
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 539 www.political.gr

EDITORIAL

Ποιους ενοχλεί 
ο αρχηγός 

ΓΕΕΘΑ;
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ

Το παρασκήνιο της επιλογής
της Πόπης Τσαπανίδου 
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 18

ΣΕΛ. 12 - 13

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ψήφος επιλογής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ

Το ΠΑΣΟΚ έχει 
παράδοση στις μίζες 

Η τελευταία απογραφή 
εκπέμπει SOS για 
την Ελλάδα της 
περιφέρειας που ερημώνει 

Γράφουν

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 32με τον Γιάννη Αντύπα

Μετεκλογικά 
«σενάρια» που θα

τα βλέπουν οι κάλπες
και θα γελούν

ΚΙΝΑ

ΠΑΝΙΚOΣ ΑΠO ΤΗΝ
ΑΝΕΞEΛΕΓΚΤΗ 
ΕΞAΠΛΩΣΗ ΤΗΣ COVID

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΙΘΑΝO ΝΑ EΡΘΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΜΙΑ
«ΠΟΛΙΚH ΒOΜΒΑ»

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΡΑΓΔΑIΕΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜO ΤΟΥ
15ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ IΛΙΟΝ
ΣΕΛ. 16-17ΣΕΛ. 18ΣΕΛ. 15

Β Λ Α Ν Τ Ι Μ Ι Ρ  Π Ο Υ Τ Ι Ν

ΣΕΛ. 14

Ανοίγει πόλεμο στην Ευρώπη 
με χάκερ και μπλακάουτ 

ΤΡΟΜΟΣ
ΜΕ ΤΑ 4,9 ΡΙΧΤΕΡ

Κ. Παπαζάχος:
«Το ρήγμα 

των Ψαχνών
μπορεί να δώσει 

και 6R»

Κρίσιμα
τα επόμενα 

24ωρα 

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Το ορόσημο 
των 90 ημερών
και τα 3 κομμάτια 
του παζλ ΣΕΛ. 3

Ο ΔΕΚAΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟY ΦΛΩΡΟΥ:
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Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου:
«Δεν ξέρουμε αν 
ήταν ο κύριος σεισμός»



Θ
α περίμενε κανείς ότι σε μια τόσο δύσκολη
περίοδο για τη χώρα μας το εθνόσημο θα
μας κρατούσε όλους ενωμένους, ανεξάρ-
τητα από κόμματα και χρώματα... Δυστυ-

χώς η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Το
τελευταίο χρονικό διάστημα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κων-
σταντίνος Φλώρος βάλλεται με αήθεις επιθέσεις από
δύο διαφορετικά κέντρα: από τους Τούρκους και την
αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας μας.

Προφανώς όλες αυτές οι επιθέσεις εναντίον του
στρατηγού είναι παράσημα για τον ίδιο. Για να δέχεται
τόσα πολλά χτυπήματα κάτω από τη μέση από το κα-
θεστώς Ερντογάν αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης
που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι κάνει καλά. Η
σύνδεση του ονόματός του με τις υποκλοπές, που
επιχειρείται συστηματικά από κέντρα και παράκεν-
τρα στο εσωτερικό της Ελλάδας, προσφέρει πολύ κα-
λές υπηρεσίες στο καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν.

Αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για τα μεταπολιτευτι-
κά χρονικά η απόπειρα να εμπλακεί το στράτευμα
στην κομματική αντιπαράθεση με ταυτόχρονη υπονό-
μευση της δραστηριότητας της ΕΥΠ.

Δεν χρειάζεται βεβαίως να σημειώσουμε ότι αγγί-
ζει τα όρια της ανθελληνικής συμπεριφοράς το να
βάλλεται κατ’ αυτό τον τρόπο δημοσίως ο αρχηγός
του Στρατού και μάλιστα την ώρα που η Τουρκία κο-
ρυφώνει τις απειλές της και, σύμφωνα με τους περισ-
σότερους αναλυτές, έχει γίνει πιο επικίνδυνη από πο-
τέ. Ο στρατηγός Φλώρος θεωρείται από φίλους και
εχθρούς μάχιμος και κορυφαίος ως στρατιωτικός και
κανείς δεν του καταλογίζει το παραμικρό όσον αφορά
τις ικανότητές του - στρατιωτικές και διοικητικές. Θε-
ωρείται επίσης σοβαρός και δεν έχει ενοχλήσει δη-
μοσίως ποτέ με διαρροές και παιχνίδια παρασκηνίου,
όπως συνέβαινε σε άλλες εποχές.

Η ανανέωση της θητείας του προφανώς και ανα-

κουφίζει το σύνολο του ελληνικού λαού, καθώς με
την παρουσία του παρέχει αυτό το αίσθημα της
εθνικής ασφάλειας που είναι απαραίτητο σε κάθε
κοινωνία. Ενοχλεί βεβαίως τους Τούρκους, αφού
όπως έχει πει ο στρατηγός: «Όποιος πατήσει σε ελ-
ληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα
ρωτήσουμε…».

Προφανώς ο στρατηγός Φλώρος ενοχλεί και φοβί-
ζει -θα λέγαμε- και διαφόρους «πεμπτοφαλαγγίτες»
που όχι μόνο δεν έχουν υπηρετήσει την Πατρίδα, αλ-
λά δεν έχουν περάσει ούτε έξω από στρατόπεδο. Τε-
λευταία μάλιστα όλοι αυτοί οι διεθνιστές-δικαιωματι-
στές ασχολούνται στα social media μέχρι και με τα
παράσημά του. Για τέτοια κατάντια μιλάμε... Ας βά-
λουν κάτω τα δικά τους βιογραφικά να τα συγκρίνουν
με εκείνο του αρχηγού και μετά ας βρουν κάπου να
κρυφτούν. 
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Ποιους ενοχλεί ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ;

Αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για 
τα μεταπολιτευτικά χρονικά 

η απόπειρα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να εμπλέξει 

το στράτευμα στην κομματική
αντιπαράθεση
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Α
φετηρία για επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου μέσα στο
επόμενο τρίμηνο επιδιώκει να
αποτελέσει η ανάπαυλα των

εορτών ο πρωθυπουργός, ο οποίος δεν πα-
ρέλειψε να αναρτήσει τις προηγούμενες
μέρες στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες
από τις χαλαρές στιγμές που περνά με την
οικογένειά του στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος έχει πει, αυτές
τις μέρες θα καταλήξει και στην ημερομη-
νία των εκλογών, παρότι είναι βέβαιο ότι
ουδείς θα γνωρίζει στην πραγματικότητα
τις αποφάσεις του, έως ότου φτάσει η ώρα
των ανακοινώσεων. Μέχρι τότε η εντολή εί-
ναι σαφής, οι «μηχανές» σε κυβέρνηση και
κόμμα να δουλεύουν στο φουλ.

Το «παζλ» που πρέπει να συμπληρωθεί
άλλωστε έως τις κάλπες έχει ακόμη κομμά-
τια που πρέπει να συμπληρωθούν, καθώς
παραμένουν ανοιχτά θέματα τόσο για το
Μέγαρο Μαξίμου όσο και για την Πειραιώς.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Η κατάρτιση των ψη-
φοδελτίων. Αν και είναι σαφές ότι όλα τα
προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης
και οι υπουργοί έχουν ήδη τη θέση τους σε
αυτά, στόχος είναι να διατηρηθεί ο αέρας
ανανέωσης και συμπλήρωσής τους με νέα
πρόσωπα, τα οποία θα αντικατοπτρίζουν
την κοινωνία. Μια διαδικασία πάντως που
χρειάζεται προσοχή ώστε να μην προκύ-
ψουν απρόοπτα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η επίλυση του γρί-
φου των Ελλήνων του εξωτερικού. Όπως
έχει γράψει η «Political», ο πρωθυπουρ-
γός έχει ήδη δώσει μεγάλο βάρος στην

κινητοποίηση των ψηφοφόρων -για πρώ-
τη φορά- που ζουν στο εξωτερικό, έχον-
τας ήδη το τελευταίο διάστημα επισκε-
φτεί και μιλήσει σε οργανώσεις Ελλήνων
στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες. Παρά την
ψήφιση του νόμου που επιτρέπει υπό
προϋποθέσεις τη συμμετοχή αυτών των
πολιτών στις εκλογές, η ανταπόκριση,
όπως έχουμε καταγράψει, παραμένει μι-
κρή. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βο-
ρίδης έχει μιλήσει για λιγότερους από
4.000 που έχουν εγγραφεί έως τώρα, με
τις αιτήσεις περίπου 2.700 να έχουν εγ-
κριθεί. Αν και πρόσφατα από το βήμα της
Βουλής ο κ. Βορίδης τούς είχε καλέσει να
επισπεύσουν τη διαδικασία εγγραφής
τους στους καταλόγους και ενώ η εκ-
στρατεία ενημέρωσης θα συνεχιστεί,

υπάρχουν ήδη σκέψεις για αλλαγή του
εκλογικού νόμου, που προβλέπει την
εκλογή τριών βουλευτών από την Ομογέ-
νεια. Αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυ-
τή την πρόταση ώστε να υπάρχει αντιστοι-
χία μεταξύ των εκπροσώπων και του
αριθμού των ψηφοφόρων που εκπροσω-
πούν, τότε απαιτείται και η συναίνεση της
αντιπολίτευσης ώστε η όποια αλλαγή να
ισχύσει από τις επερχόμενες εκλογές,
αφού θα πρέπει να συγκεντρώσει 200 θε-
τικές ψήφους στη Βουλή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τροπο-
λογία-πρόταση είναι ήδη έτοιμη και θα
προβλέπει μίνιμουμ ψηφοφόρων του εξω-
τερικού για την εκλογή καθενός βουλευτή
Επικρατείας από την Ομογένεια. Αν ο αριθ-
μός αυτός δεν επιτευχθεί, τότε η έδρα θα

επιστρέφεται στις περιφέρειες από τις
οποίες έχει αφαιρεθεί, δηλαδή στην Α’
Αθήνας, στην Αχαΐα και στον Νότιο Τομέα
της Αθήνας.

Σε μια τέτοια αλλαγή παραμένει άγνωστη
η στάση που θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήδη
το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται αρνητικό. Εκτός
από τα ζητήματα που αφορούν την εκλογι-
κή διαδικασία όμως, το κομβικό για την κυ-
βέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι
να έχει ολοκληρωθεί έως τις εκλογές το
«παζλ» των κοινωνικών και οικονομικών
πολιτικών που σχεδιάζονται για το προσε-
χές διάστημα με στόχο την αντιμετώπιση
της ακρίβειας, των πληθωριστικών πιέσε-
ων και της ενεργειακής κρίσης. 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Η εφαρμογή και υλοποί-
ηση των μέτρων στήριξης. Όπως επισημαί-
νουν κυβερνητικά στελέχη, αυτή είναι που
θα δώσει στη Νέα Δημοκρατία το πλεονέ-
κτημα στην πράξη της κοινωνικής πολιτι-
κής έναντι των υποσχέσεων και των προ-
εκλογικών πυροτεχνημάτων της αντιπολί-
τευσης.

Ο προϋπολογισμός, που σε λίγες μέρες
θα αρχίσει να εφαρμόζεται, άλλωστε προ-
βλέπει δισεκατομμύρια για την αντιμετώ-
πιση του μεγαλύτερου προβλήματος που
αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, χρήματα
που θα διατεθούν για την επιδότηση των
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου, κάλυψη του market pass,
αλλά ταυτόχρονα περιέχει και προβλέψεις
μόνιμων μέτρων, όπως οι αυξήσεις στις
συντάξεις, η νέα αύξηση του κατώτατου μι-
σθού και η κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης. 

Στο φουλ οι μηχανές της κυβέρνησης
και του κόμματος μέχρι τις κάλπες

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Πάντα δίπλα στους πολίτες
Στόχος της κυβέρνησης, με την εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων στήριξης,
όπως σημειώνουν στο κυβερνητικό επιτελείο, είναι οι πολίτες να δουν ξεκάθαρα
ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους όσο χρειαστεί για να
αντιμετωπιστούν οι κρίσεις που πυροδοτεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως συ-
νέβη και την περίοδο της πανδημίας, και ταυτόχρονα να αποδειχτεί στην πράξη
ότι η θέση της κυβέρνησης για αύξηση των εισοδημάτων, μείωση φόρων και ει-
σφορών και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω μεταρρυθμίσεων και νέ-
ων επενδύσεων παραμένει στην αιχμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση, όπως αποτυπώθηκε και στο τελευ-
ταίο υπουργικό συμβούλιο, να προχωρήσει μετά την επαναλειτουργία του Κοινο-
βουλίου σειρά νομοθετημάτων που έχουν προγραμματιστεί.

Το ορόσημο
των 90 ημερών 

και τα τρία
κομμάτια του παζλ 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Γ
ράφουν και σβήνουν στην Κου-
μουνδούρου, ψάχνοντας τα μα-
θηματικά που τους βολεύουν
ενόψει εκλογών. Τα στελέχη του

ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποδεχτεί πλέον, μετά και
τις δεκάδες μετρήσεις που πλέον έχουν
σταματήσει να αμφισβητούν ανοιχτά, ότι
βρίσκονται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία
ενόψει της πρώτης κάλπης της απλής ανα-
λογικής.

Αυτό που ψάχνουν, λοιπόν, είναι μια
«γλυκιά ήττα» και στην καλύτερη περίπτω-
ση να κατεβάσουν τον πήχη για τη ΝΔ την
πρώτη Κυριακή κάτω από το 32%, προκει-
μένου να μη λειτουργήσει σαν ελατήριο
για το κυβερνών κόμμα και αυτό να μην
αποκτήσει αυτοδυναμία στις δεύτερες
κάλπες. 

Οι μετρήσεις, πάντως, καταγράφουν τη
διαφορά μεταξύ των δύο «μονομάχων»
από τις 5 στην καλύτερη για τον ΣΥΡΙΖΑ
περίπτωση έως τις 8,5 -στη χειρότερη-
μονάδες.

Η διαφορά του 2022 με το 2014
Αυτό συμβαίνει, μάλιστα, σε μια τετραε-

τία που η κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτω-
πη με πρωτοφανείς όσο και διαδοχικές
κρίσεις. Πρώτα η υγειονομική με τον κο-
ρονοϊό, έπειτα ο πόλεμος στην Ουκρανία
και αμέσως μετά τα «απόνερά» του, ήτοι η
ενεργειακή κρίση που μεταφράζεται άμε-
σα και σε κρίση ακρίβειας που μειώνει
δραστικά το εισόδημα των νοικοκυριών.

Η φυσιολογική πορεία των πραγμάτων
θα έπρεπε να έχει τον ΣΥΡΙΖΑ «καβάλα στ’
άλογο», να περιμένει το μήλο της φθοράς
της κυβέρνησης να «σαπίσει» και να «πέ-
σει» από μόνο του, όπως περίπου συνέβη
μεταξύ καλοκαιριού και Χριστουγέννων
του 2014.

Το 2014 με το 2022, όμως, έχουν μια βα-
σική διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εμ-
φανιστεί ως «κάτι νέο», όπως συνέβαινε
πριν από σχεδόν μια δεκαετία. 

Πλέον πρέπει να πείσει -και μάλιστα
ανατρέποντας τις αρνητικές εντυπώσεις
της δικής του διακυβέρνησης- πως μπορεί
να αναλάβει και πάλι τα ηνία της χώρας,
ξεπερνώντας τις «παιδικές του αρρώ-
στιες».

Το αφήγημα της Κουμουνδούρου
Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙ-

ΖΑ καταγράφηκε στις εκλογές του Ιουλίου
του 2019 στις 8,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το
κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη «άγγιξε»
το 40% και εκείνο του Αλέξη Τσίπρα διατή-
ρησε ένα σημαντικό 31,5%. 

Αυτό που θα ήθελε η Κουμουνδούρου
στις πρώτες εκλογές, εφόσον δεν μπορεί
να είναι πρώτη, είναι να καταγράψει μια
διαφορά περίπου στις 3 μονάδες, με τη

Νέα Δημοκρατία αρκετά χαμηλότερα από
το ποσοστό της στις τελευταίες εθνικές
εκλογές, ώστε να μπορέσει να «περάσει»
το αφήγημα της απονομιμοποίησής της
και να συσπειρώσει πέραν της δεδομένης
πόλωσης της δεύτερης κάλπης.

Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ακόμα και
πριν από τις εκλογές του 2019 και μέχρι
σήμερα, καμία εταιρεία ερευνών δεν έχει
καταγράψει την ανατροπή που ευαγγελί-
ζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα η ΝΔ εμφανίζεται
στο 31%-32% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 27%-28% για
την πρώτη κάλπη.

Η λύτρωση της αποχής 
στην πρώτη κάλπη 

Κεντρικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή
την κατεύθυνση να δημιουργήσει συνθή-
κες απώλειας αυτοδυναμίας είναι να κινη-
τοποιήσει νέους που απείχαν σε προηγού-
μενες εκλογικές μάχες, αλλά και η προτί-

μηση όσων ψηφίζουν για πρώτη φορά. 
Αυτά τα «ποιοτικά στοιχεία» αναφέρουν

τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να μιλήσουν για
«σκηνικό ανατροπής». Από την άλλη μεριά
επιδιώκουν να μην πάνε στην πρώτη κάλ-
πη οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι
οποίοι θα ψηφίσουν ορθολογικά. 

Αυτό, βέβαια, που δεν επιβεβαιώνει τη
συγκεκριμένη εκτίμηση περί ανατροπής
είναι η λεγόμενη «παράσταση νίκης» που
σε όλες τις μετρήσεις όχι μόνο είναι υπέρ
της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το κόμμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη καταγράφει και
συντριπτικά ποσοστά που φτάνουν μέχρι
και το 65%.

Και αν για πολλά μπορεί κανείς να ψέξει
τις δημοσκοπήσεις, η παράσταση νίκης
αποτελεί τη φωτεινή εξαίρεση, καθώς δεν
έχει πέσει ποτέ -εκτός του δημοψηφίσμα-
τος- έξω. 

Σε επίπεδο ποσοστών τώρα, η Νέα Δη-

μοκρατία κινείται περί το 32% στην πρό-
θεση ψήφου και με δεδομένο ότι θα απο-
σπάσει τουλάχιστον δύο με τρεις μονά-
δες από τη δεξαμενή των αναποφάσι-
στων ενόψει εκλογών, φτάνει περίπου
στο 35%. 

Με την πόλωση της δεύτερης κάλπης το
35% αυτό δεν μπορεί παρά να φτάσει στο
37% με 38%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην καλύτερη κατα-
γραφή της ιστορίας του, στις εθνικές εκλο-
γές του Ιανουαρίου του 2015 που έγινε για
πρώτη φορά κυβέρνηση, κατέγραψε
36,34%. Τα συμπεράσματα είναι εύκολα.
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Στην Κουμουνδούρου από την Τετάρτη
έχουν πλέον και νέο εκπρόσωπο Τύπου. Ο
Νάσος Ηλιόπουλος έχει αποφασίσει να κα-
τέβει στην Α’ Αθήνας, κάτι που σημαίνει ότι
δεν θα μπορούσε να μείνει εκπρόσωπος,
καθώς στην προεκλογική περίοδο θα έχει
περιορισμό τηλεοπτικών εμφανίσεων. Νέα
εκπρόσωπος Τύπου, λοιπόν, είναι η γνωστή παρουσιάστρια
Πόπη Τσαπανίδου.  Οι φήμες ήθελαν εδώ και καιρό τον ΣΥΡΙΖΑ
να έχει προσεγγίσει «γνωστή παρουσιάστρια», η οποία όμως

φερόταν να αρνείται τις συνεχείς προτάσεις.
Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για τη συγκε-
κριμένη παρουσιάστρια, που πάντως και στα
χρόνια του «αντιμνημονίου» θεωρούνταν
φιλικά προσκείμενη στην Κουμουνδούρου.
Τι σημαίνει η ανάληψη της θέσης του εκπρο-
σώπου Τύπου σχετικά με τα επικείμενα ψη-

φοδέλτια; Ότι θα τοποθετηθεί είτε στο ψηφοδέλτιο Επικρατεί-
ας του κόμματος είτε δεν θα είναι υποψήφια, κάτι βέβαια που
μοιάζει… απίθανο.

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για…
τρικλοποδιά στο 32% της ΝΔ 

Μάχη για «γλυκιά ήττα» 
την πρώτη Κυριακή και
ανακοπή της αυτοδυναμίας
στις δεύτερες κάλπες

Εκπρόσωπος
η Πόπη

Τσαπανίδου
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ε
υδιάθετος και φανερά ανακου-
φισμένος από τα «βάρη» που
έχουν «σκάσει» το τελευταίο
διάστημα στο ΠΑΣΟΚ υποδέχ-

θηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης τους διαπι-
στευμένους δημοσιογράφους που καλύ-
πτουν τη δραστηριότητα του κόμματος. 

Η υπόθεση της Εύας Καϊλή και οι συνέ-
πειες του ωστικού κύματος από το ξέσπα-
σμα του σκανδάλου κυριαρχούσαν, όπως
ήταν φυσικό, σε κάθε «πηγαδάκι». Ο κ. Αν-
δρουλάκης αυτή τη φορά, όμως, ήταν πιο
ήρεμος και όπως έλεγε, έχει γίνει σαφές
πλέον ότι η κ. Καϊλή αποτελούσε εδώ και
αρκετό καιρό ξένο σώμα για το ΠΑΣΟΚ.
Ταυτόχρονα, όπως έλεγε, είναι εμφανής
και η ευρωπαϊκή διάσταση του σκανδάλου. 

Το άλλο θέμα που μονοπώλησε το δημο-
σιογραφικό ενδιαφέρον ήταν οι σχέσεις με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν
κατηγορηματικός: «Ουδεμία σχέση με την
πραγματικότητα έχουν τα σενάρια που θέ-
λουν τα δυο κόμματα να είναι τόσο κοντά
που να προδιαγράφεται συνεργασία». Αι-
σιόδοξος εμφανίστηκε και για τα δημο-
σκοπικά ποσοστά του κόμματός του, κα-
θώς προέβλεψε ότι, παρά τις δημοσκοπι-
κές απώλειες εξαιτίας της υπόθεσης Καϊ-
λή, το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει σύντομα να
ανακάμψει και να επανέλθει σε υπολογίσι-
μα διψήφια ποσοστά. Στο πλαίσιο αυτό
επενδύει και στο πεδίο των μετεκλογικών
συνεργασιών. 

Ο κ. Ανδρουλάκης με φόντο την επίτευ-
ξη προγραμματικής συμφωνίας θα επι-

διώξει να σχηματιστεί κυβέρνηση από την
πρώτη Κυριακή, «το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει για
να υποστηρίξει την ανάγκη των προγραμ-
ματικών συμφωνιών για τις όποιες μετε-
κλογικές συνεργασίες». 

Στο σκεπτικό του είναι το «γερμανικό
μοντέλο» σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτό,
πάντως, δεν σημαίνει ότι σκοπεύει να δώ-
σει τα χέρια με το ένα ή το άλλο κόμμα. Αν-
τιθέτως, θέτει προϋποθέσεις, όπως «την
εξασφάλιση ενός ισχυρού διψήφιου πο-
σοστού και την αποδοχή των βασικών προ-
γραμματικών προτάσεων του σοσιαλδη-

μοκρατικού προσανατολισμού», είπε χα-
ρακτηριστικά. 

Στα μέσα Ιανουαρίου, όταν οριστικοποι-
ηθεί ο χάρτης με τις εκλογικές περιφέρει-
ες με βάση τη νέα απογραφή, θα ανακοι-
νώσει όπως είπε τις λίστες με τους υποψή-
φιους βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει επα-
νάπαυση. Εκείνο που επιδιώκουν είναι μια
επαναπροσέγγιση με τους πολίτες σε πιο
υγιή βάση, όπου τον πρώτο λόγο θα έχουν
αυτοί και τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν στην καθημερινότητά τους. Στο στό-
χαστρο της κριτικής του θα μπαίνουν συγ-

κεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές όπως
η οικονομία.

«Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας επιμένει σε επιλογές με το βλέμμα
στις κάλπες, άλλες χώρες προχωρούν σε
πολιτικές που ανακουφίζουν ουσιαστικά
τους πολίτες. Όπως ανακοίνωσε χθες η
ισπανική κυβέρνηση, βασικά καταναλωτι-
κά αγαθά όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το
τυρί, τα φρούτα και τα λαχανικά θα έχουν
μηδενικό ΦΠΑ. Παράλληλα, μειώνει από
το 10% στο 5% τον ΦΠΑ στα μακαρόνια και
τα μαγειρικά έλαια και συνεχίζει την επι-
δότηση των εισιτηρίων των τρένων. Και
όλα αυτά στην Ισπανία με πληθωρισμό
6,6%, τον χαμηλότερο στην Ευρωζώνη για
τον Νοέμβριο», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης
και πρόσθεσε στο ίδιο ύφος: 

«Μια εικόνα λένε ότι ισούται με χίλιες
λέξεις. Ο σημερινός πίνακας της ΡΑΕ με τις
τιμές ηλεκτρισμού της επόμενης ημέρας το
επιβεβαιώνει. Για μία ακόμα φορά η χώρα
μας είναι κατά πολύ ακριβότερη από όλες
τις χώρες της Ευρώπης. Σχεδόν έξι φορές
πάνω από την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τις επιδο-
τήσεις της κρατά τις τιμές χαμηλά όταν ου-
σιαστικά χρηματοδοτεί τα υπερκέρδη των
παρόχων και των παραγωγών. Αρνείται να
προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις
στο δίκτυο για να είναι δυνατή η ενίσχυση
των ΑΠΕ και μοιράζει τον περιορισμένο
χώρο στους λίγους και ημέτερους».

Στοχευμένη κριτική με προτάσεις
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέροντας το μοντέλο «στοχευμένη κριτική με συ-

νοδεία προτάσεων» πρότεινε: 
• Κλιμακωτό πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος  • Μείωση του ΦΠΑ στα βασι-
κά αγαθά  • Μείωση των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλη τη
διάρκεια της κρίσης  • Αύξηση του κατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας. 

Μάλιστα, με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσει ένα πυκνό πρόγραμμα εξορμήσεων σε
όλη τη χώρα και κυρίως σε περιοχές που υπήρξαν κάστρα του Κινήματος. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου θα μεταβεί στο Φανάρι τα Θεοφάνια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαψεύδει τα σενάρια 
για «αρραβώνα» με τον ΣΥΡΙΖΑ - Αισιοδοξεί για τα εκλογικά 

ποσοστά και θέλει «γερμανικό μοντέλο» 

ΠΑΣΟΚ: Σύνθημα για «νέο 
ξεκίνημα» χωρίς βαρίδια του

Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

«Μ
παμπά, πάρε τη βαλίτσα
με τα χρήματα και το
μπιμπερό...». Σοκ προκά-
λεσαν χθες τα νέα στοι-

χεία από τη δικογραφία για την υπόθεση
χρηματισμού της Εύας Καϊλή στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής φέ-
ρεται να κάλεσε τον πατέρα της να πάρει τη
βαλίτσα με τα χρήματα από την πρώτη στιγ-
μή που τα εντόπισε.

Χθες σε ακόμη ένα εκτενές ρεπορτάζ η
βελγική «Le Soir» και η ιταλική «La Re-
pubblica» αναφέρθηκαν στο σκάνδαλο του
Qatargate, περιγράφοντας πώς λειτουρ-
γούσαν οι εμπλεκόμενοι. Σύμφωνα με τα
ρεπορτάζ των Ιταλών και των Βέλγων δη-
μοσιογράφων, ο σύντροφος της Ελληνίδας
ευρωβουλευτίνας Φραντσέσκο Τζόρτζι,
ένας από τους εμπλεκομένους στο σκάν-
δαλο, υποστήριξε πως «η Εύα Καϊλή γνώ-
ριζε για τα χρήματα, αλλά μου είχε πει να
σταματήσω». Η κατάθεσή της στους αστυ-
νομικούς, σύμφωνα με τις δύο εφημερί-
δες, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής της
ήταν χαρακτηριστική: «Αφού συνελήφθη ο
σύντροφός μου, μπήκα στο γραφείο του.
Έψαξα τα πράγματά του για να καταλάβω
γιατί συνελήφθη».

Στο ρεπορτάζ περιγράφεται ακόμη πως η
Καϊλή βρίσκει τη βαλίτσα, καθώς και έναν
υπολογιστή και ένα τηλέφωνο… «Έτσι τη-
λεφώνησα στον πατέρα μου, που ήταν με το
μωρό, του ζήτησα να έρθει να πάρει τη βα-
λίτσα. (…) Είναι μια βαλίτσα που κρατούσε
ο άνδρας μου στο σπίτι για τον Παντσέρι.
(…) Ήξερα ότι ο πατέρας μου θα πήγαινε
μετά στην κόρη μου, για αυτό είχα βάλει
μπιμπερό στη βαλίτσα που είχε πάρει».

Τότε η Ελληνίδα πολιτικός έκανε τα πρώ-
τα τηλεφωνήματά της. «Στην αρχή προσπά-
θησα να καλέσω τον Παντσέρι, αλλά δεν
τον βρήκα, οπότε προσπάθησα να επικοι-
νωνήσω με τον Μαρκ Ταραμπέλα και τη
Μαρία Αρένα. Δεν γνώριζαν γιατί δεν
απαντούσε ο Παντσέρι. Άνοιξα τη βαλίτσα,
άνοιξα και το χρηματοκιβώτιο. Ήξερα ότι

(σ.σ.: ο Φραντσέσκο Τζόρτζι) φύλαγε κάτι
για το πρώην αφεντικό του, τον Αντόνιο
Παντσέρι, και πιθανόν για το σημερινό
αφεντικό του, τον Αντρέα Κοτζολίνο», φέ-
ρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς
που έκαναν τις έρευνες.

Στη συνέχεια διαβεβαίωσε τις Αρχές

πως η βαλίτσα ανήκε στον Παντσέρι, προ-
σθέτοντας ωστόσο ότι «υπήρχε ακόμη μία
τσάντα που περιείχε χρήματα. Ήταν αυτή
που είχε δανειστεί (σ.σ.: ο Τζόρτζι) για τα
ακίνητα». Μάλιστα, το ζευγάρι μόλις είχε
αγοράσει ένα διαμέρισμα. Το δάνειο είναι
στο όνομα της ευρωβουλευτού, η οποία

πληρώνει το ενοίκιο και τις κατασκευές,
ενώ τα μετρητά «ήταν η εισφορά του συν-
τρόφου της». «Στην τσάντα αυτή ήταν περί-
που 50.000-60.000 ευρώ, δεν ξέρω γιατί
δεν είχα πρόθεση να ερευνήσω τις υποθέ-
σεις του», φέρεται να τόνισε η Καϊλή.

Η Εύα δεν ήταν μέρος του δικτύου
Βάσει του ρεπορτάζ της «Le Soir», ο

Φραντσέσκο Τζόρτζι περιέγραψε στους
ανακριτές τη λειτουργία του κυκλώματος
επιχειρώντας να βγάλει από το κάδρο τη
σύντροφό του. «Η Εύα προφανώς γνώριζε
για την ύπαρξη των χρημάτων και την πηγή
τους, αφού ζούσαμε μαζί, αλλά δεν ήταν
μέρος του δικτύου. Μου είχε πει πολλές
φορές να σταματήσω, γιατί την έβαζα σε
κίνδυνο σε σχέση με τα καθήκοντά της»,
ήταν τα λόγια του στους αστυνομικούς που
έκαναν τις έρευνες.

Ο σύντροφος της Εύας Καϊλή υποστή-
ριξε ακόμη πως όλα άρχισαν το 2018,
όταν ο Παντσέρι ήταν ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η ιδέα
του lobbying για το Κατάρ ανήκε στον
υπουργό Άμυνας της αραβικής χώρας,
με την οποία συμφώνησε ο Παντσέρι»,
φέρεται να είπε ο Τζόρτζι.

Tα βίντεο από το ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες
Προχθές δημοσιεύτηκαν και φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη συνάντηση του

Παντσέρι και του Τζόρτζι με υπουργό του Κατάρ. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφα-
λείας του ξενοδοχείου, όπου έγινε η συνάντηση, κατέγραψαν όλες τις κινήσεις των
δύο ανδρών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που προκάλεσε σάλο σε όλη την Ευρώπη, οι
φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με τον
υπουργό Εργασίας 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 αν-
θρώπινα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το δημοσίευμα ανέφερε ακόμη πως ο εισαγγελέας στις Βρυξέλλες δίνει ιδιαίτε-
ρη σημασία στη συγκεκριμένη συνάντηση, που αποτελεί παράδειγμα για το πώς
«διακινούνταν» οι δωροδοκίες, με τις φωτογραφίες και τα βίντεο από το σύστημα
ασφαλείας του ξενοδοχείου να αποτελούν μέρος της δικογραφίας.

«Μπαμπά, πάρε 
τη βαλίτσα με
τα χρήματα και
το μπιμπερό...»

Νέα στοιχεία για την εμπλοκή της Εύας Καϊλή στο Qatargate - 
Ο σύντροφός της προσπαθεί να τη βγάλει από το κάδρο

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία στήρι-
ξης προς τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης
Εκρέμ Ιμάμογλου ανέλαβαν δήμαρχοι από την
Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας
Μπακογιάννης, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα
«Πόλεις: Δημοκρατία και Ανάπτυξη» που έγινε
χθες το απόγευμα στο δημαρχείο της Κωνσταν-
τινούπολης. Οι δήμαρχοι της Αθήνας, του Ανό-

βερου, του Παρισιού και της Φλωρεντίας, κα-
θώς και ο γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Eurocities θα πάρουν μέρος σε συζή-
τηση με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης
Εκρέμ Ιμάμογλου σχετικά με τον κεντρικό ρόλο
και τη συνεργασία των πόλεων σε θέματα που,
μεταξύ άλλων, αφορούν την προστασία της δη-
μοκρατίας και του κράτους δικαίου. 
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Ποιο κόμμα έστειλε
πρώτο ευχές; 

Το ΚΚΕ είναι το πρώτο κόμμα που εύχε-
ται για τη νέα χρονιά, καθώς στα emails
των δημοσιογράφων έφτασε ήδη η ηλε-
κτρονική κάρτα του Περισσού… «Ευτυχι-
σμένο το 2023 με υγεία και δύναμη», εύ-
χεται το κομμουνιστικό κόμμα, με την κάρ-
τα του να κοσμεί το έργο «Ροδιά» του ζω-
γράφου Ορέστη Κανέλλη από τη συλλογή
της Εθνικής Πινακοθήκης…

«Nα διαφυλάξουμε
την παράδοση…»
Ταυτισμένη με την εκκλησιαστική παρά-
δοση της Κύπρου θα συνεχίσει την πο-
ρεία της η Εκκλησία, όπως δηλώνει ο νέ-
ος αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Μιλώντας
στο ΡΙΚ, έφερε ως παράδειγμα τον τρόπο
λειτουργίας κάποιων μοναστηριών, κα-
θώς και τη συστηματική άφιξη λειψάνων
αγίων και υποστήριξε τη θέση για σωστή
θρησκευτικότητα. Σχετικά με τη μεταφο-
ρά λειψάνων στην Κύπρο, ανέφερε:
«Κάθε λίγο περιφέρονται λείψανα και
εικόνες. Όχι ότι δεν τα πιστεύουμε ή εί-
ναι ξένα προς τη θρησκεία μας, αλλά
πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο». Άφησε δε
εμμέσως και αιχμές για οικονομική εκ-
μετάλλευση αναφέροντας: «Πολλές φο-
ρές αυτό γίνεται και για οικονομικούς
λόγους, αλλά πρέπει να το προσέξουμε
ιδιαίτερα, διότι αποτελεί επηρεασμό από
ξένες Εκκλησίες και πρέπει να διαφυλά-
ξουμε την παράδοσή μας». 

Χ
ωρίς καμία διάθεση να ευ-
λογήσουμε τα γένια μας,
από αυτήν εδώ τη στήλη
εδώ και πολλούς μήνες

σάς είχαμε γράψει ότι ο Νάσος Ηλιό-
πουλος δεν... τραβούσε και ο πρό-
εδρος Αλέξης Τσίπρας έψαχνε ενα-
γωνίως γυναίκα δημοσιογράφο για
να καλύψει τη θέση της εκπροσώπου
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαι ακρι-
βής άλλη ήθελε αρχικά (μια πιο έμ-
πειρη στο πολιτικό ρεπορτάζ κυρία
της δημοσιογραφίας), αλλά, τέλος
πάντων, του προέκυψε η Πόπη Τσα-
πανίδου, η οποία ήταν διαθέσιμη.

Άλλωστε, η Πόπη είναι... συμπα-
θούσα της Κουμουνδούρου και έτσι
κι αλλιώς η επιλογή της να λέει το
δελτίο ειδήσεων την «περιόριζε» από
το να εκθέτει δημοσίως τις αντιπολι-
τευτικές της απόψεις για μια σειρά
θεμάτων. Τώρα ουσιαστικά απελευ-
θερώθηκε και θα μπορεί να κατακε-
ραυνώνει την κυβέρνηση. Ο δε Τσί-
πρας βρήκε κάποιο αναγνωρίσιμο
πρόσωπο που θα ήθελε να εκτεθεί με
τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λες και

εύκολο κάτι τέτοιο, διότι όπου χτύπη-
σε έφαγε πόρτα. Καμία σοβαρή και
αναγνωρίσιμη προσωπικότητα του
δημόσιου βίου δεν ήθελε και δεν θέ-
λει αυτή την περίοδο να συνδεθεί με
τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύε-
ται η Κουμουνδούρου με σκανδαλο-
λογίες, λάσπη κ.λπ.

«Το 2023 δικαιούμαστε όλοι να εί-
ναι μια καλύτερη χρονιά. Η χρονιά
της μεγάλης νίκης και της πολιτικής
αλλαγής. Που θα έρθει μια ώρα αρ-
χύτερα, αν εμείς οι ίδιοι γίνουμε η
αλλαγή που προσδοκούμε. Από τη
νέα χρονιά εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι η Πόπη Τσαπανί-
δου. Την καλωσορίζω και την ευχαρι-
στώ που αποδέχτηκε την πρότασή
μας. Η Πόπη, εξαιρετική δημοσιο-
γράφος, σύγχρονη γυναίκα και μητέ-
ρα, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει
αποφασιστικά στον κοινό μας αγώ-
να», έγραψε ο Τσίπρας στο Facebo-
ok. Βεβαίως, δεν κερδίζεις εκλογές
με την αλλαγή του εκπροσώπου Τύ-
που, αλλά όλοι έχουν δικαίωμα στο
όνειρο…

Το παρασκήνιο με 
την επιλογή της Πόπης

Μπακογιάννης στηρίζει Ιμάμογλου

Όταν έλεγε πως δεν 
θα εξαργύρωνε 
τη δημοσιογραφία...

Κάποιοι κακεντρεχείς μού υπεν-
θύμισαν ότι η Πόπη πριν από τρία
χρόνια, όταν ήταν καλεσμένη στην
εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη,
έλεγε ότι «η δημοσιογραφία δεν
πρέπει να εξαργυρώνεται στην πο-
λιτική… Αν κατέβαινα κάποια στιγ-
μή με ένα κόμμα, θα σημαίνει ότι
στον τηλεθεατή έλεγα ψέματα τόσο
καιρό και περνούσα την άποψή μου
σαν κάτι αντικείμενο, δεν θα το
έκανα ποτέ αυτό». 

Περιμένει γόνιμη 
αντιπαράθεση

Πολύ αισιόδοξο τον βλέπω τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Γιάν-
νης Οικονόμου ευχήθηκε στην κυ-
ρία Τσαπανίδου να συμβάλει στη
γόνιμη αντιπαράθεση: «Καταρχάς
θα ήθελα να ευχηθώ ευόδωση στα
επόμενα σχέδια του κ. Ηλιόπου-
λου. Εύχομαι η κυρία Τσαπανίδου,
η οποία αλλάζει μετερίζι, να συμ-
βάλει εκ του ρόλου της στη γόνιμη
πολιτική αντιπαράθεση με επιχει-
ρήματα και τεκμήρια».



Ε
υχές για την καλή χρονιά αντάλλαξε με
τους δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρου-
λάκης που τους δεξιώθηκε σε κεντρικό
εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Το

θέμα της Καϊλή κυριάρχησε, με τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζει πόσο «ξένο σώμα» ήταν.
Το κορυφαίο στιγμιότυπο, όμως, ήταν την ώρα του
σεισμού, με τους πιο παλιούς να αναφωνούν,
«σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός». 

Θλιμμένη η Ντόρα

Η Ντόρα Μπακογιάννη έχασε την καλύτερή της
φίλη και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.
«Μπουμπού μου, ήσουν 6 μηνών και εγώ στην κοι-
λιά όταν η μάνα μου αποφάσισε ότι θέλει να κάνει
ένα τέτοιο κορίτσι, σαν εσένα. Από τότε, Μπουμ-
πού μου, τα κάναμε όλα μαζί, τα μοιραζόμασταν
όλα. Τις επαναστάσεις, τον αγώνα με τους μπαμπά-
δες μας -και ας τους λατρεύαμε-, τα μυστικά μας,
τις αγωνίες μας, τις ελπίδες και τα όνειρά μας. Τα
ίδια γούστα, τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες. Πώς να
χωρέσει σε μια παράγραφο μια ολόκληρη ζωή;
Πώς να μιλήσεις για την τύχη που είχα να σε έχω
όλη μου τη ζωή και την άρνηση που έχω να δεχτώ
ότι ο μισός μου εαυτός φεύγει;», έγραψε μεταξύ
άλλων στα social media η βουλευτής της ΝΔ.
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Λαχτάρισαν ο Νίκος Δένδιας και οι
επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που τον
μετέφερε χθες στο Άγιον Όρος. Όπως
ανέφερε το ΥΠΕΞ, η διήμερη επίσκεψη
του κ. Δένδια είναι η πρώτη επίσκεψη
υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στο
Άγιον Όρος από το 2011, αλλά ξεκίνησε
με περιπέτεια.

Η ομίχλη στην περιοχή ήταν τόσο πυκνή
που δυσκόλευε την προσγείωση στο ελι-
κοδρόμιο των Καρυών και έτσι έγινε προ-
σπάθεια να κατέβει το ελικόπτερο σε
εκείνο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.
Ωστόσο, ούτε και αυτό ήταν προσβάσιμο
λόγω ομίχλης και τελικά η προσγείωση
έγινε στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας,
όπου η ορατότητα ήταν καλύτερη.

Να θυμίσουμε πως στην ίδια περιοχή
είχε γίνει ένα τραγικό δυστύχημα τον Σε-
πτέμβριο του 2004, με θύμα τον Πατριάρ-
χη Αλεξανδρείας Πέτρο και άλλους 16
συνεπιβαίνοντές του, όταν κατέπεσε το
ελικόπτερο Chinook που μετέφερε τον
κυπριακής καταγωγής Πατριάρχη και
τους συνοδούς του στο Άγιον Όρος.

Φοβούνται τον Μανώλη;

Πού να τρέχει τώρα 
στον Λούλα;

Λαχτάρα για Δένδια 
στο Άγιον  Όρος 

Μαθαίνω για τον Νίκο Δένδια ότι στο ταξί-
δι του στο Άγιον Όρος δέχθηκε βροχή αι-
τημάτων από τους ηγουμένους… Κατά
βάση οικονομικά αιτήματα, για την ανοι-
κοδόμηση των μονών κ.λπ.… αλλά και για
την άμεση εκκένωση της Μονής Εσφιγ-
μένου (άλλο μέγα ζήτημα αυτό). Α, να μην
το ξεχάσω. Για τη Ρωσία δεν του είπαν
κουβέντα. Έχει κι αυτό τη σημασία του…

Τι ζήτησαν από 
τον ΥΠΕΞ οι μοναχοί 

«Σεισμός, σεισμός,
σοσιαλισμός» 

Χ
ρο

νι
κό
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ο

υ
Χ
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Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Χαριλά-
ου Τρικούπη. Υπάρχει μια… καχυποψία της
ηγεσίας (όπως μου λένε οι άνθρωποί μου εν-
τός του Κινήματος) για τον Μανώλη Χριστο-
δουλάκη, ο οποίος βεβαίως είναι υπερδρα-
στήριος ενόψει των εκλογών. Άφησαν τον
Λοβέρδο και τώρα βλέπουν με περίεργο μάτι
τον Χριστοδουλάκη; Για να είμαι ακριβής,
δεν τους αρέσουν οι ηγετικές τάσεις που εμ-
φανίζει το νεαρό στέλεχος, που έτσι κι αλ-
λιώς δεν έχει και τις πιο στενές σχέσεις με
τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό που δεν καταλα-
βαίνω είναι γιατί είναι εξ ορισμού κακό ένας
νέος πολιτικός να έχει φιλοδοξίες…

Είναι αλήθεια
ότι ο Λούλα θέ-
λει δίπλα του
στην ορκωμοσία
του τον Αλέξη;
Πάντως του
έστειλε πρό-
σκληση. Ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας,
Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε από τον
Αλέξη να παραστεί στην επίσημη ορκωμοσία
του στη Βραζιλία την 1η Ιανουαρίου. Χλομό το
βλέπω να πηγαίνει πρωτοχρονιάτικα.



Νέοι ψηφοφόροι
Πάνω από 10.000 είναι οι νέοι ψηφοφόροι

στους εκλογικούς καταλόγους για τις προ-
εδρικές εκλογές της Κύπρου. Ο Γενικός
Έφορος Εκλογών της Κύπρου ανακοίνωσε
ότι στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνίας του
συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου
πριν από τις επικείμενες προεδρικές εκλο-
γές, δηλαδή, από 3 Οκτωβρίου 2022 μέχρι
και 27 Δεκεμβρίου 2022, υποβλήθηκαν συ-
νολικά 10.558 αιτήσεις για πρώτη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, εκ των οποίων
1.728 δηλώσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας.
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αρχιμαφιόζος Πεκέρ επιστρέ-
φει και υπόσχεται «κόλαση»
στον Ερντογάν. «Έρχεται η μέ-
ρα για την εκδίκηση - Θα βγουν

ακόμη και αν με σκοτώσουν», αναφέρει
και είναι έτοιμος να αποκαλύψει νέα σκάν-
δαλα. Ο εξόριστος μαφιόζος που πολλάκις
έχει ταχθεί κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν φέρεται να έκανε προχθές (Τρίτη 27 Δεκεμβρίου), έπειτα από πολύμηνη απουσία,
ένα retweet από λογαριασμό με το όνομα Ersin Peker, που γράφει το εξής: «Μερικές
φορές προσποιείσαι ότι είσαι αναίσθητος, μερικές φορές προσποιείσαι ότι είσαι άρρω-
στος, μερικές φορές προσποιείσαι ότι είσαι νεκρός. Μερικές φορές τους επιτρέπεις να
σε βλάψουν σε μικρές δόσεις! Όταν όμως έρθει η μέρα, ξέρεις πώς να πάρεις την εκδί-
κησή σου…!». Προβλέπεται μεγάλο γλέντι για τον Ταγίπ Ερντογάν. 

Ο Ανδρέας
έπαθε… ΣΥΡΙΖΑ;  

Στα γραφεία της ΑΔΑΕ (Αρχή

Διασφάλισης του Απορρήτου των

Επικοινωνιών) προσήλθε χθες ο

βουλευτής και πρώην υπουργός

του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, ο

οποίος συναντήθηκε με τον πρό-

εδρο Χρήστο Ράμμο και κλιμάκιο

στελεχών της Αρχής. Ο κ. Λοβέρ-

δος κατέθεσε αίτηση, με την οποία

ζητά να ενημερωθεί εάν ισχύουν

τα δημοσιεύματα που υποστηρί-

ζουν ότι το κινητό του τηλέφωνο

είχε τεθεί υπό παρακολούθηση

και συγκεκριμένα να διαπιστωθεί

εάν έχει πέσει θύμα κακόβουλου

λογισμικού ή είχε υποβληθεί σε

καθεστώς νόμιμης επισύνδεσης

από την ΕΥΠ. Μάλιστα… 

Μια ξεχωριστή μέρα σαν… όλες τις άλλες
Μια μέρα σαν όλες τις άλλες ήταν η
προχθεσινή για τον Τάκη Θεοδωρικά-
κο. Τι κι αν ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη είχε τα γενέθλιά του και έγινε
58 ετών. Οι υποθέσεις τρέχουν… και ο
Θεοδωρικάκος τρέχει μαζί τους. Ο
ίδιος με μια ανάρτησή του στο Face-
book ενημέρωσε τους φίλους του πως
κι αυτήν την ξεχωριστή για τον ίδιο
ημέρα την πέρασε όπως και τις υπό-

λοιπες στο γραφείο του!
«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις χι-
λιάδες ευχές για τα γενέθλιά μου, την
αγάπη και τη στήριξή σας. Επιφυλάσσο-
μαι σύντομα να βρεθούμε όλοι μαζί νεό-
τεροι και παλαιότεροι φίλοι, συνοδοι-
πόροι στο όμορφο ταξίδι της ζωής!»,
έγραψε χαρακτηριστικά απαντώντας
στα χιλιάδες μηνύματα με ευχές που
έλαβε στο Facebook.

Επειδή διαβάζω διάφορα
για την υποψηφιότητα της
κυρίας Μίνας Γκάγκα,

σας λέω μετά λόγου
γνώσεως ότι η

αναπληρώτρια
υπουργός
Υγείας δεν

ενδιαφέρεται
να μπει στη μάχη

του σταυρού σε κά-
ποια εκλογική περιφέ-
ρεια. Θα προτιμούσε την
άνεση της Ευρωβουλής… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

«Τάπωσε» 
την Κουμουνδούρου 

Προσπαθώ να συνέλθω από αυτό που
είπε σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο Νί-
κος Ρωμανός, διευθυντής του γραφείου
Τύπου της ΝΔ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει
κριτική για το ύψος της φορολόγησης
των υπερκερδών διυλιστηρίων και εται-
ρειών ενέργειας, πήρε ποτέ ένα ευρώ
από όλους αυτούς που σήμερα αποκα-
λεί καρτέλ και ολιγάρχες;». 

Ο… ερευνητής 
για τον Πλεύρη 

Ποστάρει ο ανεξάρτητος ερευνητής
του ΣΥΡΙΖΑ φωτογραφία από το 2019 στα
γραφεία της ΓΣΕΕ με τον Πλεύρη και ένα
τασάκι με αποτσίγαρα παρουσιάζοντάς
την ως σημερινή από το υπουργείο Υγεί-
ας. Βγαίνει ο Πλεύρης με ανάρτησή του
και του απαντά ότι η φωτογραφία είναι
από τα γραφεία της ΓΣΕΕ και είναι πριν
γίνει καν υπουργός… Καταλαβαίνετε
τώρα τι γίνεται με τις δήθεν λίστες.

Η «κόλαση» του Ερντογάν
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Π
ολλαπλά μηνύματα αποτρο-
πής και ετοιμότητας για κάθε
σενάριο κλιμάκωσης έστειλε
η Αθήνα στην Άγκυρα μέσω

του Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Φλώρου, ο οποί-
ος επισκέφτηκε μονάδες πρώτης γραμμής
και ακριτικά φυλάκια σε Γαύδο, Κρήτη,
Κάρπαθο, Καστελόριζο, Ρόδο, Ψέριμο και
Καλόλιμνο και Φαρμακονήσι. Ο στρατηγός
Φλώρος, αφού αντάλλαξε ευχές με τα στε-
λέχη των ακριτικών μας περιοχών για το

νέο έτος, εξήρε την αφο-
σίωσή τους στο καθήκον
και την εκπλήρωση της
αποστολής τους και έδωσε
εντολές και κατευθύνσεις
για συνεχή εγρήγορση και

επαγρύπνηση.
Ο στρατηγός Φλώρος εγ-

καινίασε και τις νέες εγκα-
ταστάσεις του Επιτηρητικού Φυλακίου στη
Στρογγύλη, συνοδευόμενος από τον αρχη-
γό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλού-
ση, και τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιω-
τικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων
(ΑΣΔΕΝ), αντιστράτηγο Δημήτριο Χούπη.
Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στη σημασία της
Στρογγύλης και του Νησιωτικού Συμπλέγ-
ματος Μεγίστης, καθώς και στο προσωπικό
του φυλακίου που επαγρυπνά και περι-
φρουρεί το εθνικό έδαφος στην πρώτη
γραμμή Άμυνας της Ελλάδας με αίσθημα
ευθύνης, υψηλό ηθικό και υπερηφάνεια.

Ας δούμε αναλυτικά τα μηνύματα του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ με αποδέκτη την Τουρκία,
απορρίπτοντας για ακόμη μια φορά την

ιδέα της «σημειακής κρίσης», καθώς,
όπως έχει τονιστεί από τη στρατιωτική
ηγεσία, η κρίση δεν θα περιοριστεί σε μια
βραχονησίδα, αλλά θα υπάρξει ανάφλεξη
από τον Έβρο έως το Καστελόριζο.

1. «Το ανάστημα του Έλληνα στρατιώτη
στα ακριτικά νησιά είναι τεράστιο φαίνεται
από ΑΠΕΝΑΝΤΙ».

2. «Οι προκλήσεις είναι σε απόσταση
αναπνοής, τις βλέπουμε, τις ακούμε, είμα-
στε έτοιμοι».

3. «Όποιος θέλει, επί του πεδίου. Δεν θα
έρθει ποτέ γιατί ξέρει ότι θα χάσει».

4. «Εδώ είναι οι ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις για να εγγυηθούν και να τιμωρή-
σουν σκληρά όποιον επιχειρήσει πραγμα-
τικά να μας απειλήσει».

5. «Όσοι λένε ότι η Στρογγύλη, το Καστε-
λόριζο και η Ρω απέχουν πολύ από την
ηπειρωτική Ελλάδα, τους απαντάμε ότι η
Στρογγύλη, όπως και ολόκληρο το Σύμ-
πλεγμα της Μεγίστης, είναι η Ελλάδα η
ίδια».

6. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
κρατούν την ελληνική σημαία υψωμένη
πάντα εδώ στη Στρογγύλη για να κυματίζει

υπερήφανη και να διατρανώνει την ελληνι-
κή παρουσία σε αυτήν τη γωνιά της Ανατο-
λικής Μεσογείου».

7. «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
365 μέρες τον χρόνο συμβάλλουν σε μέγι-
στο βαθμό στη λειτουργία του μηχανισμού
έγκαιρης προειδοποίησης της χώρας μας
σε μια περιοχή νευραλγικής σημασίας για
τα εθνικά μας συμφέροντα».

8. «Η Ελλάδα εκπέμπει αξιοπιστία. Εί-
μαστε επίφοβοι αντίπαλοι και ελκυστικοί
για φίλους και συμμάχους, οι οποίοι είναι
πολλοί».

9. «Θα είμαστε εδώ για πάντα προασπι-
ζόμενοι το ελληνικό συμφέρον και την
εθνική μας ανεξαρτησία».

10. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εί-
ναι ισχυρές και αποτελεσματικές σε ξηρά,
αέρα και θάλασσα».

Τι κρύβει η τουρκική εμμονή με το Καστελόριζο
Τα τελευταία χρόνια Τούρκοι αξιωματούχοι σχεδόν σε κάθε τοποθέτη-
σή τους αναφέρονται στο Καστελόριζο και στην απόσταση που έχει από
την ηπειρωτική χώρα. Οι Τούρκοι προσπαθούν να αποκόψουν το σύμ-
πλεγμα του Καστελόριζου από την αλυσίδα των ελληνικών νησιών του
Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στο πλαίσιο των διερευνη-
τικών επαφών, η Άγκυρα ζητούσε με μανία την εξαίρεση του Καστελό-
ριζου από τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπί-
δας με το επιχείρημα ότι είναι στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι στο Αι-
γαίο. Οι Τούρκοι επιδιώκουν να παρουσιάσουν το νησιωτικό σύμπλεγμα
ως απομονωμένες ελληνικές νησίδες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από
την τουρκική ακτογραμμή και συνεπώς δεν δικαιούνται υφαλοκρηπί-
δας και κατ’ επέκταση ΑΟΖ ή, έστω, να διαγράψουν την επήρεια του Κα-
στελόριζου στην οριοθέτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αν αυτό το
ζήτημα φτάσει ποτέ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Tα μηνύματα αποτροπής και ετοιμότητας προς την Τουρκία 
από μονάδες πρώτης γραμμής και ακριτικά φυλάκια: 

«Δεν θα έρθουν ποτέ γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν»

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Ο δεκάλογος 
του στρατηγού Φλώρου
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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

M
ε την πλάτη στον τοίχο ο
Τούρκος πρόεδρος. Σύμφω-
να με δημοσκόπηση της Art-
ibir Arastırma Sirketi, τα

αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύει η
«Cumhuriyet», στο ερώτημα «ποιον από
τους κάτωθι υποψηφίους θα ψηφίζατε αν
διεξάγονταν εκλογές αυτή την Κυριακή;»,
η πλειοψηφία απάντησε «τον ηγέτη του
CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου», τον οποίο
προτιμούν δύο στους τρεις ψηφοφόρους
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Έτσι, στη δημοσκόπηση με δείγμα 1.500
ατόμων σε ολόκληρη την Τουρκία ο Κιλι-
τσντάρογλου συγκεντρώνει την προτίμηση
του 43,6%, μπροστά από τον νυν πρόεδρο
της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (39,4%),
ενώ το 17% δήλωσε «αναποφάσιστο».

Στο ερώτημα αν πρέπει ο Κιλιτσντάρο-
γλου να κατεβεί ως προεδρικός υποψή-
φιος στις εκλογές του Ιουνίου, το 57,8%
απάντησε «Ναι», το 30,4% «Όχι», ενώ το
11,8% δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Στο αν-
τίστοιχο ερώτημα για τον Ερντογάν, μόλις
ένας στους τρεις (30,2%) απάντησε κατα-
φατικά, με το 56,3% να διαφωνεί και το
13,5% να δηλώνει αναποφάσιστο.

Στην ίδια σφυγμομέτρηση το 72,6% δή-
λωσε ότι δεν εγκρίνει την ποινή που επι-
βλήθηκε πρωτόδικα στον δήμαρχο της

Κωνσταντινούπολης και προερχόμενο
από το CHP Εκρέμ Ιμάμογλου, ενώ συμ-
φωνεί το 18,3% και το 9,1% απάντησε «δεν
έχω ιδέα».

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκαν και οι
προτιμήσεις των ψηφοφόρων του Ρε-
πουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Το
61,5% είπε ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνης

στον Κιλιτσντάρογλου, το 24,3% στον Ιμά-
μογλου και το 14,2% στον δήμαρχο της
Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος πάν-
τως φαίνεται ότι βγαίνει από το κάδρο ως
κοινός υποψήφιος της αντιπολίτευσης,
καθώς θεωρείται πολύ συντηρητικός και
εθνικιστής ως προερχόμενος από το
κόμμα του κυβερνητικού εταίρου του

Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αν και
έχει ενταχθεί στο CHP, αφού με μια υπο-
ψηφιότητά του ο συνασπισμός της αντι-
πολίτευσης πιθανότατα θα χάσει την κρί-
σιμη για την εκλογική αναμέτρηση ψήφο
των Κούρδων.

Πήγε στο 30%
Όσον αφορά το ερώτημα «ποιο κόμμα

θα ψηφίζατε αν γίνονταν γενικές εκλογές
αυτή την Κυριακή;», το 30,6% απάντησε ότι
προτιμά το κυβερνών κόμμα AKP του
Ερντογάν, μόλις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες
μπροστά από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό
Κόμμα του Κιλιτσντάρογλου.

Την ίδια ώρα το 14,3% προτιμά το «Κα-
λό Κόμμα» (IYI PARTI) της εθνικίστριας
Μεράλ Ακσενέρ, το 11,9% θα ψήφιζε το
φιλοκουρδικό αριστερό HDP, το 6,1% το
εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα του Μπα-
χτσελί, ενώ το 8,9% είπε ότι θα ψήφιζε
άλλα κόμματα.

Τουρκία: Νέο δημοσκοπικό
χαστούκι στον Ερντογάν

Βλέπει την πλάτη 
του κύριου αντιπάλου του,
ηγέτη της κεμαλικής
αξιωματικής αντιπολίτευσης,
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου
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του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής 
Πολιτικής 
Επιστήμης 
στο Πάντειο

Α
κόμη και αν ο Μητσοτάκης δεν προκηρύξει
-θεωρώντας πως τελειώνουν πια τα «καύ-
σιμά» του, δηλαδή πως εξαντλείται το πολι-

τικό του κεφάλαιο- εκλογές στις αρχές του νέου
χρόνου, ούτως ή άλλως βρισκόμαστε πλέον στην
τελική ευθεία προς τις κάλπες. Και -με δεδομένη
την καταφανή πλέον ανεπάρκεια του Ανδρουλάκη
και τον αντισυστημικό χαρακτήρα των υπόλοιπων
κομμάτων- η λαϊκή ετυμηγορία για μεγάλο μέρος
του εκλογικού σώματος θα εκφραστεί με όρους
σύγκρισης μεταξύ των δύο ηγετών που διαθέτουν
αμφότεροι πρωθυπουργικό/κυβερνητικό παρελ-
θόν, προσφερόμενο προς κριτική αξιολόγηση. Αλ-
λά και παρέχον εγγυήσεις ή προοπτικές για την αν-
ταπόκρισή τους στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Τούτων δοθέντων είναι προφανές πως το σύστη-
μα διακυβέρνησης Μητσοτάκη υπολείπεται κατά
πολύ, αναμετρώμενο με το ιδανικό ή έστω το επι-
θυμητό. Ειδικότερα… 

Κάποιες επιλογές του -πχ, αφορολόγητο ενδοοι-
κογενειακής μεταβίβασης μεγάλων περιουσιών,
υποφορολόγηση μερισμάτων κλπ- είχαν προκλη-
τικά ταξικό πρόσημο… Ορισμένες επικίνδυνες
«ελευθεριότητες» σε σχέση με τους θεσμούς και
τη λειτουργία του κράτους -πχ, παρακολουθήσεις
αντιπάλων ή/και συνεργατών χωρίς οποιαδήποτε
δημοσιοποίηση των εθνικών λόγων που τις καθι-
στούσαν επιβεβλημένες- αναδεικνύουν μοναρχι-
κή ή «ιδιοκτησιακής φύσεως» αντίληψη για το
κράτος… Μια αναδειχθείσα πρόσφατα μαυρογια-
λουρικού τύπου προεκλογική παροχολογία-από-
πειρα εξαγοράς ψήφων συνάδει ελάχιστα με φιλο-
σοφία εκσυγχρονιστικού κόμματος… Επίσης, η
απάθεια μπροστά στις κακοδαιμονίες του δικαιο-
δοτικού και του σωφρονιστικού συστήματος… Η,
με κάθε ευκαιρία ή με την ευκαιρία κάθε δυσλει-
τουργίας του κράτους, διόγκωση από ένα φιλελεύ-
θερο κόμμα του στρατού των κρατικοδίαιτων…

(Χαρακτηριστικό: συγκρότησαν και εκπαίδευσαν
πανεπιστημιακή αστυνομία, μόνη λειτουργία της
οποίας είναι ότι απασχολεί με τη φύλαξή της την…
κυρίως αστυνομία…) Αυτά, λοιπόν, και πολλά άλλα
προβληματίζουν ισχυρά ως προς τη λειτουργία του
παρόντος κυβερνητικού σχήματος.

Με όλα αυτά και παρ’ όλα αυτά, ωστόσο, το εν λό-
γω κυβερνητικό σχήμα, με τα συγκεκριμένα και
όχι αμελητέα θετικά πεπραγμένα του, μπορεί να
συγκριθεί -ασφαλώς και ως προς την ποιότητα της
ανθρωποσύνθεσής του- με το συνονθύλευμα των
πολέμιων της αριστείας, των παραγωγών κατά των
πολιτικών αντιπάλων δικαστικής σκευωρίας, των
οπαδών της ανορθολογικής δημοσιονομίας, αυτών
που συλλήβδην (αφού δεν κατήργησαν με έναν νό-
μο και ένα άρθρο τα μνημόνια) με έναν νόμο έκα-
ναν πανεπιστήμια τις σχολές τεχνικής εκπαίδευ-
σης; Και παραλίγο να κάνουν τη χώρα πολιτικό δο-
ρυφόρο του Πούτιν;

Και ερχόμαστε και στην αξιοπιστία των δύο μο-
νομάχων και στα πολύ κρίσιμα, στην παρούσα συγ-
κυρία, θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Μπορεί κανείς να αποκλείσει σήμερα το ενδεχό-
μενο ο Ρώσος καγκεμπίτης -που έχει ασφαλώς
συνείδηση του πόσο επικίνδυνο θα ήταν για αυτόν
να πλήξει κράτος του ΝΑΤΟ, πχ, τις βαλτικές δημο-
κρατίες ή την Πολωνία- να θελήσει να «τεστάρει»
σχετικά ακινδύνως τα όρια, τις ανοχές, τις αντοχές
και τα αντανακλαστικά των στρατιωτικών και πολι-
τικών ηγητόρων του δυτικού κόσμου; Πώς; Ωθών-
τας, σε κάτι που θα φανεί ως ενδονατοϊκή διένεξη,
τη -φύσει, θέσει και ιστορία- αναθεωρητική Τουρ-
κία, προκειμένου αυτή να πλήξει μια χώρα η οποία
ανήκει στον πυρήνα των δυτικών συμμαχιών, τα δε
τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τους δεσμούς της
με κράτη-πυλώνες της Δύσης…

Σε μια τέτοια διεθνοπολιτική συγκυρία, αλλά και
με αναμενόμενη τη μεταπανδημική ανάπτυξη της
οικονομίας, αν κάποια στιγμή σταματήσει ο πόλε-
μος στην Ουκρανία -κάτι πάντως που σήμερα δεν
φαντάζει πιθανό ή επικείμενο-, ο καθένας μπορεί
να αναζητήσει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επι-
λέξει ανάμεσα σε μια, καθόλου αναμάρτητη και
καθόλου άσφαλτη ασφαλώς, κυβερνώσα παράτα-
ξη και σε αυτούς που, όταν κυβέρνησαν, έγινα συ-
νώνυμο του ερασιτεχνισμού, του παρορμητισμού,
του ανορθολογισμού, του καιροσκοπισμού και των
εναλλασσόμενων με τον κυνισμό ιδεολογικών
φαντασιώσεων… 

Πολλώ μάλλον που το ένα πολιτικό υποκείμενο
προτείνει την -όποια- αξιοπιστία της πρότασής του,
ενώ το άλλο υπόσχεται τη μελλοντική αναζήτηση
μιας νεφελώδους και προς το παρόν ανεύρετης
«προοδευτικής» συμμαχίας. 

Από την οποία δεν αποκλείονται ούτε καν όσοι
εκδιώχτηκαν το 2015 από το σκάφος για να μην το
οδηγήσουν στον βυθό… 

Σ
αν βόμβα έσκασε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ το
πρωτάκουστο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ με ση-
μαιοφόρο την Εύα Καϊλή που φυλακίστηκε

για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά
και ξέπλυμα χρήματος. Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν
την παρέσυρε ο όφις εξ Ιταλίας, όμως η χώρα μας
εξετέθη ανεπανόρθωτα γιατί έγινε ήδη η «διασημό-
τερη» Ελληνίδα από τον καιρό της Μαρίας Κάλλας.
Εκείνη μαθήτευσε στον μέγα διδάσκαλο Άκη που
είχε ειδίκευση στις μίζες δισ. Ακολούθησε πιστά τ’
αχνάρια του καθώς και των Παπαντωνίου, Σμπώκου.
Είναι αυτοί που άφησαν γυμνές τις Ένοπλες Δυνά-
μεις και ευτυχώς που τότε δεν έγινε εισβολή από
τους Τούρκους στα νησιά, γιατί θα τα είχαν καταλά-
βει όλα. «Ο μεν δειλός της πατρίδος, ο δε φιλόδοξος
της πατρώας ουσίας εστί προδότης» (Σωκράτης). Το

παζλ συμπληρώνεται με τους ανεκδιήγητους Μαν-
τέλη και Τσουκάτο (με μεταφορά εκατ. στις βαλί-
τσες). Εάν ο Σημίτης ήταν Κινέζος ή Ιάπωνας πρω-
θυπουργός, θα είχε κάνει χαρακίρι «για λόγους ηθι-
κής και τιμής». Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 40 χρόνια φλερ-
τάρει με τις μίζες. Σε άλλη ευνομούμενη χώρα θα
είχε αποκλειστεί το ΠΑΣΟΚ από τις εκλογές μέχρι
να εξοφλήσει και το τελευταίο ευρώ από τα δανεικά
των 189.695.072 ευρώ. Αποδείχτηκε για πολλοστή
φορά πως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ρυθμίσει τα του
οίκου του και φυσικά το πρωτοφανές αυτό σκάνδα-
λο θα έχει τεράστιο κόστος στις εκλογές. Το κόμμα
αυτό δεν κάνει ποτέ αυτοκριτική. Δεν μπορώ να
γνωρίζω εάν το ποίμνιο των 272.000 λόγω λήθης
βελάζει ή διακατέχεται από το σύνδρομο αμνη-
σίας/αποχαύνωσης για τα εγκλήματα του ΠΑΣΟΚ.

Βουλιάζοντας η Καϊλή στην έρημο του Κατάρ συμ-
παρέσυρε στα τάρταρα και το ΠΑΣΟΚ που επί πολλά
χρόνια είχε σημαία το σύνθημα: «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το
ίδιο συνδικάτο». Τώρα οι ευρωβουλευτές του θη-
σαυρίζουν με τους παχυλούς μισθούς και δυστυχώς
πολλοί είναι γλάστρες και δεν προασπίζουν σθενα-
ρά τα εθνικά συμφέροντα. Αυτοί θα έπρεπε να είχαν
καρατομηθεί προ πολλού. Όταν το Ευρωκοινοβού-
λιο ασχολείται με δωροδοκίες πώς να μην είναι
υπνωτισμένο απέναντι στον πανούργο δικτάτορα
Ερντογάν που αλωνίζει στη Μεσόγειο και απειλεί
πως θα έλθει μια νύχτα ξαφνικά. Λόγω της ποινικής
καταδίκης του διεφθαρμένου Τσοχατζόπουλου το
ΠΑΣΟΚ ναυάγησε στις τότε εκλογές. Όμοιο βατερλό
θα συμβεί και τώρα λόγω της Καϊλή. Για το ΠΑΣΟΚ
ισχύει το: «Αιδώς, Αργείοι».

Ψήφος επιλογής

Το ΠΑΣΟΚ έχει παράδοση στις μίζες 

του
Γεώργιου

Τρανταλίδη

Δικηγόρος
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Χάρη 
Τσιόκα 

Μέλος 
της ΚΕ 
του ΣΥΡΙΖΑ

Η
αποκέντρωση και η Αυτοδιοίκηση στη σημερι-
νή τους μορφή αποτελούν έννοιες σύμφυτες
με αυτήν του σύγχρονου κράτους. Το σύγχρο-

νο κράτος σήμερα δεν νοείται παρά μόνο με έντονα απο-
κεντρωμένο χαρακτήρα και με ισχυρούς θεσμούς διοί-
κησης των τοπικών υποθέσεων, δηλαδή Αυτοδιοίκη-
σης. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι
αποκεντρωμένοι θεσμοί ενδυναμώνονται. 

Δύο λόγοι οδηγούν σε αυτή την εξέλιξη: Καθώς
ολοένα και περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται σε
υπερεθνικό επίπεδο, το σύγχρονο κράτος αποδει-
κνύεται «μικρό» για τις μεγάλες υποθέσεις και υπερ-
βολικά μεγάλο και δυσκίνητο για τις υποθέσεις τοπι-
κού και περιφερειακού χαρακτήρα.

Υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός λόγος για την
ανάπτυξη των αποκεντρωμένων αυτοδιοικητικών
θεσμών του σύγχρονου κράτους. Είναι η ανάγκη δια-
τήρησης βασικών εθνοτικών χαρακτηριστικών,
όπως, μεταξύ άλλων, η γλώσσα, ο πολιτισμός, οι
αξίες και ο τρόπος ζωής, που καθιστούν τον πλησιέ-
στερο στον πολίτη θεσμό όχημα ασφαλές για το ταξί-
δι στη νέα εποχή.

Ακριβώς για αυτούς τους λόγους σε όλες τις ανα-
πτυγμένες χώρες το κράτος δίνει λόγο και ρόλο πρω-
ταγωνιστικό στις τοπικές κοινωνίες.

Η ελληνική πραγματικότητα
Αυτά βέβαια συμβαίνουν αλλού. Η κυβέρνηση της

ΝΔ, με άλλοθι τις πολύπλευρες κρίσεις που οι δικές της
πολιτικές βαθαίνουν, υψώνει απροσπέλαστα τείχη συγ-
κεντρωτισμού στη διαχείριση πόρων και αρμοδιοτήτων.
Όχι τυχαία, στηρίζει άλλες υποχρεώσεις.

Στην Ελλάδα το υπουργείο, για παράδειγμα, δηλα-
δή ο υπουργός, καθορίζει την πρόσβαση σε πόρους -
και όχι μόνο- στους δήμους… ακόμη και για πάρκα,
πλατείες, δρόμους και πεζοδρόμους… και δυστυχώς
ομοϊδεάτες δήμαρχοι το ανέχονται…

Ας θυμηθούμε...
Το 1797 ο Ρήγας Φεραίος στη Χάρτα του, συγκεκρι-

μένα στο κεφάλαιο που αφορά το πολίτευμα, συμπυ-
κνώνει με απλό και σαφή τρόπο κάποιες διαχρονικές
αλήθειες. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο 1: Η Ελληνική Δημοκρατία είναι μία, με όλον

οπού συμπεριλαμβάνει εις τον κόλπον της διάφορα
γένη και θρησκείας δεν θεωρεί τας διαφοράς των λα-
τρειών με εχθρικόν μάτι είναι αδιαίρετος, με όλον
οπού ποταμοί και πελάγη διαχωρίζουν ταις επαρχί-
αις της, αι οποίαι όλαι είναι συνεσφιγμένον αδιάλυ-
τον σώμα. 

ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Άρθρο 2: Ο ελληνικός λαός, τουτέστιν, ο εις τούτο

το βασίλειο κατοίκων, χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και
γλώσσης, διαμοιράζεται εις πρώτας συναθροίσεις
εις τας τοπαρχίας, διά να βάλη εις πράξιν την αυτο-

κρατορικήν εξουσίαν του ήγουν συναθροίζεται εις
κάθε επαρχίαν δια να δώση την γνώμην του επάνω
εις κανένα πρόβλημα.

Άρθρο 3: Διαμοιράζεται διά την ευκολίαν της διοι-
κήσεως και διά να γίνεται η δικαιοσύνη ομοιοτρό-
πως, εις επαρχίας, τοπαρχίας και προεστάτα. Ήγουν
επαρχία λέγεται η Θεσσαλία, τοπαρχία η Μαγνησία
(ήγουν του Βόλου τα χωρία) και προεστάτον η πολι-
ταρχία της Μακρυνίτζας επάνω εις δώδεκα χωρία.

Αυτά τότε... όμως ας επιστρέψουμε στο πρόβλημα.
Σήμερα όλα τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν όξυνση
των κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων! Και αυ-
τό επιβάλλει την ανάγκη να διεκδικηθεί και να διαμορ-
φωθεί ένας νέος καταστατικός χάρτης αποκέντρωσης
και Αυτοδιοίκησης. Χάρτης που θα έχει θεσμική σαφή-
νεια στο πεδίο των αρμοδιοτήτων, καθώς και των πό-
ρων. Κοινός τόπος πρέπει να γίνεται ότι στο αίτημα αλ-
λαγής του κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου πρέ-
πει να εμπεριέχεται και η άρση των γεωγραφικών ανι-
σοτήτων που οι πολιτικές της ΝΔ οξύνουν.

Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο των πόρων η κυρία θεσμι-
κή θωράκιση πρέπει να στοχεύει σε νομοθετικές
ρυθμίσεις που θα ανταποκρίνονται στην κατοχύρωση
πρόσβασης των περιφερειακών θεσμών σε όλα τα
προγράμματα με μέριμνες δεσμευτικές που αίρουν
τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και διασφαλίζουν
τη συνοχή.

Σήμερα όμως συμβαίνει το αντίθετο...
Ακόμη και οι προβλεπόμενοι κεντρικοί αυτοτελείς

πόροι αποδίδονται μειούμενοι στους ΟΤΑ. Οι αριθμοί
όμως είναι αμείλικτοι. Η Ελλάδα είναι η μοναδική
χώρα όπου όλοι οι ποσοτικοί δείκτες που αφορούν
την ΤΑ, είτε ως ποσοστό του ΑΕΠ είτε ως ποσοστό των
δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, είναι σε
θλιβερό κατήφορο.

Η εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και των
μεγάλων ανακατατάξεων δεν συγχωρεί καθυστερή-
σεις και αναβλητικότητα. Είναι ώρα για ρήξεις και το-
μές. Για να γίνει συγκεκριμένη η στόχευση του αγώνα
που οδηγεί όχι απλώς στο φτιασίδωμα του υπερσυγ-
κεντρωτικού κράτους αλλά στην ανατροπή του. Να
ανοίξει ο δρόμος που οδηγεί σε μια μεγάλη μεταρ-
ρύθμιση με στόχο ένα σύγχρονο κράτος στην υπηρε-
σία του πολίτη.

Πώς ορίζεται όμως σήμερα το σύγχρονο κράτος
και κυρίως πώς οικοδομείται; Η διεθνής εμπειρία
δείχνει ότι έχουν προτεραιότητα σε μια τέτοια συζή-
τηση τρεις τομείς: αρμοδιότητες, δομές και πόροι. 

Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
Πρώτα από όλα και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες,

αυτές πρέπει να ασκούνται στο πλησιέστερο στον πο-
λίτη επίπεδο. Στην Ελλάδα όμως έχουν εγκαταλει-
φθεί ακόμη και τα τοπικά συμβούλια. Οι αρχές της
εγγύτητας και της επικουρικότητας υιοθετήθηκαν
από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα αποτε-
λεί τη θλιβερή εξαίρεση. Δεν είναι τυχαίο ότι η προ-
γραμματική πρόταση που προβάλλει ο προοδευτικός

χώρος για πολιτική αλλαγή εμπεριέχει στον πυρήνα
του, μεταξύ άλλων, και την εκπόνηση ενός μεγάλου
επιχειρησιακού σχεδίου. Ικανού να δίνει πρόσβαση
και χρηματοδοτικά εργαλεία με αντικειμενικά και δί-
καια κριτήρια για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής
και της παραγωγικής βάσης σε όλες τις γεωγραφικές
ενότητες της χώρας.

Αν μπει κανείς στον κόπο να διαβάσει τους δείκτες
των διεθνών ινστιτούτων με τους οποίους αξιολογείται η
ανταγωνιστικότητα μιας χώρας, θα διαπιστώσει ότι αν
περισσότεροι αποτελούν τοπική υπόθεση! Η Ελλάδα με
κυβέρνηση ΝΔ κατέχει τα πρωτεία στις ανισότητες και
στη συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγικής βάσης.
Δεν πρόκειται για κακοδαιμονία, ούτε για ελαττώματα
της φυλής μας. Απλώς στα προγράμματα εθνικών και
ευρωπαϊκών πόρων, πράσινης μετάβασης, πρόσβασης
στις νέες τεχνολογίες, καθετοποίησης και άρσης των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων η ΝΔ έχει υψώσει τεί-
χη απροσπέλαστα συμμετοχής. Στην πράξη αποκλείον-
ται οι περισσότερες γεωγραφικές περιοχές ακόμη και
από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Δομές - Θεσμοί 
Αλλά πώς μπορεί να υπάρξει σύγχρονο κράτος χω-

ρίς οι δομές και οι θεσμοί να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες των πολιτών; Για αυτό πρέπει να
διαμορφωθεί ένας νέος κώδικας δήμων και κοινοτή-
των που, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει ειδι-
κές μέριμνες για το νησιωτικό - ορεινό χώρο και τη
μητροπολιτική διακυβέρνηση.

Πόροι
Όλη η συζήτηση για το σύγχρονο κράτος μοιάζει με

το «μετέωρο βήμα του πελαργού», αν δεν προσεγγι-
στεί με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το ζήτημα των
πόρων. Τρία είναι τα σημεία-κλειδιά που πρέπει να χα-
ρακτηρίζουν τη χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης: 

1. Η δυνατότητα άντλησης τοπικών εσόδων. 
2. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με τους ανα-

γκαίους πόρους.
3. Η αρχή της σύγκλισης υπέρ των ασθενέστερων

ΟΤΑ με διαρκή αναδιανομή. 
Η τελευταία απογραφή ανέδειξε μια πραγματικότη-

τα. Ο μισός πληθυσμός της χώρας συνωστίζεται στα
δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Χωρίς αμφιβολία το πρό-
βλημα είναι αποτέλεσμα του οικονομικού μοντέλου
της χώρας. Η Περιφερειακή Ανάπτυξη της χώρας
αποτελεί από κάθε άποψη το σοβαρότερο πρόβλημα
με βαθύτατα πολιτικές προεκτάσεις. Για αυτό ακριβώς
στις επερχόμενες εκλογές η αναμέτρηση δεν μπορεί
να περιοριστεί σε ανταγωνισμούς δήθεν καλύτερης
διαχείρισης του συγκεντρωτικού, υπέρ των ολίγων
ισχυρών και ημετέρων, κράτους που υλοποιεί η ΝΔ.

Με τη θέληση του λαού μπορεί να ανοίξει ο εναλ-
λακτικός δρόμος ώστε να διαμορφωθεί ένα σύγχρο-
νο κράτος με αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση. Για να
τερματιστούν οι πολιτικές που συρρικνώνουν την πα-
ραγωγική βάση της χώρας διευρύνουν ανισότητες
και περιθωριοποιούν τον πολίτη.

Η τελευταία απογραφή εκπέμπει SOS για 
την Ελλάδα της περιφέρειας που ερημώνει 
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Σ τον ξεκάθαρο κίνδυνο η Ευρώ-
πη να αντιμετωπίσει αρκετές
διακοπές ρεύματος αλλά και

πολλές κυβερνοεπιθέσεις από το κα-
θεστώς του Ρώσου προέδρου Βλαντί-
μιρ Πούτιν αναφέρεται σε ρεπορτάζ
της η γερμανική εφημερίδα
«Deutsche Welle».
«Είμαστε στα μισά σχεδόν του χειμώ-
να και ο κίνδυνος εκτεταμένων διακο-
πών ρεύματος σε χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, όπως η Αυστρία, σε συ-

νάρτηση με τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, παραμένει αυξημένος», ανέφερε
χαρακτηριστικά η γερμανική εφημε-
ρίδα, που φιλοξένησε συνέντευξη της
υπουργού Άμυνας της Αυστρίας Κλα-
ούντια Τάνερ, η οποία προκάλεσε αί-
σθηση με την εκτίμησή της που βασί-
ζεται σε στοιχεία που προέρχονται
από εμπειρογνώμονες των αυστρια-
κών ενόπλων δυνάμεων.
Όπως υποστήριξε η κυβερνητική
αξιωματούχος της χώρας στις αναλυ-
τικές δηλώσεις της, το σωστό ερώτημα
δεν είναι αν θα γίνουν μπλακάουτ αλλά
πότε. «Για τον Πούτιν οι κυβερνοεπι-
θέσεις από χάκερ στα δίκτυα τροφο-
δοσίας αποτελούν μέρος του υβριδι-
κού πολέμου. Δεν πρέπει να προσποι-

ούμαστε ότι αυτά είναι μόνο θεωρίες.
Πρέπει να προετοιμαστούμε στην Αυ-
στρία και την ΕΕ για μπλακάουτ», ανα-
φέρει η Τάνερ.
Η υπουργός, όπως σημειώνει η
«Deutsche Welle», περιγράφει αναλυ-
τικά το σχέδιο της αυστριακής κυβέρ-
νησης και του στρατού για την πιθανότη-
τα διακοπών ρεύματος εξαιτίας κυβερ-
νοεπιθέσεων, σημειώνοντας ότι η προ-
ετοιμασία έχει ξεκινήσει από το 2020.
«Η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι
μονάδες πολιτικής προστασίας και ο
στρατός διεξάγουν τακτικά κοινές
ασκήσεις, συχνά με τη συμμετοχή
δήμων και σχολείων. Διανέμουμε
επίσης σε δημόσιους χώρους φυλ-
λάδια με τίτλο “Μπλακάουτ - και με-
τά;” παρέχοντας στους πολίτες συμ-
βουλές για το πώς να συμπεριφερ-
θούν σε περίπτωση διακοπής ρεύμα-
τος, καθώς και πώς να προμηθευτούν
και να αποθηκεύσουν εγκαίρως βα-
σικά είδη», επισήμανε χαρακτηρι-
στικά η υπουργός Άμυνας της Αυ-
στρίας Κλαούντια Τάνερ. Εν συνε-
χεία στάθηκε στην πληροφορία πως
«την τέταρτη μέρα ενός μπλακάουτ
το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν θα

μπορούσε πλέον να φροντίσει τον
εαυτό του».

«Νησίδες ασφαλείας» 
12 αυστριακά στρατόπεδα
Στην εκτενή συνέντευξή της στάθηκε
ακόμη και στην προετοιμασία των αυ-
στριακών ενόπλων δυνάμεων, με την
αρμόδια υπουργό να ξεκαθαρίζει πως
στόχος είναι να επενδυθούν έως το
2025 περίπου 180 εκατ. ευρώ για την
επέκταση των 100 «αυτοδύναμων στρα-
τώνων», οι οποίοι θα έχουν ενεργειακή
αυτάρκεια και θα μπορούν να λειτουρ-
γούν αυτόνομα για ένα διάστημα δύο
εβδομάδων. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα
είπε, έχουν ήδη προετοιμαστεί 12 αυ-
στριακά στρατόπεδα ως «νησίδες
ασφαλείας» ούτως ώστε να είναι σε ξε-
κάθαρη θέση να φιλοξενήσουν σε περί-
πτωση κρίσης εκπροσώπους των αρ-
χών ασφαλείας καθώς και εθελοντές.
Αναφορικά με τον πόλεμο της Ουκρα-
νίας, η Κλαούντια Τάνερ έφτασε στο
σημείο να τον χαρακτηρίσει «πόλεμο
φθοράς που διεξάγεται με μεγάλη έν-
ταση και μεγάλες απώλειες και από τις
δύο πλευρές», ενώ παράλληλα εκτί-
μησε πως κατά πάσα πιθανότητα οι πο-

λεμικές επιχειρήσεις θα μειωθούν
κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκει-
μένου Ουκρανία και Ρωσία να προ-
ετοιμαστούν «για μια νέα επίθεση την
άνοιξη». Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι
«δίχως τη δυτική υποστήριξη η Ου-
κρανία θα χανόταν», ενώ σε άλλο ση-
μείο υπογράμμισε πως παρά τις νίκες
που καταγράφει ο ουκρανικός στρατός
«δεν είναι σαφές αν θα υπάρξει ποτέ
νικητής σε αυτό τον πόλεμο».
Σχετικά με τα σενάρια που διακι-
νούνται το τελευταίο διάστημα ως
προς τις παρασκηνιακές διαβουλεύ-
σεις και τις ενδεχόμενες διαπραγμα-
τεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να
τερματίσουν τον πόλεμο, η υπουργός
Άμυνας της Αυστρίας ανέφερε στη
«Welt»: «Είναι σημαντικό να διεξά-
γονται συνομιλίες στο παρασκήνιο
και το βάρος να ξαναπέφτει ολοένα
περισσότερο στη διπλωματία. Υπάρ-
χει βέβαια και η άποψη ορισμένων
κρατών στην ΕΕ ότι η Ουκρανία ως
κυρίαρχο κράτος θα πρέπει να απο-
φασίσει μόνη πότε θα διαπραγματευ-
τεί και με ποιον στόχο. Μπορεί βέ-
βαια να το δει κανείς και αλλιώς, ότι η
Δύση, η οποία στηρίζει την Ουκρανία
εδώ και μήνες με όπλα και βοήθεια
δισεκατομμυρίων, πρέπει να συνερ-
γαστεί με το Κίεβο ώστε να προσδιο-
ρίσουν ποιο είναι το όριο αυτού του
πολέμου και πότε θα έχει νόημα να
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σε μια
κατάλληλη μορφή». 

Τρομολαγνικό σενάριο από την «Deutsche Welle», 
σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το «όπλο» των διακοπών ρεύματος και 
των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Δύσης

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Δ
ύσκολα παραμένουν τα πράγ-
ματα στην Κίνα σε σχέση με την
πανδημία, χωρίς να υπάρχει
σαφής εικόνα για το πώς θα

εξελιχθεί η κατάσταση. 
Η απόφαση που πρόσφατα ελήφθη από

τις Αρχές να τερματίσουν απότομα την πο-
λιτική «μηδενικής Covid», για την εξάλει-
ψη του ιού και της ασθένειας που προκα-
λεί, έπειτα από διαδηλώσεις άνευ προ-
ηγουμένου εναντίον των δρακόντειων μέ-
τρων, ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται
ουσιαστικά ανεξέλεγκτος. 

Αύξηση κρουσμάτων
Τα κρούσματα, λοιπόν, συνεχίζουν να

αυξάνονται, αναγκάζοντας την Εθνική Επι-
τροπή Υγείας να καλέσει τα νοσοκομεία να
επαναπροσλάβουν συνταξιούχους εργα-
ζομένους στον τομέα της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης για να βοηθήσουν στην αντιμε-
τώπιση περιπτώσεων Covid καθώς και να

αναπληρώσουν γιατρούς και νοσηλευτές
που έχουν μολυνθεί και οι ίδιοι.

Σε αναρρωτική
Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, σχε-

δόν 1.000 μέλη του προσωπικού κλήθηκαν
να επιστρέψουν σε θέσεις πρώτης γραμμής
στην Γκουανγκζού. Το πρόβλημα είναι ότι οι
μισοί από τους γιατρούς και ακόμη περισσό-
τερες νοσοκόμες βρίσκονταν σε αναρρωτι-
κή άδεια λόγω Covid.

Περιορισμοί επιβάλλονται στην είσοδο
ξένων επισκεπτών, οι οποίοι θα υποβάλλον-
ται σε τεστ κορονοϊού κατά την είσοδο στη
χώρα. Αν βρεθούν θετικοί και εμφανίζουν
συμπτώματα, θα παραμένουν σε καραντίνα

για επτά ημέρες, ενώ οι ασυμπτωματικοί
φορείς θα μένουν απομονωμένοι επί πέντε
ημέρες και θα επιτρέπεται να κυκλοφορή-
σουν εφόσον έχουν αρνητικό τεστ. 

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φούμιο
Κισίντα, ανακοίνωσε ότι από αύριο οι συνο-
ριακοί έλεγχοι θα ενισχυθούν, διαλύοντας
έτσι τις ελπίδες για μαζική εισροή Κινέζων
τουριστών κατά την περίοδο της κινεζικής
Πρωτοχρονιάς, η οποία ξεκινά στις 22 Ια-
νουαρίου. Επίσης η Ινδία ανακοίνωσε ότι θα
επιβάλλονται ειδικά μέτρα για τους προερ-
χόμενους από την Κίνα ταξιδιώτες αλλά και
οι επισκέπτες από Ιαπωνία, Νότια Κορέα,
Χονγκ Κονγκ και Ταϊλάνδη θα πρέπει να επι-
δεικνύουν αρνητικό τεστ κορονοϊού για να
εισέλθουν στη χώρα. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της βρε-
τανικής εταιρείας ανάλυσης δεδομένων
υγείας Airfinity, που δημοσίευσε το πρακτο-
ρείο Reuters, εκτιμάται ότι ο ημερήσιος
αριθμός θανάτων στην Κίνα από τον κορο-
νοϊό ξεπερνά τις 5.000 κατά μέσο όρο.

««Βατερλό» Πούτιν
στην Ουκρανία
βλέπουν αναλυτές
του πολέμου

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι
ένα από τα γεγονότα που σημάδε-
ψαν το 2022 και σύμφωνα με ανα-
λυτές με τους οποίους συνομίλησε
το BBC, η επόμενη χρονιά θα είναι
κομβική για το πεδίο των μαχών. 

Ο Μάικ Κλαρκ, αναπληρωτής δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Στρατηγι-
κών Μελετών στο Έξετερ, επιση-
μαίνει πως όσοι προσπαθούν να ει-
σβάλουν σε μια άλλη χώρα, οπου-
δήποτε στις μεγάλες ευρασιατικές
στέπες, είναι καταδικασμένοι τελι-
κά να ξεχειμωνιάσουν σε αυτήν.

Ο Αντρέι Πιοντκόβσκι, επιστήμο-
νας και αναλυτής με έδρα την Ουά-
σιγκτον, εκτιμά πως η Ουκρανία θα
ανακτήσει πλήρως τα χαμένα της
εδάφη έως και την άνοιξη του 2023,
το αργότερο. Η Μπάρμπαρα Ζανκέ-
τα, του Τμήματος Πολεμικών Σπου-
δών του King’s College του Λονδί-
νου, αναφέρεται στην πεποίθηση
του Πούτιν ότι η Ουκρανία θα υπο-
τασσόταν εύκολα στην ισχύ του και
ότι δεν θα υπήρχε εμπλοκή από άλ-
λες πλευρές. Αυτός ο σοβαρά λαν-
θασμένος υπολογισμός οδήγησε σε
μια παρατεταμένη σύγκρουση, χω-
ρίς ορατό τέλος, κατά τα φαινόμενα. 

Για τον Μπεν Χότζες, τέως διοι-
κητή του Στρατού των Ηνωμένων
Πολιτειών της Ευρώπης, το μομέν-
τουμ του πολέμου είναι με την Ου-
κρανία. 

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ15

Σε συναγερμό τα νοσοκομεία
που επιστρατεύουν 
συνταξιούχους, καθώς πολλοί
γιατροί νοσούν από κορονοϊό

Πανικός από την ανεξέλεγκτη
εξάπλωση της Covid στην Κίνα

Με τους Σέρβους να έχουν υψώσει νέα οδοφράγματα
και με τον στρατό να βρίσκεται σε κατάσταση ενισχυμέ-
νης ετοιμότητας, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας
είναι στραμμένα στο Κοσσυφοπέδιο, σε αυτή την ευαί-
σθητη περιοχή των Βαλκανίων.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τις προ-
σπάθειες της Σερβίας να προστατεύσει τους Σέρβους
στο Βόρειο Κόσοβο, αλλά αρνήθηκε την κατηγορία
της Πρίστινα ότι η Ρωσία τροφοδοτεί με κάποιον τρό-
πο εντάσεις σε μια προσπάθεια να σπείρει χάος στα
Βαλκάνια.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ όταν
ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Κοσοβάρου υπουργού
Εσωτερικών Ξελάλ Σβέκλα ότι η Σερβία, υπό την επιρ-
ροή της Ρωσίας, αποσκοπεί να αποσταθεροποιήσει το
Κόσοβο υποστηρίζοντας τους Σέρβους του Κοσόβου,
δήλωσε ότι είναι λάθος να αναζητείται μια καταστροφι-
κή ρωσική επιρροή. «Η Σερβία είναι κυρίαρχη χώρα και
είναι απολύτως λάθος να αναζητείται καταστροφική
επιρροή της Ρωσίας εδώ», σημείωσε ο Πεσκόφ και
πρόσθεσε ότι είναι φυσικό η Σερβία να προστατεύει τα
δικαιώματα των Σέρβων που ζουν σε τόσο δύσκολες

συνθήκες και να αντιδρά με σκληρότητα όταν αυτά τα
δικαιώματα παραβιάζονται.

«Έχοντας πολύ στενές συμμαχικές σχέσεις, ιστορι-
κές και πνευματικές σχέσεις με τη Σερβία, η Ρωσία πα-
ρακολουθεί πολύ στενά τι συμβαίνει, πώς γίνονται σε-
βαστά και διασφαλίζονται τα δικαιώματα των Σέρβων»,
σημείωσε επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. «Και
βεβαίως, υποστηρίζουμε το Βελιγράδι στις ενέργειες
που γίνονται», κατέληξε.

Σε εγρήγορση βρίσκεται και το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών. 

Η Μόσχα στηρίζει τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου
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Μ
εγάλο προβληματισμό προ-
καλεί σε πολιτική και φυσι-
κή ηγεσία της ΕΛΑΣ η
έξαρση της εγκληματικότη-

τας στους ανήλικους, με τα περιστατικά
να έχουν όλο και μεγαλύτερη συχνότη-
τα, να γίνονται όλο και πιο άγρια. Οι απο-
καλύψεις των τελευταίων ημερών για
τον ομαδικό βιασμό του 15χρονου μα-
θητή στο Ίλιον (σ.σ.: πολλά από όσα ανα-
φέρονται στη δικογραφία ξεπερνούν
και την πλέον νοσηρή φαντασία) δεν
πρέπει απλώς να μας σοκάρουν ως κοι-
νωνία, αλλά να αποτελέσουν θρυαλλίδα
εξελίξεων. 

Αυτό το οποίο αξίζει να αναφέρουμε
είναι ότι έμπειροι αξιωματικοί της
Ασφάλειας σχολιάζουν ότι «πλέον δεν
έχουμε να κάνουμε με παιδιά που λύ-
νουν τις “διαφορές” τους με ξύλο. Ούτε
καν με “αγέλες” ατίθασων παιδιών που
θα ληστέψουν άλλους συνομήλικούς
τους. Έχουμε να κάνουμε με κανονικές
συμμορίες, που έχουν αρχηγό, συγκε-
κριμένο τρόπο δράσης, κρατούν “κλει-
στά στόματα” και αναβαθμίζουν τη δρά-
ση τους». Αυτό αποτυπώνεται και στατι-
στικά, καθώς από τον Ιανουάριο έως και
τον Αύγουστο του 2022 απασχόλησαν
την ΕΛΑΣ εννέα περιπτώσεις εγκλημα-
τικών ομάδων με ανήλικους, αριθμός
σχεδόν διπλάσιος από τις πέντε υποθέ-

σεις του 2021. Ενδεικτικό της κατάστα-
σης που έχει διαμορφωθεί είναι ότι τους
πρώτους οχτώ μήνες του 2022 έχει ση-
μειωθεί αύξηση κατά 168% στον αριθμό
των ανήλικων θυμάτων ξυλοδαρμού σε
όλη τη χώρα και κατά 177% των ανήλι-
κων δραστών που προκάλεσαν σωματι-
κές βλάβες, σε σχέση με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα το 2021. 

Στιλέτα και σιδερογροθιές
Οι περισσότερες από τις βίαιες συμ-

πλοκές μεταξύ ανηλίκων έχουν ως κίνη-
τρο είτε τη ληστεία είτε την «επίδειξη δύ-
ναμης» ανάμεσα σε παιδιά από άλλες
περιοχές είτε τις διαφορετικές οπαδικές
προτιμήσεις, με τις… διαφορές να λύ-
νονται όχι μόνο με τα χέρια αλλά με σιδε-
ρογροθιές, πτυσσόμενα κλομπ, ακόμη
και στιλέτα. Είναι ενδεικτικό ότι, το πρώ-
το οκτάμηνο του 2022, οι ανήλικοι δρά-
στες ληστειών αυξήθηκαν κατά 97% σε
σύγκριση με το ίδιο διάστημα έναν χρόνο
πριν, ενώ οι σχετικές υποθέσεις που δια-

χειρίστηκε η ΕΛΑΣ έφτασαν τις 73, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 74% σε σχέση με
το 2021. Πλέον, έχει χαθεί και η έννοια
της «καλής γειτονιάς», καθώς στο φως
της δημοσιότητας βλέπουμε υποθέσεις
βίας από ανήλικους ακόμη και στην Κη-
φισιά ή τη Νέα Ερυθραία, με συμμορίες
που δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να
«χτυπήσουν» ακόμη και σε κεντρικά ση-
μεία, ενώ γνωρίζουν ότι κατά 99% κατα-
γράφονται από κάμερες ασφαλείας. 

Η δύναμη της αγέλης
Κάτι που οξύνει την ανησυχία των επι-

τελών της ΕΛΑΣ είναι ότι εκτός από τις
περίπου 15-20 συμμορίες των 10-12
ανηλίκων που «χτυπούν» στην Αττική,
καταγράφονται πλέον και δράσεις μι-
κρότερων ομάδων των 2-4 ατόμων που
δρώντας ευκαιριακά απομονώνουν το
υποψήφιο θύμα τους, το χτυπούν και το
ληστεύουν. Αίσθηση, δε, προκαλεί το
γεγονός ότι στο στόχαστρο μπαίνουν
πλέον ακόμη και ενήλικα άτομα, καθώς

η αίσθηση της δύναμης που δίνει η αγέ-
λη τούς ωθεί στο να επιτίθενται αδιακρί-
τως. Χαρακτηριστικό είναι το προ ημε-
ρών περιστατικό στην κεντρική πλατεία
της Νέας Σμύρνης, όταν δύο 21χρονοι
διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες
βοήθειες, έχοντας δεχτεί επίθεση από
ομάδα ανηλίκων.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, υπο-
λογίζεται ότι στο λεκανοπέδιο της Αττι-
κής (σ.σ.: σε Βούλα, Γλυφάδα, Αργυ-
ρούπολη, Άγιο Δημήτριο, Παγκράτι, Βύ-
ρωνα, Κυψέλη, Άγιο Παντελεήμονα,
Κηφισιά, Μαρούσι, κ.ά.) δρουν περίπου
15-20 συμμορίες ανηλίκων που αριθ-
μούν περίπου 200-250 μέλη.

Σε αυτές δεν υπολογίζονται εκείνες
της Δυτικής Αττικής, με τους δεκάδες
ανήλικους παραβατικούς Ρομά που εμ-
πλέκονται και σε πιο «σκληρές» δικο-
γραφίες, όπως εισβολές σε σπίτια, δια-
κίνηση ναρκωτικών κ.ά.

Για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, το
πρόβλημα δεν είναι αστυνομικό αλλά
κοινωνικό (σ.σ.: πηγάζει από την οικο-
γένεια, από το σχολείο κ.ά.). 

Η ΕΛΑΣ ως δύναμη καταστολής κάνει
τη δουλειά της με συλλήψεις, δεν αρκεί
όμως αυτό…

Συμμορίες αμούστακων λυμαίνονται την Αττική από άκρη 
σε άκρη και επιδίδονται σε ληστείες (αύξηση 74% 

σε σχέση με το 2021) και ξυλοδαρμούς (αύξηση 177%)

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Στοιχεία που σοκάρουν για
την παιδική εγκληματικότητα
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Τ
ον δρόμο για τη φυλακή πήρε
άλλος ένας ανήλικος, ο έκτος
κατά σειρά, που κατηγορείται
για την υπόθεση ομαδικού βια-

σμού του 15χρονου στο Ίλιον. Ανακρίτρια
και εισαγγελέας έκριναν ότι έπρεπε να
προφυλακιστεί, με τον 15χρονο να φτάνει
στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από την
οικογένεια και τον δικηγόρο του (δεν είχε
συλληφθεί λόγω παρέλευσης του αυτο-
φώρου).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος
ισχυρίστηκε ότι δεν βίασε τον συνομήλι-
κό του, με τον οποίο εξακολουθεί να είναι
φίλος -όπως ο ίδιος φέρεται να υποστή-
ριξε-, ενώ επεσήμανε ότι είχε επικοινω-
νία μαζί του και μετά τους καταγγελλόμε-
νους βιασμούς. Ωστόσο, όπως αναφέ-
ρουν οι ίδιες πηγές, ομολόγησε ότι ήταν
παρών όταν το θύμα βίωνε τη 19η Νοεμ-
βρίου τον εφιάλτη μέσα στο εγκαταλε-
λειμμένο κτίριο (φωτό) στο Ίλιον. Σε κάθε
περίπτωση, οι ισχυρισμοί δεν κρίθηκαν
από τις δικαστικές αρχές επαρκείς για να
τον κρατήσουν εκτός φυλακής, ενώ σή-
μερα αναμένεται να απολογηθεί και ο τε-
λευταίος της «παρέας των 8». 

«Ουδεμία σχέση»
Η «Political» φέρνει στη δημοσιότητα

τμήματα της απολογίας του 15χρονου, ο
οποίος φέρεται να είπε: «Δηλώνω κατη-
γορηματικά και θα το αποδείξω αμέσως
ότι ουδεμία σχέση έχω με τις αποτρόπαιες
πράξεις που υπέστη ο (...), με τον οποίο
συνεχίζω να έχω φιλικές σχέσεις μέχρι
και σήμερα. Οφείλω όμως μια τεράστια
συγγνώμη σε αυτόν και την οικογένειά

του, γιατί όφειλα να τον προστατεύσω από
την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το
πρώτο περιστατικό. Ήμουν παρών στο πε-
ριστατικό της 19ης Νοεμβρίου, το οποίο
και σταμάτησα φωνάζοντας στα άτομα
που συμμετείχαν στο περιστατικό να στα-
ματήσουν.

Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα από όλα
στην ουσία της υπόθεσης και να τονίσω
κατηγορηματικά ότι δεν έχω καμία ανά-
μειξη ή εμπλοκή στα όσα τραγικά πέρασε
ο 15χρονος, πέραν της φυσικής μου πα-

ρουσίας στο περιστατικό της 19ης Νοεμ-
βρίου 2022. Δεν έχουν γίνει άλλα περι-
στατικά τέτοια, πέραν των δύο περιστατι-
κών που καταγράφονται σε βίντεο, από τα
οποία προκύπτει ότι εγώ δεν έχω την πα-
ραμικρή ανάμειξη στις τραγικές στιγμές
που πέρασε ο 15χρονος. Για εμένα είναι
απορίας άξιον πώς ο 15χρονος με εμπλέ-
κει και μάλιστα αναφέρει ότι τάχα εγώ
ήμουν εξ αυτών που έκαναν χρήση του
(σ.σ.: αναφέρει αντικείμενο). Αυτό τον
ισχυρισμό του τον διαψεύδω κατηγορη-

ματικά και το αποδίδω στη σύγχυσή του
και στη στενοχώρια του».

«Καθόμουν στον καναπέ»
Ο ανήλικος, ενώπιον της ανακρίτριας,

φέρεται να παραδέχτηκε ότι «ότι κατά το
συμβάν στις 19 Νοεμβρίου 2022 ήμουν
παρών, καθόμουν στον καναπέ και δεν εί-
χα αντιληφθεί τι επρόκειτο να συμβεί. Εί-
χα γνώση του προηγούμενου βίντεο που
είχε βιντεοσκοπηθεί στις 11 Νοεμβρίου
2022 αλλά δεν περίμενα ότι θα ξαναγινό-
ταν κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά άκουσα τους
φίλους μου να λένε στον 15χρονο “(...) πο-
λύ κάθισες, πολύ κάθισες, θες το...” και σε
δευτερόλεπτα εξελίχθηκε το περιστατικό
κατά τη διάρκεια του οποίου εγώ φώναξα
“ρεεε τι κάνετε” και έτσι ο (...) σταμάτησε
να ενεργεί όπως ενεργούσε». 

Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα οι ισχυρισμοί του 
ότι δεν συμμετείχε στην κακοποίηση του μαθητή στο Ίλιον 

και πως προσπάθησε να τη σταματήσει

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Γρίπη και ιώσεις θερίζουν μικρούς και μεγάλους
Οι γιορτινές μέρες αύξησαν τις επαφές μας χωρίς μέ-

τρα με τους άλλους έπειτα από καιρό και οι ιώσεις θερί-
ζουν μικρούς αλλά και μεγάλους. Σχεδόν όλα τα ελληνι-
κά σπίτια αυτή την περίοδο έχουν ένα μέλος με
ίωση ή γρίπη, ενώ δεν μας εγκαταλείπει και ο κο-
ρονοϊός. Οι παιδίατροι βλέπουν έξαρση αναπνευ-
στικών ιών, όπως ο αναπνευστικός συγκυτιακός
ιός RSV που χτυπάει κυρίως παιδιά κάτω των 2
ετών με πιο βαριά εικόνα, όπως βρογχιολίτιδα,
αναπνευστική δυσχέρεια αλλά και πυρετό, βλέ-
πουν πολλά περιστατικά γρίπης, ενώ παρατηρούν
και μια αύξηση των Covid περιστατικών.

«Καλό θα είναι αυτές τις γιορτινές μέρες οι γονείς να
προστατεύουν όσο μπορούν τα παιδιά τους με καλή δια-

τροφή, επαρκή ύπνο και να μην ξεχνούν να είναι σε επα-
φή με τον γιατρό, ειδικά αν βλέπουν περίεργα συμπτώ-
ματα όπως κακή εικόνα ή περίεργο χρώμα στο παιδί, δυ-

σκολία στην αναπνοή, πόνο στο στήθος ή εμετούς.
Το εξαντλημένο από τη γρίπη ανοσοποιητικό των
παιδιών μπορεί να τα οδηγήσει σε επιπλοκές.
Ήδη βλέπουμε να νοσηλεύονται παιδιά με πνευ-
μονιοκοκκιακή πνευμονία ως συνέπεια της γρί-
πης. Φυσικά βλέπουμε και άλλους ιούς, όπως εί-
ναι οι αδενοϊοί με αμυγδαλίτιδες, επίμονο βήχα
και εκδηλώσεις στο γαστρεντερικό, και παράλλη-
λα παρατηρούμε περιστατικά παιδιών με κοξάκι,

εντεροϊούς αλλά και στρεπτόκοκκο, που όμως στη χώρα
μας διαγιγνώσκεται έγκαιρα και εύκολα», αναφέρει

στην «Political» η παιδίατρος Άννα Παρδάλη.
Τα τηλέφωνα των παιδιάτρων έχουν πάρει φωτιά και οι

γονείς ανησυχούν έντονα αφού τα συμπτώματα όλων
των ιώσεων μοιάζουν. Ευτυχώς μετά τα self tests για τον
κορονοϊό έχουμε πλέον την ευχέρεια να πάρουμε από το
φαρμακείο και τεστ που ανιχνεύει τη γρίπη και τον τύπο
της γρίπης μαζί με τον κορονοϊό, ενώ σημαντικό ρόλο
παίζουν και τα αντιιικά φάρμακα που έχουμε στη διάθε-
σή μας. Έπειτα από τρία χρόνια πανδημίας γονείς και
παιδιά έχουν μεγαλύτερη γνώση στο πώς πρέπει να κι-
νηθούν σε περίπτωση συμπτωμάτων, ωστόσο η καλύτε-
ρη άμυνα είναι η πρόληψη. Με εμβολιασμό, τήρηση μέ-
τρων όπου είναι εφικτό και τη διατήρηση ενός καλού
ανοσοποιητικού!

Κι άλλος ανήλικος
στη φυλακή
για τον βιασμό 
του 15χρονου

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 
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Μπορεί οι περισσότεροι να πανηγυρίζουμε που ο
καιρός είναι… χαρά Θεού, ωστόσο, οι επιστήμονες δεν
αντιμετωπίζουν με το ίδιο χαμόγελο τις καιρικές συν-
θήκες. Το ότι τα καλοριφέρ και τα κλιματιστικά δεν δου-
λεύουν στο φουλ όπως άλλες χρονιές τέτοιον καιρό
δείχνει πως η κλιματική αλλαγή αφήνει τα αποτυπώμα-
τά της και πως οι ακραίες συνθήκες, όπως απρόβλε-
πτες για την εποχή ζέστες ή χιονοκαταιγίδες, όπως αυ-
τή στην Αμερική, θα μας συντροφεύουν τα επόμενα
χρόνια, αν δεν κάνουμε κάτι για το μέλλον του πλανήτη.
Και μια και μιλάμε για την τραγωδία που πλήττει εδώ
και μία βδομάδα τις ΗΠΑ, με πάνω από 60 νεκρούς και
εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, ο καθηγητής

Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευ-
θύμιος Λέκκας δεν αποκλείει μια «πολική βόμβα» σαν
αυτή της Αμερικής να… σκάσει και στη χώρα μας.

«Ακόμα δεν έχουμε μπει σε πλήρη αποσταθεροποί-
ηση. Βλέπουμε γεγονότα τα οποία αφορούν το παγκό-
σμιο γίγνεσθαι και επίπεδο και φαινόμενα τα οποία
αφορούν περιοχές, ολόκληρες ηπείρους, ακόμα και
κράτη. Αυτά είναι πρωτοφανή και έχουν να εμφανι-
στούν, όπως προαναφέρθηκε, τουλάχιστον εκατό χρό-
νια. Θεωρούμε ότι είναι το έναυσμα ουσιαστικά της κλι-
ματικής κρίσης», δήλωσε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Γεω-
λογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, εκ-
φράζοντας την άποψη ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει

μια «πολική βόμβα» και στη χώρα μας: «Βλέπουμε μια
πλήρη αναστροφή της κατάστασης. Τώρα που θα έπρε-
πε να υπάρχει χειμώνας, υπάρχει σχεδόν καλοκαιρία
και αυτό θα το δούμε και να εξελίσσεται στο αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα με αντίθετα φαινόμενα.
Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε έναν μεγάλο
βαθμό είναι να θωρακιστούμε, να έχουμε μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετω-
πίσουμε τα φαινόμενα ως έναν βαθμό και οι επιπτώσεις
να είναι μικρότερες. Όλες αυτές οι δράσεις εντάσσον-
ται σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, που σημαίνει προπα-
ρασκευή και ετοιμότητα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε
και όλα αυτά τα φαινόμενα».

Λέκκας: Δεν είναι απίθανο να… σκάσει και στην Ελλάδα «πολική βόμβα»

Α
νησυχία επικράτησε και πάλι
χθες στις τάξεις των σεισμολό-
γων μετά τον νέο σεισμό 4,9
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

που σημειώθηκε στην Εύβοια και έγινε ιδι-
αίτερα αισθητός στην Αττική και λόγω της
διάρκειάς του. Οι ειδικοί δεν μπορούν να
αποφανθούν προς το παρόν αν η ισχυρή δό-
νηση ήταν ο κύριος σεισμόςκαι επισημαί-
νουν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γεωδυ-
ναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται
5χλμ. ανατολικά των Ψαχνών και το εστιακό
του βάθος υπολογίζεται στα 13,2χλμ.

Έκτακτη σύγκληση 
«Χθες ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής

Ευθύμης Λέκκας, αφού επικοινώνησε με
τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης Χρήστο
Στυλιανίδη, συγκάλεσε τη Μόνιμη Ειδική
Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σει-
σμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμι-
κής Διακινδύνευσης, προκειμένου να εξε-
τάσει τη σεισμική δραστηριότητα στην πε-
ριοχή Ψαχνών-Χαλκίδας και να δρομολο-
γήσει τις επόμενες δράσεις. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της επιτροπής,
η εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας παρα-
κολουθείται συνεχώς από τα Εθνικά Δίκτυα
Σεισμογράφων και Επιταχυνσιογράφων.
Από την ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομέ-
νων, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη», ανέφε-
ρε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Ο σεισμός έγινε στην Εύβοια, το επί-
κεντρο εντοπίζεται 5χλμ. ανατολικά από τα
Ψαχνά, αλλά έγινε έντονα αισθητός και
στην Αττική. Πρόκειται για νέα εστία που
δεν έχει σχέση με την περιοχή που ενερ-

γοποιήθηκε και έδωσε σεισμούς στη
Νότια Εύβοια τον προηγούμενο μή-
να», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος
Παπαδόπουλος, ενώ ο καθηγητής

Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Πα-
παζάχος (μικρή φωτό) τόνισε: «Είναι

μια περιοχή γνωστή και εκεί υπάρχει το
γνωστό ρήγμα των Ψαχνών. Θεωρητικά το
ρήγμα αυτό έχει μια δυνατότητα να δώσει
σεισμό ακόμη και 6 Ρίχτερ, αλλά μέχρι
στιγμής δεν το έχει κάνει».

Ο δήμαρχος 
«Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός, με

αποτέλεσμα οι κάτοικοι να φοβηθούν και να
βγουν στους δρόμους. Είμαστε σε επιφυλα-
κή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του δή-
μου, προκειμένου να καταγράψουμε ζη-
μιές. Για την ώρα αυτό που γνωρίζουμε εί-
ναι ότι έχουν σπάσει τζαμαρίες (φωτό)», εί-
πε ο δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων Γιώρ-
γος Ψαθάς στο evima.gr. O δήμαρχος Διρ-
φύων Μεσσαπίων επιβεβαίωσε ακόμη πως
δεν υπήρξαν τραυματισμοί πολιτών και οι
ζημιές στην περιοχή ήταν ελάχιστες, ενώ
επισήμανε ότι «στο επίκεντρο δεν υπήρξαν
προβλήματα».

Αξίζει να σημειωθεί πως πολίτες μπο-
ρούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με
το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια
του σεισμού και μετά τη σεισμική δόνηση
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
της Πολιτικής Προστασίας. 

Σπασμένες τζαμαρίες και κόσμος
στους δρόμους της ευβοϊκής
πόλης από τη δόνηση που έγινε
ιδιαίτερα αισθητή και στην Αττική
- «Μπορεί να δώσει μέχρι και
6R», λέει ο Κ. Παπαζάχος

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Τρόμος για
τα 4,9 Ρίχτερ και
το ρήγμα στα Ψαχνά



Αφήνουν πίσω την Καϊλή 
Να σταματήσουν τις δημόσιες τοποθετήσεις και

την αναμόχλευση της υπόθεσης Καϊλή θέλουν στο
ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν ότι το πρώτο σοκ που έφερε και
την πτώση στα ποσοστά θα ξεπεραστεί, θα σταματή-
σουν η μεμψιμοιρία και η μιζέρια για το τι πήγε λά-
θος με την καθυστέρηση της διαγραφής της και στην
τελική ευθεία των εκλογών θα πρωταγωνιστήσουν το
πρόγραμμα και τα πολιτικά διακυβεύματα για την
επόμενη μέρα. 

ΗΗμερίδα με Τσίπρα  
Στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να έρ-

θει στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα ετοιμάζεται για
τον Ιανουάριο μια ημερίδα για τον αθλητισμό
και τον πολιτισμό, όπου θα δώσει το «παρών» ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάν-
τως στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν παράπονα για τις μει-
ωμένες επισκέψεις του Τσίπρα στην πόλη. 

Α
στυνομικοί του
Τμήματος Ασφα-
λείας Χαριλάου-
Αναλήψεως κα-

τάφεραν έπειτα από μεθο-
δική έρευνα να προβούν
στην ταυτοποίηση ατόμου
το οποίο εμπλέκεται σε
πληθώρα ληστειών σε βά-
ρος πεζών ηλικιωμένων
γυναικών. Πρόκειται για
έναν 26χρονο από την Αλ-
βανία, ο οποίος συνελή-
φθη δυνάμει σχετικού εντάλματος του 7ου τακτικού
ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά
29 περιπτώσεις ληστειών δρόμου.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος από τον Ιούνιο του 2020,
στις περιοχές της Χαριλάου και της Κάτω Τούμπας,
εντόπιζε ηλικιωμένες γυναίκες που είτε μετέβαιναν
είτε επέστρεφαν από εκκλησίες και από λαϊκές αγο-

ρές και όταν αυτές βρί-
σκονταν σε μη πολυσύ-
χναστους δρόμους, τις
προσέγγιζε με ταχύτητα
και τις απωθούσε βίαια
από πίσω, με αποτέλε-
σμα την πτώση των θυ-
μάτων στο έδαφος και
την αφαίρεση από αυτές
προσωπικών τους αντι-
κειμένων. Σύμφωνα με
την αστυνομία, ο 26χρο-
νος αφαίρεσε από τα θύ-

ματά του συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.100 ευρώ,
τραπεζικές κάρτες, χρυσαφικά και κινητά τηλέφωνα,
ενώ στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία
του στην περιοχή του Φαλήρου βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν πλήθος πειστηρίων. 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο
οποίος διέταξε την προφυλάκισή του.

Θα… σκάσουν 
νέες υποψηφιότητες

Πολλά είναι τα ονόματα των υποψήφιων δη-
μάρχων που ακούγονται τελευταία στην πόλη
όσον αφορά τη διεκδίκηση του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης. Το σίγουρο είναι ότι γίνονται διεργασίες,
συναντήσεις και ζυμώσεις ενόψει των εκλογών
που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2023. Το
ακόμη πιο σίγουρο είναι πως με το νέο έτος θα
αρχίσουν να «σκάνε» οι υποψηφιότητες. Λίγη
ακόμη υπομονή…
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ανατρεπτική 
χρονιά 
του Γ. Λίλτση
Ευχές για ένα… ανατρεπτικό
2023 έστειλε στους δημοσιογρά-
φους ο υποψήφιος δήμαρχος
Παύλου Μελά και επικεφαλής
της παράταξης «Ανατροπή»,
Γιώργος Λίλτσης. Χρονιά εκλο-
γών αυτή που έρχεται και ο κ.
Λίλτσης θέλησε να ευχηθεί
στέλνοντας μαζί ένα γούρι για το
2023, ένα τετράφυλλο τριφύλλι.
Ο γιατρός σταδιακά θα «φουλά-
ρει» τις μηχανές με στόχο να αλ-
λάξει η διοίκηση στον δήμο.

Μεγαλύτερος και… 
σοφότερος δηλώνει 
ο Γ. Δαρδαμανέλης 
Σαράντα δύο κεράκια έσβησε ο
δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης
Δαρδαμανέλης για τα γενέθλιά
του, δηλώνοντας μάλιστα πως το
σημαντικότερο είναι όσο μεγα-
λώνουμε να γινόμαστε και σοφό-
τεροι! Ο κ. Δαρδαμανέλης ευχα-
ρίστησε όλους όσοι του ευχήθη-
καν με διάφορους τρόπους μέσα
από μια καλοκαιρινή φωτογρα-
φία. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως
αγαπάει το καλοκαίρι και ιδιαίτε-
ρα το ψαροντούφεκο! Και ακόμη
πιο γνωστό πως το 2023 θα διεκ-
δικήσει την επανεκλογή του στον
Δήμο Καλαμαριάς.

Τρυφερές ευχές 
στη σύζυγό του από 
τον Λ. Βασιλειάδη 
Μπροστά από το χριστουγεννιάτικο
δέντρο, κρατώντας μια τούρτα και
έχοντας αγκαλιά τις δυο μικρές της
κόρες, η σύζυγος του Λάκη Βασιλει-
άδη δέχθηκε τις θερμότερες ευχές
για τα 35α γενέθλιά της. Όπως έγρα-
ψε ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ:
«Χρόνια πολλά, Ειρηνάκι μου! Να
έχεις δύναμη, να συνεχίζεις να μας
στηρίζεις, να μας φροντίζεις και να
μας αγαπάς. Σε αγαπάμε πολύ!».

Στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αναμένεται να βρίσκονται οι Τάνια Τσανα-
κλίδου και η Δώρα Τσαμπάζη (φωτό). Η μεν
πρώτη είναι πολύ αγαπητή στο κοινό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με τις αντικυβερνητικές της αναρτήσεις, ενώ
όσον αφορά τη δεύτερη, στο πρόσωπό της θα τι-
μηθεί ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, που πρόσφατα
έφυγε πρόωρα από τη ζωή. 

Τσανακλίδου και Τσαμπάζη 
υποψήφιες με τον ΣΥΡΙΖΑ 

Έστηνε καρτέρι έξω από εκκλησίες και 
λαϊκές για να ληστεύει ηλικιωμένους 



Σ
υνεχίζεται με μεγάλη ένταση, ακόμη και μέσα στις
εορταστικές μέρες, η προσπάθεια του περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη να θέσει τις βάσεις

για όσα περισσότερα έργα γίνεται, αξιοποιώντας τα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Περιφέ-
ρεια Αττικής. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται το «πράσινο φως»
για την έναρξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε σχο-
λεία των Δήμων Φυλής, Αγίας Βαρβάρας και Καισαριανής,
αρμοδιότητας της ΚΤΥΠ ΑΕ, με χρηματοδότηση της Περι-
φέρειας Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττική 2014-2020, που ξε-
περνά τα 6 εκατ. ευρώ, μετά την υπογραφή των σχετικών
πράξεων ένταξης από τον περιφερειάρχη. Ειδικότερα, θα
πραγματοποιηθούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου, στο 1ο
Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Ζεφυρίου, στο 4ο Δημοτικό, το 1ο

Γυμνάσιο, το 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, στο Δημοτικό Σχο-
λείο Φυλής και στο Γυμνάσιο Φυλής. Ακόμη, στο 1ο Λύ-
κειο, στο 2ο και στο 3ο Γυμνάσιο και στο 8ο Δημοτικό Αγίας
Βαρβάρας, καθώς και στο 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής.

Παρόντες στην τελετή υπογραφών, που πραγματοποιήθη-
κε στα γραφεία της περιφέρειας, ήταν, εκτός από τα στελέχη
της ΚΤΥΠ ΑΕ, και οι δήμαρχοι Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μί-
χος, Φυλής Χρήστος Παππούς και Καισαριανής Χρήστος
Βοσκόπουλος. Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης, «αξιοποιούμε
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και σε συνεργασία με
δημάρχους, ιδιαίτερα ευαίσθητους σε περιβαλλοντικά ζη-
τήματα όπως οι παριστάμενοι, τους οποίους και θέλω να
συγχαρώ θερμά, υλοποιούμε παρεμβάσεις ενεργειακής
εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια, με σημαντική ωφέλεια
τόσο στην οικονομία όσο και στο περιβάλλον».

ΕΕντατικοποιούνται οι έλεγχοι
Σαρωτικούς υγειονομικούς ελέγχους πραγματοποιούν

στην εορταστική αγορά οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρε-
σίες της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν φαινόμενα μη τήρησης των απαιτούμενων κανό-
νων για την ασφάλεια των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία, κατά την πρώτη περίοδο των ελέγχων πραγματοποι-
ήθηκαν συνολικά 1.024 έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής
πώλησης, λαϊκές αγορές, εγκαταστάσεις και επιχειρή-
σεις τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Επίσης,
στα σφαγεία της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής
πραγματοποιήθηκαν 42 έλεγχοι. Από τους ελέγχους προ-
έκυψαν 15 κατασχέσεις, με τις οποίες δεσμεύτηκαν συ-
νολικά 5.677 κιλά προϊόντα κρέατος, ενώ έγιναν 90 συ-
στάσεις συμμόρφωσης. Επιπλέον, ελέγχθηκαν 1.249 επι-
χειρήσεις για την τήρηση των μέτρων κατά της Covid-19
και έγιναν 68 συστάσεις, ενώ σε ελέγχους για την εφαρ-
μογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας έγιναν 70 συστά-
σεις σε σύνολο 1.207 ελέγχων.

Απόπειρα συνένωσης δυνάμεων
Η άποψη που έχει δημιουργηθεί σε πολλές δυνάμεις του

Δήμου Πεντέλης, ότι η παρούσα δημοτική αρχή κάνει κακό
στην πόλη, φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες για τη συνέ-
νωσή τους ώστε να διεκδικήσουν με τον καλύτερο τρόπο
αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, στελέχη τριών συνδυασμών που
έχουν συνυπάρξει στην ίδια παράταξη και έχουν διοικήσει
τον δήμο έδειξαν εμπράκτως την πρόθεσή τους να ενώσουν
και πάλι τις δυνάμεις τους. Το «παρών» έδωσε ο πρώην δή-
μαρχος Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, ο επικεφαλής παρά-
ταξης Λευτέρης Κοντουλάκος και το ιδρυτικό στέλεχος της
Δημοτικής Κίνησης Άγγελος Δημοσθένους. Καταγράφηκε η
πρόθεση για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος που θα
διεκδικήσει τον δήμο, ενώ προαναγγέλθηκαν δημοκρατικές
διαδικασίες για την επιλογή του επικεφαλής. 

! «Πρωταθλητής» με τα...
χαμηλότερα δημοτικά τέλη

Τη δυνατότητα να «πανηγυρίζει» ότι στην πόλη
του έχει τα μικρότερα ανταποδοτικά τέλη από
όλους τους δήμους της Αττικής και από τα μικρό-
τερα από πολλούς δήμους της χώρας έχει κερδί-
σει ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευ-
θυμίου. Και αυτό μετά την
απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που έπειτα
από εισήγηση του κ. Ευθυ-
μίου πήρε απόφαση να
κρατήσει «παγωμένες» τις
τιμές του Ενιαίου Ανταπο-
δοτικού Τέλους Καθαριό-
τητας και Φωτισμού για το
2023. Μάλιστα, όπως επι-
σημαίνει ο δήμαρχος, «η διατήρηση των ίδιων
συντελεστών για το 2023 αποκτά ακόμη μεγαλύ-
τερη σημασία, καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες
του δήμου προς τους πολίτες αυξάνονται ποσοτι-
κά αλλά και ποιοτικά σε όλα τα πεδία των παρο-
χών». Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι απαλλαγές
και οι μειώσεις που έχει θεσπίσει η δημοτική αρ-
χή από το 2011 για τα τέλη των ευπαθών ομάδων.

Παράταση ενός έτους
Άλλη μια παράταση εξασφάλισαν οι διοική-

σεις των δήμων προκειμένου να προσαρμόσουν
τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών
τους στις επιταγές της νομοθεσίας. Η προθεσμία
που είχαν έληγε στο τέλος του 2022, αλλά σύμ-
φωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουρ-
γού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα παρατείνεται
κατά ένα έτος (31 Δεκεμβρίου 2023) η προθε-
σμία για την υποβολή αιτήσεων επιχορηγήσεων
των δήμων και των νομικών τους προσώπων για
την προσαρμογή των βρεφονηπιακών σταθμών
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης.
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Πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε σχολεία τριών δήμων
Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Η μεγαλύτερη επιχείρηση αντι-γκράφιτι
που έχει γίνει ποτέ στην Αθήνα βρίσκεται
σε εξέλιξη εδώ και μερικές εβδομάδες
στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τα συ-
νεργεία της διεύθυνσης καθαριότητας του
δήμου να «σαρώνουν» τους ιστορικούς
εμπορικούς δρόμους της πόλης, αποκαθι-
στώντας ήδη πάνω από 15.200 τμ επιφα-
νειών. Δεκάδες κτίρια του ιστορικού κέν-
τρου, εκ των οποίων πολλά εγνωσμένης
ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, που
μέχρι χθες ήταν σκεπασμένα από άναρχες
μουτζούρες και μπογιές, έρχονται ξανά
στο φως. Ανακτούν έπειτα από δεκαετίες
τη χαμένη αίγλη τους, γίνονται ξανά ζων-
τανό κομμάτι του αρχιτεκτονικού πλούτου
της Αθήνας. Όπως επισημαίνει ο δήμαρ-
χος Κώστας Μπακογιάννης, «η Αθήνα είχε
αφεθεί για πολλές δεκαετίες στο έλεος
της μουτζούρας. Οφείλαμε λοιπόν να ανα-
δείξουμε το φως της Αθήνας, βάζοντας
τέλος στη μιζέρια και το μαύρο που τη
σκέπαζε».

Επιχείρηση 
αντι-γκράφιτι
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Ε
ντός των προσεχών... λίγων
ωρών έως την εκπνοή του
2022 καλούνται χιλιάδες φο-
ρολογούμενοι και υπόχρεοι

να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις
τους, αν δεν θέλουν να τους... μπει το
2023 με πρόσθετα βάρη από φόρους
και πρόστιμα! 

Αναλυτικά, η λίστα των υποχρεώσεων
έως αύριο έχει ως εξής:

1 Πληρωμή της 8ης δόσης του ΕΝ-
ΦΙΑ, της 6ης δόσης του Φόρου Ει-

σοδήματος, της 6ης δόσης της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής και των δόσεων
που αφορούν ρυθμισμένες οφειλές.

2 Υποβολή τροποποιητικών δηλώ-
σεων από συνταξιούχους για τα

αναδρομικά που εισέπραξαν μέσα στο
2021, ενώ το ίδιο πρέπει να πράξουν και
άλλες κατηγορίες φορολογουμένων με
βάση όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονι-
κή βεβαίωση αποδοχών στους προσωπι-
κούς λογαριασμούς τους στο myAADE.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η
τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για
κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά.
Έτσι, αν τα αναδρομικά αφορούν το 2019,
θα πρέπει να επιλέξει την υποβολή δή-
λωσης οικονομικού έτους 2020 και να
αποστείλει τα στοιχεία. Στη συνέχεια θα
λάβει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το
ποσό του φόρου, το οποίο πρέπει να κα-
ταβάλει εφάπαξ στο τέλος Ιανουαρίου
2023.

3Κατάθεση δικαιολογητικών για την
Επιστρεπτέα Προκαταβολή στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusiness-
Support της ΑΑΔΕ από όσους δεν έχουν
καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά έως αύριο Παρασκευή. 

4 Υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος εταιρειών για το φο-

ρολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.

5 Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση
αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ

από επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις του νόμου (πχ, λόγω
φυσικών καταστροφών).

6 Τροποποιητικές δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος για το φορο-

λογικό έτος 2020 με τα ανείσπρακτα ει-
σοδήματα από ενοίκια, για τα οποία δεν
είχαν προσκομιστεί δικαιολογητικά
έως τις 30 Αυγούστου, οπότε και έληγε
η προθεσμία υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος του περσινού
έτους.

7 Διαβίβαση στοιχείων εσόδων-
εξόδων στην ψηφιακή πλατ-

φόρμα myData για το φορολογικό
έτος 2021.

8 Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης ή
απόκτησης περιουσιακών στοι-

χείων μέσω χρηματικών γονικών παρο-
χών και δωρεών. Οι σχετικές δηλώσεις
πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά μέσω
της πλατφόρμας myProperty ή να υπο-
βληθούν έως αύριο το μεσημέρι στην
Εφορία.

9 Φορολογικές δηλώσεις από κλη-
ρονόμους αποβιωσάντων κατά

την περσινή χρονιά.

10 Υποβολή δηλώσεων κατοίκων
εξωτερικού που μετέφεραν την

κατοικία τους στο εξωτερικό μέσα στο 2021. 

11 Υποβολή αιτήσεων στην Επι-
τροπή Εξώδικης Επίλυσης

Φορολογικών Διαφορών για πράξεις
επιβολής φόρων ή προστίμων, αν δεν
έχει γίνει συζήτηση ενώπιον των δικα-
στηρίων και του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. 

12 Υποβολή στοιχείων στην
εφαρμογή της ΑΑΔΕ για συμ-

βάσεις συμβολαιακής γεωργίας, οι οποί-
ες αφορούν τις πωλήσεις προϊόντων που
έχουν γίνει μέσα στο τρέχον έτος.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει η
πίεση προς τους κατόχους ΙΧ οχημάτων
για την πληρωμή των τελών κυκλοφο-
ρίας του 2023, καθώς την προηγούμε-
νη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομι-
κών ανακοίνωσε την παράταση της
σχετικής προθεσμίας έως τις 28 Φε-
βρουαρίου. 

Αντιμέτωπες με μεγάλες επιβαρύνσεις θα βρεθούν
οι επιχειρήσεις που δεν θα υποβάλουν έως αύριο τα δι-
καιολογητικά για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι δεν
πληρούν τους όρους θα κληθούν να καταβάλουν εφά-
παξ και μάλιστα εντόκως ολόκληρο το ποσό της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής που τους χορηγήθηκε στα
χρόνια της πανδημίας. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί
ότι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου λήγει η προθεσμία για

την πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Σε σχέση με την Επιστρεπτέα, επισημαίνεται ότι εκτός
της διαδικασίας επιστροφής των ποσών τίθενται οι επι-
χειρήσεις που εμφανίζονται να έχουν μειώσει την απα-
σχόληση σε επίπεδο στρογγυλοποιήσεων των δεκαδι-
κών ψηφίων. Για το θέμα της διατήρησης του μέσου
όρου του αριθμού των εργαζομένων θα λαμβάνονται υπ’
όψιν τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων του Taxisnet
και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Υπό αυτό το πρίσμα προ-

κύπτει ότι αν μια επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση
ενός εργαζομένου έναν μήνα αλλά προσέλαβε άλλον
εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί
το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι έως τις 28 Φεβρουαρίου
το υπουργείο Οικονομικών θα έχει ολοκληρώσει της
διαδικασία ελέγχου χιλιάδων αιτήσεων και ενστάσεων
που κατέθεσαν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες που δεν έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Ποιοι (δεν) θα γλιτώσουν την πληρωμή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Φοροεκκρεμότητες που έως
αύριο πρέπει να ρυθμιστούν 

Ποιοι φόροι πληρώνονται και ποιες δηλώσεις 
πρέπει  να υποβληθούν 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ημαντικά οικονομικότερη
επιλογή αποτελεί η θέρμαν-
ση με πετρέλαιο έναντι της
κατανάλωσης φυσικού αε-

ρίου, με τη διαφορά στο κόστος να εί-
ναι της τάξης του 30%, όπως δείχνει η
επικαιροποιημένη μελέτη που διεξή-
γαγε το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων
και Λεβήτων του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Ιν-
στιτούτο Χημικών Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ. Η εν
λόγω διαφορά προκύπτει σε περιπτώ-
σεις που ο λέβητας πετρελαίου δεν με-
τρά πολλά χρόνια «ζωής» και επομέ-
νως διατηρεί υψηλή απόδοση, καθώς
σε διαφορετική περίπτωση η σχετική
διαφορά μειώνεται περίπου στο 11%.

Οι ερευνητές του ΕΜΠ και του ΕΚΕ-
ΤΑ πραγματοποιούν κάθε χρόνο τη
συγκριτική μελέτη για το κόστος θέρ-
μανσης, προχωρώντας τον Νοέμβριο
στη δημοσίευση της 1ης έκδοσης για τη
χειμερινή περίοδο 2022-2023. Πριν
από μερικές μέρες ωστόσο δημοσίευ-
σαν τη 2η και πιο επικαιροποιημένη
έκδοση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις λια-
νικές τιμές Δεκεμβρίου για το ρεύμα,
το φυσικό αέριο, τα στερεά καύσιμα και
το πετρέλαιο θέρμανσης (στο 1,179 ευ-
ρώ ανά λίτρο). Επομένως, με την επι-
καιροποίηση τα αποτελέσματα αντικα-
τοπτρίζουν το κόστος που διαμορφώ-
νεται αυτή την περίοδο για κάθε τεχνο-
λογία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις
εναλλαγές στις αυξήσεις των ενεργει-
ακών προϊόντων που έχει προκαλέσει
η κρίση, η μελέτη δείχνει πως δεν
υπάρχουν ανακατατάξεις στις τεχνο-
λογίες θέρμανσης που είναι οι ακριβό-
τερες αλλά και οι πιο φθηνές. Έτσι, οι
πιο «τσουχτεροί» τρόποι για να ζεστα-
θεί ένα νοικοκυριό παραμένουν τα
ανοικτά τζάκια και τα συστήματα με

ηλεκτρικές αντιστάσεις (όπως οι ηλε-
κτρικοί λέβητες, οι θερμοπομποί και
τα αερόθερμα).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το
κόστος για ένα μέσο νοικοκυριό στην
Ελλάδα, που έχει επιλέξει φέτος θέρ-
μανση με χρήση ηλεκτρικής ενέργει-
ας, κυμαίνεται στα ίδια υψηλά επίπεδα
με πέρυσι, παρόλο που η ρήτρα ανα-
προσαρμογής έχει ανασταλεί και δεν
εφαρμόζεται στα πρόσφατα -μηνιαία
πλέον- τιμολόγια της ΔΕΗ και των λοι-
πών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σύγκριση
Όσον αφορά τη σύγκριση του πετρε-

λαίου θέρμανσης με το φυσικό αέριο,
το γενικό συμπέρασμα είναι πως και
φέτος η χρήση πετρελαίου είναι οικο-
νομικότερη. Έτσι, χωρίς να ληφθεί υπ’
όψιν το επίδομα θέρμανσης, η χρήση

κεντρικής θέρμανσης με αέριο, μέσω
ενός λέβητα συμπύκνωσης, κοστίζει
φέτος σε ένα νοικοκυριό στην Αττική
19 λεπτά του ευρώ ανά θερμική κιλο-
βατώρα. Ελαφρώς μικρότερο είναι το
κόστος στην περίπτωση αυτόνομης
θέρμανσης, στα 18 λεπτά ανά KWh.

Οι τιμές του αερίου έχουν υπολογι-
στεί για το τρίμηνο Οκτώβριος - Δε-
κέμβριος με την αφαίρεση της οριζόν-
τιας επιδότησης από τη ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας. 

Τα παραπάνω κόστη είναι συγκρίσι-
μα με το πετρέλαιο θέρμανσης μόνο
στην περίπτωση ενός παλιού λέβητα
πετρελαίου που έχει μειωμένη απόδο-
ση. Τότε η θέρμανση με το υγρό καύσι-
μο ανέρχεται σε 16,6 λεπτά ανά KWh.
Αντίθετα, η «ψαλίδα» αυξάνεται όταν
χρησιμοποιείται ένας συνήθης λέβη-

τας πετρελαίου, καθώς το κόστος ανά
KWh είναι 13,5 λεπτά.

Οι προβλέψεις
Σύμφωνα με την έκθεση, όσον

αφορά το ύψος που θα κυμανθεί η τι-
μή πώλησης του πετρελαίου θέρμαν-
σης για το υπόλοιπο της χειμερινής
σεζόν 2022-2023, κομβικό ρόλο θα
παίξει η συνέχιση ή μη της οριζόντιας
κρατικής επιδότησης των 25 λεπτών
(με ΦΠΑ) που, σύμφωνα με τα τωρινά
δεδομένα, θα παρέχεται μέχρι το τέ-
λος του 2022.

Σε σταθερή τροχιά μείωσης βρίσκεται η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με το νεότερο
δελτίο του ΑΔΜΗΕ για τον μήνα Νοέμβριο να επιβε-
βαιώνει πέμπτο συναπτό μήνα υποχώρησης.

Συγκεκριμένα, ο προηγούμενος μήνας «έκλεισε»
με μείωση της κατανάλωσης κατά 9,87%, με το μεγα-
λύτερο μέρος αυτής να προέρχεται από το δίκτυο (-
11,9% ή 395 GWh), ενώ κατά 10 GWh μειώθηκε η ζήτη-
ση από τη διασύνδεση της Κρήτης και 8 GWh (-1,4%)
από τους πελάτες υψηλής τάσης. Όπως προκύπτει

από τα στοιχεία, «όχημα» περιορισμού της κατανά-
λωσης τον Νοέμβριο αποτέλεσε η μέση και χαμηλή
τάση, δηλαδή τα νοικοκυριά και οι μικρές-μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η πτωτική τάση έκανε «πρεμιέ-
ρα» με -11,78% τον Ιούλιο, για να ενισχυθεί έτι περαι-
τέρω τον Αύγουστο, στο -13,17%. Η μείωση ήταν πολύ
πιο «ρηχή» τον Σεπτέμβριο, καθώς διαμορφώθηκε
μόλις στο -3,27%, για να αυξηθεί ξανά στο -9,25% τον
Οκτώβριο. Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του

ΑΔΜΗΕ, τον επόμενο μήνα απέκτησε ακόμη μεγαλύ-
τερο «βάθος».

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η τάση αποκλιμάκωσης
που καταγράφεται φέτος στη ζήτηση της ηλεκτρικής
ενέργειας θα δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις
για την επίτευξη τόσο του υποχρεωτικού όσο και του
εθελοντικού στόχου μείωσης της κατανάλωσης που
πρέπει να πετύχει η Ελλάδα (όπως και κάθε κράτος-
μέλος) κατά την επικείμενη χειμερινή περίοδο.

Μ.Μ. 

Νέα «βουτιά» τον Νοέμβριο στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Νέα μελέτη του ΕΜΠ δείχνει 
ότι είναι πιο οικονομικό 
από το φυσικό αέριο

Φτηνότερο το πετρέλαιο



Α
ρχίζει η αντίστροφη
μέτρηση για τον υπολο-
γισμό των νέων συντά-
ξεων που θα είναι αυ-

ξημένες κατά 7,75% από την
1η/1/2023. 

Χθες υπογράφηκε η Κοινή
Υπουργική Απόφαση από τον
υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζη-
δάκη και τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακά-
κη. Σε περίπτωση που υπάρξουν
διαφορές ως προς το τελικό ποσο-
στό, θα γίνει συμψηφισμός στο τέ-
λος του 2023, αφού καταγραφούν
τα οριστικά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής για τον πληθω-
ρισμό και το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν. Η αύξηση αφορά 1.724.713
συνταξιούχους, εκ των οποίων το
80%-85% θα τη λάβει στο ακέραιο,
ενώ η συντριπτική πλειονότητα των
υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα
ξεπερνούν το 7%, αναλόγως του
ύψους της προσωπικής διαφοράς
που έχουν. 

Σύμφωνα με αναλυτικά παρα-

δείγματα, προκύπτουν τα εξής:

1 Συνταξιούχος με καθαρές μη-
νιαίες αποδοχές 850 ευρώ θα

λάβει μηνιαία αύξηση 66 ευρώ ή
792 ευρώ σε ετήσια βάση. 

2 Συνταξιούχος με καθαρές μη-
νιαίες αποδοχές 900 ευρώ,

λαμβάνει εισοδήματα από άλλες
πηγές, π.χ., 6.200 ευρώ συνολικά
στο έτος. Με την εφαρμογή της αύ-
ξησης του 7,75% και το όφελος από
την κατάργηση της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης, το συνολικό ετή-
σιο όφελος ανέρχεται στα 906 ευ-
ρώ (840 ευρώ από την αύξηση
7,75% και 66 ευρώ από την κατάρ-
γηση της ειδικής εισφοράς).

3 Συνταξιούχος με μηνιαίες
αποδοχές 750 ευρώ, μετά την

αύξηση του 7,75%, θα έχει μηνιαίο
όφελος 58 ευρώ και ετήσιο 696 ευ-
ρώ. Επιπλέον, έχει λάβει τα 250 ευ-
ρώ της έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης. 

4 Συνταξιούχος που αποχώρη-
σε με 30 έτη ασφάλισης από

την εργασία του πριν από τον
Μάιο του 2016, λαμβάνει σύνταξη
514 ευρώ. Με την αύξηση κατά
7,75% θα έχει μηνιαίο όφελος 40
ευρώ και ετήσιο 480 ευρώ. Επι-
πλέον, έλαβε αύξηση 2,83% στο
πλαίσιο της 4ης δόσης του Νόμου
Βρούτση. Άρα, θα έχει και επι-
πλέον 174 ευρώ τον χρόνο, ενώ
έλαβε και την έκτακτη ενίσχυση
των 250 ευρώ. Συνολικά θα έχει
ετήσιο όφελος 904 ευρώ. 

5 Συνταξιούχος με μηνιαίες
απολαβές 1.100 ευρώ, με την

εφαρμογή της αύξησης του 7,75%,
θα δει μηναίο όφελος 85 ευρώ και
ετήσιο όφελος 1.020 ευρώ. Λόγω
της κατάργησης της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης, βλέπει επιπλέον
ετήσιο όφελος 66 ευρώ. Το συνολι-
κό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα
1.086 ευρώ, αγγίζοντας τη μια επι-
πλέον σύνταξη.

6 Συνταξιούχος με καθαρές
αποδοχές 560 ευρώ και αρνη-

τική προσωπική διαφορά 70 ευρώ,
δεν θα λάβει πραγματική αύξηση,
αλλά θα μειωθεί η προσωπική δια-
φορά κατά 42 ευρώ, ενώ έλαβε προ
ημερών το 250άρι της έκτακτης οι-
κονομικής ενίσχυσης. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ποιοι θα βρεθούν 
στο… μικροσκόπιο 
της εφορίας το 2023
Από τα πρώτα… λεπτά του νέου έτους θα
αρχίσει τους εκτεταμένους ελέγχους η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, βά-
ζοντας σε πρώτο πλάνο τις περιπτώσεις
«υψηλού κινδύνου». 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον προ-
ϋπολογισμό, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει
συνολικά 25.500 πλήρεις και μερικούς
ελέγχους και 15.500 στοχευμένους ελέγ-
χους, ενώ θα μπουν στο μικροσκόπιο και
πάνω από 2.500 φάκελοι μεταβιβάσεων
ακινήτων, όπου υπάρχει υποχρέωση με
βάση τη φορολογία κεφαλαίου ή περιπτώ-
σεις που χρήζουν περαιτέρω έρευνας για
φοροδιαφυγή. Ήδη, ο ελεγκτικός μηχανι-
σμός έχει έτοιμο το πλάνο των ελέγχων
και από την προσεχή Δευτέρα οι υπάλλη-
λοι της ΑΑΔΕ θα πιάσουν δουλειά, επι-
στρατεύοντας κάθε σύγχρονο ηλεκτρονι-
κό μέσο, προκειμένου να βγάλουν «λα-
βράκια». 
Οι ελεγκτές της εφορίας θα ρίξουν το κύ-
ριο βάρος σε αγοραπωλησίες ακινήτων,
γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρε-
ές, καθώς στις κατηγορίες αυτές υπάρχει
εκτίμηση… υψηλού κινδύνου για τη διά-
πραξη φοροδιαφυγής. Μάλιστα, για κάθε
απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα γί-
νεται έλεγχος καταθέσεων σε βάθος πεν-
ταετίας. Παράλληλα με τους στοχευμέ-
νους ελέγχους που έχουν προγραμματι-
στεί θα γίνονται έφοδοι σε επιχειρήσεις οι
οποίες ανήκουν στους κλάδους υψηλού
κινδύνου για τη διάπραξη φοροδιαφυγής.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις οδηγίες που
έχουν δοθεί, μέσα στο 2023 θα τεθούν κα-
τά προτεραιότητα υπό έλεγχο οι υποθέσεις
μεταβιβάσεων ακινήτων του 2017, προκει-
μένου να μην παραγραφούν στο τέλος της
επόμενης χρονιάς. Σημειώνεται ότι οι
υπάλληλοι της ΑΑΔΕ σήμερα και αύριο
θα… τρέχουν και δεν θα φτάνουν, καθώς
πρέπει να εκδώσουν τις διορθωτικές πρά-
ξεις, προκειμένου να μην παραγραφούν
σε λίγες… ώρες χιλιάδες υποθέσεις φο-
ρολογικού χαρακτήρα που βρίσκονται λί-
γο πριν από την παραγραφή. 
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Συμψηφισμός στο τέλος 
του 2023, αν υπάρξουν 

διαφορές ως προς το τελικό 
ποσοστό - Αναλυτικά 
παραδείγματα για τις 

αλλαγές τη νέα χρονιά 

Τι προβλέπει για την αύξηση
7,75% στις συντάξεις η ΚΥΑ
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E
νας νέος όρος -αδόκιμος
προφανώς- έχει μπει στο λε-
ξιλόγιό μας αυτές τις μέρες,
δηλωτικός όμως της κλιματι-

κής κρίσης που ζούμε. Οι γιορτινές αυ-
τές ημέρες, ή αλλιώς τα Πασχούγεννα
όπως ακούμε όλο και πιο συχνά να
αποκαλούνται τα φετινά Χριστούγεννα,
καθιστούν τον φετινό Δεκέμβριο τον
πιο ζεστό των τελευταίων 50 χρόνων. 

Και μπορεί οι δημοφιλείς χειμερινοί
προορισμοί να βλέπουν τις προκρατή-
σεις τους για την Πρωτοχρονιά σε πολύ
ικανοποιητικά επίπεδα, με τις πληρό-
τητες να ξεπερνούν -κατά μέσο όρο- το
90%, όμως η απουσία χιονόπτωσης
προκαλεί πονοκέφαλο στα χιονοδρο-
μικά κέντρα της χώρας. 

Με μια περιήγηση στις σελίδες των
χιονοδρομικών κέντρων στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης θα διαπιστώσει κα-
νείς πως τα περισσότερα ενημερώνουν
τους λάτρεις των χειμερινών σπορ πως
λειτουργούν μεν τους εναέριους ανα-
βατήρες τους αλλά για βόλτα.

Ξεχνούν το σκι
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας-

Καϊμάκτσαλαν καλεί τους πελάτες του
να απολαύσουν τον καφέ τους από το
σαλέ του κέντρου, ενώ το Χιονοδρομι-
κό Κέντρο Παρνασσού, το οποίο άνοιξε
από τις 23 Δεκεμβρίου, ενημερώνει
τους επισκέπτες του πως σύμφωνα με
τις μετεωρολογικές συνθήκες δεν
προβλέπεται τις επόμενες μέρες να
καταστεί δυνατή η χιονοδρομία.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ), ως διαχειρίστρια του Χιονο-
δρομικού Κέντρου Παρνασσού, με αί-
σθημα ευθύνης προς όλους τους πολί-
τες και τις οικογένειες που δοκιμάζον-
ται από την ενεργειακή κρίση, προχω-
ρά τη φετινή χιονοδρομική περίοδο
στην πλήρη απορρόφηση του αυξημέ-
νου ενεργειακού κόστους που απαιτεί-
ται για τη λειτουργία του κέντρου.

Εκπτώσεις
Εφαρμόζει νέα τιμολογιακή πολιτική

για τους χιονοδρόμους, κάτω από τα
όρια του πληθωρισμού για την ελληνι-
κή οικονομία, ενώ για τους απλούς επι-
σκέπτες η μικρή αυτή αύξηση αφορά
μόνο την προσέλευση κατά τις ημέρες
υψηλής περιόδου.

Επιπλέον, η ΕΤΑΔ προχωρά στην
εφαρμογή σημαντικών μειώσεων που

αγγίζουν έως και το 35% για κοινωνικά
ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες,
όπως είναι οι μαθητές, ενώ παράλληλα
διευρύνεται το ηλιακό όριο από τα 12
στα 17 έτη. Από μείωση της τάξης του
13% θα επωφεληθούν και οι φοιτητές
αλλά και οι βετεράνοι φίλοι της χιονο-
δρομίας, ενώ καθιερώνεται και πλήθος
άλλων τιμολογιακών διευκολύνσεων.

Ύστερα από τρία χρόνια άνοιξε και ο
αναβατήρας στο Χιονοδρομικό Κέντρο
3-5 Πηγάδια και, αφού ανακαίνισε και
τα δύο σαλέ του, καλεί τον κόσμο στις
πίστες του, οι οποίες φτάνουν σε υψό-
μετρο 2.005 μέτρων, να απολαύσουν το
χιόνι Θεού θέλοντος και καιρού επι-
τρέποντος.

Από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Επι-
τροπής Διαστημικής Έρευνας (44th COSPAR Scientif-
ic Assembly), αποτελώντας την κορωνίδα των παγκό-
σμιων συνεδρίων αυτής της κατηγορίας.

Για την άψογη αυτή διοργάνωση η AFEA Congress
απέσπασε χρυσό βραβείο στα φετινά Event Awards
και Venue Awards, στα σπουδαία events του κλάδου
της διοργάνωσης και φιλοξενίας εκδηλώσεων. 

Η AFEA προετοίμασε τον φάκελο υποψηφιότητας
και επικράτησε των υποψηφιοτήτων διεκδίκησης της
Βαρσοβίας, της Λοζάνης και της Πράγας. Αξίζει να
σημειωθεί πως η επιλογή της Αθήνας έγινε από την
πρώτη κιόλας ψηφοφορία του συνεδρίου της COSPAR
στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000
καταξιωμένοι διαστημικοί επιστήμονες από πανεπι-
στήμια και ερευνητικά κέντρα της υφηλίου, καθώς και
εκπρόσωποι των μεγαλύτερων διεθνών Διαστημικών
Υπηρεσιών, μεταξύ αυτών της NASA, του ESA, του 
CNES, του JAXA και του CSA, καθώς και μεγάλες

εταιρείες προϊόντων διαστημικής τεχνολογίας με εκ-
θεσιακά περίπτερα.

Το διεθνές συνέδριο ήταν το πρώτο υβριδικό στην
ιστορία της COSPAR, αλλά και από τα πρώτα διεθνή
συνέδρια παγκοσμίως που κάλυψαν το διαδικτυακό
στοιχείο σε συνδυασμό με τη φυσική παρουσία σε ένα
τόσο μεγάλο επιστημονικό εύρος, με 30 παράλληλες
αίθουσες για όλες τις συνεδριακές ημέρες.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπα-
θειών της AFEA, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και
προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώ-
νονται στην υποδομή και τις προσφερόμενες υπηρε-
σίες των συνεδρίων, ενώ επενδύει και σε σημαντικές
συνεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ρ. Σ.

Χρυσό βραβείο στην AFEA για το συνέδριο της χρονιάς

«Στεγνά» τα χιονοδρομικά

Μόνο για καφέ και για βόλτα προσφέρονται 
οι δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί, καθώς λόγω 

των ασυνήθιστων για την εποχή θερμοκρασιών 
δεν έχει πέσει νιφάδα χιονιού

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λουκάς Γεωργιάδης

Συνεχίζονται οι μετοχικές εξελίξεις στον όμι-
λο της Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη, καθώς
πέρασε μέσω του χρηματιστηρίου και νέο πακέτο
μετοχών με προσυμφωνημένη συναλλαγή. Πρό-
κειται για περίπου 2,35 εκατομμύρια μετοχές,
περίπου το 2,81% της εταιρείας, που άλλαξαν χέ-
ρια με τιμή 1,90 ευρώ, ενώ η συναλλαγή ανήλθε
σε 4,46 εκατ. ευρώ. Η τιμή της μεταβίβασης είναι
υψηλότερη κατά 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη
της συνεδρίασης της Τετάρτης. Σημειώνεται ότι
στις αρχές Δεκεμβρίου η μετοχή της Intracom
διαπραγματευόταν κοντά στο 1,60 ευρώ. Ωστόσο, η νέα στρατηγική του Σωκράτη Κόκκαλη για τη μετατροπή
σε εταιρεία επενδύσεων και συμμετοχών προκαλεί μετοχικές ανακατατάξεις. Την τελευταία περίοδο εγ-
χώριοι επιχειρηματίες και ξένα επενδυτικά σχήματα που βλέπουν θετικές προοπτικές στο εγχείρημα απο-
κτούν συμμετοχή εξαγοράζοντας μεγάλα πακέτα μετοχών. Ο όμιλος έχει περάσει σε νέα φάση και το ενδια-
φέρον αναμένεται να είναι κάτι παραπάνω από έντονο... 

Σ
υνεργασία με σκοπό τη διά-
θεση φυσικού αερίου κίνη-
σης συνήψε η ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας με την εταιρεία Ελίν. Η

συμφωνία αφορά τη διάθεση του
CNG στο πρατήριο της Ελίν στη Λάρι-
σα σε τιμές πώλησης αντίστοιχες με
τις τιμές στα πρατήρια με το σήμα FI-
SIKON. Η συνεργασία αυτή στοχεύει
στη στήριξη των επαγγελματιών και
ιδιωτών οδηγών που έχουν επιλέξει
το φυσικό αέριο ως καύσιμο για την
κίνηση των οχημάτων τους. Το εν λό-
γω πρατήριο θα ξεκινήσει να διαθέ-
τει φυσικό αέριο κίνησης στη νέα τι-
μή εντός των προσεχών ημερών.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εξακολουθεί
με συνέπεια να στηρίζει τους κατα-
ναλωτές CNG, ενώ παράλληλα διευ-

ρύνει συνεχώς το δίκτυο πρατηρίων
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση του κοινού και την προστασία του
περιβάλλοντος. Από την άλλη, η Ελίν
προχωρά στην ενεργειακή μετεξέλι-
ξη του δικτύου πρατηρίων σε ολο-
κληρωμένους ενεργειακούς σταθ-

μούς, επενδύοντας στο συμπιεσμέ-
νο φυσικό αέριο (CNG), αποσκο-
πώντας στην κάλυψη των αναγκών
του σύγχρονου καταναλωτή, έχον-
τας ως κριτήριο την προστασία του
περιβάλλοντος και τη διάθεση φιλι-
κών καυσίμων. 

ΟΠΑΠ: Στην Allwyn Investments
πέρασε η Betano έναντι 74,24 εκατ.

Η 100% θυγατρική OPAP Investment Limited
μεταβίβασε τη μειοψηφική συμμετοχή της στη
Betano (ποσοστό 36,75%) στην εταιρεία Allwyn
Investments Cyprus Limited, έναντι συνολικού
ανταλλάγματος 74.243.013 ευρώ, συμπεριλαμ-
βανομένων των αναλογούντων καθαρών ταμει-
ακών διαθεσίμων. Με βάση τα προβλεπόμενα
στη συμφωνία, η OPAP Investment θα λάβει
πληρωμές ποσοστού επί μελλοντικών κερδών
(earnout payments), με βάση την επίδοση της
Betano, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλές ταμειακές
ροές. Από την άλλη πλευρά, η OPAP διατηρεί
στη Stoiximan Ltd τη συνολική συμμετοχή της
84,49%, καθώς και τον αποκλειστικό έλεγχο της
δραστηριότητας διαδικτυακών τυχερών παι-
γνίων αυτής σε Ελλάδα και Κύπρο υπό το σήμα
«Stoiximan».

Πειραιώς: Στο 26% της αξίας
πουλήθηκε η θυγατρική leasing

Στο 26% της λογιστικής τους αξίας πούλησε η
Τράπεζα Πειραιώς τη θυγατρική της εταιρεία
leasing (Sunshine Leases), καθώς και το χαρ-
τοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεών
της, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα
ανακοίνωσε προ ημερών ότι κατέληξε σε συμ-
φωνία με την Bain Capital Credit για την πώλη-
ση του 100% της θυγατρικής Sunshine και του
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων. Η πώληση αποτελεί μέρος των στοχευ-
μένων ενεργειών για ολοκλήρωση του σχεδίου
απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων. Σημειώνεται ότι αποκλειστικός χρημα-
τοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς σε αυ-
τό το deal ήταν η UBS Europe SE και αποκλει-
στικός νομικός σύμβουλος η δικηγορική εται-
ρεία Ποταμίτης-Βεκρής.

Revoil: Εξαγόρασε 
τη Γ. Κεσίδης ΟΙΛ

Η Revoil ανακοίνωσε την αγορά του 100% των
μετοχών της εταιρείας Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ ΟΡΥΚΤΕ-
ΛΑΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 εκατ. ευρώ. Με
την αγορά του συνόλου των μετοχών της εται-
ρείας αποκτήθηκε το εν λειτουργία πρατήριο
υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο 4ο χλμ.
Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου σε οικόπεδο
έκτασης 11.202 τετραγωνικών μέτρων. Η Revoil
αξιοποιώντας τους χώρους του πρατηρίου σχε-
διάζει την επέκταση της εμπορικής δραστηριό-
τητας στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτροκίνη-
ση, παράλληλα με αυτήν των υγρών καυσίμων.
Η Revoil με στοχευμένες εξαγορές αλλά και με
συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος της ενισχύει συνεχώς τη θέση της
στην εγχώρια αγορά καυσίμων προς όφελος
της οικονομίας και της κοινωνίας.

Με τίμημα 31,5 εκατ. ευρώ η εταιρεία δια-
χείρισης ακινήτων εξαγόρασε το κτίριο γρα-
φείων όπου στεγάζεται η Viva Wallet στο Μα-
ρούσι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο
γραφείων, το οποίο βρίσκεται επί της οδού
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 και έχει ως
βασικό μισθωτή την εταιρεία Viva Wallet.
Πρόκειται για αυτοτελές κτίριο γραφείων ιδι-
αίτερης αρχιτεκτονικής με σύγχρονες προ-
διαγραφές και περιβαλλοντική πιστοποίηση
«BREEAM In-Use». Το ακίνητο έχει συνολική

επιφάνεια 20.100 τμ, εκ των οποίων τα 10.985 τμ είναι κύριοι και βοηθητικοί χώροι και τα υπόλοιπα
9.115 τμ υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Έτσι, η PRODEA εμπλουτίζει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό της
με σύγχρονα κτίρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, προσδίδοντάς της ηγετική
θέση ως ιδιοκτήτρια βιώσιμων ακινήτων, διασφαλίζοντας μακροχρόνιες μισθωτικές συνεργασίες με
τους κορυφαίους και πλέον αξιόπιστους ανά κλάδο μισθωτές όπως η Viva Wallet. 

Συνεργασία ΔΕΠΑ Εμπορίας και Ελίν για αέριο κίνησης

Prodea: Αγόρασε το κτίριο που στεγάζει τη Viva Wallet

Επιπλέον 2,8% των μετοχών άλλαξε χέρια στην Intracom
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T ι ετοιμάζει πάλι ο «δούλος του χρήματος», ο
πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, για τον φί-
λο του, τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πού-

τιν; Κατά πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας
«L’Equipe», ετοιμάζεται να μπάσει από την πίσω πόρ-
τα τη Ρωσία στα ποδοσφαιρικά πράγματα της οικουμέ-
νης. Πώς; Η εφημερίδα δημοσιεύει δηλώσεις του Ρώ-
σου προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Αλε-
ξάνταρ Νιούκοφ, ότι στη Μόσχα εξετάζουν σοβαρά το
ενδεχόμενο να αποσυρθούν από την UEFA και να γί-
νουν μέλη της ασιατικής συνομοσπονδίας ποδοσφαί-
ρου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να διεκδικήσει
την παρουσία της σε Μουντιάλ!

Για να γίνει αυτό ωστόσο θα πρέπει ο Ινφαντίνο να
δώσει το «ΟΚ» στην ασιατική ομοσπονδία ποδοσφαί-
ρου για ένταξη της Ρωσίας. Προφανώς και θα υπάρ-
ξουν αντιδράσεις στον πολιτικό στίβο, αν ο Ινφαντίνο
υλοποιήσει μια τέτοια απόφαση. Ειδικά σε μια περίο-
δο που οι Ρώσοι απειλούν ανοικτά την ανθρωπότητα
με πυρηνικό όλεθρο εξαιτίας του πολέμου στην Ου-

κρανία που οι ίδιοι προκάλεσαν και διαπιστώνουν
σχεδόν έναν χρόνο μετά ότι δεν τους βγήκε το σενάριο
για «εύκολη» επικράτηση. Η Ρωσία, όπως είναι γνω-
στό, στο πλαίσιο των πολλαπλών κυρώσεων εις βάρος
της, είναι αποκλεισμένη από κάθε αθλητική δραστη-
ριότητα σε διεθνές επίπεδο.

Ο διπλωμάτης Νιούκοφ
Ο Νιούκοφ, ως ένας γνήσιος διπλωμάτης, επισήμανε

ωστόσο ότι η UEFA θεωρεί ακόμη ότι η ρωσική ομο-
σπονδία ποδοσφαίρου είναι μέλος της και προς το πα-
ρόν θα ήταν αντιδεοντολογικό να αιτηθούν ένταξη στην
ασιατική συνομοσπονδία. «Δεν θα ξεκινήσουμε δια-
πραγματεύσεις πίσω από την πλάτη τους», τα λόγια του.

Η UEFA ωστόσο είναι «στα μαχαίρια» με τη FIFA
εξαιτίας των τρελών φαντασιώσεων του Ινφαντίνο, ο
οποίος θέλει να μαζέψει όλο το χρήμα του ποδοσφαί-
ρου, πότε αναγγέλλοντας πως τα Μουντιάλ θα γίνονται
κάθε δύο χρόνια, πότε ανά τρία και ότι προετοιμάζεται
και Μουντιάλ Συλλόγων. Που σημαίνει ότι η UEFA απο-
κλείεται να ξαναδεχτεί στους κόλπους της τη Ρωσία.

Ο Ινφαντίνο, όπως είναι γνωστό, είναι στενός φί-
λος του Πούτιν και μάλιστα τιμήθηκε με το «μετάλ-
λιο φιλίας» από τον Ρώσο πρόεδρο πριν από τέσσε-
ρα χρόνια στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Αυτός ήταν και
ο λόγος που η FIFA ήταν ο τελευταίος φορέας που
επέβαλε αποκλεισμό στη Ρωσία, με τον Άγγλο πρό-
εδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Ντέιβιντ
Μπερνστάιν να δηλώνει ότι ο Ινφαντίνο έχει πολύ
στενές σχέσεις με τη ρωσική ηγεσία και ότι η FIFA
«είναι μια αντιδραστική οργάνωση». Η Ρωσία
ωστόσο έχει και μια αγορά 150 εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Και ο Ινφαντίνο την αντιλαμβάνεται ως μά-
ζα που μπορεί να αποφέρει χρήμα.

Ο πρόεδρος της FIFA θέλει να μπάσει
την «αρκούδα» στο Μουντιάλ 

μέσω της ασιατικής ομοσπονδίας

Από τη Ρωσία με... Ινφαντίνο



Ο
Σλοβένος μπασκετμπολί-
στας των Ντάλας Μάβερικς
Λούκα Ντόντσιτς κάνει φέ-
τος τα πάντα ώστε να εκπα-

ραθυρωθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
από τη μεγάλη μερίδα της επικαιρότη-
τας που απολαμβάνει τα τρία τελευταία
χρόνια. Και πλέον φαντάζει το ακλόνη-
το φαβορί για τον τίτλο του MVP, τον
οποίο δύο φορές κατέκτησε ο Γιάννης.
Στο παιχνίδι κόντρα στους Νιου Γιορκ
Νικς (126-121 στην παράταση, 115-115 ο
κανονικός αγώνας) ο Ντόντσιτς σημεί-
ωσε 60 πόντους με 19/25 δίποντα, 2/6
τρίποντα, 16/22 βολές, 21 ριμπάουντ, 10 ασίστ! Μάλιστα, ο Λούκα ήταν εκείνος που έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο,
όταν αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη βολή που είχε στα 4.2" πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας, μάζεψε μόνος
του το ριμπάουντ και σκόραρε για την ισοφάριση. Και ποιος είναι το είδωλο του Σλοβένου; Μη φανταστείτε κανένα σού-
περ αστέρι του ΝΒΑ. Είναι ο Βασίλης Σπανούλης, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Ο Ντόντσιτς καλύτερος του Γιάννη Κατάρ: Μουσείο 
το δωμάτιο του Μέσι

Το πανεπιστήμιο της Ντόχας θα μετατρέψει σε
μίνι μουσείο το δωμάτιο όπου έμενε ο Λίο Μέσι
κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Η «αλμπισελέ-
στε» φιλοξενήθηκε στους χώρους του πανεπι-
στημίου και μετά την κατάκτηση του τροπαίου
από την παρέα του Λίο Μέσι (4-2 στα πέναλτι τη
Γαλλία) οι υπεύθυνοι του χώρου αποφάσισαν να
τιμήσουν τον Αργεντινό σταρ. 

«Άκυρο» Μαντσίνι 
στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός απέσυρε το ενδιαφέρον του για
τον Αργεντινό επιθετικό του Άρη Ντάνιελ Μαν-
τσίνι, αφού οι συζητήσεις με τον παίκτη δεν κα-
τέληξαν σε συμφωνία. Τα βρήκαν με τον Άρη στο
οικονομικό, αλλά ο παίκτης μάλλον θα προτιμή-
σει το ρωσικό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι στο...
παιχνίδι για τις θέσεις των εξτρέμ βρίσκεται ο
Άλεξ Κογιάδο, ο οποίος παίζει στην Έλτσε δανει-
κός από την Μπαρτσελόνα.

Υπαλλήλους με 6.000
τον μήνα ζητά ο Ρονάλντο

Αγγελία στον Τύπο έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλν-
το, ότι ζητά υπαλλήλους για την καινούργια του
βίλα λίγο έξω από τη Λισαβόνα. Μισθός; Περίπου
6.000 ευρώ τον μήνα! Πρόκειται για ένα εντυπω-
σιακό οίκημα, αξίας 21 εκατ. ευρώ και επιφάνει-
ας 3.000 τμ, εξοπλισμένο με γήπεδα τένις, εσω-
τερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, τερά-
στιο γκαράζ για 20 αυτοκίνητα και έξυπνο σύστη-
μα θέρμανσης.

Αλλάζει το έμβλημά της
η Σάντος για τον Πελέ

Η Σάντος, ομάδα του θρύλου των θρύλων «βα-
σιλιά» Πελέ, επισημοποίησε την αλλαγή που είχε
προαναγγείλει πως θα κάνει στο έμβλημά της
προκειμένου να τιμήσει τον Πελέ, ο οποίος τη
δόξασε στα πέρατα της Οικουμένης και νοση-
λεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο
του Σάο Πάολο. Το νέο έμβλημα περιλαμβάνει
δύο αστέρια, ενώ προστέθηκε και ένα στέμμα για
χάρη του Πελέ. 

Αθηναϊκός: Έκλεψαν το τρόπαιο του EuroCup από τα γραφεία του!
Στη σημερινή εποχή, όπου όλα μπορούν να συμβούν, άγνωστοι
έκλεψαν από τα γραφεία του Αθηναϊκού το τρόπαιο του EuroCup
που είχε κερδίσει η ομάδα μπάσκετ γυναικών του συλλόγου το
2010. Η ιστορική ευρωπαϊκή κούπα για την ομάδα του Βύρωνα
έκανε... φτερά το βράδυ των Χριστουγέννων. Το τρόπαιο είχε κα-
τακτηθεί επί διοίκησης του σημερινού υφυπουργού Άμυνας Νί-
κου Χαρδαλιά. 

Δυστυχώς τα μαντάτα είναι άσχημα για την υγεία τού άλλοτε Ιταλού σταρ του ποδοσφαίρου
Τζιανλούκα Βιάλι, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Σύμφωνα με τα τελευταία
δημοσιεύματα, η υγεία του Βιάλι δείχνει να έχει επιδεινωθεί και υπάρχει υποτροπή στον καρκίνο
στο πάγκρεας. Μάλιστα, έξω από το νοσοκομείο βρέθηκαν και οπαδοί της Σαμπντόρια, οι οποίοι
κρέμασαν πανό που έγραφε «πάμε, Λούκα» για να δώσουν δύναμη και στήριξη στον Βιάλι.
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Άσχημα νέα 
για τον Βιάλι



Μ
ια βραδιά full of «Gasoline»! Το 2023
θα κάνει ποδαρικό με ένα κορυφαίο
μουσικό γεγονός: Η πολυσυλλεκτι-
κή tribute band Heroes θα τιμήσει

τη μνήμη και το έργο του θρυλικού σταρ της ροκ
Ντέιβιντ Μπόουι με μια επετειακή συναυλία full
of Fame.

Με αφορμή την επέτειο γέννησης του εμβλη-
ματικού καλλιτέχνη, το ελληνικό συγκρότημα θα
παρουσιάσει την Κυριακή 8 Ιανουαρίου ένα live
concert με αναφορές σε όλες τις μουσικές πε-
ριόδους του χρονολογικά. Η συναυλία θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος με δωρεάν είσοδο στο κοινό.

Οι Heroes είναι η μοναδική tribute band που
αποτελείται από διαφορετικούς τραγουδιστές και
καθένας αποτυπώνει μια περίοδο από το τεράστιο
έργο του Μπόουι. Ξεκίνησε την πορεία της πριν
από έξι περίπου χρόνια, με αφορμή τον θάνατό
του και έχει στο ενεργητικό της μεγάλα live. Το
πρώτο έγινε το 2016, υπό την αιγίδα της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ, με σκοπό να συγκεντρω-
θούν χρήματα για την ανακούφιση των προσφύ-
γων. Έκτοτε συμμετέχει σε αφιερώματα συγκεν-
τρώνοντας πλήθος κόσμου, αλλά και εξαιρετικές
κριτικές.

Από το «Space Oddity» του 1969 μέχρι το
«Blackstar» το 2016, ο Μπόουι άφησε ανεξίτηλο
το στίγμα του στο καλλιτεχνικό στερέωμα, μέσα
από τραγούδια-σταθμούς και δίσκους που απο-
τελούν σημεία αναφοράς. Ένα δύσκολο εγχεί-

ρημα που επετεύχθη μέσα από τη διαρκή αναζή-
τηση, τον αυτοσχεδιασμό και την καινοτομία.

Ο εκκεντρικός γαλανομάτης
Ο 69χρονος Ντέιβιντ Μπόουι έφυγε από τη

ζωή στις 11 Ιανουαρίου του 2016, τρεις ημέρες
μετά τα γενέθλιά του. Η μεγάλη φυσιογνωμία της
ροκ μουσικής και σημαντικός καλλιτέχνης του
20ού αιώνα νικήθηκε από τον καρκίνο έπειτα
από σκληρή μάχη 18 μηνών, αφήνοντας πίσω του
μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη στην
παγκόσμια μουσική και τον κινηματογράφο. Η
τελευταία του επιθυμία ήταν να αποτεφρωθεί

«ακολουθώντας τα βουδιστικά τελετουργικά»
και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στο Μπαλί.

Ήταν παντρεμένος με το μοντέλο Ιμάν και εί-
χαν μία κόρη, την Αλεξάντρια Τζόουνς, και έναν
γιο, τον Ντάνκαν, από προηγούμενο γάμο του.

ΣΣυντελεστές Heroes: Φωνές: Τόλης Φασόης,
Sugahspank!, Lou is, Γιώργος Μπίλιος, George
Gaudy, πιάνο/πλήκτρα: Βαγγέλης Στεφανόπου-
λος, ηλεκτρική κιθάρα: Γιώργος Βασιλάτος,
ακουστική κιθάρα: Μάριος Λαζ Ιωαννίδης, τύμ-
πανα: Στέλιος Πασχάλης, μπάσο: Θοδωρής Κα-
πετανάκος, σαξόφωνο: Sam Marlieri.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα
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Οι «Ήρωες» τραγουδούν 
για τον Ντέιβιντ Μπόουι



Αντίο, ρυτίδες, λίγο πριν από την αλλαγή του
χρόνου! Η Σοφία Αλιμπέρτη το τόλμησε: ξάπλω-
σε στο κρεβάτι του πλαστικού χειρουργού για
ένα ανανεωτικό μη χειρουργικό λίφτινγκ. «Ανυ-
πομονούσα για αυτό το ραντεβού περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο, για αυτό ανέβηκα και στην
Αθήνα. Ο γιατρός θα μου κάνει μια θεραπεία η
οποία είναι η πιο σύγχρονη στη μη επεμβατική
πλαστική χειρουργική. Θα κάνουμε μη χειρουρ-
γικό λίφτινγκ, για ανόρθωση στις παρειές»,
έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η 56χρο-
νη ηθοποιός.

Στο κρεβάτι του πλαστικού

Ημέρες αγάπης

Γιορτινές ημέρες και ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης απολαμβάνει οικογενειακές
στιγμές θαλπωρής και ξεκούρασης με την οικο-
γένειά του. Η Ευγενία Μανωλίδου μοιράστηκε
δημόσια φωτογραφίες από το υπέροχα στολι-
σμένο σπίτι τους ποζάροντας με τον βουλευτή
της ΝΔ μπροστά στο πανύψηλο χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο. «Τίποτε πιο πολύτιμο από την οικογέ-
νεια αυτές τις ημέρες, χρόνια πολλά σε όλους,
Υγεία, Αγάπη και Ευτυχία. Εις έτη πολλά!», έγρα-
ψε η μαέστρος, η οποία επέλεξε για την περίστα-
ση λευκό παντελόνι και μακριά μπλούζα σε χρυ-
σαφένιο τόνο.

Στο εντυπωσιακά στολισμένο
Λονδίνο βρίσκονται η Κόνι
Μεταξά και ο Μάριος Καπό-
τσης με καλή παρέα. Η τρα-
γουδίστρια και ο αθλητής
γιόρτασαν τα πρώτα τους Χρι-
στούγεννα ως παντρεμένοι
στη βρετανική πρωτεύουσα,
ποζάροντας αγκαλιασμένοι
στο παγωμένο κέντρο της πό-
λης, στέλνοντας γιορτινές ευ-
χές στους followers τους. Βέ-
βαια, την παράσταση έκλεψε η
μακριά γούνα του πολίστα, θυ-
μίζοντας έντονα τις στιλιστι-
κές επιλογές του τράπερ Snik.

Καπότσης αλά Snik

Τα ομορφότερα Χριστούγεννα της Λάουρα
Νάργες και του Χρήστου Σαντικάι! Το ζευγά-
ρι φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον μοναχο-
γιό του ντυμένο Αγιοβασιλάκι και όλοι μαζί
έστειλαν ευχές αγάπης στο Instagram πο-
ζάροντας χαμογελαστοί. Στο γιορτινό εν-
σταντανέ συμμετείχε και το τέταρτο μέλος
της οικογένειας, το συμπαθέστατο σκυλάκι
τους, ντυμένο επίσης με στολή Santa Claus
ολοκληρώνοντας  την οικογενειακή φωτο-
γραφία που έγινε viral στο διαδίκτυο.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Επίσκεψη στον Santa Claus

Με το Αγιοβασιλάκι τους

Ε
να πολύ όμορφο οικογενειακό στιγμιότυπο μοιράστηκε
στο Instagram ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Ο Έλληνας
πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ, που διαμένει μόνιμα στο
Λος Άντζελες, επισκέφθηκε με τη σύζυγό του Σάρα Κό-

νερ και τον δίχρονο γιο τους Απόλλωνα τον Santa Claus και φωτο-
γραφήθηκαν όλοι μαζί σε ένα παραμυθένιο mood. Το κατάξανθο
αγοράκι πόζαρε στην αγκαλιά του Αϊ-Βασίλη δίπλα στη μαμά του,
γνωστή hairstylist στη «Μέκκα» του κινηματογράφου, ενώ ο διάση-
μος μπαμπάς σκασμένος στα γέλια έστειλε τις δικές του γιορτινές
ευχές στο διαδίκτυο με αποδέκτες τους χιλιάδες followers του. Συ-
νάδελφοί του από τον χώρο του εγχώριου θεάματος έσπευσαν να
του ανταποδώσουν τα μηνύματα αγάπης, όπως ο καλός του φίλος
Θανάσης Ευθυμιάδης και η μουσικοσυνθέτης Σάννυ Μπαλτζή.  
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Καλοκαιρινά Χριστούγεννα
Στην Αθήνα επέλεξαν να μείνουν για τις γιορτές η Ελένη Μενεγά-
κη και ο Μάκης Παντζόπουλος. Το ζευγάρι θα υποδεχτεί το 2023
στην εντυπωσιακή έπαυλή του στα Μελίσσια, παρέα με τα παιδιά
του, απολαμβάνοντας τις σπεσιαλιτέ της παρουσιάστριας που θε-
ωρείται δεινή μαγείρισσα! Η «ωραία Ελένη» και ο σύζυγός της εκ-
μεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό των ημερών και έκαναν μια βόλτα
στο Ελληνικό, ντυμένοι με καλοκαιρινά ρούχα!



Σ
το γιορτινό κλίμα των ημερών, όπου όλα
είναι πιο ανέμελα και ελεύθερα, το
μυαλό σας πάει και στο κομμάτι της
διατροφής. Το μενού της Πρωτοχρονιάς

περιλαμβάνει πλούσια εδέσματα, αλμυρά και
γλυκά πιάτα, όπως μελομακάρονα, κουραμπιέ-
δες, κέικ, πίτες γλυκές και αλμυρές, κρέας και
αλκοόλ. Για να υπολογίσετε πόσο βάρος μπορεί
να πάρετε, αρκεί να σκεφτείτε αν όσα τρώτε ξε-
περνούν αυτό που σας αντιστοιχεί, σύμφωνα με
τις καθημερινές δραστηριότητες και τον μεταβο-
λισμό σας. Το αναμενόμενο είναι μέσα στις γιορτι-
νές μέρες το βάρος να αυξηθεί 1-2 κιλά. Αυτό θα

πρέπει να φροντίσετε να το αποβάλετε όσο πιο
σύντομα γίνεται για να μη σταθεροποιηθεί και μο-
νιμοποιηθεί ως βάρος.

Αλλά για ποιον λόγο να ταλαιπωρείστε και να
βασανίζεστε με τις αυξομειώσεις της ζυγαριάς;
Το πιο υγιές και εύκολο για το σώμα είναι να έχετε
εγκράτεια και να δοκιμάζετε από όλα με μέτρο και
περισυλλογή. Έτσι λοιπόν για την Πρωτοχρονιά
θα σχεδιάσετε το πιάτο σας αποφασίζοντας τι από
όλους τους πειρασμούς θα δοκιμάσετε. Θα βάλε-
τε τον εαυτό σας σε διαδικασία να σκεφτεί τι προ-
τιμά από τα φαγητά. Με αυτό τον τρόπο θα δώσετε
προτεραιότητα σε αυτά που πραγματικά σας αρέ-

σουν και θα καταφέρετε να είστε εγκρατείς.
Η διαιτολόγος-διατροφολόγος Γεωργία Ζιώγου

αναφέρει: «Ένας εύκολος τρόπος είναι να κρατή-
σουμε για τα γιορτινά τραπέζια μέσα στο μυαλό
μας ένα εικονικό σχεδιάγραμμα για το πώς θα
χωρίσετε τις τροφές στο πιάτο σας. Το μισό πιάτο
καταλαμβάνεται από φρούτα και λαχανικά (θα
μπορούσε να είναι και μόνο λαχανικά, επιλέγετε
εσείς πώς θα το διαμορφώσετε). Το 1/4 του πιάτου
καταλαμβάνεται από αμυλούχες τροφές όπως
ρύζι, ζυμαρικά και πατάτες, αποφεύγοντας τις
πολλές σάλτσες και τη σος, ενώ το υπόλοιπο 1/4
από το κρέας που σας προσδίδει πρωτεΐνη. Για να
αποφύγετε τα περιττά κιλά καλύτερα είναι να μη
φάτε έξτρα ψωμί ή, αν επιθυμείτε το ψωμί, τότε
μην το συνοδεύσετε με άλλα άμυλα. Επίσης, θα
επιλέξετε ένα επιδόρπιο, αλλά περιοριστείτε σε
μια μερίδα όσο το μισό της παλάμης του χεριού
(χωρίς τα δάχτυλα)».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Τι πρέπει να περιλαμβάνει 
το πιάτο σας για να μην αγκομαχά 
η ζυγαριά μετά το ρεβεγιόν

Φαγητό με... μέτρο
Πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσει κανείς ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής μέσα
στις γιορτές; «Είναι και μάλιστα πολύ, ειδικά αν σκεφτείτε ότι η ευχαρίστηση της γεύσης είναι
παροδική και κρατά μόλις μερικά λεπτά. Αν καταφέρετε να κάνετε τη σκέψη αυτή πριν καθί-
σετε στο τραπέζι, τότε έχετε κάνει τη μισή δουλειά. Αποφύγετε τις πιεστικές καταστάσεις με
τα κεράσματα και πείτε “όχι” χωρίς να ντρέπεστε. Δεν είναι κακό να λέτε “όχι” αν η γιαγιά σάς
πιέζει να φάτε όλες τις λιχουδιές της. Επιβληθείτε στις διατροφικές παρορμήσεις των εορ-
τών. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να χαρείτε χωρίς τύψεις τα γιορτινά σας τραπέζια και δί-
χως να αυξηθεί το μέγεθος των ρούχων σας», καταλήγει η κυρία Ζιώγου. 

Tips για να μην πάρετε
βάρος στις γιορτές Γεωργία Ζιώγου, 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)
Με τον ανάδρομο Ερμή λίγο πριν αλλάξει η
χρονιά, σας περιμένουν πολλές υποχρεώ-
σεις αλλά και κάποιες ανατροπές στα επαγ-
γελματικά σας. Βέβαια σήμερα λόγω και της
συνόδου με την Αφροδίτη να περιμένετε κά-
ποια πρόσωπα από το παρελθόν να κάνουν
την εμφάνισή τους.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι η στιγμή να ξαναζυγίσετε κάποια
πράγματα που ίσως αφορούν και κάποια τα-
ξίδια ή σπουδές. Πολλά μηνύματα σήμερα
θα σας δημιουργήσουν μια νοσταλγία ή έν-
τονη συναισθηματική σύγχυση. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η ανάδρομη πορεία του Ερμή σάς δημιουρ-
γεί οικονομικές αναφορές. Έως τις
17/1/2023 οι συνθήκες θα είναι σχετικά αγ-
χωτικές, γιατί θα προσπαθείτε να αναλάβετε
πράγματα από το παρελθόν που αφορούν
παλιά σας χρέη ή κακή συνεννόηση, που εί-
ναι η αιτία να καθυστερήσετε ένα σημαντικό
σας θέμα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι προσωπικές σας σχέσεις γίνονται περισ-
σότερο δυσνόητες και κάποια λόγια ίσως σας
στενοχωρήσουν. Σήμερα να περιμένετε κά-
ποια πρόσωπα να σας θυμίσουν με την πα-
ρουσία τους κάτι που έχετε ξεχάσει.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο ανάδρομος Ερμής στον τομέα της εργα-
σίας αλλά και της καθημερινότητάς σας
μπορεί να φέρει παρανοήσεις και εκνευρι-
σμούς με τους υφισταμένους σας. Είναι και-
ρός επίσης να σκεφτείτε ένα θέμα υγείας ή
να φτιάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Έχετε αυτή την περίοδο έναν εκνευρισμό και
μια πολύ έντονη καθημερινότητα με τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα και τα παιδιά σας, αν
είστε γονείς. Βέβαια ακόμη και αν έχετε μια
έντονη ανατρεπτική περίοδο έως τις
17/1/2023, θα είναι θετικό για εσάς να ξανα-
σκεφτείτε πράγματα που χρειάζεται να
διορθωθούν.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Από σήμερα η ανάδρομη πορεία του Ερμή
θα σας δημιουργήσει το επόμενο διάστημα
κάποιες ανασφάλειες και ασάφειες με
πρωταγωνιστές πρόσωπα από το οικογε-
νειακό σας περιβάλλον. Βέβαια η επιστρο-
φή κάποιων προσώπων που αφορούν το
παρελθόν σας θα σας προκαλέσουν έντονα
συναισθήματα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η επικοινωνία σας από σήμερα έως τις
17/1/2023 είναι αρκετά πολύπλοκη και καλό
είναι να αποφύγετε τις συμφωνίες και καθε-
τί που οριοθετεί μια χρονική περίοδο. Καλό
είναι να ασχοληθείτε με υποθέσεις που
έχουν καθυστερήσει να τακτοποιηθούν.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής από σήμερα σε ανάδρομη πορεία
διανύει τον τομέα των εσόδων σας. Οπότε μη
σας φανεί περίεργο αν παρουσιαστούν το
επόμενο διάστημα καταστάσεις που θα πρέ-
πει να τακτοποιήσετε και έχουν βάση τα οι-
κονομικά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο ανάδρομος Ερμής βρίσκεται στο δικό
σας ζώδιο, οπότε είστε οι πρωταγωνιστές
αυτής της περιόδου σε ό,τι αφορά την επι-
κοινωνία και τις σχέσεις σας με τους άλ-
λους. Σκέψεις που αφορούν παλιές κατα-
στάσεις είναι έντονες και πολύ πιθανόν να
μην μπορέσετε να βγάλετε ακόμη συμπε-
ράσματα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον δωδέκα-
το τομέα σας είναι μια ακόμη ένδειξη ότι δεν
επιθυμείτε ακόμη να προχωρήσετε σε νέες
καταστάσεις, αλλά θέλετε να κλείσετε παλι-
ούς λογαριασμούς.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Κάτι θα συμβεί αυτή την περίοδο και θα αλ-
λάξετε σχέδια, θα απομακρυνθείτε από κά-
ποια πρόσωπα αλλά και θα έχετε μια τάση να
ξανασκεφτείτε τα καλά και τα δύσκολα μιας
κατάστασης.
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Λίγο πριν αλλάξει η χρονιά και
συναντήσουμε το 2023, ο Ερμής γυρίζει
σε ανάδρομη πορεία και συναντά σε
σύνοδο την Αφροδίτη στο ζώδιο του

Αιγόκερου. Είναι μια καλή στιγμή για την
επικοινωνία μας, να συναντήσουμε πρόσωπα
από το παρελθόν αλλά και να ξανασκεφτούμε
τι δεν έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα
και τώρα βρίσκεται σε αναμονή. 
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Μετεκλογικά «σενάρια»
που θα τα βλέπουν
οι κάλπες και θα γελούν

A
πό το εκκλησιαστικό «άλλαι μεν
βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει»
μέχρι το λαϊκό «όταν οι άνθρωποι κάνουν

σχέδια ο Θεός γελάει» η «απόσταση» δεν είναι με-
γάλη. Η στήλη επισημαίνει και τις δύο εκδοχές, με
την ελπίδα ότι θα τη διαβάσουν όσοι αυτή την πε-
ρίοδο κάνουν (απίθανα) σχέδια και διακινούν
(φανταστικά) σενάρια για την επόμενη μέρα των
εκλογών. Και δεν αναφερόμαστε σε όσους έχουν
ρόλο, αλλά σε εκείνους που μάλλον αναζητούν λό-
γο ύπαρξης εμφανιζόμενοι ως «μεσάζοντες» και
«διακινητές».

Στο πλαίσιο αυτό, περιφέρουν «πληροφορίες»
και «αναλύσεις» για οικουμενική κυβέρνηση και
εμπλέκουν πρόσωπα κοινής αποδοχής (σύμφωνα

με τους διακινητές) για τη θέση του
πρωθυπουργού. Άλλοι θέλουν τρα-
πεζίτη, άλλοι καθηγητή, άλλοι Ευρω-
παίο αξιωματούχο, άλλοι τον Παπαν-
δρέου, άλλοι τον Βενιζέλο, άλλοι τον
Καραμανλή κοκ. Προφανώς -βάζου-
με στοίχημα για αυτό- χωρίς να
έχουν ρωτήσει κανέναν από τους
άμεσα «ενδιαφερομένους». Μάλι-
στα, ορισμένοι έφθασαν στο σημείο
να εμπλέκουν σε αυτά τα σενάρια και
τα εθνικά θέματα, μιλώντας για αντι-

παράθεση στο Αιγαίο και αναβολή των εκλογών!

Η σχετική φιλολογία είναι έντονη στους κόλ-
πους των μικρότερων κομμάτων (και στους εξωτε-
ρικούς κύκλους των δύο μεγαλύτερων) και αποτε-
λεί ένδειξη της υπαρξιακής αγωνίας που αντιμε-
τωπίζουν. Οι «μικροί» φοβούνται πως θα γίνουν
συμπλήρωμα ή ότι θα εξαφανιστούν από το δίλημ-
μα διακυβέρνησης και οι «εξωτερικοί» ότι θα βρε-
θούν οριστικά στο περιθώριο, εφόσον δεν πάνε
άσχημα τα πράγματα για τους «πρωταγωνιστές».

Αλλά τα εναλλακτικά σενάρια -με βάση τα
υπάρχοντα στοιχεία και όχι τα παιχνίδια του μυα-
λού και της φαντασίας- είναι εξαιρετικά συγκεκρι-
μένα. Το κυρίαρχο είναι ότι στις πρώτες εκλογές η
ΝΔ δεν θα είναι αυτοδύναμη και θα το επιδιώξει
στις δεύτερες, με σημαντικές πιθανότητες να το
πετύχει και να ξεκινήσει έναν ακόμη κύκλο διακυ-
βέρνησης.

«Αναφορά μειοψηφίας» (παραπέμπουμε στη
γνωστή ταινία) αποτελεί το ενδεχόμενο στην πρώ-
τη Κυριακή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να βγάλουν 151
(μαζί με κάποιο άλλο κόμμα ακόμη του ευρύτερου

χώρου) ή στη δεύτερη Κυριακή η ΝΔ να μην
πετύχει την αυτοδυναμία και να χρειαστεί κά-
ποιο συμπλήρωμα. Κόμμα ή πρόσωπα.

Απλά είναι τα πράγματα. Και για να
κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε: Κοντός
ψαλμός αλληλούια ή Κυριακή κοντή
γιορτή, αν προτιμάτε. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

«Αυτά είναι πρωτοφανή και έχουν να εμφανιστούν,
όπως προαναφέρθηκε, τουλάχιστον εκατό χρόνια.
Θεωρούμε ότι είναι το έναυσμα ουσιαστικά της
κλιματικής κρίσης»! Οι δηλώσεις ανήκουν στον
καθηγητή Γεωλογίας Ευθύμιο Λέκκα. Μερικές πα-
ρατηρήσεις με την άδειά σας, κύριε καθηγητά.

Πρώτον, πώς τα φαινόμενα στις ΗΠΑ είναι «πρωτο-
φανή» όταν έχουν να εμφανιστούν μόλις 100 χρό-
νια; Δεύτερον, γιατί αποτελεί «έναυσμα της κλιμα-
τικής κρίσης» ένα φαινόμενο που είχε εκδηλωθεί
και πριν από 100 χρόνια, όταν δεν υπήρχε σχεδόν
κανένας από τους παράγοντες που θεωρείται ότι

συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Και, τρίτον, σε ό,τι αφορά την πρόβλεψή σας ότι
«τώρα που θα έπρεπε να υπάρχει χειμώνας υπάρ-
χει σχεδόν καλοκαιρία και αυτό θα το δούμε να
εξελίσσεται στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα με αντίθετα φαινόμενα», εν-
νοείτε ότι θα έχουμε και εδώ κύμα
κακοκαιρίας όπως στις ΗΠΑ (έτσι
μεταφράστηκε από πολλούς δημο-
σιογράφους) ή απλώς ότι κάποια
στιγμή θα έχουμε και στην περιοχή
της Μεσογείου χειμώνα; 

� Αλλάζει εκλογική στρατηγική ο Αλέξης Τσίπρας.
Στην Κουμουνδούρου ανέλυσαν τις δημοσκοπήσεις

και αποφάσισαν να προτάξουν το δίπτυχο οικονομία -
καθημερινότητα (δηλαδή, ακρίβεια στο σουπερμάρκετ,
λογαριασμοί ενέργειας, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης
και ασφάλεια) έναντι των υποκλοπών και γενικά της πο-
λιτικής θεωρίας για θεσμούς και προοδευτική διακυ-
βέρνηση. Σοφόν το σαφές, λέει ο λαός, και όποιος θέλει
την ψήφο του καλό είναι να τον «ακούει».

••••••••••••

� «Θα πέσει σε τοίχο», απαντούν στελέχη του οικο-
νομικού επιτελείου. «Έχουμε δώσει περισσότερα

από 50 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας και της ακρίβειας», εξηγεί στη στήλη συ-
νεργάτης του Χρήστου Σταϊκούρα. «Και ο τουρισμός
χτύπησε επιδόσεις-ρεκόρ, έρχονται επενδύσεις, τα σύ-
νορα στον Έβρο φυλάσσονται αποτελεσματικά και η εγ-
κληματικότητα έχει πέσει», προσθέτει στέλεχος του
επικοινωνιακού επιτελείου του πρωθυπουργού. 

� «Βλέπω ένα τασάκι με αποτσίγαρα στη φωτο-
γραφία (μπροστά δεξιά) από συνάντηση στο

υπουργείο με τη ΔΑΚΕ. Θα ξεκινήσει έρευνα; #μπι-
σμπικης» έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα -ταγκάροντας
τον υπουργό Υγείας- ο γνωστός δημοσιογράφος Κώ-
στας Βαξεβάνης. Το... λαβράκι όμως δεν τρώγεται αν
δεν είναι φρέσκο. «Για να σε βοηθήσω, η φωτό που λες
ότι είναι από το υπουργείο είναι με τη ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ
από τις 20.06.19 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ πριν ψηφί-
σουμε τον αντικαπνιστικό και πριν γίνω βουλευτής»,
του απάντησε ο Θάνος Πλεύρης. 

••••••••••••

� Και μια απορία (κλασικά): Εφόσον το ΠΑΣΟΚ θεω-
ρεί λάθος τους συμβιβασμούς ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για την

ψήφο των αποδήμων, γιατί δεν συναινεί στην αλλαγή
που μελετά το υπουργείο Εσωτερικών ώστε να διευκο-
λυνθούν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν. Συμ-
μετοχή δεν θέλουμε; Θέλουμε συμμετοχή ή απλώς ψά-
χνουμε τον μουντζούρη;

Καλημέρα σας, κύριε Λέκκα!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Δεν είναι 
πολύ όμορφη 
η σημαία μας;
Ειδικά όταν
την κρατούν
ακρίτες μας 
στη Ρω;


