορά πως αυτό θα μπορούσε να
αποτελέσει «άμεση» απειλή, η οποία ίσως
οδηγήσει ακόμη και σε πολεμική σύρραξη
μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, οι ίδιοι αναλυτές σημειώνουν
πως μια ενδεχόμενη επέκταση στην Κρήτη
δυνητικά θα οδηγούσε και σε επέκταση
στα νησιά του Αιγαίου, κάτι το οποίο θα ξε-
περάσει την «κόκκινη γραμμή» που έχει
θέσει η Τουρκία.

Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από τους ίδιους
αναλυτές ως «φρούριο», μιας και στο με-
γάλο νησί της Ελλάδας οι ΗΠΑ διατηρούν
αεροπλανοφόρα και το εξοπλίζουν με επι-
πρόσθετα πολεμικά. Στις ίδιες αναλύσεις
καταδεικνύεται ο τρόμος που προκαλεί η
ιδέα πως η Ελλάδα μαζί με τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής ελέγχουν ή επι-
χειρούν να θέσουν υπό έλεγχο ολόκληρη
την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου.

«Απόρθητο κάστρο»
Δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από

τότε που ο Εράι Γκιοτσλουέρ, μέλος του
κέντρου ερευνών ASAM, είπε: «Ο λόγος

που οι Έλληνες θέλουν να κάνουν την
Κρήτη απόρθητο κάστρο είναι συγκεκρι-
μένος. Θέλουν να κάνουν πονηριά, να αυ-
ξήσουν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, για
να αυξήσουν και την περιοχή της ΑΟΖ
τους. Όμως θα παραβιάσουν την ΑΟΖ της
Λιβύης, η οποία έχει συμφωνηθεί με την
Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα το επιτρέψει
αυτό. Η Τουρκία μπορεί να πει “έχω συμ-
φωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τη Λι-
βύη”. Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της
Λιβύης θα πει στον ΟΗΕ πως δεν το αποδέ-
χεται αυτό και θα το κοινοποιήσει στον
ΟΗΕ, αν χρειαστεί. Μάλιστα, μπορεί να
υπάρξει και συγκέντρωση ναυτικών δυνά-
μεων εδώ, καθώς υπάρχει από πίσω η

Τουρκία». Πριν από λίγες ημέρες, τουρκι-
κή υπηρεσία του BBC υπογράμμισε σε
ανάλυση πως «αλλάζουν οι ισορροπίες στο
Αιγαίο». Όπως τόνιζαν σε σχετικά ρεπορ-
τάζ, «είναι δύσκολα τα πράγματα για την
Τουρκία με τα εξοπλιστικά της Ελλάδας
που συνεχώς αναβαθμίζονται και τον απο-
κλεισμό της Τουρκίας από τα F-35». 

«Η Τουρκία έχει μείνει πίσω σε σχέση με
την Ελλάδα», επισήμανε πριν από δέκα
ημέρες το BBC, κάνοντας αναφορά στα 24
Rafale και τα F-16 Viper.

Οι Τούρκοι αναλυτές
Για το σενάριο η Ελλάδα να επεκτείνει τα

χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια νότια της Κρή-

της συζήτησαν Τούρκοι αναλυτές στο τηλεο-
πτικό δίκτυο υψηλής τηλεθέασης
CNNTURK, εξαπολύοντας απειλές τις οποίες
χρησιμοποιούν διαρκώς οι αξιωματούχοι της
Τουρκίας και πρώτος από όλους ο πρόεδρός
της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ιδιαίτερα με την επέκταση των χωρι-
κών υδάτων στα νότια της Κρήτης, δηλαδή
αυτό είναι κάτι που ήδη το λένε, υποστηρί-
ζουν “και τι θα γίνει με τα 12 μίλια στα δυτι-
κά και στα νότια”;» ήταν το ερώτημα του
γνωστού απόστρατου στρατιωτικού ανα-
λυτή Ερντογάν Καρακούς, προκειμένου να
απαντήσει στη συνέχεια: «Όχι, δεν γίνεται,
διότι η Γαύδος που βρίσκεται εδώ (δείχνει
στον χάρτη) είναι δικό μας νησί. Με βάση
τις συμφωνίες είναι δικό μας νησί. Αυτό
είναι κάτι που το ξέρουν καλά». 

Για το ίδιο θέμα, ο Τούρκος δημοσιογρά-
φος Οζάι Σεντίρ, μιλώντας και αυτός στο
CNNTURK, υποστήριξε: «Αυτό το θέμα με
την επέκταση των 12 μιλίων στην Κρήτη θα
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της Ελλάδας
προς την Τουρκία. Και θα είναι βαρύ το αν-
τίτιμο για αυτό. Είναι μια κατάσταση που
δεν μπορεί να αποδεχθεί η Τουρκία».

Όταν κριθεί ότι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος

Δένδιας έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να προχωρή-
σει στη συγκεκριμένη κίνηση, δηλαδή στην επέκταση των 12 μιλίων νότια της Κρή-
της, όταν και όποτε κριθεί ότι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Οι ίδιες κυβερνη-
τικές πηγές τις τελευταίες ημέρες δήλωναν πως η επέκταση των χωρικών υδάτων
νότια της Κρήτης -και όχι ανατολικά- δεν δικαιολογεί τουρκική αντίδραση, κάτι
που συνέβη και με την επέκταση στο Ιόνιο.

Αναταράξεις
στην Άγκυρα
για τα 12 μίλια
στην Κρήτη

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com Τα σενάρια επέκτασης των χωρικών 
υδάτων νότια  του νησιού «τρελαίνουν» 
το καθεστώς Ερντογάν, που απειλεί 
ακόμη και με πολεμική σύρραξη
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Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τότε που οι αντί-
παλες φατρίες στη Λιβύη συμφώνησαν να διεξαχθούν
εκλογές και ακόμη δεν έχουν ορίσει ημερομηνία.

Πολλοί Λίβυοι πιστεύουν ότι οι πολιτικοί τους ηγέ-
τες δεν θέλουν να πραγματοποιηθούν σύντομα οι
εκλογές, καθώς κάποιοι από αυτούς θα μείνουν
εκτός εξουσίας. Ο Χαλίφα Χαφτάρ, επικεφαλής του
«Εθνικού Στρατού της Λιβύης», ζήτησε την κατάρτιση
ενός οδικού χάρτη για τις εκλογές χαρακτηρίζοντάς τον
ως «τελευταία ευκαιρία».

Ο στρατάρχης Χαφτάρ είναι αυτός που εξαπέ-
λυσε τον Απρίλιο του 2019 ευρείας κλίμακας επι-
χείρηση, χωρίς επιτυχία, με σκοπό να κυριεύσει
την Τρίπολη, τη λιβυκή πρωτεύουσα και έδρα της
κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Η
επίθεση τερματίστηκε τον Ιούνιο του 2020.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική οπτική στις εξελί-
ξεις, στο υπουργείο Εξωτερικών παραδέχονται
ότι η Λιβύη αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα και επιμέ-
νουν ότι μέχρι να διεξαχθούν οι εκλογές εκεί, δεν θα

έχουμε καμία διπλωματική σχέση με τη μεταβατική κυ-
βέρνηση της Τρίπολης, παρά το γεγονός ότι τις επόμενες
ημέρες θα σταλεί επιτετραμμένος στην ελληνική πρε-

σβεία εκεί.
Ενδεικτικό του εύθραυστου κλίματος και των

περίπλοκων σχέσεων και με την Αίγυπτο είναι η
αντίδραση της Λιβύης μετά τη μονομερή ανακή-
ρυξη ΑΟΖ από το Κάιρο στα δυτικά θαλάσσια σύ-
νορα. Αντίδραση που δεν ήρθε μόνο από την
υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης Νεϊλά Μανγ-
κούς αλλά και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Με ανακοίνωσή τους οι επιτροπές Εξωτερικών και

Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντι-
προσώπων απέρριψαν την ανακοίνωση της Αιγυπτιακής

Δημοκρατίας για μονομερή οριοθέτηση των θαλάσ-
σιων συνόρων και κάλεσαν εκ νέου την αιγυπτιακή
πλευρά να την ανακαλέσει. 

Επίσης πρόσθεσαν ότι αυτό θίγει τις ιστορικές σχέ-
σεις των δύο χωρών, την ώρα που αναμένεται από την
Αίγυπτο να λάβει υπόψη την πολιτική συγκυρία που
διέρχεται η Λιβύη. 

Η θέση αυτή επί της ουσίας από τον πρόεδρο της λιβυ-
κής Βουλής των Αντιπροσώπων Ακίλα Σάλεχ δείχνει πό-
σο ρευστή είναι η κατάσταση και πόσο ισχυρός είναι ο
δάκτυλος της Τουρκίας.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο υπουργός Εξωτερικών της
Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι αναμένεται να έρθει στην Αθήνα
περί τα τέλη Ιανουαρίου. Η χρονική συγκυρία, μάλιστα,
του εντοπισμού νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου από
την Αίγυπτο και των μεγάλων συμφωνιών για την παρα-
γωγή υδρογόνου ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση
της Αιγύπτου, η οποία ως η μεγαλύτερη αραβική χώρα
και με τον μεγαλύτερο στρατό στην περιοχή έχει ανα-
δειχθεί και σε πάροχο ασφάλειας.

Εύθραυστο σκηνικό 
στη Λιβύη με επίσκεψη

Σούκρι στην Αθήνα

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Η
Αθήνα συνεχίζει να στέλνει
μηνύματα αποτροπής, με τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ να επισκέπτε-
ται αυτή την εβδομάδα μονά-

δες πρώτης γραμμής και ακριτικά
φυλάκια σε Γαύδο, Κρήτη, Κάρπα-
θο και Καστελόριζο. Ο στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος από το Κα-
στελόριζο μιλώντας σε στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων ξεκαθά-
ρισε στην Τουρκία ότι οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις είναι ισχυρές
και αποτελεσματικές σε αέρα, ξη-
ρά και θάλασσα. 

«Οι προκλήσεις είναι δίπλα μας. Σε
απόσταση αναπνοής. Τις βλέπουμε καθη-
μερινά και τις ακούμε. Οι ελληνικές Ένο-

πλες Δυνάμεις αποτελούν την
ασπίδα μέσα στην οποία η κοινω-
νία μπορεί να επιδίδεται στα ειρη-
νικά της έργα. Εμείς το κάνουμε
αυτό. Εμείς είμαστε εγγυητές της
ασφάλειας», είπε ο στρατηγός Κ.
Φλώρος δείχνοντας την άλλη
πλευρά του Αιγαίου. 

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έχει γίνει
κόκκινο πανί για τα τουρκικά ΜΜΕ, μετά
τις δηλώσεις του ότι το κόστος που θα
πληρώσει η Τουρκία αν επιχειρήσει να

επιτεθεί στην Ελλάδα θα είναι τεράστιο. 
Οι φωτογραφίες του στρατηγού Φλώρου

στη Γαύδο και το Καστελόριζο προκάλεσαν
εκνευρισμό στην Άγκυρα, που αποτυπώ-
θηκε στο τουρκικό Τύπο. Ενδεικτικό του
κλίματος που επικρατεί στη γειτονική χώρα
είναι το δημοσίευμα της κεμαλικής εφημε-
ρίδας «CUMHURIYET» με τίτλο «Νέα πρό-
κληση από την Ελλάδα: Ο Κων. Φλώρος
επισκέφθηκε τα νησιά». Ο Τούρκος αρθρο-
γράφος αναφέρει, μάλιστα, ότι «ο Κων-
σταντίνος Φλώρος επισκέφθηκε κάποια

νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-
γειο. Επιθεώρησε τις στρατιωτικές μονά-
δες που σταθμεύουν στα αποστρατιωτικο-
ποιημένα νησιά Κάρπαθο, Καστελόριζο και
Γαύδο, νότια της Κρήτης». 

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελί-
ξεις με όλα τα σενάρια να είναι στο τραπέζι,
καθώς δεν αποκλείεται η Τουρκία να επι-
διώξει ένα θερμό επεισόδιο, προκαλώντας
την Ελλάδα να χάσει την ψυχραιμία της και
να κάνει αυτή την πρώτη κίνηση. Το ΓΕΕΘΑ
και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν το ενδε-
χόμενο της εξόδου ενός τουρκικού ερευ-
νητικού πλοίου εντός της θαλάσσιας πε-
ριοχής του παράνομου τουρκολιβυκού
μνημονίου, δηλαδή, νοτιοανατολικά της
Κρήτης.

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Μηνύματα αποφασιστικότητας του αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ από Γαύδο, Κάρπαθο και Καστελόριζο 

Κόκκινο πανί 
ο Φλώρος για
τους Τούρκους
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 
υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Μ
οιάζουν να το πήραν απόφαση

στην Κουμουνδούρου. Ακόμη

και τα... παιδιά του να υποστηρί-

ξουν ότι παρακολουθούσε ο

ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,

αυτό δεν θα τους κάνει να μοιάζουν περισσότε-

ρο αξιόπιστοι για να επιστρέψουν στη διακυ-

βέρνηση της χώρας. Η σκανδαλολογία έκανε

όση «δουλειά» μπορούσε να κάνει, όμως η κο-

ρύφωσή της ήταν στη σχετική συζήτηση στη

Βουλή και την κόντρα μεταξύ Κυριάκου Μητσο-

τάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Μπορεί κανείς να πίστευε πως είναι η ραστώ-

νη των εορτών που έκανε τα στελέχη του ΣΥΡΙ-

ΖΑ να αντιδράσουν σχετικά «χλιαρά» στο νέο

δημοσίευμα με τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση

παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταν-

τίνο Φλώρο. Δεν είναι όμως έτσι. Ο σχετικός

«χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ ΣΥΡΙ-

ΖΑ και κυβερνητικού εκπροσώπου βέβαια δεν

έλειψε, αλλά δεν είχε και καμία σχέση με τις

προηγούμενες περιπτώσεις.

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν στην πραγ-

ματικότητα ότι όση φθορά είχε να προκαλέσει η

υπόθεση των παρακολουθήσεων την προκάλε-

σε και πως πλέον πρέπει να στραφούν σε δια-

φορετικά μονοπάτια. Πρώτιστο μέλημα άλλω-

στε για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να στείλει στις κάλπες

νεαρούς ψηφοφόρους που είτε απείχαν σε

προηγούμενες εκλογικές μάχες είτε ψηφίζουν

για πρώτη φορά. Και είναι πολύ δύσκολο να

φανταστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο θα το προκαλέ-

σει η υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτω-

ση πως δεν θα αξιοποιήσουν κάθε σχετική ευ-

καιρία, αλλά από την άλλη ξέρουν ότι δεν μπο-

ρούν να στηριχτούν σε αυτό ενόψει εκλογών.

Στον ΣΥΡΙΖΑ όμως εκτός από τους νέους θέλουν

να προσελκύσουν κεντρώα και συντηρητικά

ακροατήρια που γνωρίζουν πώς είναι το «κλει-

δί» για την εξουσία.

Ποια είναι τα στοιχήματα που βάζουν αυτή

την εποχή στην Κουμουνδούρου; Να καταφέ-

ρουν να βρουν μερικά «ηχηρά» ονόματα για τα

ψηφοδέλτια, που θα μπορέσουν να προσελκύ-

σουν κοινά ευρύτερα του κομματικού τους πε-

ρίγυρου, να καταρτίσουν μια καμπάνια κατά της

αποχής των νέων ψηφοφόρων με «έξυπνα» και

«δροσερά» μηνύματα που θα «χτυπούν» στο

μάτι των νέων και, τέλος, να προσελκύσουν κεν-

τρώα και συντηρητικά κοινά.

Όπως άλλωστε είχε πει ο ίδιος ο πρόεδρος του

κόμματος σε ανύποπτο χρόνο, ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ

δεν είναι να πείσει πως «η κυβέρνηση αυτή δεν τα

έχει πάει καλά. Αυτό το βλέπει ο κόσμος στην τσέ-

πη του. Αλλά για τη δυνατότητα που υπάρχει η χώ-

ρα να πάει καλύτερα, το εισόδημα να βελτιωθεί, οι

κοινωνικές ανισότητες να αμβλυνθούν, η δικαιο-

σύνη να επιστρέψει. Τότε νομίζω ότι θα έχουμε

πολύ μεγάλες εκπλήξεις στο εκλογικό αποτέλε-

σμα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές».

Η σκανδαλολογία δεν αποδίδει,
στροφή στη «θετική ατζέντα»

Σ Υ Ρ Ι Ζ Α

Τα στοιχήματα της Κουμουνδούρου
για «ηχηρά» ονόματα στα 
ψηφοδέλτια και την προσέλκυση
νεαρών ψηφοφόρων στις κάλπες
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Κ
άθε χρόνο, τέτοιες μέρες, λίγοι παλιοί φί-
λοι, από το σχολείο οι περισσότεροι, συ-
ναντιόμαστε για έναν μεσημεριανό περί-

πατο στο κέντρο της Αθήνας. Παραμονή Χριστου-
γέννων, περιδιαβάζουμε εδώ κι εκεί, στο κέντρο
της πόλης, αποζητώντας ίσως μια γιορτινή ατμό-
σφαιρα, παρόμοια με αυτήν που περιγραφόταν με
εικόνες και λόγια σε βιβλία του Δημοτικού. Βέβαια
η Σταδίου δεν είναι πια ο δρόμος που ένωνε το
Σύνταγμα με την Ομόνοια με στολισμένα μαγαζιά,
αλλά μια νεκρή ζώνη με λίγη ζωή γύρω από τα δύο
άκρα της. Στην Πανεπιστημίου διατηρούνται ακό-
μα λίγα κλασικά κτίρια, μόνο που ο δρόμος δεν χα-

ρακτηρίζεται πια από τα κτίρια αυτά αλλά από το
αναίτιο σκάψιμό της, τα άχρηστα και άσχετα σιδε-
ρένια παγκάκια και τα «εμβόλιμα» φοινικόδεντρα
που έχουν ήδη ξεραθεί σε όλο της το μήκος. Και ο
γνωστός καστανάς στη γωνία της Ακαδημίας με
την Κανάρη δεν είναι πια στη θέση του, ίσως επει-
δή η ΑΑΔΕ έκρινε σκόπιμο να αρχίσει από αυτόν
την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ενώ λίγο πιο πάνω,
σε εμπορικούς δρόμους που κάποτε δεν έβρισκες
επαγγελματική στέγη αν δεν πλήρωνες απίθανα
ποσά για «αέρα», βρίσκεις άστεγους να κοιμούν-
ται στις εισόδους ξενοίκιαστων μαγαζιών. Όλα αυ-
τά, φέτος ακόμα πιο παράξενα με τις πολύ υψηλές

θερμοκρασίες για την εποχή (ευτυχώς από άποψη
κόστους θέρμανσης), να επιμένουν ότι τα Χριστού-
γεννα δεν είναι εδώ!

Όλες αυτές οι αντιθέσεις είναι εδώ και μάλιστα
για να μείνουν. Και να τις συζητάμε οι παλιοί
συμμαθητές σε αυτήν την, εθιμική πια, αθηναϊκή
μας συνάντηση. Και σαν παράδοση μέσα στην
παράδοση, να διαφωνούμε για το χρώμα της
εποχής, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στις μέρες
μας: είναι άσπρο ή μαύρο; Με τον καθένα μας να
το βλέπει μέσα από τα δικά του, προσωπικά του
γυαλιά. «Κοίτα πόσο καλά πηγαίνουμε, καρφί-
τσα δεν πέφτει», να λέει ο ένας. «Μη σε ξεγελάει
η σημερινή εικόνα, υπάρχει πολύς κόσμος που
δεν έχει θέση στο κάδρο αυτό», να απαντά ο άλ-
λος. Χωρίς να αφήνει κανείς «να πέσει κάτω» το
παραμικρό και καταλήγοντας αποκαμωμένοι
στη μια ή την άλλη πλατεία για καφέ. Και μετά
την ολιγόλεπτη σιωπή την ώρα που μεσολαβεί
ανάμεσα στην παραγγελία και την άφιξη των ρο-
φημάτων μας (άντε και κανένα κρουασάν από
δίπλα), η κοινή συνείδηση ότι όλοι μπορούμε να
έχουμε τη δική μας, διαφορετική οπτική για τα
πράγματα, αλλά μόνον η σύνθεσή τους μπορεί
να απεικονίσει αξιόπιστα την πραγματικότητα.

Όλα υπάρχουν στο κέντρο του κρατιδίου των
Αθηνών, όπως και παντού αλλού, είναι η αλήθεια.
Από οικογένειες με σχετική ξεγνοιασιά να ψωνί-
ζουν, μέχρι φτωχούς και άστεγους που η παρου-
σία τους στοιχειώνει τη ζωή μας. Και εμείς βέβαια
που δεν έχουμε κανέναν λόγο να είμαστε χαζοχα-
ρούμενοι είτε αισιόδοξα είτε απαισιόδοξα. Αρκεί
να συμφωνήσουμε ότι τα Χριστούγεννα η ίδια η
ζωή μας θα γίνει πολύ καλύτερη με λιγότερες ανι-
σότητες ανάμεσά μας. Στην πραγματικότητα χαρά,
ευτυχία, ολοκλήρωση μπορούμε μόνο με κάθε
συνάνθρωπο να διαθέτει στέγη, τροφή, περίθαλ-
ψη, ευκαιρίες, δηλαδή… ελπίδα! Και βέβαια, αν
πραγματικά πιστεύουμε ότι περισσότερη κοινωνι-
κή δικαιοσύνη βελτιώνει τις ζωές όλων μας… αξί-
ζει να προσπαθήσουμε για αυτό.

Τέσσερις λέξεις, τέσσερις μαχαιριές.
Μία μικρή φράση, μία μεγάλη μαχαιριά από

τους πολίτες, στο σύνολο του πολιτικού και αυτο-
διοικητικού συστήματος της χώρας μας. Μία μα-
χαιριά και στους συνεπείς και στους ασυνεπείς.
Και στους επαγγελματίες πολιτικούς-αυτοδιοικη-
τικούς και στους οραματιστές.

Και σε εκείνους που έχουν σταθερό ιδεολογικό
στίγμα και στους ευκαιριακά αλλάζοντες πολιτικά
στρατόπεδα, τους γνωστούς «γυρολόγους» για λό-
γους πολιτικής επιβίωσης και προσωπικής ανέλιξης.

Είναι όμως όλοι το ίδιο ή υπάρχουν και «φωτει-
νές» εξαιρέσεις, όπου η προσωπική και η συλλο-

γική διαδρομή του καθενός δίνει την απάντηση
στην ερώτηση; Η γνωστή σε όλους φράση «όλοι το
ίδιο είναι» προέρχεται, όσο και αν φαίνεται πε-
ρίεργο, από το ίδιο το σώμα των πολιτικών! Με πο-
λιτική χυδαιότητα, τερατώδη ψέματα, «άγαρμπες»
προσφωνήσεις, «γαλλικές» εκφράσεις πεζοδρο-
μίου, απύθμενο πολιτικό θράσος και συμψηφισμό
ευθυνών. Αρκετοί πολιτικοί εξακοντίζουν φαρμα-
κερά βέλη εκατέρωθεν, αδιαφορώντας για την
«έκθεση» του δικού τους πολιτικού χώρου. Για να
διασώσουν το δικό τους «πολιτικό σαρκίο», δεν δι-
στάζουν να ενοχοποιήσουν τους αντιπάλους τους
ότι έκαναν και αυτοί τα ίδια.

Η ταμπέλα «όλοι το ίδιο είναι», «όλοι στο ίδιο τσου-
βάλι», εξισώνει άδικα αρκετούς από τους νέους πο-
λιτικούς. Οι πολίτες νιώθουν ανήμποροι να αλλάξουν
το σύστημα και προτιμούν την αποχή από τις εκλογές,
πιστεύοντας έτσι ότι εκδικούνται το σύστημα ενώ
διακυβεύεται το αύριο, το δικό τους και των παιδιών
τους. Αφήνουν το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα
να τους «πνίξει»! Ήρθε ο καιρός να «γκρεμίσουμε»
το αδιαπέραστο τείχος «όλοι το ίδιο είναι» και να πε-
ράσει το πολιτικό σύστημα στην άλλη πλευρά, την
πλευρά της εμπιστοσύνης και της έμπνευσης των αρ-
νητών πολιτών, μπολιάζοντάς τους με τη θεωρία ενός
υγιούς πολιτικού συστήματος, με την πράξη! 

Χριστουγεννιάτικες αντιθέσεις και συνθέσεις

Όλοι το ίδιο είναι!
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νας προφήτης... μα τι Μεντβέν-
τεφ! Απαραίτητη η παράφραση
της κλασικής σατιρικής ταινίας
των Monty Python (1979) για να

περιγράψει τις «προφητείες» του Ντμίτρι
Μεντβέντεφ ενόψει 2023.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο
οποίος το 2012 άλλαξε θέση με τον Πού-
τιν, σε ρόλο Νοστράδαμου ή, αν προτιμά-
τε, Λίτσας Πατέρα έκανε δέκα προβλέ-
ψεις για το τι θα μπορούσε να συμβεί τη
νέα χρονιά. Προβλέψεις που περιλαμβά-
νουν εμφύλιο στις ΗΠΑ και ανάδειξη ως
προέδρου τού Έλον Μασκ, ίδρυση Τέ-
ταρτου Ράιχ στην Ευρώπη, κραχ του ΔΝΤ
και της Παγκόσμιας Τράπεζας και πολλά
άλλα δυσοίωνα για τη Δύση.

«Σε όλους αρέσει να κάνουν προβλέψεις
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», γράφει
σε ανάρτησή του στο Twitter o 57χρονος
πρώην πρόεδρος (2008-2012) και πρωθυ-
πουργός (2012-2020) της Ρωσίας, ο οποίος
από το 2020 κατέχει τη θέση του αντιπρο-
έδρου του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας. Όπως αναφέρει στο ποστ του, πολλά
από τα ευφάνταστα σενάρια που ακούγον-
ται από διάφορους για το 2023 είναι τελεί-
ως παράλογα, όμως αυτό δεν τον σταματά
από το να κάνει τη δική του «ταπεινή» συ-
νεισφορά, διατυπώνοντας δέκα προβλέ-
ψεις για το «τι μπορεί να συμβεί» τη χρονιά
που έρχεται.

Ο ζοφερός δεκάλογος

1Η τιμή του πετρελαίου θα ανέλθει στα
150 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του φυ-

σικού αερίου θα ξεπεράσει τα 5.000 δολά-
ρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

2Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επανενταχθεί
στην ΕΕ.

3 Η ΕΕ θα καταρρεύσει μετά την επι-
στροφή του Ηνωμένου Βασιλείου και

το ευρώ θα σταματήσει να χρησιμοποιείται
ως ενιαίο νόμισμα.

4 Η Πολωνία και η Ουγγαρία θα καταλά-
βουν τις δυτικές περιοχές της πρώην

Ουκρανίας.

5 Θα δημιουργηθεί το Τέταρτο Ράιχ, το
οποίο θα περιλαμβάνει την επικράτεια

της Γερμανίας και τους δορυφόρους της,
δηλαδή την Πολωνία, τα κράτη της Βαλτι-
κής, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Δημοκρα-
τία του Κιέβου και άλλους απόκληρους.

6 Θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Γαλλίας
και Τέταρτου Ράιχ. Η Ευρώπη θα διαι-

ρεθεί, η Πολωνία θα ξαναμοιραστεί στη
διαδικασία.

7 Η Βόρεια Ιρλανδία θα διαχωριστεί από
το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ενταχθεί

στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

8 Θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στις
ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Καλιφόρνια και

το Τέξας θα γίνουν ανεξάρτητες πολιτείες.
Το Τέξας και το Μεξικό θα σχηματίσουν ένα
συμμαχικό κράτος. Ο Έλον Μασκ θα κερδί-
σει τις προεδρικές εκλογές σε μια σειρά
από πολιτείες, οι οποίες μετά το τέλος του
νέου εμφύλιου πολέμου θα έχουν δοθεί
στο Κόμμα των Ρεπουμπλικάνων.

9 Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια και η
χρηματοοικονομική δραστηριότητα θα

εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη
και θα μετακινηθούν στην Ασία.

10 Το σύστημα νομισματικής διαχείρι-
σης του Bretton Woods θα καταρ-

ρεύσει, οδηγώντας σε κραχ το ΔΝΤ και την
Παγκόσμια Τράπεζα. Το ευρώ και το δολά-
ριο θα σταματήσουν να κυκλοφορούν ως
παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα. Αντ’
αυτού, θα χρησιμοποιούνται ενεργά τα ψη-
φιακά παραστατικά νομίσματα. 

O Μεντβέντεφ
σε ρόλο...
Νοστράδαμου

Οι 10 «προφητείες» του Ρώσου πολιτικού για το 2023 - «Βλέπει» 
εμφύλιο στις ΗΠΑ, Έλον Μασκ πλανητάρχη και 4ο Ράιχ στην Ευρώπη



«Θ
ύελλα του αιώνα» ονομά-
ζουν οι ειδικοί την κακο-
καιρία που συνεχίζει να
πλήττει τις Ηνωμένες Πο-

λιτείες, ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα συνε-
χίζουμε να απολαμβάνουμε τον πολύ καλό
καιρό. Το ακριβώς αντίθετο όμως βιώνουν
οι Αμερικανοί πολίτες, μια και οι νεκροί
έχουν ξεπεράσει τους 60 και το χιόνι σε
πολλές πόλεις φτάνει σε ύψος άνω του 1,5
μέτρου.

Ο Λευκός Οίκος εκδίδει συνεχώς ανα-
κοινώσεις για καθεμία πολιτεία ξεχωρι-
στά. Η περιοχή της πόλης Μπάφαλο στη
δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία της χώρας,
τη Νέα Υόρκη, έχει τεθεί σε κόκκινο συνα-
γερμό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι είναι
χωρίς ρεύμα από το πρωτοφανές κύμα
κακοκαιρίας, με την κυβερνήτρια της πο-
λιτείας να το χαρακτηρίζει «επικό, συμ-
βαίνει μια φορά μέσα στη ζωή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το
ομοσπονδιακό κράτος στη Νέα Υόρκη,

καθώς εκεί η ακραία χιονοθύελλα στοίχι-
σε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους.
Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, πόλης
που είναι θεωρητικά συνηθισμένη στο
κρύο και τις θύελλες, δήλωσε ότι θα μεί-
νει στην ιστορία ως «η θύελλα του ’22»
έπειτα από εκείνη του 1977, που είχε ως
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχε-
δόν 30 άνθρωποι. 

Παγιδευμένοι
Το πρόβλημα είναι ότι τα σωστικά συ-

νεργεία ήταν αδύνατο να φτάσουν σε αν-
θρώπους που έχουν ανάγκη, για παρά-
δειγμα σε εκείνους που εγκλωβίστηκαν
στα αυτοκίνητά τους ή έμειναν χωρίς
ηλεκτρικό στα σπίτια τους. Κάποιοι από

αυτούς πέθαναν εγκλωβισμένοι στα αυ-
τοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί
στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή
προσβολή ενώ προσπαθούσαν να καθα-
ρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους. Για
αυτό και οι γιατροί προειδοποιούν ότι η
υπερβολική προσπάθεια για φτυάρισμα
βαρέος υγρού χιονιού μπορεί να προκα-
λέσει τραυματισμούς στην πλάτη και καρ-
διακή προσβολή.

Ο φόβος είναι ότι η κακοκαιρία και τα
προβλήματα θα συνεχιστούν και τις επό-
μενες μέρες παρά το γεγονός ότι η έντα-
ση της θύελλας αναμένεται να κοπάσει.
Οι ειδικοί όμως τονίζουν ότι «παραμένει
πάντα επικίνδυνο το να βρίσκονται έξω οι
πολίτες». Επίσης, δεκάδες πτήσεις στα
αεροδρόμια των ΗΠΑ ακυρώθηκαν και
συνεχίζουν να ακυρώνονται με αποτέλε-
σμα χιλιάδες ταξιδιώτες να περάσουν τις
γιορτές μακριά από τις οικογένειές τους.
Αυτό σημαίνει ότι θα υποδεχτούν τον νέο
χρόνο περίπου όπως «γιόρτασαν» και τα
Χριστούγεννα.

ΗΗ Κίνα καταργεί
την καραντίνα
των ταξιδιωτών
λόγω Covid-19

Πώς και πώς περιμένουν στην
Κίνα να αλλάξει ο χρόνος, καθώς η
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στις 8
Ιανουαρίου θα καταργηθεί η υπο-
χρεωτική καραντίνα για τους ταξι-
διώτες που φτάνουν στη χώρα.
Αυτό αναμένεται να τονώσει την
αγορά και το ηθικό των Κινέζων,
καθώς ήδη πολλοί έχουν σπεύσει
να κλείσουν αεροπορικά εισιτήρια
για το εξωτερικό ύστερα από τρία
χρόνια απομόνωσης λόγω κορο-
νοϊού. Τρία χρόνια στα οποία ο κό-
σμος είχε αγανακτήσει, διότι ήταν
απομονωμένος από τον Μάρτιο
του 2020.

Βέβαια, η Εθνική Επιτροπή
Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι
από τον Ιανουάριο και μετά μόνο
ένα αρνητικό τεστ των τελευταίων
48 ωρών θα χρειάζεται για να ει-
σέλθει κάποιος σε κινεζικό έδα-
φος, ενώ ορισμένοι περιορισμοί
θα παραμείνουν σε ισχύ όπως, για
παράδειγμα, το θέμα της χορήγη-
σης τουριστικής βίζας και βίζας
για τους ξένους φοιτητές που σε
μεγάλο βαθμό είχε ανασταλεί από
την αρχή της πανδημίας. Επίσης,
ανακοινώθηκε ότι δεν θα δημοσι-
εύονται πλέον στατιστικά στοιχεία
για την Covid-19, καθώς τα στοι-
χεία αυτά δέχτηκαν μεγάλη κριτι-
κή λόγω της πλήρους ανακολου-
θίας με τη σημερινή επιδημιολογι-
κή κατάσταση.
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Η λευκή «θύελλα του αιώνα»
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,
με τον αριθμό των νεκρών 
να αυξάνεται δραματικά

Ξεθάβουν πτώματα μέσα
από τα χιόνια στις ΗΠΑ

Συνεχίζει να υπερθερμαίνεται η πιο εθνικιστική εστία
έντασης αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη, το Κόσοβο. Πα-
ρά τις πιέσεις Ευρωπαίων -Γερμανοί και Βρετανοί- αλ-
λά και Αμερικανών ο σερβικός στρατός βρίσκεται σε
κατάσταση ετοιμότητας και έχουν υψωθεί οδοφράγμα-
τα πίσω από τα οποία έχουν οχυρωθεί παραστρατιωτι-
κές ομάδες. «Ο πρόεδρος της Σερβίας διέταξε τον σερ-
βικό στρατό να βρίσκεται στον υψηλότερο βαθμό ετοι-
μότητας για μάχη, δηλαδή στο επίπεδο της χρήσης ένο-

πλης ισχύος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σέρβος
υπουργός Άμυνας Μίλος Βούτσεβιτς. Ο στρατηγός Μί-
λαν Μοϊσίλοβιτς, αρχηγός των σερβικών ενόπλων δυ-
νάμεων, ανακοίνωσε πως εστάλη από τον πρόεδρο της
Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς στα σύνορα με το Κόσοβο.

Αλλά και η Πρίστινα δείχνει να εξοπλίζεται με βρετα-
νικούς φορητούς πυραύλους και άρματα μάχης, χωρίς
να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο διαλόγου στον άξονα
Βελιγράδι - Πρίστινα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι

ηγέτες Βούτσιτς και Κούρτι να προχωρήσουν σε αμοι-
βαίες υποχωρήσεις και -το βασικό- να πείσουν την κοι-
νή γνώμη για αυτές αναλαμβάνοντας το πολιτικό κό-
στος. Κίνητρο για να πειστούν οι Σέρβοι πολίτες είναι να
ολοκληρωθεί η ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ. Σε ετοιμό-
τητα βρίσκεται και το ΝΑΤΟ, καθώς ο γενικός γραμμα-
τέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ βρίσκεται σε
ανοιχτή γραμμή και με τους δύο ηγέτες, στους οποίους
συστήνει αυτοσυγκράτηση. 

Εφ’ όπλου λόγχη ο σερβικός στρατός στα σύνορα με το Κόσοβο
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Τ
ον δρόμο για τις φυλακές
πήραν δύο ακόμη ανήλικοι
από τη συμμορία που βίαζε
τον 15χρονο μαθητή από το

Ίλιον, τραβώντας βίντεο με τις φρι-
κτές πράξεις τους, διακινώντας το σε
άλλα παιδιά, κάνοντας μπούλινγκ και
απειλώντας το θύμα να μην αποκαλύ-
ψει όσα φρικτά βίωνε στο εγκαταλε-
λειμμένο σπίτι.

Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακι-
στεί πέντε από τους έξι συλληφθέν-
τες, καθώς ένας από τους ανηλίκους
δεν είχε συμπληρώσει τα 15 έτη και
επομένως αφέθηκε προσωρινά
ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι
ενώπιον του ανακριτή αποδέχτηκαν
ότι υπήρξαν σεξουαλικές πράξεις δί-
κην ενός «ιδιότυπου παιχνιδιού» και
«χωρίς χρήση βίας». Κάτι που πάν-
τως δεν προκύπτει από τα δύο βίντεο
που έχει εντοπίσει η Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Αθηνών, στα οποία εμφα-
νίζεται το θύμα να βιάζεται και να
υποφέρει, την ώρα που τα μέλη της
συμμορίας γελούν και φωνάζουν
συνθήματα. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τουλά-
χιστον ένας συνήγορος υπεράσπι-
σης, ορμώμενος από τα συνθήματα
που ακούγονται, έκανε λόγο -και
ενώπιον της δικαιοσύνης και στα
ΜΜΕ- για περιστατικό που δεν έχει
«σεξουαλικό υπόβαθρο» αλλά «οπα-
δικό», συνδέοντάς το με ένα περι-
στατικό που είχε γίνει πριν από σχε-
δόν τρεις δεκαετίες. Πηγές της ΕΛΑΣ

πάντως απορρίπτουν αυτό το σενά-
ριο κατηγορηματικά...

Tα τέσσερα κορίτσια
Ακόμη δύο έφηβοι, οι οποίοι βρί-

σκονται από την πρώτη στιγμή στην
ποινική δικογραφία αλλά διέφυγαν
της σύλληψης λόγω παρέλευσης του
αυτοφώρου, είναι ήδη σε επικοινω-
νία με τις Αρχές προκειμένου να εμ-
φανιστούν και να δώσουν τις όποιες
εξηγήσεις τους. Ο λόγος για έναν
15χρονο και έναν 16χρονο, με τις
πληροφορίες για τον δεύτερο να λέ-
νε ότι ίσως και να βρίσκεται στη γει-
τονική Αλβανία (τόπος καταγωγής
του). Πρόθεση της δικαιοσύνης είναι
η ποινική διαδικασία με αυτούς τους
δύο ανήλικους να ολοκληρωθεί μέ-
χρι το τέλος της χρονιάς, ενώ αντιθέ-
τως πηγαίνει για το 2023 η εξέταση
των τεσσάρων κοριτσιών που έχει
υποδείξει το θύμα του βιασμού ως
άτομα που μπροστά στον εφιάλτη
που βίωσε δεν έκαναν τίποτε για να
το αποτρέψουν. Πρόκειται για τρεις
15χρονες και μία 14χρονη, οι οποίες
με βάση την κατάθεση του 15χρονου
δεν είχαν κάποιον ενεργό ρόλο.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, η
μητέρα ενός εκ των κατηγορούμενων
αγοριών ανέφερε ότι «θέλω να ζητή-
σω μια μεγάλη συγγνώμη από αυτήν
τη μητέρα, τον πατέρα, το παιδί για όλα
αυτά που περνάνε. Ο γιος μου μού εί-
πε πως μίλησε με το παιδί». Τέλος,
αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ΕΛΑΣ
έχουν εντοπίσει μηνύματα μεταξύ των
ανηλίκων που καλούν ο ένας τον άλ-
λον να σβήσουν τα βίντεο της φρίκης
γιατί «σας ψάχνει η αστυνομία». 

Μπορεί η Τροχαία να είχε επισημάνει -και να είχε επικοινωνη-
θεί ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ- ότι τις μέρες των Χριστουγέννων θα
υπάρχουν αυξημένα μέτρα και περισσότερα αλκοτέστ, ωστόσο το
διάστημα από 23 έως 26 Δεκεμβρίου βεβαιώνονταν περισσότε-
ρες από 120 παραβάσεις ημερησίως για οδήγηση υπό την επή-
ρεια μέθης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ,
από τους 44.754 τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων
που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα το διάστημα της εορτα-
στικής περιόδου των Χριστουγέννων (από 23 έως 26 Δεκεμβρίου
2022), συνολικά βεβαιώθηκαν 488 παραβάσεις μέθης, με τις πε-
ρισσότερες από αυτές να είναι στην Αττική (192 περιπτώσεις) και

στην Κρήτη (82 περιπτώσεις). Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ίδιος
επιχειρησιακός σχεδιασμός θα εφαρμοστεί και στην επικείμενη
εορταστική περίοδο της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων για
την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Να θυμί-
σουμε, τέλος, ότι στην Ελλάδα το όριο για να θεωρείται κάποιος
οδηγός υπό την επήρεια μέθης βρίσκεται στα 0,50 γρ./λτ. σε περί-
πτωση αιμοληψίας ή 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο ει-
σπνεόμενου αέρα. Οι ποινές που προβλέπονται από τον ΚΟΚ ξε-
κινούν από τα 200 ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος, ενώ
μπορούν φτάσουν σε 6 μηνών φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο
2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 5 χρόνια και πινακί-
δων κυκλοφορίας οχήματος έως 6 μήνες. Παπ

Χριστουγεννιάτικα πρόστιμα από την Τροχαία σε 488 «σκνίπες»

Γελούσαν ενώ
βίαζαν τον 15χρονο

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Στη φυλακή δύο ακόμη
ανήλικοι από τη συμμορία
που κακοποιούσε τον
μαθητή στο Ίλιον
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Ο
λοκληρώθηκε χθες η νεκρο-
ψία-νεκροτομή του 58χρονου
Νίκου Χλώψιου (μικρή φωτό), ο
οποίος έχασε τη ζωή του σε

τροχαίο δυστύχημα στο Βουκουρέστι, λί-
γο πριν από τα Χριστούγεννα, όταν το του-
ριστικό λεωφορείο από Ελλάδα χτύπησε
σε προειδοποιητική σήμανση, με αποτέ-
λεσμα να τραυματιστούν αρκετοί Έλλη-
νες επιβάτες. 

Όπως έλεγαν πηγές της «Political», σή-
μερα υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθεί
η σορός του άτυχου άνδρα από τη Ρουμα-
νία αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη και
από εκεί με νεκροφόρα στη Λάρισα. Εδώ
και τρεις ημέρες βρίσκεται στο Βουκου-
ρέστι ο γιος του, ο οποίος αναγνώρισε τη
σορό του. Παράλληλα, επισκέφθηκε τη
μητέρα του, η οποία κατά πάσα πιθανότη-

τα θα επιστρέψει την Πέμπτη στην Ελλάδα
για την κηδεία του συζύγου της. Το βράδυ
της Δευτέρας ταξίδεψαν αεροπορικώς
και οι υπόλοιποι Έλληνες που ήταν μέσα
στο μοιραίο λεωφορείο, το
οποίο κινήθηκε προς το τού-
νελ, με αποτέλεσμα η οροφή
του να προσκρούσει στη μεγά-
λη και βαριά μπάρα υψομέ-
τρησης.  Χθες ο πρόεδρος του
κόμματος USR της Ρουμανίας,
Καταλίν Ντρούλια, έδωσε νέα
διάσταση στην τραγωδία. «Δη-
μοσιεύτηκε βίντεο που δείχνει πως το
τουριστικό λεωφορείο πέρασε τις προει-
δοποιητικές αλυσίδες της Pasajul Unirii
στη λωρίδα 2 (από 4) και μετά άλλαξε λω-
ρίδα προς τα αριστερά. (…) Την ίδια ώρα,

σε φωτογραφία που τραβήχτηκε σήμερα
μπορεί κανείς να δει πως οι προειδοποι-
ητικές αλυσίδες βρίσκονται αναποδογυ-
ρισμένες στο πλάτος της λωρίδας 3. Βγαί-

νουν ορισμένα συμπεράσματα:
Ο νομάρχης Grebla και άλλοι
αξιωματούχοι που είπαν ότι
χτυπήθηκαν οι προειδοποιητι-
κές αλυσίδες είπαν ψέματα,
είναι λάθος. Όπως έχω ξανα-
πεί, δεν πρέπει να μπορείτε να
τις παρακάμψετε εάν μπείτε
στη λωρίδα (λύσεις μπορούν

να βρεθούν, από την τοποθεσία πιο κοντά
στο πέρασμα, μέχρι την προηγούμενη
φυσική οριοθέτηση των κατευθύνσεων
μέσα από τη λωρίδα)», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά στο Facebook.

Οι ρουμανικές Αρχές αναμένεται να
εξετάσουν αν ο οδηγός είχε σύστημα
πλοήγησης για λεωφορείο ή για επιβα-
τηγό όχημα. Ο ίδιος έχει ήδη ζητήσει
συγγνώμη από τους τραυματίες αλλά και
από την οικογένεια του θύματος, δηλώ-
νοντας πως βρίσκεται στη διάθεση των
Αρχών για οποιαδήποτε βοήθεια στην
έρευνα. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγο-
νός ότι η τοπική αστυνομία ανέκρινε τον
οδηγό και σχηματίστηκε δικογραφία για
ανθρωποκτονία από αμέλεια. 

Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν πι-
θανά λάθη που είχε κάνει ο οδηγός πριν
από τη σύγκρουση, όπως φαίνεται από τα
βίντεο που τραβήχτηκαν λίγες στιγμές
πριν από τη σύγκρουση, από τα αυτοκίνη-
τα πίσω από το λεωφορείο.  

Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει
πως ο οδηγός αγνόησε την πινακίδα ορί-
ου ύψους, άλλαξε λωρίδα την τελευταία
στιγμή και οδηγούσε για πάνω από 16
ώρες ασταμάτητα. Αν τα τρία παραπάνω
είχαν αποφευχθεί, δεν θα είχε συμβεί η
τραγωδία. 

«Αγνόησε την πινακίδα ορίου ύψους, άλλαξε λωρίδα την
τελευταία στιγμή και οδηγούσε για πάνω από 16 ώρες

ασταμάτητα», σημειώνει η ρουμανική αστυνομία 
για το δυστύχημα στο Βουκουρέστι

Τραγικό φινάλε στην αναζήτηση για τον 41χρονο ορειβάτη στον  Όλυμπο
Αναβάσεις σε απότομες και ψηλές κορυφές είχε κάνει

ο 41 ετών Αναστάσιος Δημόπουλος, ο οποίος χάθηκε
στον Μύτικα και τελικά εντοπίστηκε νεκρός από άνδρες
της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ήταν μέλος του
Συλλόγου Χιονοδρόμων Ιτέας-Κίρρας και αποτελούσε
έναν από τους πλέον διακεκριμένους ορειβάτες του, κα-
θώς το 2017 είχε ανέβει στην οροσειρά του Καυκάσου.

Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας εκείνο το έτος
είχε σηκώσει τη σημαία του ΣΧΟ Ιτέας-Κίρρας στην κο-
ρυφή Elbrus, σε ύψος 5.642 μέτρων, αποσπώντας τα εύ-

σημα από τους φίλους της ορειβασίας. 
Όμως η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι, καθώς στη

θέση Λούκι Στεφανίου του Μύτικα έπεσε από χαράδρα,
με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του. Έως τώρα παρα-
μένει άγνωστο αν ο ορειβάτης έχασε τη ζωή του από την
πτώση ή από το κρύο, κάτι που θα φανεί από τη νεκρο-
ψία-νεκροτομή.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής,
όταν o άτυχος άνδρας μαζί με ακόμη έναν ορειβάτη βρι-
σκόταν στη βάση Λουκιού στον Μύτικα σε υψόμετρο
2.700 μέτρων. 

Ο Αναστάσιος Δημόπουλος αποφάσισε να συνεχίσει
για την κορυφή, με τον άλλον ορειβάτη να αποφασίζει να
τον περιμένει στο ίδιο σημείο για να γυρίσει. Ύστερα από
λίγο ο πρώτος επέστρεψε από την κορυφή αλλά δεν
βρήκε τον φίλο του και αφού τον αναζήτησε στη γύρω
περιοχή και στο καταφύγιο «Αποστολίδη» έστειλε σήμα
ότι αγνοείται. Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών
ήταν άμεση, ενώ ο ορειβάτης με οδηγίες της ΕΟΔ Θεσ-
σαλονίκης άρχισε έρευνες προς συγκεκριμένο σημείο,
στο οποίο έχουν γίνει ατυχήματα.

Μ. Σ.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Τι δείχνει 
η έρευνα
για τα λάθη
του οδηγού
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Ξανά με εορταστικό
ωράριο εμπορικά
και σουπερμάρκετ 

Σε κανονικούς ρυθμούς επανήλθαν από
χθες τα εμπορικά καταστήματα και τα σου-
περμάρκετ, τα οποία θα λειτουργούν σύμ-
φωνα με το εορταστικό ωράριο, δίνοντας
την ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγ-
ματοποιήσουν τα τελευταία τους ψώνια για
τις γιορτές.

Τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 9.00 το
πρωί και θα κλείνουν στις 9.00 το βράδυ,
ενώ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα
κλείσουν στις 8.00 το βράδυ και από την
Τρίτη 3 Ιανουαρίου θα λειτουργούν στο σύ-
νηθες ωράριό τους.

Τα σουπερμάρκετ θα λειτουργήσουν ως
εξής:
• Τετάρτη 28/12/2022 08.00-21.00
• Πέμπτη 29/12/2022 08.00-21.00
• Παρασκευή 30/12/2022 08.00-21.00
• Σάββατο 31/12/2022 08.00-20.00
• Κυριακή 1/1/2023 Κλειστά
• Δευτέρα 2/1/2023 Αργία

Αυτές είναι οι αργίες 
και τα τριήμερα του ’23 
Το πρώτο τριήμερο του 2023 φέρνει η αρ-
γία των Θεοφανίων την Παρασκευή 6 Ια-
νουαρίου, ενώ ακολουθεί αυτό της Καθα-
ράς Δευτέρας στις 27 Φεβρουαρίου. Στη
συνέχεια, στις 16 Απριλίου, έρχεται το Πά-
σχα και η Εργατική Πρωτομαγιά, που το
2023 πέφτει Δευτέρα.
Αναλυτικά οι αργίες του 2023 έχουν ως
εξής:
• 1 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή: 
Πρωτοχρονιά
• 6 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή: 
Θεοφάνια
• 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα: 
Καθαρά Δευτέρα
• 25 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο: 
Επέτειος της Επανάστασης του 1821
• 14 Απριλίου, Παρασκευή: 
Μεγάλη Παρασκευή
• 16 Απριλίου, Κυριακή: Άγιο Πάσχα
• 17 Απριλίου, Δευτέρα: 
Δευτέρα του Πάσχα
• 1 Μαΐου, Δευτέρα: Εργατική Πρωτομαγιά
• 5 Ιουνίου, Δευτέρα: Αγίου Πνεύματος
• 15 Αυγούστου, Τρίτη: 
Κοίμηση της Θεοτόκου
• 28 Οκτωβρίου, Σάββατο: 
Επέτειος του Όχι
• 25 Δεκεμβρίου, Δευτέρα: Χριστούγεννα
• 26 Δεκεμβρίου, Τρίτη: 
2η ημέρα των Χριστουγέννων

Α
ν και πλησιάζουμε στην καρ-
διά του χειμώνα, φέτος θα αλ-
λάξουμε τον χρόνο με… κον-
τομάνικα. Ο καιρός μάς έχει

τρελάνει όλους και αυτή η Πρωτοχρονιά
θα είναι η θερμότερη που έχει καταγρα-
φεί ποτέ στην ιστορία της Ευρώπης, τόσο
για την Ελλάδα όσο και για πολλές ακόμα
χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. 

Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες
θυμίζουν Βόρειο Πόλο με θερμοκρασίες
να φτάνουν ακόμα και στους -50 βαθμούς
Κελσίου. 

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης
Γιαννόπουλος μίλησε για «τον πιο ζεστό
Δεκέμβριο όλων των εποχών» και έκανε
λόγο για παρατεταμένες Αλκυονίδες ημέ-
ρες «χωρίς χειμώνα», υποστηρίζοντας
πως η θερμοκρασία συνεχίζει να κυμαί-
νεται πάνω από τα κανονικά για την εποχή
επίπεδα, ενώ «ο νέος χρόνος όλα δεί-
χνουν πως θα μας βρει με ζέστη».

«Η φετινή Πρωτοχρονιά θα είναι ίσως η
θερμότερη έναρξη ενός νέου έτους που
έχει καταγραφεί ποτέ στη μετεοϊστορία
της Ευρώπης. Το σύνολο των χωρών της
Ευρώπης βαδίζει τις επόμενες ημέρες
σε μια νέα θερμή εισβολή, η οποία και θα
αποτελειώσει σταδιακά την εναπομείνα-
σα χιονοκάλυψη ακόμη και κοντά στα
2.000 μέτρα στα περισσότερα χιονοδρο-
μικά της. Μια αλλαγή στην κατάσταση και
εναρμόνιση του καιρού με το ημερολόγιο
“ψιθυρίζουν” κάποια μακροπρόθεσμα
στοιχεία για το σύνολο της Ευρώπης,
συμπεριλαμβανομένης και της χώρας

μας για μετά τις 11-
13 Ιανουαρίου», επισημαίνει
μετεωρολόγος ο Σάκης Αρναούτογλου. 

Συνεχίζονται τα… Πασχούγεννα
Ανάλογες είναι οι προβλέψεις και από

τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσά-
κη: «Με υψηλές για την εποχή θερμοκρα-
σίες γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα, όπου ο
καιρός θύμιζε περισσότερο Πάσχα παρά
Χριστούγεννα. Αν νομίσαμε ότι… ξεμπλέ-
ξαμε με του καιρού τα τερτίπια, μάλλον
είμαστε λάθος, μιας και αναμένουμε νέα
άνοδο της θερμοκρασίας, όπου προς τα
ανατολικά και νότια θα ξεπεράσει τους 20
βαθμούς, ενώ θα κυμανθεί κοντά στους
21 με 23 προς τα ανατολικά ηπειρωτικά,
την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πρω-
τοχρονιά, ο υδράργυρος θα αρχίσει να
υποχωρεί για να πούμε ότι θα πλησιάσου-
με πιο κανονικές για την εποχή τιμές, μια
πτώση που δεν θα διαρκέσει πολύ, μιας
και στη συνέχεια αναμένουμε νέα “επίθε-
ση” των θερμών αέριων μαζών προς τη
χώρα μας. Τα… Πασχούγεννα λοιπόν συ-
νεχίζονται», καταλήγει ο μετεωρολόγος.

Ο πιο θερμός Δεκέμβριος
όλων των εποχών 
στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τους μετεωρολόγους

Η ΕΛΑΣ «έχει»
το δρομολόγιο
των πιστολέρο
στα Γλυκά Νερά

Μια πρώτη εικόνα για το δρο-
μολόγιο που ακολούθησαν οι
δράστες του «μηνύματος» με
τους δύο πυροβολισμούς έξω
από πρατήριο υγρών καυσίμων
στη λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά
Νερά έχουν σχηματίσει οι αστυ-
νομικοί. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι την προανάκριση έχει αναλά-
βει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών,
που αναλύει καρέ καρέ τα βίντεο
από κάμερες ασφαλείας και δια-

χείρισης κυκλοφορίας της πε-
ριοχής. Το όχημα που χρησιμο-
ποίησαν οι ένοπλοι είναι ένα
ασημί Smart, για το οποίο εκτι-
μάται πως είτε είναι κλεμμένο
είτε είχε παραποιημένες πινακί-
δες κυκλοφορίας. Στη ΓΑΔΑ
έχουν καταθέσει ήδη οι ιδιοκτή-
τες του βενζινάδικου, το οποίο
ανήκει στην οικογένεια του
38χρονου επιχειρηματία που τον
Ιούνιο είχε δολοφονηθεί έξω από
το δικό του πρατήριο υγρών καυ-
σίμων στη λεωφόρο Μαραθώνος
στον Γέρακα. Το θύμα της μαφιό-
ζικης εκτέλεσης φέρεται να είχε
υποστηρίξει ότι δεχόταν απει-
λές, ενώ ο ίδιος είχε απασχολή-
σει την ΕΛΑΣ λόγω των σχέσεων
που είχε αναπτύξει με ηγετικά
στελέχη της επονομαζόμενης
Greek Mafia. 

Παπ.

Χαρούμενη… ζεστή 
Πρωτοχρονιά 
και Φώτα



Πασοκικές… γκρίνιες
Για καλό και για Χριστούγεννα ήρθε στη Θεσσαλο-

νίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά δεν γλίτωσε από τις
εσωκομματικές γκρίνιες. Τοπικά στελέχη του Δήμου
Παύλου Μελά δυσαρεστήθηκαν που επέλεξε μια δη-
μοτική δομή για να ακούσει τα κάλαντα. Βλέπετε, εί-
ναι υποψήφιοι μαζί με αντίπαλο του δημάρχου και
ενοχλήθηκαν. 

ΔΔεν λες κουβέντα…  
Όποιοι συναντούσαν στη Θεσσαλονίκη τον

κυβερνητικό εκπρόσωπο, που βρέθηκε εκεί για
τα Χριστούγεννα, μετά τις απαραίτητες ευχές,
έφερναν την κουβέντα στις εκλογές και τον
χρόνο που θα γίνουν. Κουβέντα δεν μπορούσαν,
όμως, να του εκμαιεύσουν. Αν και σου έδινε να
καταλάβεις ότι οι αποφάσεις έχουν παρθεί ήδη
και δεν θα χρειαζόταν το… βουνό.

Σ
τιγμές φρίκης κατήγγειλε ότι έζησε
μια ανήλικη κοπέλα από 17χρονο σε πάρτι που
διοργάνωσε ο ίδιος στο σπίτι του στην περιοχή
της Σουρωτής στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα

της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, η οποία δεν

έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια της, ο 17χρονος ξημερώ-
ματα Δευτέρας προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της,

δίχως τη συναίνεσή της. Η κοπέλα είχε πάει στο σπίτι του
17χρονου προκειμένου να παρευρεθεί σε πάρτι και σύμ-
φωνα με τα όσα είπε η ίδια, είχαν καταναλώσει και αλκοόλ.

Η νεαρή υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 17χρονου, ο
οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης και σε βάρος του σχη-
ματίσθηκε δικογραφία για βιασμό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η έκπληξη στην οποία ανα-
φέρθηκε σε ανάρτησή του ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης αφορού-
σε την προσωπογραφία του, που
του προσφέρθηκε ως δώρο στο

πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης
γιορτής των ΚΑΠΗ. Τη δημιούρ-
γησε η εθελόντρια δασκάλα ζω-
γραφικής στο ΚΑΠΗ Εύα Δημη-
τρίου (φωτό). 

Η έκπληξη που συγκίνησε τον Ζέρβα

Στην περιφέρεια επιμένει 
ο Χρ. Παπαστεργίου

«Στο… αεροπλάνο που συναντιόμαστε» θα
μπορούσε να είναι ο τίτλος της απρόσμενης συ-
νάντησης που είχαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ο επικεφαλής της
παράταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Πράξεις για τη Μακεδονία, Χρήστος Παπα-
στεργίου. Οι δυο τους συνταξίδεψαν στην πτήση
από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και είχαν την ευκαι-
ρία να τα πουν αναλυτικά ενώ βρίσκονταν στον
αέρα. Βέβαια, δεν μάθαμε εάν έγινε κουβέντα για
θέματα Αυτοδιοίκησης. Και αυτό γιατί ο κ. Παπα-
στεργίου επιθυμεί να είναι εκ νέου υποψήφιος
στην ΠΚΜ με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Θεσσαλονίκη 
ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος
Χριστούγεννα στη Θεσσαλονί-
κη έκανε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου. Εθεάθη να βολτάρει και να
απολαμβάνει το… μεγάλο πάρ-
τι που στήνεται στο κέντρο της
πόλης την παραμονή των Χρι-
στουγέννων με ψησταριές και
δυνατή μουσική. Μαζί του ο γε-
νικός γραμματέας Επικοινω-
νίας και Ενημέρωσης Δημή-
τρης Γαλαμάτης. 

Χριστούγεννα με 
φόντο τον Λευκό 
Πύργο η Έλενα
Ντυμένη στα κόκκινα με φόντο
τον Λευκό Πύργο, η Έλενα Ρά-
πτη ευχήθηκε στους διαδικτυα-
κούς της φίλους για τις γιορτές.
«Καλά Χριστούγεννα! Χρόνια
πολλά και ευλογημένα! Υγεία,
χαμόγελα και πολλή αγάπη»,
έγραψε η βουλευτής της Α’
Θεσσαλονίκης της ΝΔ κάτω από
τη φωτογραφία, ενώ την επόμε-
νη μέρα ο φωτογραφικός φακός
την απαθανάτισε με casual εμ-
φάνιση να απολαμβάνει την πα-
ρέα του σκύλου της.

Μπογιές αντί για… 
κάλαντα δέχτηκε 
ο Στρ. Σιμόπουλος
Αντιεξουσιαστές πέταξαν κόκκινες
μπογιές στην είσοδο της πολυκατοι-
κίας όπου διαμένει ο βουλευτής της
Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σι-
μόπουλος. Την ευθύνη ανέλαβε η
συλλογικότητα Ελευθεριακή Πρωτο-
βουλία Θεσσαλονίκης σε ένδειξη αλ-
ληλεγγύης για τον απεργό πείνας Θά-
νο Χατζηαγγέλλου. «Πρωί πρωί σή-
μερα, αντί για κάλαντα, δέχθηκα
“χριστουγεννιάτικη” επίσκεψη με
μπογιές, στο σπίτι μου, από μέλη της
αυτοαποκαλούμενης Ελευθεριακής
Πρωτοβουλίας, που ανέλαβε την ευ-
θύνη με μια προκήρυξη-επίθεση στο
κράτος δικαίου. Η δημοκρατία, την
οποία και υπηρετώ με συνέπεια, δεν
τρομοκρατείται και προσωπικά δεν
πτοούμαι», δήλωσε ο κ. Σιμόπουλος.

Στις κερκίδες του γηπέδου του Ηρακλή βρέθηκε
ο Θεόδωρος Καράογλου παρέα με τον πρόεδρο
του ΦΟΔΣΑ Μιχάλη Γεράνη, τους βετεράνους
ποδοσφαιριστές Δημήτρη Αδάμου και Λάζαρο
Καλαϊτζίδη και τον επιχειρηματία Χρήστο
Αλαμπατζιά. Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσα-
λονίκης δεν χάνει ευκαιρία να παρακολουθεί
την αγαπημένη του ομάδα, τον Ηρακλή, και εάν
κρίνουμε από τα χαμόγελα της φωτογραφίας, η
επικράτηση με 2-0 επί του Απόλλωνα Πόντου
έφερε μεγάλη ικανοποίηση σε όλους! 

Φανατικοί Ηρακληδείς
Καράογλου - Γεράνης 

Χειροπέδες σε 17χρονο, τον κατήγγειλε
ανήλικη για βιασμό σε πάρτι Χριστουγέννων



Η
τοποθέτηση δύο σύγχρονων ψηφιακών συστη-
μάτων ελέγχου στάθμης και αυτόματης ειδο-
ποίησης μέσω SMS ξεκινά πιλοτικά στην Αττι-

κή, για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, στο
πλαίσιο συνεργασίας περιφέρειας και ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Το
ψηφιακό σύστημα θα ενημερώνει αυτοματοποιημένα,
μέσω sms, τις αρμόδιες υπηρεσίες για επικείμενη εκδή-
λωση ενός πλημμυρικού συμβάντος πριν από την εκδή-
λωσή του, στη φάση έντονων βροχοπτώσεων, που πλέον
συνιστούν συχνό φαινόμενο λόγω της κλιματικής αλλα-
γής. Στόχος είναι η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φο-
ρέων πριν από την εκδήλωση μιας πλημμύρας λόγω
υπερφόρτωσης του παντορροϊκού δικτύου κατά τη διάρ-
κεια μιας έντονης βροχόπτωσης, ώστε να λαμβάνονται
όλα τα απαραίτητα μέτρα που θέτουν ως πρωταρχικό
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και της

περιουσίας των πολιτών της Αθήνας. Τα δύο πρώτα συ-
στήματα έχουν ήδη τοποθετηθεί στην οδό Πειραιώς, από
Χαμοστέρνας έως Πέτρου Ράλλη, σημείο που ταλαιπω-
ρεί για χρόνια τους κατοίκους αλλά και τους διερχόμε-
νους οδηγούς λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που
παρατηρούνται ύστερα από μια έντονη βροχόπτωση.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης: «Η περιφέρεια χρηματοδοτεί την ανάπτυξη ψη-
φιακών συστημάτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της
πρόληψης και της ασφάλειας των πολιτών και μάλιστα σε
μια εποχή που η κλιματική κρίση είναι γεγονός. Συνερ-
γαζόμαστε στενά με την ΕΥΔΑΠ και μαζί θέτουμε τις βά-
σεις σε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ψηφιακών ελεγ-
κτών στάθμης υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε
στην εγκατάσταση των πρώτων δύο ψηφιακών συστημά-
των αυτόματης ειδοποίησης».

Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 
οι ενστάσεις

Χρονικό περιθώριο έως τις 20 Ιανουαρίου 2023
έχουν οι δήμοι όλης της χώρας, προκειμένου να υπο-
βάλουν τις ενστάσεις για υπερβολικές αυξήσεις στις
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Μέχρι αυτή την
ημερομηνία καλεί το υπουργείο Οικονομικών να υπο-
βάλουν αιτιολογημένη γνώμη για τις τιμές ζώνης της
περιοχής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα. Θυμίζουμε
ότι πρώτος από όλους αποφάσισε να καταθέσει έν-
σταση ο Δήμος Αθηναίων, ζητώντας να επανακαθορι-
στούν οι αντικειμενικές αξίες στο σύνολο των διαμε-
ρισμάτων της Αθήνας, καθώς έχουν διαπιστωθεί αδι-
κίες και μεγάλες στρεβλώσεις. Ανάλογες αποφάσεις
αναμένεται να πάρουν σχεδόν όλοι οι αστικοί, και όχι
μόνο, δήμοι, καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν «αστο-
χίες» στις αυξήσεις που έχουν αποφασιστεί. 

ΕΕπανεξέταση των αμοιβών 
Θέμα επανεξέτασης των απολαβών των μηχανι-

κών στους δήμους τέθηκε στην πρόσφατη συνε-
δρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, παρότι καταγράφηκε ως
θετικό το γεγονός ότι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνα-
κες της προκήρυξης 13Κ και πλέον 1.427 μηχανικοί
θα διοριστούν στους ΟΤΑ, οι περισσότεροι εκ των
οποίων στους δήμους. Όμως, όπως υπογράμμισε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, «οι
άνθρωποι αυτοί, από τους οποίους περνούν τεχνικά
προγράμματα το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορούν
να αμείβονται με 700 και 800 ευρώ, δεν πρόκειται να
μείνουν στον δήμο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπο-
ρέσουμε πιο ενεργά να εξασφαλίσουμε αξιοπρε-
πείς απολαβές για αυτούς από τους οποίους περ-
νούν σχεδόν τα πάντα και έχουν αυξημένες ευθύ-
νες για όσα γίνονται γύρω μας».

! Ανεξαρτητοποίηση 
μετά την παραίτηση 
Μεγάλες και μη αναμενόμενες αναταράξεις έφερε στην πα-
ράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Αμαρουσί-
ου η ανακοίνωση του μέχρι πρότινος επικεφαλής Γιώργου
Καραμέρου ότι παραιτείται από τη θέση του, προκειμένου
να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές. Ακολούθη-
σε η ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη του
δημοτικού συμβούλου και
αντιπρόεδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Κώστα
Βλάχου, διατυπώνοντας
την άποψη ότι το Μαρούσι
έχει ανάγκη «ένα ευρύ αυ-
τοδιοικητικό σχήμα με
πρόγραμμα που θα συν-
διαμορφωθεί με τους πο-
λίτες και θα βασίζεται στις
αρχές της αποκέντρωσης,
της διαφάνειας, της λογο-
δοσίας, της αποτελεσματικότητας και της αειφορίας, ανε-
ξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων». Από αυτήν τη θέση
αλλά και από το χρονικό σημείο που επέλεξε για την ανα-
κοίνωση ο κ. Βλάχος, είναι πολλοί αυτοί που βγάζουν το
συμπέρασμα ότι σύντομα θα ακολουθήσει και άλλη ανακοί-
νωση για διεκδίκηση του δήμου. 

Ετοιμάζουν προσφυγή 
Σε φάση σύγκρουσης βρίσκονται οι εργαζόμενοι με αφορμή
την τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που υποχρεώνει
τους δημάρχους να καταθέτουν έφεση κατά αποφάσεων που
δικαιώνουν εργαζόμενους για τη μονιμοποίησή τους. Έπειτα
από συναντήσεις που είχαν με αντιπροσωπείες κομμάτων της
αντιπολίτευσης φαίνεται να καταλήγουν στην απόφαση να
προχωρήσουν σε προσφυγή στο ΣτΕ, επιδιώκοντας να χαρα-
κτηριστεί αντισυνταγματική η απόφαση που λαμβάνουν οι Οι-
κονομικές Επιτροπές των δήμων, ιδιαίτερα μετά την απόφαση
του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη σύνθεσή τους.
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Σύστημα ειδοποίησης με SMS στην περίπτωση πλημμυρών
Περιφέρεια Αττικής - ΕΥΔΑΠ

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Για μία ακόμη ο χρονιά ο Δήμος Αθηναί-
ων άνοιξε μια μεγάλη «αγκαλιά» για τους
ευάλωτους πολίτες, διοργανώνοντας και
αυτά τα Χριστούγεννα εορταστικά γεύματα
για τους ανθρώπους που ζουν στις δομές
φιλοξενίας αστέγων, αλλά και στους δρό-
μους της πόλης, μέσω των ομάδων Street
Work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγ-
γύης του Δήμου (ΚΥΑΔΑ). Ήδη την παρα-
μονή των Χριστουγέννων διατέθηκαν συ-
νολικά 1.200 «γεύματα αγάπης», συνο-
δευόμενα από ορεκτικά και παραδοσιακά
γλυκά, δωρεά της εταιρείας ΜΕΓΑ ΑΕ, ενώ
τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων προ-
σφέρθηκαν άλλα 1.200 πλήρη, ζεστά γεύ-
ματα, δωρεά της Lidl Hellas, σε σημεία
όπου υπάρχουν άστεγοι και άνθρωποι που
έχουν ανάγκη. Τα «γεύματα αγάπης» θα
επαναληφθούν παραμονή και ανήμερα την
Πρωτοχρονιά. Επίσης, καθημερινά διανέ-
μονται μέσω του Κόμβου Αλληλοβοήθειας
Πολιτών του δήμου ενισχυμένα πακέτα με
όλα τα αναγκαία είδη για τα νοικοκυριά που
διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες.

Πάνω από 2.400 «γεύματα
αγάπης» για αστέγους 
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Π
ακέτο-μαμούθ ύψους 13,4
δισ. ευρώ θα λάβουν οι
Έλληνες αγρότες και πα-
ραγωγοί του πρωτογενούς

τομέα από την 1η/1/2023 έως το τέλος
του 2027 στο πλαίσιο της νέας Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ενώ ταυ-
τόχρονα, σύμφωνα με Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση, θα επιστραφεί και η ρή-
τρα αναπροσαρμογής των τιμολογίων
ρεύματος.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων Κώστα Μπαγινέτα, η νέα
ΚΑΠ φέρνει μεγάλες ανατροπές στον
τομέα της οικονομικής, περιβαλλοντι-
κής και κοινωνικής αειφορίας. Έτσι,
τόσο οι ενισχύσεις όσο και οι επενδύ-
σεις στον πρωτογενή τομέα θα γίνον-
ται με βάση την επίτευξη συγκεκριμέ-
νων προτεραιοτήτων με μετρήσιμα
αποτελέσματα. 

Επιπλέον προβλέπεται σειρά αλλα-
γών στις ενισχύσεις και τα προγράμ-
ματα των αγροτών με βάση τις νέες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
Επί της ουσίας, όσο μεγαλύτερο είναι
το περιβαλλοντικό και καλλιεργητικό
αποτύπωμα για τους αγρότες, τόσο
μεγαλύτερες θα είναι και οι ενισχύ-
σεις που θα δίνονται.

Οι ενισχύσεις θα σχετίζονται με την
υιοθέτηση πρακτικών για την καλύτε-
ρη διαβίωση των ζώων, την προστασία
της βιοποικιλότητας, την υλοποίηση
επενδύσεων από νέους και συλλογικά
σχήματα στην κατεύθυνση ενσωμά-
τωσης στην παραγωγική διαδικασία
νέων τεχνολογιών και καινοτομιών
που συμβάλλουν στη μείωση του κό-
στους εισροών, στην εξοικονόμηση
ενέργειας, στην προστασία από φυσι-

κές καταστροφές, στην αποδοτικότε-
ρη αξιοποίηση των φυσικών πόρων
και στην ορθολογικότερη χρήση
αγροχημικών, λιπασμάτων και αντι-
βιοτικών. Επιπλέον επέρχονται αλλα-
γές και στο μοντέλο των άμεσων ενι-
σχύσεων, για το οποίο προβλέπεται η
σταδιακή κατάργηση των ιστορικών
δικαιωμάτων έως το 2027, ενώ για
πρώτη φορά θα ενεργοποιηθεί η ανα-
διανεμητική ενίσχυση για την άμβλυν-
ση των επιπτώσεων της εσωτερικής
σύγκλισης και την προστασία του ει-
σοδήματος των μικρομεσαίων παρα-
γωγών.

«Έξυπνη» και ανθεκτική γεωργία
Στόχος της νέας ΚΑΠ είναι η δια-

μόρφωση μιας νέας δυναμικής για τον
πρωτογενή τομέα και τους παραγω-
γούς έτσι ώστε να προχωρήσει ο πα-
ραγωγικός μετασχηματισμός με φόν-
το τις αλλεπάλληλες κρίσεις. 

Στόχος του νέου παραγωγικού
μοντέλου είναι η δημιουργία μιας
«έξυπνης» και ανθεκτικής γεωργίας
με φιλικό περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα. Επιπλέον έχουν ενσωματωθεί ει-
δικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση του
αγροδιατροφικού τομέα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης απέναντι σε αλλε-

πάλληλες κρίσεις, οι οποίες το προ-
ηγούμενο διάστημα ανέδειξαν νέες
ανάγκες και επέβαλαν την αναζήτηση
αποτελεσματικών λύσεων σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για τον
εγχώριο αγροτικό τομέα αποτελούν
η ενεργειακή αυτονομία και η πιο εν-
τατική αξιοποίηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με
τη μείωση του κόστους των εισροών
και την ενθάρρυνση των επενδύσε-
ων σε νέες και ψηφιακές τεχνολο-
γίες. Στο πλαίσιο της ΚΑΠ, προβλέ-
πεται μάλιστα και η διασύνδεση της
έρευνας και της εκπαίδευσης, κα-
θώς στόχος είναι η αλλαγή στην πα-
ραγωγική κουλτούρα και ο επανα-
προσδιορισμός του γεωργικού πα-
ραγωγικού μοντέλου.

Διαγραφή οφειλών με βάση συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο σχετικά με την
απαλλαγή των οφειλετών.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με νέες οδηγίες και δι-
ευκρινίσεις για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ρυθμί-
σει τα χρέη τους με δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο
του παλαιού νόμου Κατσέλη. Συγκεκριμένα, οι οφει-
λέτες του σχετικού νόμου απαλλάσσονται από κάθε

τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής και από απαίτη-
ση του Δημοσίου εφόσον έχει περιληφθεί η απαίτηση
του Δημοσίου ως πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης
οφειλών που περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέ-
τη ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και να μην
έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο και ταυτόχρονα έχει
επιδοθεί η αίτηση του οφειλέτη περί υπαγωγής των
οφειλών του στο Δημόσιο. Τρίτη και αναγκαία προ-
ϋπόθεση αποτελεί η συμμόρφωση του οφειλέτη με τη

ρύθμιση των οφειλών του, δηλαδή με την καταβολή
τους εντός τριετίας προς όλους τους πιστωτές. Άρα ο
οφειλέτης πρέπει να είναι συνεπής ταυτόχρονα προς
τράπεζες, Εφορία και ΕΦΚΑ ή σε κάθε περίπτωση
προς όλους τους πιστωτές με τους οποίους έχει έρθει
σε συμβιβασμό. Σε αυτή την περίπτωση επέρχεται
απαλλαγή για βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία
ή Τρίτους, είτε τον αφορούν άμεσα είτε έμμεσα με βά-
ση την αρχή της συνυπευθυνότητας. 

Πότε διαγράφονται οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ - Τι λέει η εγκύκλιος με τις οδηγίες

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σούπερ πακέτο 13,4 δισ.
στους αγρότες μέσω ΚΑΠ

Αλλάζει το μοντέλο ενισχύσεων
- Επιστρέφεται η ρήτρα αναπροσαρμογής 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε χαμηλό δεκαμήνου διαμορ-
φώνονται οι τιμές φυσικού αερί-
ου, με εξίσου πτωτική τάση σε
επίπεδα σχεδόν προ κρίσης να

καταγράφεται και στις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας κυρίως στις βασικές αγορές
της Ευρώπης. Ο ήπιος χειμώνας συνολικά
στην Ευρώπη έχει οδηγήσει τη ζήτηση για
φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια σε
χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ και η
εορταστική περίοδος που διανύουμε με-
ταφράζεται σε υποτονική κατανάλωση
ενέργειας.

Τα συμβόλαια αερίου στο χρηματιστή-
ριο ενέργειας του Άμστερνταμ υποχω-
ρούν κατά 1,9% στα 81,36 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα, πέφτοντας για 7η συνεχόμενη
μέρα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνη-
ση των συμβολαίων έρχεται καθώς οι κα-
λές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν προς
τα κάτω τη ζήτηση. Τις επόμενες μέρες η
μέγιστη θερμοκρασία στη Φρανκφούρτη
της Γερμανίας αναμένεται να φτάσει τους
16 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη κατά 10
βαθμούς συγκριτικά με τον μέσο όρο
θερμοκρασιών των τελευταίων 30 ετών.
Στο Ελσίνκι της Φινλανδίας αναμένεται
θερμοκρασία 6,2 βαθμών πάνω από το
φυσιολογικό το Σάββατο. 

Επιπρόσθετα, για την τρέχουσα εβδο-
μάδα αναμένεται σημαντική ενίσχυση
στις ποσότητες αιολικής ενέργειας της
Ευρώπης. Στη Γερμανία αναμένονται
42.280 μεγαβατώρες την Τετάρτη, συγ-
κριτικά με το ιστορικό υψηλό των 48.663
μεγαβατώρων που καταγράφηκε στις 20
Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή παρατηρείται υψηλή
διαθεσιμότητα προμηθειών υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου LNG, ενώ και η πλη-
ρότητα των αποθηκευτικών χώρων παρα-
μένει σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, λόγω των
εορτών παρατηρείται επιβράδυνση στη
ζήτηση ενέργειας από τη βιομηχανία,
ωθώντας ακόμη χαμηλότερα τις τιμές του
φυσικού αερίου.

Αποκλιμάκωση
«Νούμερα» προ κρίσης αντικρίζει κα-

νείς στα ταμπλό των χρηματιστηρίων
ενέργειας ανά την Ευρώπη, χωρίς ωστό-
σο να εκλείπουν οι διακυμάνσεις στις τι-
μές, που βέβαια απέχουν από τις κορυ-
φώσεις και τις ακραίες τιμές της προ-
ηγούμενης περιόδου. Για σήμερα η χον-
δρεμπορική τιμή ρεύματος στη Γερμανία
βρίσκεται σε επίπεδα ιστορικών χαμη-
λών με 45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ
ακόμη μικρή τιμή καταγράφηκε την επο-
μένη των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρί-
ου, στα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ανά-
λογη εικόνα παρουσιάζουν και άλλες
αγορές όπως Γαλλία και Βέλγιο στα 51
ευρώ, η Ολλανδία στα 71 ευρώ και η Αυ-
στρία στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στις
γειτονικές Ιταλία και Βουλγαρία οι τιμές
στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας επόμενης μέρας (day ahead
market) διαμορφώνονται στα 175€/MWh
και 145€/MWh αντίστοιχα.

Η εξαίρεση
Στην Ελλάδα αντίστοιχα η τιμή «έκλει-

σε» στα 239,10 €/MWh, με τη διαφορά να
αφορά κυρίως τη διαφορετική τιμολόγη-
ση -μοντέλο month ahead- που ακολου-
θεί η ελληνική αγορά. Πρακτικά αυτό ση-
μαίνει ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέρ-
γεια από αέριο επιβαρύνεται της τιμής του
καυσίμου ως αυτή ίσχυε τον προηγούμε-
νο μήνα, σημαντικά υψηλότερης της τρέ-
χουσας τιμής του αερίου. Επομένως η
έστω και μικρότερη συμμετοχή των μονά-
δων αερίου στην κάλυψη της ζήτησης
ωθεί την τιμή χονδρικής ρεύματος προς
τα πάνω, αφού η εκκαθάριση γίνεται στην
οριακή τιμή συστήματος, δηλαδή στο

ύψος της ακριβότερης μονάδας που
μπαίνει στο σύστημα για την κάλυψη της
ζήτησης.

Πηγές ανησυχίας
Παράλληλα, υπάρχουν και δύο πηγές

ανησυχίας για την πορεία των τιμών. Η
πρώτη αφορά τη μεγάλη χιονοθύελλα
που πλήττει τις ΗΠΑ και η οποία ενδεχο-
μένως να απειλήσει με προσωρινή δια-
κοπή τις εξαγωγές LNG από την περιοχή,
επηρεάζοντας και την ευρωπαϊκή αγορά.
Η δεύτερη πηγή ανησυχίας αφορά το εν-
δεχόμενο η Ρωσία να μειώσει ακόμη και
το ελάχιστο φυσικό αέριο που στέλνει
στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, όπως
επισημαίνουν αναλυτές του Bloomberg
Intelligence, «μια ξαφνική αλλαγή καιρι-
κών συνθηκών, σε συνδυασμό με μια
πλήρη διακοπή των εναπομεινάντων δύο
αγωγών της Gazprom στην Ευρώπη, θα
πυροδοτούσε αστάθεια στις τιμές και
εξάντληση των αποθεμάτων στο τέλος
του χειμώνα, επεκτείνοντας πιθανότατα
την τρέχουσα κρίση σε ακόμη μία».

Αύξηση της τάξης των 10 λεπτών αναμένεται να αντι-
κρίσουν οι καταναλωτές στην τιμή του πετρελαίου θέρ-
μανσης από την 1η Ιανουαρίου 2023, καθώς από την
Πρωτοχρονιά «ψαλιδίζεται» η κρατική επιδότηση κατά 10
λεπτά το λίτρο. Εφόσον δηλαδή οι τιμές παραμένουν στα
ίδια επίπεδα, η διάθεσή του θα γίνεται από το νέο έτος με
ένα «καπέλο» της τάξης των 0,10 του ευρώ, που μπορεί να
είναι ακόμη μεγαλύτερο αν δεν συνεχιστεί η παράλληλη
επιδότηση από τα διυλιστήρια.

Μέχρι και το τέλος του 2022 η επιδότηση στο πετρέλαιο

θέρμανσης ανέρχεται σε 25 λεπτά το λίτρο με τον ΦΠΑ.
Όπως όμως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών
Χρ. Σταϊκούρας, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο
του 2023 η επιδότηση θα διαμορφωθεί στα 15 λεπτά το λί-
τρο με τον ΦΠΑ. Η μείωση του ύψους της επιδότησης από
τις αρχές του νέου έτους αποδίδεται στη διακύμανση που
καταγράφουν οι διεθνείς τιμές το τελευταίο χρονικό διά-
στημα. Ήδη πριν από τα Χριστούγεννα οι τελευταίες τιμο-
ληψίες του υπουργείου Ανάπτυξης έδειξαν μέση τιμή
1,128 ευρώ ανά λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο και από τό-

τε οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαν-
τικά αγγίζοντας τα 83 δολάρια το βαρέλι, όταν στις αρχές
Δεκεμβρίου είχαν υποχωρήσει ακόμη και κάτω από τα 75
δολάρια. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση από τα διυλιστήρια
και τις εταιρείες εμπορίας, αυτή ισχύει έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου και αφορά το ποσό των 7,5 λεπτών με ΦΠΑ, χωρίς
ωστόσο ακόμη να είναι γνωστό αν αυτή θα συνεχιστεί, θα
περιοριστεί ή θα σταματήσει. Στην τελευταία περίπτωση η
επιβάρυνση για τους καταναλωτές θα είναι μεγαλύτερη.

Μ.Μ. 

«Καπέλο» 10 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης με τη νέα χρονιά

Σε ιστορικά χαμηλά φυσικό αέριο και ρεύμα
στην Ευρώπη λόγω του ήπιου χειμώνα

Ήλιος… ανίκατε μάχαν!



Ε
πιπλέον περιθώριο 1,1
δισ. ευρώ για παροχές
και άλλες παρεμβάσεις
από την κυβέρνηση άφη-

σε ο προϋπολογισμός στο ενδεκά-
μηνο, όπου καταγράφηκαν νέα
υπέρβαση εσόδων και μεγαλύτερη
μείωση δαπανών. 

Με δεδομένο ότι ο προϋπολογι-
σμός κλείνει στο τέλος Φεβρουα-
ρίου και η δυναμική των εσόδων
παραμένει ισχυρή, η κυβέρνηση
βάζει στον ειδικό «κουμπαρά» των
παροχών έξτρα ποσά, ώστε να
προχωρήσει σε νέες στοχευμένες
παρεμβάσεις. 

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία
της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεμ-
βρίου 2022, το πρωτογενές έλλειμ-
μα διαμορφώθηκε στο 1,091 δισ.
ευρώ, έναντι στόχου 2,239 δισ. ευ-
ρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην
υπέρβαση του στόχου των φορο-
λογικών εσόδων κατά 288 εκατ.
ευρώ αλλά και στις μειωμένες δα-
πάνες κατά 823 εκατ. ευρώ, με
αποτέλεσμα το έλλειμμα του κρατι-

κού προϋπολογισμού να υποχω-
ρήσει στα 5,648 δισ. ευρώ, έναντι
στόχου 6,76 δισ. ευρώ, ενώ το αντί-
στοιχο περυσινό διάστημα είχε
διαμορφωθεί στα 12,267 δισ. ευρώ. 

Μισό δισ. περισσότερα έσοδα
Στα ταμεία του κράτους μπήκαν

53,43 δισ. ευρώ έναντι στόχου για
53,142 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά
έσοδα του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθαν σε 58,981 δισ. ευ-
ρώ και ήταν αυξημένα κατά 478
εκατ. ευρώ, έναντι στόχου. Πρέπει
να σημειωθεί ότι η υγιής εκτέλεση
του προϋπολογισμού οδήγησε σε
αύξηση των επιστροφών φόρου,
οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
5,551 δισ. ευρώ και ήταν αυξημέ-
νες κατά 190 εκατ. ευρώ σε σχέση
με τον στόχο. 

Μόνο από τους φόρους εισπράχ-
θηκαν 50,178 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 19,828 δισ. ευρώ αφο-
ρούσαν έσοδα από ΦΠΑ, όπου η
υπέρβαση του στόχου ανήλθε σε

135 εκατ. ευρώ. Από τον φόρο ει-
σοδήματος έχουν εισπραχθεί
15,436 δισ. ευρώ, ποσό που είναι
αυξημένο κατά 154 εκατ. ευρώ σε
σχέση με τον αρχικό στόχο. 

Άλλα 100 εκατ. ΕΝΦΙΑ 
και μεταβιβάσεις ακινήτων

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων αλ-
λά και η πρόωρη εξόφληση των
δόσεων του ΕΝΦΙΑ οδήγησαν
σε υπέρβαση του στόχου από
τους φόρους στην περιουσία
κατά 100 εκατ. ευρώ, με αποτέ-
λεσμα να διαμορφωθούν στα
2,545 δισ. ευρώ. Από την άλλη,
τα έσοδα από τους ειδικούς φό-
ρους κατανάλωσης ήταν μει-
ωμένα κατά 52 εκατ. ευρώ και
διαμορφώθηκαν στα 6,344 δισ.
ευρώ. Τα έσοδα της κατηγορίας
«Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε
5,278 δισ. ευρώ και ήταν μει-
ωμένα κατά 106 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου που έχει πε-
ριληφθεί στην εισηγητική έκθε-
ση του Προϋπολογισμού 2023. 

Τέλος, οι δαπάνες του προϋπο-
λογισμού ήταν υπό πλήρη έλεγχο
στο ενδεκάμηνο, καθώς διαμορ-
φώθηκαν στα 59,078 δισ. ευρώ
έναντι 59,901 δισ. ευρώ που ήταν ο
στόχος του προϋπολογισμού. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μακροχρόνια άνεργοι:
Τελευταία προθεσμία
αύριο για το 250άρι

Μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα θα παρα-
μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων χορήγησης της επιταγής
των 250 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους,
οι οποίοι δεν επιδοτούνται καθόλου από
τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης,
ενώ την Παρασκευή το απόγευμα θα κα-
ταβληθεί το ποσό στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς.

Το βοήθημα αφορά όσους είναι άνερ-
γοι για χρονικό διάστημα 12-24 μήνες,
αρκεί να πληρούν μια σειρά προϋποθέ-
σεων. Ειδικότερα, πρέπει να είναι εγγε-
γραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ στις 30
Νοεμβρίου και δεν πρέπει να είναι δι-
καιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος,
βοηθήματος ή ενίσχυσης της ΔΥΠΑ, του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,
των οικονομικών παροχών που χορη-
γούνται σε άτομα με αναπηρία ή του επι-
δόματος παιδιού. Επίσης, πρέπει να πλη-
ρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του επι-
δόματος θέρμανσης 2021, κατά το φορο-
λογικό έτος 2021, δηλαδή έως 14.000 ευ-
ρώ για άγαμους, 20.000 ευρώ για έγγα-
μους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ
για κάθε τέκνο ή 23.000 ευρώ για μονο-
γονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο
κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι εισέρχονται
στην πλατφόρμα με τους κωδικούς
TaxisNet στη διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-
kai-asphal ise/anergia/ektakte-
o i k o n o m i k e - e n i s k h u s e - s e -
makrokhronia-anergous και στη συνέ-
χεια καταχωρίζουν ή επικαιροποιούν τα
στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN) για την καταβολή της ενίσχυσης,
καθώς και την οικογενειακή κατάσταση.
Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προ-
ϋποθέσεων μέσω διασταύρωσης με τα
στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙ-
ΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ) και η καταβολή της ενί-
σχυσης γίνεται αυτόματα στους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων, οι οποίοι πιστώ-
νονται εντός τριών εργάσιμων ημερών.
Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι ήταν μακρο-
χρόνια άνεργοι πάνω από 12 και έως 24
μήνες στις 30/11/2022 μπορούν να ει-
σέλθουν στην πλατφόρμα και να κατα-
χωρίσουν ΙΒΑΝ, ενώ δεν απαιτείται η
υποβολή δικαιολογητικών και δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος προσέλευσης στα
Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ. 
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Λόγω μικρότερου 
ελλείμματος υπάρχουν

περιθώρια 
για νέες παροχές

«Προίκα» 1,1 δισ. ευρώ 
αφήνει το ενδεκάμηνο 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
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άτω από το… χαλί βάζουν
για την ώρα οι μέτοχοι της
Attica Bank το ακανθώδες
ζήτημα της μείωσης των

μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της
και επομένως την άρση της αίρεσης
που συνοδεύει τις δεσμεύσεις μετό-
χων για τη συμμετοχή τους στην κυο-
φορούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση. 

Η απόφαση μετατέθηκε για τις αρχές
Ιανουαρίου και έτσι στην αυριανή συνε-
δρίαση θα παρουσιαστούν μόνο οι επι-
λογές για τη στρατηγική μείωσης των

NPEs και δεν θα ληφθούν αποφάσεις.
Οι μέτοχοι (ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, Ellington) δε-

σμεύτηκαν να συμμετάσχουν στις ενέρ-
γειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που δρο-
μολογεί η τράπεζα, υπό την αίρεση ότι θα
συμφωνηθεί η στρατηγική μείωσης των
NPEs. Επομένως, δεν ικανοποιείται προς
το παρόν ο όρος των ανεπιφύλακτων δε-
σμεύσεων που έχει θέσει η ΤτΕ.

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων αποτελεί το βασικό πεδίο
τριβής μεταξύ μετόχων και διοίκησης
κυρίως λόγω του ότι η Ellington απο-

τελεί μέτοχο της τράπεζας και ταυτό-
χρονα κάτοχο των mezzanine και ju-
nior notes ομολογιών της μεγαλύτε-
ρης τιτλοποίησης Omega.

Τι επιδιώκει η Ellington
Η Ellington έχει αναλάβει την υπο-

χρέωση να καλύψει τυχόν πρόσθετη
μελλοντική ζημία από την τιτλοποίηση
Omega, αν δεν επαρκέσουν οι πρό-
σθετες προβλέψεις από την κυοφο-
ρούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση.

Επιδιώκει, λοιπόν, να κατανεμηθούν

όσο το δυνατόν υψηλότερες προβλέ-
ψεις στο Omega από τα 300 εκατ. ευ-
ρώ, με την Τράπεζα της Ελλάδος να
επιμένει να προχωρήσει κανονικά η
διαδικασία εγκρίσεων/εξουσιοδοτή-
σεων για την κεφαλαιακή ενίσχυση.

Αν στην έκτακτη γενική συνέλευση
της 30ής Δεκεμβρίου εγκριθεί η αύ-
ξηση κεφαλαίου ως 473,3 εκατ. ευρώ,
θα διαφανεί το πλαίσιο συμφωνίας
για μια ενδεχόμενη διαδικασία ανεύ-
ρεσης στρατηγικού επενδυτή, εφό-
σον η Ellington δεν συμφωνήσει με τη
στρατηγική μείωσης των NPEs. Στην
αγορά, πάντως, ήδη κυκλοφορούν
ονόματα επενδυτικών σχημάτων που
θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν
την Ellington σε ρόλο στρατηγικού
επενδυτή, με την ίδια δομή συμφω-
νίας μετόχων.

Αν και με αργούς ρυθμούς, καταγράφεται πρόοδος
στη διαδικασία για τον μεγάλο διαγωνισμό του ΔΕΔ-
ΔΗΕ που αφορά τους «έξυπνους» μετρητές. Υπενθυ-
μίζεται ότι το εν λόγω σχέδιο του Διαχειριστή αφορά
τις περίπου 7,5 εκατομμύρια παροχές ρεύματος στη
χαμηλή τάση, αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα αναλο-
γικά ρολόγια, με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διαχειριστής ολοκλή-
ρωσε την αξιολόγηση των επτά συμμετεχόντων που
είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, προχωρώντας στην
προεπιλογή των εταιρειών που θα συνεχίσουν στη
δεύτερη φάση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η
σχετική shortlist εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδο-
μάδα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ. Από

τις επτά συμμετοχές, εκτός της επόμενης φάσης της
διαδικασίας έμεινε το ένα τρίτο, καθώς οι συγκεκριμέ-
νες εταιρείες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμ-

μετοχής ή τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής από την Επι-
τροπή Διεξαγωγής. 

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη φάση ενδιαφέρον
εκδήλωσαν μερικές εκ των μεγαλύτερων εταιρειών
παροχής ολοκληρωμένων λύσεων για την ενεργειακή
αγορά παγκοσμίως. Συγκεκριμένα με «φάκελο» προ-
σήλθαν οι ITRON, Landis+Gyr, Elster, PROTASIS,
Iskrameco, Gridspertise και Intrasoft International. 

Μετά την έγκριση από το ΔΣ ξεκινά πλέον και επίση-
μα η δεύτερη φάση της διαδικασίας. Έτσι, μέσα στο
2023 ο Διαχειριστής θα γνωστοποιήσει το τεύχος προ-
κήρυξης στους προεπιλεγέντες, ώστε να ξεκινήσει η
διαπραγμάτευση μαζί τους. 

Μ. ΜΑΣΤ.

«Προ των πυλών» η επόμενη φάση του διαγωνισμού για τους «έξυπνους» μετρητές 

Στην αυριανή συνεδρίαση της Attica Bank θα παρουσιαστούν 
μόνο οι επιλογές για τη στρατηγική μείωσης των NPEs 

- Ποιο είναι το plan B

Γενάρη οι αποφάσεις για 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Μια βόλτα σε μια διαδρομή στο δίκτυο των Οδι-
κών Συγκοινωνιών (ΟΣΥ) από το Μαρούσι μέχρι την
Κηφισιά πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής Στέ-
λιος Κυμπουρόπουλος, συνοδευόμενος από τον
πρόεδρο της ΟΣΥ Βασίλη Ξυπολυτά, προκειμένου
να διαπιστωθεί πως ο ανανεωμένος στόλος των
οχημάτων δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβα-
σης σε άτομα με αναπηρίες. 

«Αυτή η χριστουγεννιάτικη βόλτα μού έδειξε
πως κάτι αλλάζει για εμάς τους χρήστες αναπηρι-
κού αμαξιδίου και αυτό το “κάτι” είναι πολύ σημαν-
τικό», δήλωσε ο κ. Κυμπουρόπουλος.

«Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στον στόλο
της ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους πο-
λίτες ανεξαιρέτως», επεσήμανε ο πρόεδρος της
ΟΣΥ κ. Ξυπολυτάς, διαβεβαιώνοντας παράλληλα

πως ο ανανεωμένος στόλος της θα αποτελείται από
λεωφορεία φιλικά στους επιβάτες αλλά και στο πε-
ριβάλλον.

Η ΟΣΥ έχει ήδη τοποθετήσει 391 προεκτάσεις σε
στάσεις λεωφορείου, προκειμένου να διευκολύνε-

ται η επιβίβαση πολιτών με κινητικά προβλήματα. 
«Η μεταρρύθμιση που πραγματοποιείται στις

οδικές συγκοινωνίες τα τελευταία τρία χρόνια είναι
ριζική», σημείωσε ο κ. Ξυπολυτάς, υπογραμμίζον-
τας πως οι οδικές συγκοινωνίες έχουν μπει σε τρο-
χιά εκσυγχρονισμού ακολουθώντας τα διεθνή
πρότυπα στον τομέα των μεταφορών.

«Κάναμε τα ψώνια μας, ήπιαμε καφέ και συζητή-
σαμε πολύ για τα προβλήματα προσβασιμότητας
και με πολύ θετική διάθεση ξεπεράσαμε τα διάφο-
ρα εμπόδια που βρήκαμε στον δρόμο μας. Η προ-
σβασιμότητα, η ισότητα και η αξιοπρέπεια είναι βα-
σικές πανανθρώπινες αξίες. Καλές γιορτές σε
όλους», έγραψε ο Βασίλης Ξυπολυτάς στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

ΡΡ. Σ.
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Κυμπουρόπουλος: «Λεωφορεία προσβάσιμα σε όλους» 

E
να ολοκληρωμένο σχέδιο έρ-
γων, ύψους άνω των 13 δισ. ευ-
ρώ, σχεδιάζει και υλοποιεί το
υπουργείο Υποδομών και Με-

ταφορών. Τα έργα εκτείνονται απ’ άκρη σ’
άκρη της ελληνικής επικράτειας. «Ένα
πρόγραμμα πραγματικά τεράστιο για τα
οικονομικά μεγέθη της χώρας μας, που
όταν το ανακοινώσαμε πρώτη φορά, μπο-
ρεί σε κάποιους να φάνηκε υπερβολικά
φιλόδοξο. Όμως, κοιτάξτε πού βρισκόμα-
στε σήμερα», σημείωσε ο αρμόδιος
υπουργός Κώστας Καραμανλής σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε στην εφημε-
ρίδα «Real News».

Έχουν ήδη δημοπρατηθεί έργα πάνω
από 10 δισ. ευρώ, σε διάστημα 3,5 ετών, και
από αυτά έχουν υπογραφεί οι σχετικές
συμβάσεις για έργα συνολικού προϋπολο-
γισμού 5 δισ. ευρώ.

«Δεν θα συγκρίνω με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ,
που σε 4,5 χρόνια συμβασιοποιήθηκαν έργα
800 εκατομμυρίων, απλώς θα σας πω ότι τους
σημερινούς ρυθμούς η Ελλάδα δεν τους
έφτασε ούτε καν την περίοδο πριν από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Τόσο πολλά έργα, να
ξεκινούν σε τόσο σύντομο χρόνο, δεν έχουμε
ξαναδεί στην Ελλάδα ποτέ στο παρελθόν. Πο-
τέ!», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής.

Στα μεγάλα έργα υποδομής συγκαταλέ-
γονται και οι επεκτάσεις των μέσων σταθε-
ρής τροχιάς της Αττικό Μετρό ΑΕ, έργα τα
οποία είναι εξόχως σημαντικά, καθώς θα
μειώσουν αισθητά το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα
των κατοίκων της πρωτεύουσας και θα δώ-
σουν σημαντική ανάσα στον κυκλοφοριακό
φόρτο που παρατηρείται σε βασικούς οδι-
κούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Σε αυτά συγκαταλέγεται και η κατα-
σκευή της γραμμής 4 του μετρό, για την
οποία ο υπουργός τόνισε πως θα ολο-
κληρωθεί και θα παραδοθεί σε 8 χρόνια
από σήμερα. 

Αναφορικά με τη δημιουργία σταθμού,
της εν λόγω γραμμής, στην πλατεία Εξαρ-
χείων, ο Κώστας Καραμανλής ξεκαθάρισε
πως «είναι άλλο θέμα οι θορυβώδεις μει-
οψηφίες, που συχνά έρχονται και από τα
προάστια, και άλλο οι κάτοικοι των Εξαρ-
χείων, που οι περισσότεροι φυσικά και θέ-
λουν το μετρό». 

Ο υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε και
στο θέμα του κόστους των διοδίων, για το
οποίο ξεκαθάρισε: «Δεν θέλουμε αυξήσεις
στα διόδια. Αντιθέτως, είμαστε σε συζητή-
σεις με τους παραχωρησιούχους για να

εφαρμοστεί η αναλογική χρέωση σε όλους
τους αυτοκινητοδρόμους το συντομότερο
δυνατό. Δεν είναι εύκολο τεχνικά να γίνει,
αλλά θα γίνει. Όπως ξέρετε, εφαρμόζεται
ήδη στην Ολυμπία οδό». 

Ο υπουργός Υποδομών  και Μεταφορών Κώστας 
Καραμανλής μίλησε για  τα έργα άνω των 13 δισ. ευρώ που

όμοιά τους δεν είχε δει η χώρα ούτε το 2004 

Η Ελλάδα
ένα απέραντο
εργοτάξιο

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε δημοπράτηση βγήκε το δεύτερο μεγάλο
έργο για την ορθή διαχείριση και επεξεργασία
απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία.
Πρόκειται για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας.
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής
Μακεδονίας. Το κόστος του έργου με τον ανα-
λογούντα ΦΠΑ είναι 241,88 εκατ. ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ 195,06 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του
έργου προγραμματίζεται για τις 16 Φεβρουα-
ρίου, ενώ στις 23 του ίδιου μήνα θα γίνει η απο-
σφράγιση των προσφορών.

Τ
ην άποψη ότι το 2022 είχε δύο
πολύ σημαντικές εκπλήξεις
εκφράζει ο διευθύνων σύμ-

βουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ
Ηλίας Ζαχαράκης σε χθεσινή ανάλυ-
σή του. Σημειώνει ότι «πρώτα ήταν ο
κλάδος της ενέργειας που υπεραπέ-
δωσε σε σχέση με τους υπο-
λοίπους με κέρδη μέχρι και
57%. Ένας λόγος ήταν ο πό-
λεμος και οι νέες πολιτικές
εξαιτίας αυτού. Η μεγαλύτε-
ρη έκπληξη ήταν ο τραπεζι-
κός κλάδος που για πρώτη
φορά κατάφερε να γίνει οδη-
γός από ουραγός, δείχνοντας ότι
πλέον ακολουθούν καλύτερες μέρες
για τον κλάδο, χωρίς το βάρος των
κόκκινων δανείων και χωρίς την
ανάγκη νέων κεφαλαίων».

Αναφορικά με το τεχνικό σκέλος,
ο χρηματιστής επισημαίνει ότι «συ-

νεχίζεται η συσσώρευση πάνω
από τις 900 μονάδες, χωρίς
όμως να έχουμε καταφέρει κα-
τοχύρωση της πολύ σημαντι-

κής ζώνης των 925-930 μονάδων,
γεγονός που θα δώσει συνέχιση της
κίνησης στο 950 σε πρώτη φάση πα-
ράλληλα με ένα πιθανό new year
rally. Τα επίπεδα των 925-930 μονά-
δων συνεχίζουν να προβληματίζουν
ως αντίσταση, με τον τζίρο να μη

βοηθάει την κατοχύρωσή του. Μια
κατοχύρωση που μπορεί να οδηγή-
σει σε ένα new year rally, με τα επί-
πεδα των 951 μονάδων να είναι το
επόμενο σημαντικό επίπεδο. Στον
αντίποδα, οι 910 μονάδες είναι η
κοντινή στήριξη με το stop πλέον
στις 902 μονάδες. Αντίστοιχα η συσ-
σώρευση ανέβασε και το εβδομαδι-
αίο stop στις 893 μονάδες σε κλείσι-
μο εβδομάδας».

Μαρίνα Μυκόνου: 
Το α’ εξάμηνο οι αποφάσεις
για την αξιοποίησή της

Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2023 αναμένεται να
κλειδώσουν οι αποφάσεις για την αξιοποίηση
της μαρίνας Μυκόνου. Το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο
έχει περιέλθει όλος ο λιμένας Μυκόνου, προ-
ετοιμάζει το νέο master plan για το σύνολο του
λιμανιού και αξιολογεί τον βέλτιστο τρόπο πα-
ραχώρησης. Ο νέος λιμένας Μυκόνου χωροθε-
τείται στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού στη
θέση Τούρλος και σε απόσταση περίπου 2 χλμ.
από τον υφιστάμενο παραδοσιακό λιμένα στη
χώρα της Μυκόνου. Η χωροθέτηση του λιμένα
της Μυκόνου προβλέπει χρήσεις ακτοπλοΐας,
κρουαζιέρας και μαρίνας. Προτεραιότητα από
το ΤΑΙΠΕΔ δίνεται στις δραστηριότητες της μα-
ρίνας. Σήμερα τα τέλη πρυμνοδέτησης στη μαρί-
να Μυκόνου ξεκινούν από τα 30 ευρώ το μέτρο
συν ΦΠΑ για τα μικρά σκάφη έως 7 μέτρα και
ανέρχονται στα 200 ευρώ το μέτρο συν ΦΠΑ για
τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής άνω των 15 μέτρων.

Η Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ
κύριος ανάδοχος για τη δημόσια
προσφορά της Lavipharm

Η Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ ενήργησε
ως κύριος ανάδοχος για τη δημόσια προσφορά
μετοχών της Lavipharm AE που ολοκληρώθη-
κε με την έξοδο της εταιρείας από την κατηγο-
ρία επιτήρησης ύστερα από μια δεκαετία και
την έναρξη διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά
του ΧΑ την Παρασκευή 23/12. Συνολικά αντλή-
θηκαν κεφάλαια ύψους 51,3 εκατ. ευρώ με τη
συμμετοχή των βασικών μετόχων και θεσμικών
και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων τόσο της Ελλά-
δας όσο και του εξωτερικού. H μετοχική σύνθε-
ση της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύ-
ξησης εμπλουτίστηκε με ποσοστό περίπου 15%
(ή 45% του free float) στην ιδιοκτησία ξένων
επενδυτών και ποσοστό περίπου 3% (ή 10% του
free float) να ανήκει σε εγχώριους θεσμικούς
επενδυτές.

Αυξημένη η παγκόσμια παραγωγή
οχημάτων της Toyota τον Νοέμβριο

Αύξηση της τάξης του 1,5% κατέγραψε τον
Νοέμβριο η παγκόσμια παραγωγή οχημάτων
της Toyota Motor, με το σύνολο να ανέρχεται
στα 833.104 οχήματα. Σύμφωνα με το Reuters,
η εγχώρια παραγωγή του ιαπωνικού κολοσσού
υποχώρησε κατά 3,3% στα 266.174 οχήματα,
ενώ η παραγωγή στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά
3,8% στο ιστορικό υψηλό των 566.930 οχημά-
των. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τόσο οι πω-
λήσεις όσο και η παραγωγή σε παγκόσμια κλί-
μακα ξεπέρασαν τα επίπεδα του περασμένου
έτους λόγω της σταθερής ζήτησης, ιδιαίτερα
στη Βόρεια Αμερική.

Προ πέντε μηνών η Intracom
είχε διαψεύσει δημοσιεύματα
που την εμφάνιζαν να βρίσκεται
σε διαπραγματεύσεις με την ισ-
ραηλινή Elbit Systems για την
πώληση της Intracom Defense.
Τότε είχε διευκρινίσει πως
«όταν συντρέχει γεγονός, η δη-
μοσιοποίηση του οποίου αναμέ-
νεται εύλογα να επηρεάσει την
αγορά των μετοχών της, προβαί-
νει η ίδια υπεύθυνα στη δημο-

σιοποίησή του». Μιλώντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, ο
πρόεδρος της εταιρείας Σωκράτης Κόκκαλης προέβη σε ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. Όπως είπε,
«πλέον η παρουσία του ομίλου στον χώρο της παραγωγής δεν είναι η πιο επωφελής λύση» και για τον
λόγο αυτόν αλλά και «λόγω της ολιγωρίας της ελληνικής Πολιτείας ως προς την ενίσχυση της εγχώ-
ριας αμυντικής βιομηχανίας», δεν μπορεί παρά να υπάρχουν συζητήσεις για πώληση της IDE. Ο ίδιος
ωστόσο ξεκαθάρισε πως «οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν καταλήξει σε ανακοινώσιμο αποτέλεσμα».

Ενέργεια και τράπεζες οι εκπλήξεις του 2022

Το πωλητήριο στην Intracom Defense και οι δηλώσεις Κόκκαλη

Ξεκινά ο διαγωνισμός για τη μονάδα απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας



Σ
την πλήρη αγωνιστική της Super
League 1, που διεξάγεται σήμερα
και αύριο, μόνο ο πρωτοπόρος Πα-
ναθηναϊκός μπορεί να αισθάνεται

ασφάλεια αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ στην
κατάμεστη -για μια ακόμη φορά- Λεωφόρο.
Στόχος είναι να νικήσει και να διατηρήσει
τους έξι βαθμούς διαφορά από τη 2η ΑΕΚ που
δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον
Βόλο και θα έχει 5.000 «δικούς της» στην
κερκίδα. Ο Βόλος μπορεί να αποδυναμώθηκε
με τη φυγή των Πάολο Φερνάντες και Τόμας
φαν Βέερτ στην ΑΕΚ, αλλά παραμένει δυνα-
τός και μέσα στην εξάδα των ομάδων που θα
παίξουν πλέι οφ.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ο οποίος δεν
πείθει φέτος, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπο-
λης στο «Καραϊσκάκης» μια εβδομάδα μετά
το οδυνηρό 2-2 με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα.

Απέχει 12 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, 6
από την ΑΕΚ και 2 από τον ΠΑΟΚ και αν δεν
μπορέσει να νικήσει, τότε ενδεχομένως να
υπάρξουν εξελίξεις σε κάθε επίπεδο. Ήδη οι
επώνυμοι «σκληροπυρηνικοί» καταφέρονται
ευθέως κατά του Μίτσελ.

Ο ΠΑΟΚ έχει επίσης δύσκολη αποστολή με
τον φορμαρισμένο Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο
«δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε φάση
αναδόμησης του ρόστερ, στο οποίο προ-
ωθούνται νέα παιδιά από τις ακαδημίες του
Πάμπλο Γκαρσία. Και είναι ενθαρρυντικό που
ανασυγκροτείται ο ΠΑΟΚ στηριζόμενος στο
δικό του «αίμα». Το Περιστέρι ωστόσο ονει-
ρεύεται έξοδο στην Ευρώπη, όπως και ο Άρης
φυσικά που αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό
στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Να θυμίσουμε ότι
στο Champions League θα συμμετάσχουν ο
πρωταθλητής και ο 2ος της βαθμολογίας για

τελευταία χρονιά. Ένας θα βγει στο Europa
League και δύο στο Conference League.

Ντέρμπι ωστόσο έχει και στην ουρά. Ο Λε-
βαδειακός φιλοξενεί τον Ιωνικό, με τον οποίο
ισοβαθμεί στην τελευταία θέση της βαθμολο-
γίας και η Λαμία τον ΠΑΣ Γιάννινα. 

Πρόγραμμα: Σήμερα: Λεβαδειακός - Ιωνικός
(17.00, Nova), Ολυμπιακός - Αστέρας Τρ. (18.00,
Cosmote TV), Βόλος - ΑΕΚ (19.30, Cosmote
TV), Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (20.00, Nova), Παναθη-
ναϊκός - ΟΦΗ (21.30, Cosmote TV). Αύριο, Πέμ-
πτη: Άρης - Παναιτωλικός (18.00, Nova), Λαμία
- ΠΑΣ Γιάννινα (18.30, Cosmote TV).
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Δ
υστυχώς τα νέα δεν είναι
καλά για τον «βασιλιά του
ποδοσφαίρου», τον Βραζι-

λιάνο Πελέ. Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία δημοσιεύματα από τη Βραζι-
λία, η οικογένεια του Πελέ διαρρέει
ότι η κατάσταση της υγείας του
Βραζιλιάνου έχει επιδεινωθεί και
πως έχει αρχίσει να λέει «αντίο»
στους δικούς του ανθρώπους. Η
υγεία του πράγματι έχει επιδεινω-
θεί, καθώς αισθάνεται πως έχει αρ-
χίσει η αντίστροφη μέτρηση. Μέχρι
χθες πάντως δεν υπήρξε καμία επί-
σημη ενημέρωση από την κλινική «Άλμπερτ Αϊνστάιν» του Σάο Πάολο και τα μόνα γνωστά στοιχεία είναι ότι ο
όγκος στο παχύ έντερο παρουσιάζει εξέλιξη και απαιτεί περαιτέρω φροντίδα, που σχετίζεται με νεφρικές και
καρδιακές δυσλειτουργίες. Ο Πελέ είναι 82 ετών και για τους περισσότερους ο ανώτατος όλων των εποχών
στο ποδόσφαιρο. Και από τον Μαραντόνα και από τον Μέσι. 

Ο Πελέ λέει «αντίο» στους δικούς του Τρεις μνηστήρες 
για τον Ντόρσεϊ

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ Τάιλερ Ντόρσεϊ
αποδεσμεύτηκε από τους Ντάλας Μάβερικς και
στη EuroLeague προκλήθηκε «σεισμός» για το
ποια ομάδα θα του πάρει την υπογραφή. Πρώτος
ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος τον είχε
στις τάξεις του την περασμένη χρονιά. Μετά ακο-
λούθησε η Μονακό, η οποία του προσφέρει
ασύγκριτα περισσότερα χρήματα, και τελευταία
η Μακάμπι, ομάδα στην οποία ο Ντόρσεϊ αγωνί-
στηκε προτού πάει στον Ολυμπιακό.

Μια Rolls Royce δώρο
στον Κριστιάνο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξύπνησε προχθές το
πρωί και τα παιδιά του τον τραβούσαν να βγει έξω
από το σπίτι στη Μαδέιρα. Και βγήκε. Και τι αντί-
κρισε; Μια ολοκαίνουργια Rolls Royce να τον πε-
ριμένει, τυλιγμένη μάλιστα σε φιογκάκι. Δώρο,
δηλαδή. Ήταν το δώρο της Χεορχίνας για την
Πρωτοχρονιά. Η τιμή του συγκεκριμένου αυτοκι-
νήτου είναι 284.000 ευρώ. Ο Κριστιάνο έχει και
άλλα. Πιο ακριβά.

Επίθεση στον Ντεσάμπ 
για τον Μπενζεμά
Ευθείες βολές κατά του προπονητή της εθνι-

κής Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάμπ έριξε ο ατζέντης
του Καρίμ Μπενζεμά, Καρίμ Ντιαζιρί. Υποστήρι-
ξε ότι ο Μπενζεμά είχε αναρρώσει πλήρως από
τον τραυματισμό του και θα μπορούσε να ενισχύ-
σει την εθνική Γαλλίας από τη φάση των «16» και
μετά στο Μουντιάλ του Κατάρ. Παρουσίασε μάλι-
στα και τις ιατρικές γνωματεύσεις που το πιστο-
ποιούν. Όμως, ο Ντεσάμπ δεν τον ξανακάλεσε
για να μη χαλάσει το καλό κλίμα.

Γράφουν για ανταλλαγή
Μαζουακού με Μαρσέλο

Δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Fo-
tospor» αναφέρει ότι μπορεί να μπει τέλος στον
δανεισμό του Μαζουακού και να επιστρέψει στη
Γουέστ Χαμ, απ’ όπου ο Ολυμπιακός θα τον πάρει
με νέο ενοίκιο. Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες θα
ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τον Μαρ-
σέλο και εκείνος θα πάει στην τουρκική ομάδα
που τον θέλει διακαώς εδώ και καιρό, όπως ανα-
φέρουν στην Τουρκία.

Μυεί τις κόρες του στη...γυμναστική ο Πετρούνιας
Με πατέρα τον Λευτέρη Πετρούνια, χρυσό Ολυμπιονίκη και παγ-
κόσμιο πρωταθλητή, και μητέρα τη Βασιλική Μιλλούση, επίσης
πρωταθλήτρια, η μοίρα για τις δύο κόρες τους είναι προδιαγεγραμ-
μένη. Θα ασχοληθούν με τη γυμναστική. Η ΕΟΕ ανέβασε βίντεο στο
οποίο ο Πετρούνιας μυεί τις κόρες του στην ενόργανη γυμναστική.
Το βίντεο προβλήθηκε στην εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων της ΕΟΕ για τη βράβευση των αθλητών-γονιών.

Ο τελικός Αργεντινή - Γαλλία στο Κατάρ σημείωσε τα υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης το 2022, σύμφωνα
με την AGB Nielsen. Έκανε ποσοστό 62,8% με 2.702.000 τηλεθεατές. Ακολούθησε ο αγώνας Ελλάδα -
Γερμανία στο Eurobasket με ποσοστό τηλεθέασης 51,2% για την ΕΡΤ, ήτοι 2.198.000 τηλεθεατές. 
Τον τελικό της Eurovision παρακολούθησαν 1.955.000 τηλεθεατές, ποσοστό 52,2%. Στην 4η 
και 5η θέση τηλεθέασης ακολούθησαν οι αγώνες του Μουντιάλ Αγγλία - Γαλλία και Γαλλία - Μαρόκο.
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Κ
αι θαυμαστά τα έργα του! Ο Νίκος
Καζαντζάκης άφησε ως κληρονομιά
ιδέες, θέσεις, σκέψεις και διδάγματα
για τη διαδρομή του σε τούτο τον τό-

πο. Ο Κρητικός στοχαστής με την περιπετειώδη
ζωή και την ακέραιη και άφοβη παρουσία του
ενέπνευσε τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράτανο
να μελετήσει την κοσμοθεωρία του γράφοντας
το πρώτο... sold out βιβλίο με τίτλο «Ο ανεπιθύ-
μητος νεκρός», για να επιστρέψει με το «Έχεις
τα πινέλα: 33 μαθήματα ζωής από τον Νίκο Κα-
ζαντζάκη».

ΠΠώς γεννήθηκε η ιδέα για το δεύτερο βιβλίο;
Δύο καλοκαίρια πριν, ανάμεσα στα δύο

lockdowns, σε μια κουβέντα με τον εκδότη
της Διόπτρας Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και
τη διευθύντρια Επικοινωνίας Αλεξάνδρα Αυ-
γερινού έγινε μια αναφορά στα εγχειρίδια αυ-
τοβελτίωσης. Τέτοιες εκδόσεις τις απορρίπτω
με επιχειρήματα και έφερα παράδειγμα τον
Νίκο Καζαντζάκη, καθώς εφάρμοζε όλα όσα
πρέσβευε - δεν ήταν σαν την πλειονότητα των
ανθρώπων, οι οποίοι άλλα λένε στον δημόσιο
βίο τους και άλλα πράττουν στην ιδιωτική ζωή
τους. Τότε η Αλεξάνδρα μού έκανε την πιο
απλή ερώτηση: Και γιατί δεν γράφεις ένα βι-

βλίο με τα διδάγματα από τη ζωή του;

Ήταν ερώτηση-κλειδί;
Πρόκληση ήταν! Επικοινώνησα άμεσα με τη

Νίκη Σταύρου, αδελφική μου φίλη και πνευμα-
τική δικαιούχο του έργου του Νίκου Καζαντζά-
κη, για να της προτείνω να το γράψουμε μαζί. Η
ιδέα τής άρεσε!

Ποιες ήταν λοιπόν οι σημαντικές αποφάσεις που
τον διαφοροποιούσαν;

Ήταν «ο υπουργός των 46 ημερών». Είχε ορ-
κιστεί υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου -ο ση-
μερινός τίτλος είναι υπουργός Επικρατείας-
στην κυβέρνηση Σοφούλη. Όταν είδε πως οι
υποσχέσεις που του δόθηκαν δεν τηρούνταν
και ήταν απλώς διακοσμητικός, παραιτήθηκε
από τη θέση. Πόσοι θα το έκαναν σήμερα αυτό;
Πρόταξε την ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά
του από την ακριβοθώρητη θέση. Παρόμοια
έπραξε και όταν εργαζόταν στην UNESCO στο
Παρίσι. «Δεν πρόκειται να καθίσω να πληρώ-
νομαι χωρίς να προσφέρω. Αν πάω μια ακόμη
ημέρα, θα βάλω τα κλάματα», είχε πει στη σύ-
ζυγό του Ελένη και παραιτήθηκε.

Στο βιβλίο διαβάζουμε όλο το πλέγμα της επο-

χής και τον τρόπο που οι θέσεις αυτές επηρέα-
σαν τη ζωή του.

Σωστά! Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι η προσω-
ποποίηση αυτού που λένε οι Αμερικανοί «Lea-
ding by example» («Ηγεσία διά του παραδείγ-
ματος»). Βίωνε τις συνέπειες της κοσμοθεω-
ρίας του και παρά την οικονομική στενότητα
έζησε μια ζωή πλούσια, με ταξίδια, πλούσιο
έργο και επιτυχίες…

Μπορεί ένας σύγχρονος άνθρωπος να ακολου-
θήσει το παράδειγμά του;

Το «Έχεις τα πινέλα» δεν γράφτηκε για να πει
στον αναγνώστη τι να κάνει, πώς να ζήσει τη
ζωή του. Μπορείς να του πεις όμως «κοίτα τι
έκανε αυτός ο τύπος και πού έφτασε». Είναι
ένα GPS, ας πούμε!

Πώς πιστεύετε πως θα αντιδρούσε ο Καζαντζά-
κης σε όλα όσα συμβαίνουν σήμερα;

Δεν θα έκανε δημόσιες δηλώσεις που θα πυ-
ροδοτούσαν το κλίμα, σίγουρα! Δεν ήταν αυτό
το στιλ του. Πιο πιθανό μού φαίνεται να έγραφε
ένα αλληγορικό μυθιστόρημα, προφανώς μια
ιστορία από την Κρήτη που θα περιείχε διδάγ-
ματα. Κάτι γλαφυρό, προκλητικό, το οποίο θα
μας ζητούσε να ακονίσουμε το μυαλό…
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Συνέντευξη 
στη Δήμητρα

Δάρδα
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Τα 33 μαθήματα ζωής 
του Καζαντζάκη
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Η «βασίλισσα της νύχτας» κάθισε στον θρόνο
της και ευχήθηκε στους χιλιάδες θαυμαστές της
«χρόνια πολλά»! Επιλέγοντας μια μακριά λευκή
ολόσωμη φόρμα με παγέτες και εντυπωσιακή
ετόλ στο ίδιο χρώμα, η απαστράπτουσα Ζωζώ
Σαπουντζάκη εμφανίστηκε στο Instagram πιο
γιορτινή από ποτέ και με χαμόγελο έστειλε το δι-
κό της μήνυμα αγάπης με ευχές κυρίως για τα
παιδιά που τόσο αγαπά, όπως ανέφερε, ενώ η
ανάρτηση απέσπασε περισσότερα από 3.000
likes σε λίγα λεπτά.

Έτοιμη η Ζωζώ για 
την Πρωτοχρονιά

Επανασύνδεση

Η αγάπη όλα τα νικά! Έπειτα από έναν ολιγοή-
μερο χωρισμό ο Snik και η σύντροφός του Γιώτα
Ιωαννίδου ανακοίνωσαν δημοσίως πως είναι ξα-
νά μαζί. Το κακό παιδί της τραπ και η εντυπωσια-
κή καλλονή χώρισαν μετά το ταξίδι τους στις
εξωτικές Μαλδίβες και οι φήμες ανέφεραν τότε
πως το μοντέλο έφτασε μέχρι το αστυνομικό τμή-
μα. Όλα αυτά όμως ανήκουν πλέον στο παρελ-
θόν, αφού το ζευγάρι επανασυνδέθηκε τις μέρες
των εορτών και θα υποδεχτεί μαζί τον νέο χρόνο.

Η Καίτη Γαρμπή είναι η δική
μας Μαράια Κάρεϊ με σούπερ
χριστουγεννιάτικο χιτ το
«Τούλι για τον Χριστούλη»! Το
κομμάτι παίζει δυνατά στα ρα-
διόφωνα τέτοιες μέρες, ενώ ο
δίσκος που κυκλοφόρησε το
1998 έγινε γρήγορα «ολόχρυ-
σος»! Η τραγουδίστρια ανάρ-
τησε φωτογραφία της ντυμένη
στα κόκκινα αναφέροντας:
«Ένα χριστουγεννιάτικο εξώ-
φυλλο σε περιοδικό για να
γιορτάσουμε το μοναδικό ελ-
ληνικό χρυσό άλμπουμ “Χρι-
στούγεννα με την Καίτη”».

Φωτιά στα κόκκινα

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, ο Νικόλας Ρά-
πτης γιόρτασε τα γενέθλιά του. Ο παρουσια-
στής «πάτησε» τα 40 και οι ευχές... έπεσαν
βροχή στο Instagram. «Σας ευχαριστώ πά-
ρα πολύ για τις όμορφες ευχές, καλές γιορ-
τές με ψυχική ηρεμία και πολλή αγάπη. Μην
αφήσετε ποτέ κανέναν να σταθεί εμπόδιο
στους στόχους σας και τα όνειρά σας. Κρα-
τήστε τους τοξικούς μακριά», ήταν το μήνυ-
μά του!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Κρίση ηλικίας

Σαραντάρισε

Χ
ωρισμένος εδώ και καιρό από την επί πολλά χρόνια σύν-
τροφό του Ζέτα Μακρυπούλια, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης
μίλησε on camera για την προσωπική του ζωή. «Δεν
κρατάω τη ζωή μου κρυφή βάσει σχεδίου, δεν έχω κάτι

να κρύψω. Αν παρουσιαστεί κάτι, προφανώς και θα το δείτε, δεν νο-
μίζω ότι κρύβομαι. Είμαι σε ένα ευαίσθητο προσωπικό μονοπάτι και
λόγω ηλικίας, για το αν θα μείνεις μόνος σου και θα πορευτείς μό-
νος σου ή αν θα βρεις μια σύντροφο, έναν άνθρωπο να περάσεις το
υπόλοιπό της ζωής σου μαζί του. Ό,τι φέρει η ζωή», δήλωσε. Και
συνέχισε: «Το ιδανικότερο είναι να βρεις τον άνθρωπό σου, αλλά
δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα και σε αυτά δεν υπάρχουν εκ-
πτώσεις. Πρέπει να περνάμε και καλά και να είμαστε ψύχραιμοι.
Οπότε η εξίσωση δεν είναι τόσο εύκολη».
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Παραμυθένιο σκηνικό
Μέχρι και ο Άγιος Βασίλης ζήλεψε! Ούτε ένα ούτε δύο αλλά έξι
χριστουγεννιάτικα δέντρα κοσμούν το σαλόνι του Χάρη Χριστό-
πουλου και της Αννίτας Μπραντ, η οποία ανέλαβε μόνη της το
γιορτινό απίθανο πρότζεκτ. «Μόνο δύο εβδομάδες μού πήρε πάνω
κάτω, επειδή δεν ήμουν σίγουρη τι θέλω να κάνω. Φέτος αποφα-
σίσαμε να βάλουμε μερικά δέντρα μόνο με φωτάκια!», αποκάλυ-
ψε η beauty expert.



Υ
στερα από τρία χρόνια πανδημίας, με
καραντίνες, απομόνωση και σκέψεις
αβεβαιότητας για το αύριο, περάσαμε τα
πρώτα Χριστούγεννα που ήμασταν πιο

ελεύθεροι και πιο ανέμελοι. Οι μέρες των εορτών,
άρα και τα εορταστικά τραπέζια, κρατούν μέχρι
και τα Φώτα, οπότε καλό είναι να ξέρουμε πως
πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή τη δική μας
αλλά και των παιδιών μας. 

Το γεγονός ότι τα παιδιά βρίσκονται σε διακο-
πές δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε σημαν-
τικά τις διατροφικές συνήθειες που έχουμε υιο-

θετήσει τις μέρες που πάνε σχολείο. Τρώμε όλοι
βέβαια λίγο περισσότερο, αλλά θα πρέπει να μά-
θουμε και τα παιδιά μας να βάζουν όρια από μόνα
τους στις εορταστικές λιχουδιές και όχι να το κά-
νουμε συνέχεια εμείς οι γονείς για εκείνα. Για να
καταφέρουμε να βάλουμε μια τάξη στα εορταστι-
κά γεύματα και να αφήσουμε τα παιδιά μας να ευ-
χαριστηθούν χωρίς να νιώσουν ότι χάνουν τη…
γλύκα των εορτών, η διαιτολόγος-διατροφολόγος
Έλενα Περλεπέ μας δίνει χρήσιμες συμβουλές.
«Ακολουθούμε για τα παιδιά μας ακριβώς ό,τι κά-
νουν τις μέρες που πηγαίνουν στο σχολείο. Αν

έχουμε χτίσει κάποιες σωστές διατροφικές συνή-
θειες, τις συνεχίζουμε και στις διακοπές των εορ-
τών! Ξεκινάμε την ημέρα τη δική μας και των παι-
διών μας με πρωινό. Θα μας δώσει την ενέργεια
που χρειάζεται ο οργανισμός για τις απαιτήσεις
της ημέρας. Δεν ξεχνάμε τα φρούτα και τα λαχα-
νικά. Το βασικό μας γεύμα το συνοδεύουμε με
σαλάτα και τρώμε τουλάχιστον δύο φρούτα στη
διάρκεια της ημέρας. Καλό είναι τα παιδιά μας να
πίνουν αρκετό νεράκι σε μικρές γουλιές μέσα
στην ημέρα. Περιορίζουμε τις λιχουδιές των παι-
διών στις 3-4 φορές την εβδομάδα σε μικρές πο-
σότητες (30-50 γρ.). 

Δεν είναι κακή ιδέα να συναντήσουμε τους φί-
λους μας για να παίξουμε ή να έχουμε κάποια
αθλητική δραστηριότητα μαζί. Είναι μια καλή πε-
ρίοδος να περιορίσουμε το παιχνίδι στο τάμπλετ
έως μία ώρα καθημερινά. Προσέχουμε την ποσό-
τητα και τη συχνότητα κατανάλωσης αναψυκτι-
κών», αναφέρει η κ. Περλεπέ. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

H διαιτολόγος-διατροφολόγος 
Έλενα Περλεπέ δίνει χρήσιμες 
συμβουλές στους γονείς

Οφείλουμε να τους μάθουμε 
να τρώνε υγιεινά 
Δεν αγαπούν όλα τα παιδιά τα φρούτα, τη σαλάτα και τα υγιεινά σνακ. Όμως είναι σημαντικό
εμείς οι γονείς να μάθουμε τα παιδιά μας να αγαπούν την υγιεινή διατροφή και να γνωρί-
ζουν τα οφέλη από αυτή στην ανάπτυξη και την υγεία τους. Καλό θα είναι να τους εξηγή-
σουμε με σαφήνεια πόσο σημαντικό είναι στα εορταστικά τραπέζια να συνοδεύουμε το
πιάτο μας έστω και με λίγη ποσότητα σαλάτας. Είναι πολύ γευστικά τα γλυκά στις γιορτές,
όμως καλό θα ήταν να μάθουμε τα παιδιά να τρώνε υγιεινά σνακ όπως είναι οι φρουτοσαλά-
τες, το γάλα, το γιαούρτι, το ρυζόγαλο, οι ξηροί καρποί. Φυσικά, όπως όλα τα πράγματα, έτσι
και η διατροφή θέλει μια καλή επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών με όρια, κατανόηση
και συζήτηση. Οι γιορτές είναι μέρες χαράς και ξεγνοιασιάς. Είναι σημαντικό να διασκεδά-
ζουμε και να περνάμε όμορφα. Άλλωστε το έχουμε όλοι τόσο πολλή ανάγκη! 

Η διατροφή των παιδιών
τις μέρες των εορτών Έλενα Περλεπέ, 

διαιτολόγος-διατροφολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Oι καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Καλή μέρα για να αναδείξετε τα ταλέντα σας,
να μιλήσετε για τα επαγγελματικά σας σχέ-
δια αλλά και να συνδυαστούν όλα αυτά με
μια πολύ ευαίσθητη πλευρά σας. Έτσι τα συ-
ναισθήματά σας θα έχουν προορισμό προς
τον κατάλληλο αποδέκτη. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Εσάς που έχετε γεννηθεί 13, 14 και 15 Μαΐου
σας περιμένει μια πολύ τρυφερή μέρα. Ίσως
μάλιστα η επικοινωνία σας με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα θα σας γεμίσει με έντονη διά-
θεση συντροφικότητας και χαράς. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα ο τρόπος έκφρασής σας θα είναι μια
μεγάλη αγκαλιά για τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. Είστε έτοιμοι να μοιραστείτε την αγά-
πη, τα δώρα και κάθε επαγγελματική ανανέ-
ωση που θα έρθει, έστω και με μικρή καθυ-
στέρηση.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για εσάς που βρίσκε-
στε σε σχέση. Αλλά και για εσάς που είστε
αδέσμευτοι η μέρα θα είναι γεμάτη από πρό-
σωπα που ζητούν μια θέση στη ζωή σας. Η
Αφροδίτη στον τομέα των σχέσεών σας μπο-
ρεί να μη φέρει κάποιο γεγονός, θα σας γεμί-
σει όμως όμορφες στιγμές και καλή διάθεση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ίσως να έχετε σήμερα τη διάθεση να ανα-
θερμάνετε την προσωπική σας ζωή έπειτα
από μια περίοδο αρκετών εντάσεων. Από την
άλλη, η σκέψη σας για τα οικονομικά είναι
έντονη και χρειάζεστε άμεσα λύσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η μέρα σας θα είναι έντονα συναισθηματική
και ανανεωτική. Αν θέλετε να κάνετε κάποι-
ες όμορφες αλλαγές πάνω σας, ίσως να είναι
η πιο κατάλληλη στιγμή λίγο πριν από τη νέα
χρονιά. Οι γεννημένοι 15, 16 και 17 Σεπτεμ-
βρίου θα έχετε έναν λόγο παραπάνω να
γιορτάσετε.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Σίγουρα θα έχετε μια πολύ καλή μέρα, με

κάποια από τα όνειρά σας να πραγματοποι-

ούνται. Ίσως ένα δώρο από το οικογενει-

ακό σας περιβάλλον να σας δώσει χαρά και

να νιώσετε ότι κάποιον έχετε αδικήσει κατά

το παρελθόν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Η μέρα σας θα είναι γεμάτη με μηνύματα

αγάπης και όμορφες ευχές για τις γιορτές.

Ίσως να ανανεώσετε τις σχέσεις σας με τους

άλλους και να απολαύσετε ένα ρομαντικό

ραντεβού. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Τα οικονομικά σάς έχουν προβληματίσει αρ-

κετά, αλλά σήμερα κάτι θα συμβεί που θα

σας ανακουφίσει. Αν είχατε κάποια συναι-

σθηματικά θέματα σε εκκρεμότητα, η μέρα

είναι κατάλληλη για να λυθούν.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Όμορφη μέρα για εσάς του τρίτου δεκαη-

μέρου, μια και θα έχετε συναισθηματική

κάλυψη από το ταίρι σας. Ένα ταξίδι θα εί-

ναι μια πολύ όμορφη εμπειρία για εσάς, αν

το ξεκίνημά του γίνει σήμερα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Τα επαγγελματικά σας θα έχουν μια πολύ

καλή εξέλιξη, αλλά επίσης να περιμένετε

κάτι καλό να συμβεί σε προσωπικό επίπεδο

έπειτα από ένα διάστημα που είχατε απο-

γοητευτεί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Είναι καιρός για ρομαντικές εξελίξεις, αγκα-

λιές και όμορφα λόγια. Ένα φιλικό σας πρό-

σωπο θέλει να σας δείξει την αγάπη του ή θα

μοιραστεί μαζί σας όμορφες στιγμές.
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Σήμερα η Αφροδίτη σχηματίζει εξάγωνο
με τον Ποσειδώνα, με τη συνεργασία
τους αναπτύσσονται ρομαντικές
διαθέσεις, ευαισθησίες και συμπόνια για

τους άλλους. Τα συναισθήματα βγαίνουν αβίαστα
και το ένστικτό μας είναι πιο ισχυρό, εφόσον σε
όλο αυτό εμπλέκεται και η Σελήνη. 
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Αντίστροφος ρατσισμός; 
Και όμως υπάρχει!

Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι η Γηραιά
Ήπειρος υποφέρει από ρατσιστικές
προσεγγίσεις. Επίσης, όμως, δεν υπάρ-

χει αμφιβολία ότι δεν βρίσκουμε πουθενά αλλού
στον πλανήτη πιο ανεκτικές Αρχές και κοινωνίες.
Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να φανταστεί
Ευρωπαίους πολίτες να καίνε σημαίες της Ρω-
σίας, της Τουρκίας, του Μαρόκου κ.ο.κ. στις πρω-
τεύουσες και τις μεγάλες πόλεις αυτών των κρα-
τών. Ή να προσβάλλουν θρησκευτικά σύμβολα,
ακόμη και στην πιο φιλελεύθερη χώρα του αρα-
βικού κόσμου.

Στην Ευρώπη, όμως, οι μετανάστες μπορούν
να εκφράζουν την οργή τους. Να αντιδρούν και
να διαδηλώνουν. Αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να

το εκτιμήσουν και να μην τροφοδο-
τούν και αυτοί με πράξεις τους το
«τέρας» του ρατσισμού και ξενο-
φοβικά σύνδρομα. Γιατί φαίνεται
πως ο ρατσισμός δεν είναι μόνο
από τους «ισχυρούς» προς τους
«αδύναμους», αλλά και από τους
«αδύναμους» προς τους «ισχυ-
ρούς». Από κάποιους -και όχι από
όλους, προφανώς- και προς όλες
τις κατευθύνσεις. 

Πριν από λίγες ημέρες τα έσπασαν στο Παρίσι οι
Κούρδοι (σ.σ.: έβαλαν φωτιές, αναποδογύρισαν αυ-
τοκίνητα), διαμαρτυρόμενοι για τη δολοφονία τριών
συμπατριωτών τους από έναν παρανοϊκό 69χρονο
Γάλλο. Στη διάρκεια του Μουντιάλ, Μαροκινοί που
ζουν στη Γαλλία ξεχύθηκαν στους δρόμους και στις
νίκες και στην ήττα της ομάδας τους. Στην τελευταία
περίπτωση, μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις μπού-
λινγκ σε Γάλλους που πανηγύριζαν την πρόκριση
της δικής τους ομάδας. 

Υπάρχουν δύο δρόμοι: να αγνοήσουμε αυτά τα
γεγονότα, θεωρώντας ότι «αυτά συμβαίνουν» -να
αφήσουμε τον εκατέρωθεν ρατσισμό να γιγαντώ-
νεται-, ή να κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα
και να βάλουμε κανόνες συνύπαρξης. 

Δεν γίνεται από τη μία οι μετανάστες να ζητούν
υπηκοότητα και δικαιώματα και από την άλλη να

αντιστρατεύονται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Δεν γίνεται ο Γάλλος να θέλει τους μετανάστες
ως φτηνή εργατική δύναμη ή σε αναγνώριση
αμαρτιών του αποικιακού παρελθόντος, αλλά

να μη φροντίζει για την ομαλή και απρό-
σκοπτη εξέλιξη αυτών των ανθρώπων. 

Ντόπιοι και επισκέπτες έχουν δι-
καιώματα και υποχρεώσεις, όπως
απορρέουν από τις αρχές και τις
αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Ο οποίος σέβεται τα ατομικά δι-
καιώματα και τις παραδόσεις κάθε
ανθρώπινης ύπαρξης. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Τα μέτρα για τον κορονοϊό, η
αστυνομία. Τα μέτρα για την εν-
δοοικογενειακή βία, η αστυνο-
μία. Τα μέτρα για τη νεανική
βία, η αστυνομία. Τα μέτρα για
τα ζωάκια, η αστυνομία. Οκέι,
σίγουρα έχει ρόλο σε όλα αυτά
η αστυνομία, αλλά: οικογένεια,
σχολεία, δήμους, υπηρεσίες
και άλλα υπουργεία δεν έχου-
με; Όλα στο… χαντάκι, σύμ-

φωνα με το γνωστό ανέκδοτο;
Δεν γίνεται να θέλουμε συνε-
χώς έναν μπαμπούλα πάνω
από κεφάλι μας. Κάποιον να
μας μαλώσει και να μας κόψει
πρόστιμο. Δεν είναι όλα τα θέ-
ματα ζητήματα καταστολής.
Υπάρχει η πρόληψη και η Ελ-
λάδα σίγουρα έχει το προσω-
πικό και τους επιστήμονες που
απαιτούνται, ισχυρούς οικογε-

νειακούς και κοινωνικούς θε-
σμούς και δεσμούς. Αρκεί να
μην πετά ο ένας μπαλάκι τις
ευθύνες του στον άλλον. 

Η αστυνομία είναι για να
προλαμβάνει και να αν-
τιμετωπίζει το έγκλημα.
Όχι για να φορτώνεται
όλες τις «αμαρτίες» και
ανεπάρκειες του Δη-
μοσίου. 

� Ζαλίζει λίγο η θέση του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές.
Τώρα τα στελέχη του κόμματος μιλούν για την

τρίτη εντολή, που θα φέρει κυβέρνηση από την πρώ-
τη Κυριακή! «Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το σοσιαλ-
δημοκρατικό του όραμα, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει
να αναλάβουν τις ευθύνες τους», δήλωσε ο γραμμα-
τέας της Χαριλάου Τρικούπη, Ανδρέας Σπυρόπου-
λος. Αυτό εννοούσε ο κ. Ανδρουλάκης με τη θέση
«προοδευτική διακυβέρνηση»; Τι επιθυμεί το ΠΑ-
ΣΟΚ και τι προτείνει στους πολίτες; Συνεργασία με
ΣΥΡΙΖΑ; Συνεργασία με ΝΔ; Συνεργασία με ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ; Οικουμενική; Μάλλον θέλει λίγο δούλεμα το
αφήγημα.

••••••••••••

� Ένα υβριδικό πολιτικό και μετεωρολογικό
φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες

ημέρες. Όχι, δεν αναφερόμαστε στον χιονιά που
πλήττει τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Δώρα Αυγέρη (σ.σ.:
εκλέγεται με την αξιωματική αντιπολίτευση στη Β’

Θεσσαλονίκης), «ο αέρας νίκης του ΣΥΡΙΖΑ είναι με-
γάλος»! Περίεργο πράγμα αυτή η κλιματική αλλαγή.

••••••••••••

� «Χριστούγεννα σημαίνει αλληλεγγύη. Αυτά τα
Χριστούγεννα δέχθηκα μια επείγουσα κλήση για

μια μονογονεϊκή οικογένεια σε γειτονιά της Δυτικής
Αθήνας. Πολύτεκνη μονογονεϊκή οικογένεια που έχει
χτυπηθεί πολύ σκληρά με αλλεπάλληλα τραγικά ατυ-
χήματα εδώ και τέσσερα χρόνια», έγραψε στους λογα-
ριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα ο Κρίτων Αρσένης
και θεώρησε σκόπιμο, εκτός του να περιγράψει την οι-
κογένεια, να αναρτήσει και φωτογραφία με τσάντες
από το σουπερμάρκετ, που προφανώς θα αγόρασε. 

••••••••••••

� Η απάντηση ήρθε από τη Μαριάννα Πυργιώτη: «Προ-
σπαθώ να θυμηθώ πώς χαρακτήριζε η συχωρεμένη η

μητέρα μου κάτι κυρίες του φιλόπτωχου της ενορίας, που
απαριθμούσαν τσιρίζοντας τις “αγαθοεργίες” τους πίνον-
τας καφέ… Α! Ξιπασμένες»! Να αγιάσει το στόμα της!

Καλημέρα σας, κυρία Γκάγκα!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Μποτιλιάρισμα 
στα χιονοδρομικά!

Μα καλά, δεν 
θα βρεθεί ένας

βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ
να ζητήσει

παραιτήσεις;


