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Κ
αλή χρονιά και καλά μυαλά για το 2023.
Αυτή είναι μια ευχή για τη νέα χρονιά
που μπήκε με το καλό και η οποία βε-
βαίως κινείται σε ρυθμούς σκληρού

ροκ και εκλογών. Εδώ που φτάσαμε, πρέπει πλέον
να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην τα
στρογγυλεύουμε και επειδή από την πλευρά της αν-
τιπολίτευσης διακινείται συνεχώς η ιστορία περί
κυβέρνησης «ειδικού σκοπού» την οποία έχει
ανάγκη ο τόπος και διάφορα τέτοια γλαφυρά… καλό
θα είναι να ξεκαθαρίζουμε τους μύθους από την
πραγματικότητα.

Τι σημαίνει κυβέρνηση «ειδικού σκοπού»; Σημαί-
νει Αλέξης Τσίπρας, Γιάνης Βαρουφάκης και Νίκος
Ανδρουλάκης, διότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι
ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται να δώσει ούτε ψήφο
ανοχής! Μένουμε, λοιπόν, με την προαναφερθείσα

τριανδρία. Με δύο αποτυχημένους πρώην συνεργά-
τες οι οποίοι παραλίγο να σύρουν τη χώρα εκτός ευ-
ρώ και Ευρώπης και έναν «άκαπνο» αρχηγό κόμμα-
τος που δεν είναι καν βουλευτής. Ο Αλέξης Τσίπρας
και ο Γιάνης Βαρουφάκης στην προηγούμενη δια-
κυβέρνηση μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και βρέθηκαν
ελλιπείς και επικίνδυνοι για τον τόπο. Ο δε Νίκος
Ανδρουλάκης όχι μόνο δεν έχει καμία εμπειρία δια-
κυβέρνησης, αλλά πρόκειται για έναν άνθρωπο που
αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του ευρωβου-
λευτή για να αναλάβει τα καθήκοντα του αρχηγού
κόμματος και προτίμησε να βάλει αντικαταστάτη για
να μη χάσει την ευρωβουλευτική αποζημίωση (μαζί
με τα επιδόματα) των 20.000 ευρώ. 

Μπορεί ένας σώφρων πολίτης να εμπιστευθεί
την τύχη της χώρας σε αυτούς τους τρεις πολιτι-
κούς άνδρες; Ποια είναι η ατζέντα τους και το πρό-

γραμμά τους για την περίφημη «προοδευτική δια-
κυβέρνηση» την οποία ευαγγελίζονται εδώ και
έναν χρόνο; Η θεωρία των παιγνίων του Βαρουφά-
κη και του Τσίπρα ή το ανέκδοτο του Ανδρουλάκη
«ψηφίστε μας και θα σας πούμε μετά τις εκλογές
ποιον θέλουμε για πρωθυπουργό». Αυτά δεν είναι
σοβαρά πράγματα. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από
σαλτιμπάγκους των πανηγυριών που καταπίνουν
σπαθιά. Τη «νύχτα των σαλτιμπάγκων» από τον
συγκεκριμένο αξιοθρήνητο θίασο τη ζήσαμε στο
δημοψήφισμα του 2015, δεν επιθυμούμε να την
ξαναζήσουμε. Δεν έχει ανάγκη ο τόπος από πολι-
τευτές που ζητούν την ψήφο μας και θα δουν μετά
τι θα κάνουν και πώς θα την αξιοποιήσουν. «Στου
κασίδη το κεφάλι όλοι κάνουν τον κουρέα», όπως
εύστοχα λέει η παροιμία. 
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Μ
ολονότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δεν έχει γνωστοποιήσει
ακόμη τις τελικές του αποφά-
σεις σχετικά με την ημερομη-

νία τού εκτός απροόπτου διπλού εκλογι-
κού ραντεβού του 2023, η εκλογική προ-
παρασκευή στο κυβερνών κόμμα κορυ-
φώνεται.

Με το επικρατέστερο σενάριο να δείχνει
προς μια Κυριακή του Απριλίου, πριν ή με-
τά το Πάσχα (16 Απριλίου), στον άξονα Μέ-
γαρο Μαξίμου - Πειραιώς έχουν στόχο να
έχουν κλείσει όλες οι προεκλογικές εκ-
κρεμότητες το αργότερο εντός του Φε-
βρουαρίου.

Ο Ιανουάριος αναμένεται βάσει καλά
πληροφορημένων πηγών ο μήνας κατά τον
οποίο θα κλείσουν -αν όχι όλες- το μεγα-
λύτερο κομμάτι των περίπου 440 «γαλά-
ζιων» υποψηφιοτήτων, πλην βεβαίως του
ψηφοδελτίου Επικρατείας, προνομία, ως
γνωστόν, του πρωθυπουργού.

Πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στις πα-
ρασκηνιακές διεργασίες επιβεβαιώνει το
ζωηρό ενδιαφέρον των υποψηφίων να
επανδρώσουν τις «γαλάζιες» λίστες και
θέλοντας να μεταδώσει το κλίμα στο εσω-
τερικό της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει
χαρακτηριστικά πως «εργαζόμαστε, ωσάν
οι εκλογές να ήταν την προσεχή Κυριακή».
Έτερος ανώτερος κομματικός αξιωματού-
χος αποκαλύπτει πως εκκρεμεί ένα τελικό
ραντεβού της τριανδρίας Γιάννη Μπρατά-
κου - Παύλου Μαρινάκη - Θανάση Νέζη
προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως»
για την κατά πάσα πιθανότητα τμηματική
ανακοίνωσή τους από τα μέσα Ιανουαρίου
και εντεύθεν. Η ίδια πηγή σημειώνει πως
βάσει είτε ηλικιακών και λοιπών κοινωνι-
κών κριτηρίων είτε γεωγραφικών κριτη-
ρίων, οι ανακοινώσεις για τις «γαλάζιες»
λίστες θα ξεκινήσουν πριν από το τρίτο
10ήμερο του Ιανουαρίου, με ένα από τα σε-
νάρια να θέλει η πρώτη «παρτίδα» των
«γαλάζιων» υποψηφίων να αφορά τους
νεοεισερχόμενους 40άρηδες.

Εξορμήσεις και περιοδείες
Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες της

«Political», είναι έως το τέλος του μήνα να
έχουν κλειδώσει οι «γαλάζιες» υποψηφιό-
τητες σε ένα ποσοστό γύρω στο 80%. Ού-
τως ή άλλως, οι «κενές» θέσεις στις γαλά-
ζιες λίστες ανά την επικράτεια δεν προ-
σεγγίζουν τις 100.

Εκ του παραλλήλου, προετοιμάζονται

έως και την τελευταία τους λεπτομέρεια οι
εξορμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
ελληνική περιφέρεια με στόχο έως τις
εκλογές να έχουν «καλυφθεί» όλες οι πρω-
τεύουσες των 13 περιφερειών της χώρας.

Εντός του Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός
θα επισκεφτεί την Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, συγκεκριμένα τις Κομοτηνή
και Αλεξανδρούπολη το διήμερο 13-14 Ια-
νουαρίου, με βάση το επιτυχημένο μοντέ-
λο της Αχαΐας (ομιλία και συνέντευξη Τύ-

που στα τοπικά MME), με τις λεπτομέρειες
της συγκεκριμένης εξόρμησης να οριστι-
κοποιούνται αυτή την εβδομάδα.

Έως τα τέλη Φεβρουαρίου προγραμμα-
τίζονται, κατά πληροφορίες, ανάλογες πε-
ριοδείες στη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη),
τη Θεσσαλία (Λάρισα), τη Στερεά Ελλάδα
(Λαμία) και την Ήπειρο (Ιωάννινα). Ταυτό-
χρονα «πυκνό» σχεδιάζεται και το πρό-
γραμμα επισκέψεων τόσο του πρωθυ-
πουργού όσο και «γαλάζιων» κλιμακίων

εντός του λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με στε-
λέχη της Πειραιώς, από τις 15 Ιανουαρίου
προγραμματίζονται ανά εβδομάδα τρεις
δράσεις εντός των ορίων της Αττικής με
τον στόχο να είναι σε μία εξ αυτών να προ-
ΐσταται του νεοδημοκρατικού κλιμακίου ο
ίδιος ο πρωθυπουργός.

Όπως είναι σαφές, από τούδε και έως τις
εκλογές λιγοστεύουν οι επισκέψεις του κ.
Μητσοτάκη στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά,
το διήμερο 19-20 Ιανουαρίου ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στο ετήσιο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Ντα-
βός στην Ελβετία, ενώ τις τελευταίες μέ-
ρες του Ιανουαρίου προγραμματίζει ένα
σημαντικό ταξίδι στην Ιαπωνία. 

Στο πολιτικό σκέλος, σε προχωρημένο στάδιο μεταδίδεται
ότι βρίσκεται η προετοιμασία και για το «γαλάζιο» πρόγραμμα
της επόμενης τετραετίας. Ήδη η συγκεκριμένη επιτροπή,
υπό τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος
Χάρη Θεοχάρη, έχει υποβάλει τις εισηγήσεις της
στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για τις ανά τομέα
προτεραιότητες όσο και για τις κύριες κατευθύν-
σεις των προγραμματικών εξαγγελιών της επόμε-
νης κυβερνητικής θητείας. Όπως είναι σε θέση να
γνωρίζει η «Political», εντός της εβδομάδας θα πραγ-
ματοποιηθεί σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του υπουργού Επι-
κρατείας Άκη Σκέρτσου και του επικεφαλής της διαμόρφωσης

του «γαλάζιου» προγράμματος Χάρη Θεοχάρη, προκειμένου
να αποκρυσταλλωθούν οι προγραμματικές προτεραιότητες και

οι συναφείς κατευθύνσεις αλλά και να προσδιοριστούν τα
χρονοδιαγράμματα.

Άλλωστε, η πρωθυπουργική εντολή είναι σαφής:
«Η εκλογική προετοιμασία συμβαδίζει υποχρεω-
τικά με την απρόσκοπτη προώθηση του κυβερνητι-
κού έργου». Business as usual, με άλλα λόγια, κα-

θώς ένα από τα βαριά χαρτιά της «γαλάζιας» προ-
εκλογικής εκστρατείας δεν είναι άλλο από τα χειρο-

πιαστά αποτελέσματα σε κάθε πεδίο και ακολούθως η
σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα πεπραγμένα της διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

«Δεν ανακόπτεται η παραγωγή του κυβερνητικού έργου»

H στρατηγική
των 60 ημερών 

και οι «γαλάζιες»  λίστες
Οι κυριότερες κυβερνητικές εκκρεμότητες πριν από την προκήρυξη

των εκλογών και οι διεργασίες για τις υποψηφιότητες

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

«Κ
αθαρό» δρόμο για την ανα-
κοίνωση της ημερομηνίας
των εκλογών φαίνεται ότι θα
έχει ο πρωθυπουργός από

τις 10 Ιανουαρίου και μετά. Η εντολή του Μάκη
Βορίδη στη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργεί-
ου Εσωτερικών είναι σαφής, έως τότε να έχει
συνταχθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα προ-
βλέπει τις μεταβολές των εδρών στις εκλογικές
περιφέρειες, όπως προκύπτουν μετά τη δημο-
σιοποίηση των στοιχείων της απογραφής.

Ο νέος εκλογικός χάρτης έρχεται να συμ-
πληρώσει το παζλ της ημερομηνίας για την
πρώτη εκλογική αναμέτρηση με το σύστημα
της απλής αναλογικής. Τα υπόλοιπα κομμάτια
αυτού του παζλ συμπληρώνουν η επίσπευση
της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά έναν
μήνα, με αρχή πλέον την 1η Απριλίου -παρά τις
διαβεβαιώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν σχε-
τίζεται με τον χρόνο των εκλογών-, η αύξηση
των συντάξεων που ήδη «τρέχει» από την 1η
Ιανουαρίου και η υλοποίηση του market pass,
η καταβολή του οποίου αρχίζει μέσα στον
Μάρτιο.

Επιστέγασμα όλων αυτών, η αποκαλυπτική
συνομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
Δημήτρη Κουτσούμπα στο Προεδρικό Μέγα-
ρο. «Μετά τον Απρίλιο όλα είναι ανοιχτά. Μια
εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, τι σημασία
έχει...», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός
απαντώντας στην ερώτηση του γγ του ΚΚΕ αν
αποφάσισε την ημερομηνία των εκλογών.

Στην εκλογική ατζέντα κυκλώνονται τρεις
ημερομηνίες: 26 Μαρτίου, 2 Απριλίου και 9
Απριλίου, που φαίνεται να κερδίζει και τις πε-
ρισσότερες πιθανότητες. «Ο πρωθυπουργός
τα έχει σταθμίσει όλα», επισημαίνουν κυβερ-
νητικά στελέχη, σημειώνοντας ότι η κάλπη θα
στηθεί «στον χρόνο που πρέπει».

Η πορεία για τη διπλή εκλογική αναμέτρηση
έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να κινηθεί
σε υψηλούς τόνους, με την πολιτική αντιπαρά-
θεση να χτυπάει «κόκκινο». Η κυβέρνηση σε
αυτή την πορεία επιδιώκει να συνεχίσει, πα-
ράλληλα με την εκλογική κινητοποίηση, το έρ-
γο που θα φέρει και πάλι σε πρώτο πλάνο για
τους πολίτες την επιλογή με βάση τα πεπραγ-
μένα των σχεδόν τεσσάρων ετών, απομακρύ-
νοντας το ενδεχόμενο της ψήφου διαμαρτυ-
ρίας και κυρίως της χαλαρής ψήφου. Διότι στο

Μέγαρο Μαξίμου είναι κοινή η εκτίμηση ότι
μπορεί από την πρώτη Κυριακή να μην προκύ-
ψει κυβέρνηση, ωστόσο στην κάλπη της απλής
αναλογικής θα μπουν οι βάσεις, τα κατάλληλα
ποσοστά δηλαδή, για την επίτευξη αυτοδυνα-
μίας, που είναι ο κεντρικός στόχος στη δεύτε-
ρη αναμέτρηση. Όπως λένε έμπειροι πολιτικοί
αναλυτές, το σίγουρο είναι ότι η πρώτη κάλπη
βγάζει κυβερνήτη και η δεύτερη κυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πολλές
φορές στο παρελθόν ότι δεν συζητούμε για την
πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή αλλά για την
«εθνική κάλπη», επισήμανση που αναμένεται
να επαναληφθεί το επόμενο διάστημα προκει-

μένου να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν οι
διαρροές στις πρώτες εκλογές και οι ψηφοφό-
ροι να προσέλθουν σαν να επρόκειτο να μην
υπάρχει άλλη εκλογική αναμέτρηση. Όσο πιο
κοντά βρεθεί η κυβέρνηση στην πρώτη αναμέ-
τρηση στο ποσοστό του 37,5%-38,5% -ποσοστό
που φαίνεται να δίνει αυτοδυναμία στη δεύτε-
ρη κάλπη- τόσο πιο εφικτό, όπως σημειώνουν
κυβερνητικά στελέχη, θα είναι να επιτευχθεί η
αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές, όπου
αναμένεται η πόλωση να χτυπήσει «κόκκινο»,
περιορίζοντας τα ποσοστά των υπόλοιπων
κομμάτων.

Για τον λόγο αυτόν τα διλήμματα αναμένεται

να γίνουν πολύ ξεκάθαρα όσο πλησιάζουμε
στην ανακοίνωση της ημερομηνίας που οι
πρώτες κάλπες θα στηθούν. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, όπως έχει ήδη γράψει η «Political»,
δίνει καθαρά το περίγραμμα της στρατηγικής
του: στις επερχόμενες κάλπες δεν υπάρχει
χώρος για εφησυχασμό, η εκλογική αναμέ-
τρηση είναι μία, η απλή αναλογική είναι κατα-
στροφική και πρέπει να διασφαλιστούν οι συν-
θήκες ώστε από τις δεύτερες εκλογές να προ-
κύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ικανή να εγ-
γυηθεί τη σταθερότητα και την προοπτική της
χώρας, με τους λιγότερο δυνατούς κλυδωνι-
σμούς, κυρίως για την οικονομία.

Στο φουλ δουλεύουν πλέον και οι κομματι-
κές μηχανές, καθώς στόχος της Πειραιώς εί-
ναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να βρίσκεται σε θέ-
σει να δώσει στη δημοσιότητα τη σύνθεση των
περισσότερων ψηφοδελτίων. 

Το μεγάλο στοίχημα μεταξύ των τριών κομμάτων είναι η ση-
μασία που δίνουν στην 1η και την 2η Κυριακή. Από τα μέχρι
στιγμής δεδομένα ο μόνος που δεν καίγεται για την πρώτη κάλ-
πη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος
Ανδρουλάκης ποντάρουν για διαφορετικούς λόγους στην πρώ-
τη διαδικασία. Όλα για την πρώτη κάλπη και με σχέδιο αυτοδυ-
ναμίας, είναι το σύνθημα της Πειραιώς. Σαφέστατα στη ΝΔ επι-
θυμούν για τον πρώτο γύρο ένα ποσοστό-ελατήριο περίπου στο
34% προκειμένου να πιάσουν πάνω από 37,5% στη δεύτερη
εκλογική αναμέτρηση. Από την άλλη μεριά στον ΣΥΡΙΖΑ επιθυ-
μούν διακαώς να βάλουν φρένο στη ΝΔ στο 31% για να μην επι-
τευχθεί σε καμία από τις δύο διαδικασίες η αυτοδυναμία. Η
Κουμουνδούρου θέλει να διαμορφώσει όρους μέγιστης συ-

σπείρωσης στο δικό της κοινό αλλά και συνθήκες πίεσης στο
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ανάγκη της... προοδευτικής διακυβέρ-
νησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει σταθερό, μπετοναρισμένο ποσοστό από
την πρώτη κάλπη αλλά και ένα δυνατό χαρτί μεταβολής του συ-
σχετισμού για τη δεύτερη κάλπη προκειμένου να είναι πολύ
πιο μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί που τα πράγματα
είναι ακόμη πιο δύσκολα είναι στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο φό-
βος του ΠΑΣΟΚ είναι να πέσει στο... κενό των δύο καλπών. Με
ένα μικρό ποσοστό στην πρώτη να λεηλατηθεί από την αντιδε-
ξιά πλεύση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ θα δώσουν μάχη για τον
σχηματισμό οποιασδήποτε κυβέρνησης από την πρώτη Κυρια-
κή για να μη χάσουν το διψήφιο ποσοστό τους στη δεύτερη και
μετατραπούν σε ουρά είτε της ΝΔ είτε του ΣΥΡΙΖΑ.

H μάχη του πρώτου και του δεύτερου γύρου

Η πρώτη κάλπη βγάζει
κυβερνήτη και...
η δεύτερη κυβέρνηση

Καθαρός δρόμος και καθαρή εντολή - «Όλα για τις πρώτες εκλογές»,
το σύνθημα συσπείρωσης που στέλνει η ΝΔ



TΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

Ε
ξελίξεις στις εκλογικές λίστες του
ΣΥΡΙΖΑ φέρνει η επιστροφή του
προέδρου του κόμματος από την
επίσκεψή του στη Βραζιλία για

την ορκωμοσία του προέδρου Λούλα, στην
οποία ο Αλέξης Τσίπρας παραβρέθηκε στην
πρώτη σειρά των επισήμων ως πρώην αρ-
χηγός κράτους.

Στην τελική ευθεία για τις κάλπες η Κου-
μουνδούρου είχε μπει προτού ακόμη τελει-
ώσει το 2022, έστω και αν οι συνεδριάσεις
της Πολιτικής Γραμματείας και έπειτα της
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που
αναμένονταν για να οριστικοποιήσουν τα
ψηφοδέλτια, αναβλήθηκαν για το νέο έτος.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για τυπική
σε μεγάλο βαθμό εσωκομματική διαδικα-
σία του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ιδιαίτερη ουσία, και
αυτό καταγράφηκε αρκετά γλαφυρά στην
περίπτωση της επιλογής της νέας εκπρο-
σώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπης Τσαπανί-
δου, όπου τα μέλη εξεπλάγησαν θετικά ή
αρνητικά και ξέσπασαν γκρίνιες από την
εσωκομματική αντιπολίτευση.

Αυτό σημαίνει ότι ουδεμία σχετική συζή-
τηση υπήρξε σε κάποιο -μαζικό- κομματικό
όργανο. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας με τη
βοήθεια ενός στενού πυρήνα στελεχών
έκανε την επιλογή του και έπειτα την ανα-

κοίνωσε, μέσα μάλιστα από το προσωπικό
του προφίλ -και όχι κάποιο κομματικό- στα
social media.

Η ίδια… διαδικασία πάνω κάτω ακολου-
θήθηκε και στις περιπτώσεις της ένταξης
των εκ Βαρουφάκη προερχομένων βουλευ-
τών Αγγελικής Αδαμοπούλου και Φωτεινής
Μπακαδήμα, έστω και αν σε αυτή την περί-
πτωση η εσωκομματική αντιπολίτευση δεν
είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι συγ-
κεκριμένες κινήσεις εξυπηρετούν τη δική
τους πολιτική ατζέντα.

Με το νέο έτος πάντως και λίγο μετά τα
Φώτα αναμένεται η συνεδρίαση της Πολιτι-
κής Γραμματείας και στη συνέχεια εκείνη της
Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ο Αλέξης
Τσίπρας θα δώσει το σήμα για την εκλογική
επαγρύπνηση του συνόλου του κόμματός
του, ανοίγοντας με ομιλία του τις εργασίες.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα 
για τα ψηφοδέλτια

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν δεν
επιβεβαιώνουν ότι η νέα εκπρόσωπος Τύ-
που θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας του κόμματος. Αν δεν είναι εκεί όμως,
δεν θα είναι πουθενά, καθώς οι εμφανίσεις
των υποψήφιων βουλευτών στις περιφέρει-
ες έχουν όριο βάσει του εκλογικού νόμου.
Το μόνο που μένει να μάθουμε σχετικά είναι
αν η Πόπη Τσαπανίδου θα βρίσκεται σε

εκλόγιμη θέση (το προφανές) ή όχι.
Μία θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας

του κόμματος φέρεται να είναι «κλειδωμέ-
νη» και για τον άλλοτε υπουργό Άμυνας και
επίτιμο αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ευάγγελο Αποστο-
λάκη, ο οποίος είχε πάντως «ακουστεί» και
για το ψηφοδέλτιο του Ρεθύμνου. Κάτι τέ-
τοιο δύσκολα θα συμβεί, καθώς μια υποψη-
φιότητά του εκεί θα μπορούσε να αφήσει
εκτός Βουλής τον πρώην υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος προς το παρόν παί-
ζει χωρίς αντίπαλο στην περιοχή.

Αποστολάκης και Τσαπανίδου πιθανότατα
παίρνουν τις θέσεις που είχαν στις εκλογές
του 2019 οι Βασίλης Βασιλικός και Αλέκος
Φλαμπουράρης, οι οποίοι δεν θα είναι υπο-
ψήφιοι.

Στην Α’ Αθήνας θα είναι υποψήφιος ο
προκάτοχος της Πόπης Τσαπανίδου στο
γραφείο Τύπου του κόμματος Νάσος Ηλιό-
πουλος. Αντίθετα, αν και εξελέγη εκεί με το
ΜέΡΑ25, η Αγγελική Αδαμοπούλου, βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, δεν φαίνεται πως
θα είναι υποψήφια στη συγκεκριμένη περι-
φέρεια.

Υποψήφια αλλά άγνωστο ακόμη σε ποια
περιφέρεια θα είναι και η επίσης προερχό-
μενη από το ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα,
η οποία το 2019 εξελέγη στη Β’ Πειραιά,
όπου όμως υπάρχει πληθώρα στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ.

Προβλήματα σε
δύο βουλευτές
με τις νέες
μονοεδρικές 

Προβλήματα σε δύο εν ενερ-
γεία βουλευτές δημιούργησαν
τα αποτελέσματα της απογρα-
φής. Και αυτό καθώς έκαναν
μονοεδρικές δύο περιφέρειες
στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και
δεύτερος, έβγαζε βουλευτή.
Πρόκειται για τη Θεσπρωτία,
στην οποία εκλεγόταν ο Μά-
ριος Κάτσης, τομεάρχης Ψη-
φιακής Πολιτικής του κόμμα-
τος, και την Καστοριά, απ’ όπου
βγήκε βουλευτής η πρώην
υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων στην κυ-
βέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει τις δύο
περιφέρειες με 10 και... 27
μονάδες διαφορά από τη Νέα
Δημοκρατία αντίστοιχα, κάτι
που σημαίνει πως οποιαδήπο-
τε ανατροπή μοιάζει από δύ-
σκολη έως ανέφικτη και η μο-
ναδική έδρα καθεμιάς από τις
δύο περιφέρειες θα «βαφτεί»
δίχως αμφιβολία «γαλάζια». 

Αυτό με τη σειρά του σημαί-
νει πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει
να χάσει τους δύο -δραστήρι-
ους είναι η αλήθεια- βουλευ-
τές του, θα πρέπει να τους με-
τακινήσει σε άλλο ψηφοδέλ-
τιο, αν και κάτι τέτοιο δεν μοι-
άζει πιθανό, καθώς μια τέτοια
κίνηση θα έστελνε μήνυμα
«παραίτησης» στις συγκεκρι-
μένες περιφέρειες.

Ο Λούλα, οι λίστες και
οι χαμένοι της απογραφής

Ο Τσίπρας στην Κεντρική Επιτροπή θα δώσει το σήμα για
επαγρύπνηση - Ποια ονόματα ακούγονται για το Επικρατείας

ΣΥΡΙΖΑ

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com



Α
ντίστροφη μέτρηση έχει αρχί-
σει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ
για τη συνεδρίαση της Κεντρι-
κής Επιτροπής πιθανότατα στις

15 ή στις 22 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι
βουλευτές του κόμματος. 

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι
έτσι θα υπάρξει μια ουσιαστική επανεκκί-
νηση που θα διώξει την απειλή της εσω-
στρέφειας και τις εσωκομματικές γκρί-
νιες. Ήδη στο μικροσκόπιο του κόμματος
έχουν μπει οι ανακατατάξεις που προκα-
λούν στην κατανομή των εδρών τα αποτε-
λέσματα της απογραφής και με δεδομένο
ότι το αργότερο μέχρι τις 10 Ιανουαρίου θα
έχει εκδοθεί και το σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα, γίνονται οι τελευταίες διορθώ-
σεις στις λίστες. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που κατα-
γράφονται από την απογραφή, με νόμιμο
πληθυσμό στη χώρα 9.716.889 δημότες,
από μία έδρα κερδίζουν η Α’ Θεσσαλονί-
κης (568.576), η Αχαΐα (296.574) και ο
Δυτικός (405.623) και ο Βόρειος Τομέας
(557.407) της Αθήνας. Από δύο έδρες
κερδίζουν ο Νότιος Τομέας της Αθήνας
(636.474) και η Ανατολική Αττική
(403.714). Από μία έδρα χάνουν η Α’ Πει-
ραιά (182.667), η Άρτα (79.776), η Μα-
γνησία (181.879), η Κοζάνη (149.733), οι
Σέρρες (182.226), η Φθιώτιδα (151.036),
η Θεσπρωτία (47.947) και η Καστοριά
(48.464). Οι δυο τελευταίες περιφέρειες
μετατρέπονται σε μονοεδρικές που γί-
νονται πλέον εννέα μαζί με τα Γρεβενά,
τη Φωκίδα, την Ευρυτανία, την Κεφαλο-
νιά, τη Λευκάδα, τη Σάμο και τη Ζάκυνθο.

Με την έως τώρα μελέτη των δεδομέ-
νων η μεγάλη «ζημιά», όπως είχε εγκαί-
ρως αποκαλύψει η «Political», έχει εν-
τοπιστεί στην Άρτα, που γίνεται πλέον
διεδρική και το ΠΑΣΟΚ όπως είναι σή-
μερα ο εκλογικός χάρτης «χάνει» την

έδρα που είχε κερδηθεί το 2019 από τον
Χρήστο Γκόγκα. Από την άλλη πλευρά,
βαθιά ανάσα παίρνουν στην Αρκαδία
όπου εκλέγεται ο Οδυσσέας Κωνσταντι-

νόπουλος, εις εκ των στρατηγών του Νί-
κου Ανδρουλάκη. Στο σημείο αυτό, πάν-
τως, του αναλογούν τα εύσημα, καθώς ο
Αρκάς πολιτικός όλο το προηγούμενο

διάστημα εμφανιζόταν σίγουρος ότι δεν
θα γίνουν αλλαγές. Θετικά είναι τα μηνύ-
ματα και από τις άλλες τριεδρικές περι-
φέρειες, καθώς τα νέα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ δεν δείχνουν διαφοροποιήσεις.

Στο Λεκανοπέδιο, η μεγαλύτερη αλλαγή
θα συμβεί στην Ανατολική Αττική, που το
2019 η έδρα είχε χαθεί την τελευταία στιγ-
μή και τώρα θα έχει επιπλέον δύο έδρες.
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Με τον τρόπο που διαμορφώνεται ο εκλογικός χάρτης,
για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί μονόδρομο η πολιτική ίσων
αποστάσεων από ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και η χάραξη ευδιάκρι-
των διαχωριστικών γραμμών, ειδικά από τα αριστερά
του, που μαζί με τους αναποφάσιστους αποτελούν τις
κύριες δεξαμενές άντλησης ψηφοφόρων. 
Δεδομένο επίσης θα πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι
μέχρι και τον πρώτο γύρο των εκλογών θα συνεχιστεί το

ίδιο σκηνικό αφενός με τη μη αποκάλυψη προθέσεων
αναφορικά με το ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών,
αφετέρου με ένα συνεχές «θόλωμα» της εικόνας.  Σε
κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι να καταγράψουν ένα
ισχυρό εκλογικό ποσοστό που θα ενδυναμώσει τη δια-
πραγματευτική τους ισχύ. Για να συμβεί όμως αυτό, θα
πρέπει να βρουν τις σωστές άμυνες απέναντι στην επι-
θετική τακτική της ΝΔ και του «ύπουλου» πολιτικού

«φλερτ» από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικό, πάντως, είναι το
περιεχόμενο της νέας ρητορικής που υιοθετούν τα στε-
λέχη του κόμματος όπως την εξέφρασε ο γραμματέας
Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Παναγιώτης Δουδωνής: «Η συζήτηση περί ΣΥΡΙΖΑ πρέ-
πει να τελειώνει, διότι εκπορεύεται από τη Νέα Δημο-
κρατία, που είναι ο χορηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα, ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο χορηγός της ΝΔ». 

Το «ύπουλο φλερτ» του ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική ίσων αποστάσεων

«Ζημιές» και… καραμπόλες
στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

Στο μικροσκόπιο της Χαριλάου Τρικούπη η κατάρτισή τους μετά 
τις ανακατατάξεις στην κατανομή των εδρών από την απογραφή

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος λίγη ώρα μετά την αλλαγή του
χρόνου που έκανε στη ΓΑΔΑ επισκέφτηκε
ένα από τα πιο απαιτητικά αστυνομικά τμήμα-
τα της Αθήνας. Συγκεκριμένα, ο υπουργός
βρέθηκε στο ΑΤ Ομονοίας και ευχήθηκε
στους αστυνομικούς που ήταν στη βάρδια
«καλή χρονιά με υγεία και ασφάλεια».
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«Ψήνεται» επίσκεψη
Kυριάκου στη Γαύδο 
Όπως μαθαίνω, «ψήνεται» ταξίδι Μητσο-
τάκη στη Γαύδο για την εορτή των Φώτων.
Βεβαίως, η επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στο νοτιότερο ελληνικό και ταυτό-
χρονα ευρωπαϊκό άκρο έχει ιδιαίτερη
σημασία, αν αναλογιστεί κανείς και την
κρισιμότητα των στιγμών λόγω της επιθε-
τικότητας των Τούρκων και των απειλών
που εκτοξεύουν με αφορμή τα 12 ναυτικά
μίλια νοτίως της Κρήτης… Λέτε να κάνει
καμιά ανακοίνωση από εκεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης; Ίδωμεν…

Της χάλασε τη μέρα ένα
ελληνικό «καλημέρα» 
Σε δύσκολη θέση έφερε άθελά του την
Ιταλίδα πρωθυπουργό ένας Έλληνας δη-
μοσιογράφος, ο οποίος τη χαιρέτησε στα
ελληνικά λέγοντάς της «καλημέρα». Για
κακή του τύχη, δεν γνώριζε το παρωνύμιο
«Calimera» που είχε η Τζόρτζια
Μελόνι όσο ήταν στη νεολαία νεοφασιστι-
κού κόμματος Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα
(Movimento Sociale Italiano - MSI).
Η γκάφα του συμπατριώτη μας έγινε στη
διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας συ-
νέντευξης ενόψει του τέλους του 2022 την
περασμένη Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου και,
όπως έγραψε η «La Repubblica», η Μελό-
νι προσπάθησε και μάλλον τα κατάφερε
σε μεγάλο βαθμό «να κρατήσει στο περι-
θώριο την “Calimera”», απαντώντας σε
όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων
δίχως να χάσει την ψυχραιμία της ή να
υψώσει τη φωνή της, όπως άλλες φορές
στο παρελθόν.

Πιέσεις για
διαγραφές

Μεγάλες φουρτούνες, μαθαίνω, στη
Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρόεδρος Νίκος
Ανδρουλάκης δέχεται έντονες πιέσεις
για διαγραφές στελεχών που είναι εκτός
γραμμής κόμμα-
τος. Εκτός από την
περίπτωση της
Κατερίνας Λάσπα,
η οποία καταφέρ-
θηκε εναντίον της
χριστουγεννιάτι-
κης εκδήλωσης
των Drag Queens,
είναι και άλλα στε-
λέχη που έχουν μπει στο στόχαστρο της
ηγεσίας. Μία γυναίκα ακόμη και δύο άν-
δρες, των οποίων οι δημόσιες τοποθετή-
σεις «παρακολουθούνται», έχουν εκνευ-
ρίσει τους προεδρικούς. 

Τους τη φύλαγε 
Ταφόπλακα στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ για

προοδευτική διακυβέρνηση με την ψήφο
ανοχής του ΚΚΕ έβαλε ο Δημήτρης Κου-
τσούμπας. Σε συνέντευξή του ο κ. Κου-
τσούμπας, γενικός
γραμματέας της
ΚΕ του ΚΚΕ, έκανε
λόγο για προοδευ-
τική κυβέρνηση
«μούφα» και «κα-
ρικατούρα», ξεκα-
θαρίζοντας ότι το
κόμμα του δεν
πρόκειται να συμ-
πράξει σε κάτι τέτοιο. «Δεν θα μας συγ-
χωρούσε ποτέ η εργατική τάξη, ο ελληνι-
κός λαός μια επιλογή συμμετοχής ή ανο-
χής σε μια τέτοια προοδευτική κυβέρνη-
ση μούφα. Στην πολιτική και γενικά στη
ζωή δεν ισχύει “είμαι ό,τι δηλώνω”», είπε
ο γραμματέας του ΚΚΕ. Και ένα δάκρυ
κύλησε στην Κουμουνδούρου! 

«Ποδαρικό» στο ΑΤ
Ομονοίας έκανε
ο Θεοδωρικάκος

Σ
υνεχίζεται η διαρροή υποψή-
φιων βουλευτών από τα υπό
διαμόρφωση ψηφοδέλτια του
ΠΑΣΟΚ. Αυτήν τη φορά η

αποχώρηση ήρθε από τη Δυτική Αττική,
με τον Κώστα Προβατόπουλο να ανα-
κοινώνει διά επιστολής την αποχώρησή
του από τα ψηφοδέλτια της παράταξης.
«Είναι γεγονός ότι παρήλθε πολύς χρό-
νος από την κατάθεση της δήλωσης
υποψηφιότητας μέχρι σήμερα που με
ένα απρόσωπο email ζητήσατε επιβε-
βαίωση ενδιαφέροντος. Στο διάστημα
αυτό, παρ’ όλες τις προσπάθειές μου να
έρθουμε σε επικοινωνία τόσο με εσάς
όσο και με τον γραμματέα, αυτές απέ-
βησαν άκαρπες», ανέφερε ο κ. Προβα-
τόπουλος στην επιστολή του προς τα
αρμόδια όργανα του κόμματος και εκ-
φράζοντας περαιτέρω τη δυσφορία του
πρόσθεσε: «Χάθηκε πολύς προεκλογι-
κός χρόνος, χρόνος που θα μπορούσε
να λειτουργήσει προσθετικά των συνο-
λικών προσπαθειών του κόμματος,

προσπάθειες που ωστόσο είναι παν φη-
μολογούμενο ότι και άργησαν να εκδη-
λωθούν (πχ, στελέχωση επιτροπών) και
ήταν λίγες και χλιαρές (πχ, αντιπολίτευ-
ση μακράν υπολειπόμενη των προ-
ηγουμένων ετών), με αποτέλεσμα να
μην εκμεταλλευτούμε το momentum
και να χαθεί ένας αρκετά υπολογίσιμος
αριθμός μονάδων στις δημοσκοπικές
αποτυπώσεις. Επιπλέον των όσων προ-
ανέφερα θεωρώντας, δικαίως νομίζω,
ότι δεν είμαι εντός των επιλογών, ανέ-
λαβα συγκεκριμένες επαγγελματικές
υποχρεώσεις, οι οποίες μου αποσπούν
ικανό χρόνο, η δε φύση αυτών έχει με-
γάλη βαρύτητα. Ελπίζω να κατανοείτε
τους λόγους της απόσυρσης».

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις
από ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

ΑΞΙΖΕΙ…
Αυτές τις άγιες μέρες δίνουν
και παίρνουν τα γεύματα και
οι παρουσιάσεις βιβλίων
στις οποίες συναντώνται πο-
λιτικοί από παλαιά μετερίζια.
Την ερχόμενη Τετάρτη θα
βρεθούν μαζί έπειτα από πά-
ρα πολλά χρόνια η πρώην
επίτροπος Άννα Διαμαντο-
πούλου, ο πρώην υπουργός
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
και το «δεξί χέρι» της αεί-
μνηστης Φώφης Γεννηματά
Μανόλης Όθωνας, καθώς
και ο Γιώργος Καμίνης… 



Η
νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
Πόπη Τσαπανίδου προσβλήθηκε,
σύμφωνα με πληροφορίες, από πνευ-
μονία και την παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η κατά-
σταση της δημοσιογράφου δεν προκαλεί καμία
απολύτως ανησυχία και οι ίδιες πηγές τονίζουν
ότι παρέμεινε στο νοσοκομείο περισσότερο για
προληπτικούς λόγους και τις επόμενες μέρες θα
επιστρέψει στα νέα της καθήκοντα.

Μιλά σε τρίτο πρόσωπο
για τον εαυτό του

Αντίθετα από την Πόπη Τσαπανίδου, ο Αλέξης
Τσίπρας έκανε Πρωτοχρονιά στη Βραζιλία, όπου
ήταν προσκεκλημένος στην ορκωμοσία του νέου
προέδρου Λούλα. Ο Λούλα έχει ξαναϋπάρξει πρό-
εδρος της χώρας, ανετράπη, συνελήφθη και φυλα-
κίστηκε, όμως κατάφερε να επανακάμψει και να
γίνει και πάλι πρόεδρος. Τι να κάνει… ταυτίστηκε
και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στον απολογισμό
του για το ταξίδι και τη συνάντηση με τον Λούλα
ήταν σαν να μιλούσε για τον εαυτό του αλλά σε…
τρίτο πρόσωπο: «Αυτή τη φορά το έργο του πιο δύ-
σκολο. Δεν θα αγωνιστεί μόνο για να καταπολεμή-
σει τις ανισότητες, τη φτώχεια και τον αναλφαβητι-
σμό, αλλά και για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία
και να ενώσει τη χώρα του. Μια χώρα διαιρεμένη
από τον διχασμό, τα fake news, το μίσος και την
ακροδεξιά προπαγάνδα των αντιπάλων του. Γιατί ο
Μπολσονάρο νικήθηκε, αλλά ο μπολσοναρισμός
είναι ακόμη εδώ, όπως χαρακτηριστικά μου είπε
στη συνάντησή μας».
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Όλα τα είχε το ΠΑΣΟΚ, η Λάσπα του έλει-
πε. Η γνωστή παρουσιάστρια, στην οποία
πρόσφατα ο Ανδρουλάκης ανέθεσε τον
ρόλο της γραμματέως Εθελοντισμού του
Κινήματος, επέκρινε την εκδήλωση με
τις drag queens που διάβασαν παραμύθια
σε παιδιά ηλικίας 3-12 ετών στη Θεσσα-
λονίκη. «Σήμερα, drag queens θα διαβά-
σουν παραμύθια σε
παιδιά νηπιαγωγεί-
ου και δημοτικού
της Θεσσαλονίκης.
Αθλιότητα. Ο καθέ-
νας ας κάνει ό,τι θέ-
λει στον εαυτό του.
Κανένας δεν έχει το
δικαίωμα με πλάγιο
τρόπο να επιβάλλει
τέτοια πρότυπα σε παιδάκια», έγραψε σε
ανάρτησή της στο Instagram την παραμο-
νή της Πρωτοχρονιάς η Κατερίνα Λάσπα.
Η αντίδρασή της προκάλεσε ιδιαίτερο
εκνευρισμό ανάμεσα σε στελέχη του
κόμματος, αφού έρχεται σε αντίθεση με
τις επίσημες θέσεις της Χαριλάου Τρι-
κούπη που τάσσεται υπέρ των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Οι διεμφυλικοί ζήτη-
σαν τη διαγραφή
της από το κόμ-
μα, ενώ και ο αρ-
μόδιος αναπλη-
ρωτής γραμμα-
τέας Ανθρωπί-
νων Δικαιωμά-
των του ΠΑΣΟΚ
την άδειασε λέ-
γοντας ότι «η
ομοφοβία και η
τρανσφοβία κα-
τ α γ γ έ λ λ ο ν τ α ι
α π ε ρ ί φ ρ α σ τ α
από το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, όχι στο όνομά
μου οι δηλώσεις της κ. Λάσπα».
Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης
υπήρξε θεσμική εκπροσώπηση από την
αναπληρώτρια γραμματέα Ισότητας του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Βάσια Μαδέση, η οποία
επίσης άδειασε τη Λάσπα, καθώς σε
ανάρτησή της μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Για το 2023, ας πούμε στα παιδιά πως τα
παιχνίδια δεν είναι μόνο ροζ και μπλε,
πως τα αυτοκινητάκια δεν είναι μόνο για
αγόρια και οι κουζίνες μόνο για κορί-
τσια. Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν με
αγάπη απέναντι σε όσες φωνές δυσκο-
λεύονται να καταλάβουν τα αυτονόητα.
Καλή και πολύχρωμη νέα χρονιά!». 

Έρχεται ο Μοράλες για
να... πουσάρει τον Αλέξη

Ο Πελέ «καπέλωσε»
την ορκωμοσία Λούλα

Άδειασε τη Λάσπα
το ΠΑΣΟΚ

Τη μάτιασαν 
τη γυναίκα
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Μεγάλο σαράκι αποδεικνύεται για τον Αλέξη
Τσίπρα η υπόθεση της Κεντροαριστεράς. Με
την παρουσία του στην ορκωμοσία του Λούλα
επιχείρησε με μια σειρά από φωτογραφικά
ντοκουμέντα με ηγέτες της Αριστεράς από τη
Λατινική Αμερική να στείλει μήνυμα στην Ελ-
λάδα. Το κορυφαίο όμως παραπολιτικό ήταν τα
όσα φέρεται να του είπε ο πρώην ηγέτης της
Βολιβίας. Είναι τέτοια η αγάπη και η εκτίμηση
που του τρέφει ο Έβο Μοράλες που φέρεται να
είπε στον Αλέξη ότι είναι διατεθειμένος να
«βάλει πλάτη» για να τον βοηθήσει στις εκλο-
γές μας! Να δω τον Μοράλες στη Βαρβάκειο
και τι στο κόσμο! Καλή η πλάκα, αλλά με τούτα
και μ’ εκείνα που γίνονται στη Χαριλάου Τρι-
κούπη ο Αλέξης είναι ικανός να «καταπιεί» το
ΠΑΣΟΚ και να πάρει τη σημαία της Κεντροαρι-
στεράς και μετά άντε πιάστε τον!

Το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα
εκείνο του Αλέξη Τσίπρα επιχείρησε να πα-
ρουσιάσει την επίσκεψη του τελευταίου στη
Βραζιλία ως κάποιο μείζονος σημασίας γεγο-
νός. Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι εντελώς
διαφορετική και αυτό καθώς η ορκωμοσία του
νέου προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα, δεν
έπαιζε πρώτο θέμα ούτε στα τηλεοπτικά δελτία
της χώρας του! Είχε, βλέπετε, την ατυχία ο
Βραζιλιάνος πρόεδρος (και μαζί του και ο Αλέ-
ξης Τσίπρας) να προηγηθούν της ορκωμοσίας
του ο θάνατος και οι εκδηλώσεις στη μνήμη
του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Πε-
λέ, που κηδεύεται αυτές τις μέρες.
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Τ
ρέμουν στην Τουρκία για τη
διαρκή ενίσχυση και ενδυνά-
μωση των Ενόπλων Δυνάμεων
της Ελλάδας, η οποία την τελευ-

ταία τριετία διαδραματίζει σημαντικό ρό-
λο στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Τα τουρκικά ΜΜΕ στάθηκαν για
ακόμη μια φορά στην αύξηση των αμυντι-
κών δυνατοτήτων της χώρας μας. Συγκε-
κριμένα, ο πολιτικός αναλυτής της «Hur-
riyet» Σεντάν Εργκίν σε ανάλυσή του επε-
σήμανε ότι η ισορροπία στο Αιγαίο αλλά-
ζει υπέρ της Ελλάδας, ενώ προσθέτει ότι
τα ελληνικά Rafale και τα F-16 Viper προ-
καλούν ανησυχία στην Τουρκία: «Η σημα-
σία αυτού του ζητήματος των F-16 πηγά-
ζει από το γεγονός ότι αφορά άμεσα την
ισορροπία δυνάμεων Τουρκίας - Ελλάδας
στο Αιγαίο. Διότι εκτός από τα πολεμικά
αεροσκάφη Rafale που άρχισε να αγορά-
ζει η Ελλάδα από τη Γαλλία, έχει ήδη ξεκι-
νήσει τον εκσυγχρονισμό των αεροπλά-
νων F-16 πριν από την Τουρκία».

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες
τηλεοπτικές εκπομπές οι Τούρκοι αναλυ-
τές μιλούν για εξοπλισμό που φέρεται να

ετοιμάζεται να αγοράσει η Ελλάδα στο
μέλλον: «Η Ελλάδα έχει μπει σε κούρσα
εξοπλισμών με την Τουρκία και το νέο
έτος θέλει να ενισχύει ακόμη περισσότε-
ρο τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Πρώτος
τους στόχος είναι η προμήθεια πυραυλι-
κών συστημάτων από το Ισραήλ. Στην
ατζέντα της Αθήνας υπάρχει η αγορά των
ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων
Spike NLOS. Η Αθήνα θέλει να ολοκλη-
ρώσει τη συμφωνία τον πρώτο μήνα του
2024. Η Αθήνα αγοράζει από τη Γαλλία τις
φρεγάτες Belharra, όπως και τα μαχητικά
Rafale. Το κόστος τους φτάνει τα 6 δισ.
δολάρια. Όπως και σε συμφωνία με τις
HΠΑ, που έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό
83 F-16 σε επίπεδο Viper. Ενώ ο πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσο-
τάκης επιχειρεί να εμποδίσει την πώληση
F-16 στην Τουρκία».

Χθες το Politico δημοσίευσε εκτενές
ρεπορτάζ για την Τουρκία και τον Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέ-
ροντας πως «προσπαθεί να γαντζωθεί
στην εξουσία σχεδιάζοντας πολέμους και
καταστολή της αντιπολίτευσης».

Διθύραμβοι για 
τη χώρα μας από 
τη «Handelsblatt»  

Αυτά και αν είναι εύσημα για την Ελλά-
δα. Με αφορμή την επίτευξη των σχετι-
κών στόχων που είχε θέσει η ΕΕ, η έγ-
κριτη γερμανική εφημερίδα «Handels-
blatt» προχωρά σε διθυράμβους για τη
χώρα μας και εξηγεί τους τρόπους με
τους οποίους η Ελλάδα σημείωσε πολυ-
σχιδή πρόοδο στον ενεργειακό τομέα. Ο
ανταποκριτής της εφημερίδας στην Αθή-
να Γκερντ Χέλερ επισημαίνει ότι η χώρα
έχει αποδεσμευτεί από το ρωσικό φυσι-
κό αέριο και σημειώνει την «έκρηξη»
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η Ελλάδα έχει ήδη αποταμιεύσει
υπερδιπλάσιο ποσό φυσικού αερίου από
το προβλεπόμενο κατά τους πρώτους
τέσσερις μήνες της κρίσης. […] Και απε-
λευθερώθηκε έτσι από την εξάρτησή της
από τη Ρωσία, μέσα σε έναν χρόνο, χάρη
στη δραστική εξοικονόμηση της κατανά-
λωσης φυσικού αερίου στρεφόμενη στο
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)»,
γράφει η γερμανική εφημερίδα.

Η «Handelsblatt» επισημαίνει εξάλ-
λου ότι «η έκρηξη της ελληνικής πράσι-
νης ηλεκτρικής ενέργειας προσελκύει
και ξένες ενεργειακές εταιρείες. Τον Ια-
νουάριο η ΔΕΗ και η γερμανική RWE Re-
newables σχημάτισαν κοινοπραξία, τη
Meton Energy AG, την οποία η RWE
ελέγχει με το 51% των μετοχών. Η ΔΕΗ
συνεισφέρει 9 ηλιακά έργα ισχύος 940
μεγαβάτ. Η τοποθεσία των φωτοβολταϊ-
κών εγκαταστάσεων είναι πρώην ορυ-
χεία εξόρυξης λιθάνθρακα στη Βόρεια
Ελλάδα».

Το σκέφτεται για πρόωρες ο Ερντογάν
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο για τη διε-
νέργεια πρόωρων εκλογών στην Τουρ-
κία, όπως τόνισε σε δηλώσεις του στους
δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του
AKP Ομέρ Τσελίκ. Συγκεκριμένα, όταν
κλήθηκε να απαντήσει πότε θα γίνουν οι
εκλογές είπε ότι «είναι προγραμματι-
σμένες για τις 18 Ιουνίου. Ωστόσο, γίνεται
αξιολόγηση λόγω προβλημάτων που
μπορεί να προκύψουν, δεδομένου ότι οι

πολίτες μας μπορεί να ταξιδεύουν. Φυσι-
κά δεν πρόκειται για αξιολόγηση που θα
οδηγούσε στην απόφαση για πρόωρες
εκλογές, αλλά για μια μικρή μετάθεση
της ημερομηνίας προς τα πίσω. Θα σας
ενημερώσω όταν υπάρξει οριστική από-
φαση». Οι πληροφορίες λέγουν ότι ο Τα-
γίπ σκέπτεται να τις κάνει ενδιαμέσως
των δικών μας εκλογών, δηλαδή στα τέλη
Απριλίου... 

Ο καφές του Κυριάκου
με τον Τασούλα

Για καφέ στο Κολωνάκι, συγκεκριμέ-
να στο «Da Capo», βρέθηκαν το πρωί της
Κυριακής Κυριάκος Μητσοτάκης και
Κώστας Τασούλας, εκμεταλλευόμενοι
μια ακόμη ηλιόλουστη μέρα. Ο πρωθυ-
πουργός και ο πρόεδρος της Βουλής
απόλαυσαν το εσπρεσάκι τους και εκτός
από τις ευχές και τα καλαμπούρια στον
καφέ έβαλαν και… μπόλικο κυβερνητι-
κό έργο, καθώς στο α’ τρίμηνο του 2023
θα τρέξουν και 30 νομοσχέδια και είχαν
να πουν πολλά.

Χαιρετούρες και
συγχαρητήρια 

Κόσμο και κοσμάκη είδε ο Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε στη Βραζιλία
για την ορκωμοσία του Βραζιλιάνου Ινά-
σιο Λούλα ντα Σίλβα στην προεδρία της
Βραζιλίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε
μια σύντομη τυπική χειραψία με τον
ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου αλλά και μια πιο θερμή με τον πρό-
εδρο της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάν-
τεζ, στον οποίο έδωσε συγχαρητήρια για
την κατάκτηση του Μουντιάλ από την
εθνική ομάδα της χώρα του. Ο τελευταί-
ος ευχήθηκε στον Αλέξη καλή τύχη στις
εκλογές. Θα του χρειαστεί… 

Οι εξοπλισμοί της Ελλάδας 
τρομοκρατούν τους Τούρκους
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Μ
όνη, απογοητευμένη, αβοή-
θητη. Η Ελληνίδα ευρωβου-
λευτής Εύα Καϊλή πέρασε
την πρώτη μέρα του 2023 μέ-

σα στο κελί της στις φυλακές Χάρεν, μα-
κριά από τα αγαπημένα της πρόσωπα, κα-
θώς η υπόθεσή της αναμένεται να εκδι-
καστεί στις 22 Ιανουαρίου.

Όλα αυτά την ώρα που αναμένονται
εξελίξεις γύρω από το Qatargate, το
σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινο-
βούλιο με χρηματισμό από το Κατάρ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευ-
ταίων ημερών, οι έρευνες για την πολύ-
κροτη υπόθεση βρίσκονται πλέον σε δεύ-
τερη φάση, με τις βελγικές Αρχές να ζη-
τούν την άρση ασυλίας για ακόμη δύο ευ-
ρωβουλευτές. 

Σύμφωνα με τη «La Repubblica», οι
Βέλγοι εισαγγελείς όπως όλα δείχνουν
διαθέτουν πλέον αρκετά ισχυρά στοιχεία
για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρω-
κοινοβούλιο με χρηματισμό από το Κα-
τάρ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο διώ-
κτης της Εύας Καϊλή, ο εισαγγελέας Μι-
σέλ Κλεζ, περνά την έρευνα για το Qatar-
gate στη «φάση 2» και πολύ σύντομα πι-
θανόν να γίνει αίτημα άρσης ασυλίας για
τους ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπελά
και Αντρέα Κοτσολίνο.

Η κόρη της
Η Εύα Καϊλή ετοιμάζει την υπερασπι-

στική της γραμμή έχοντας στο πλευρό της
τους δύο δικηγόρους της. Η πρώτη μέρα
του χρόνου τη βρήκε μέσα στο κελί της,
στο οποίο έχει μόνο μία τηλεόραση. Η
ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοι-
νώνησε με ελάχιστα άτομα μέσω του ει-
δικού τηλεφώνου που διαθέτει, το οποίο
και παρακολουθείται από τις αστυνομι-
κές Αρχές της χώρας. 

Οι ίδιες πηγές από το περιβάλλον της
τόνιζαν χθες πως έχει επίγνωση της δύ-
σκολης κατάστασης στην οποία έχει
βρεθεί, μιας και το κατηγορητήριο που
αντιμετωπίζει είναι αρκετά βαρύ. Επι-
πλέον, οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν
χθες πως η Εύα Καϊλή είναι απογοητευ-
μένη και στεναχωρημένη, καθώς δεν
έχει καταφέρει μέχρι αυτή την ώρα να
δει την κόρη της, παρά τα αλλεπάλληλα
αιτήματά της, με τις βελγικές Αρχές να
επικαλούνται έλλειψη προσωπικού στις
φυλακές όπου κρατείται.

Τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύ-
που το τελευταίο διάστημα είναι δεκά-
δες. Με τον τίτλο «Περί απληστίας και

προδομένης αγάπης» και τον υπότιτλο
«Η Εύα Καϊλή στον ρόλο της αθώας διω-
κόμενης: Πώς το Qatargate βλάπτει τις
Βρυξέλλες», η γερμανική εφημερίδα
«Süddeutsche Zeitung» δημοσίευσε
πριν από λίγες ημέρες εκτενές ρεπορτάζ
για την πολύκροτη υπόθεση που συγ-
κλόνισε την ευρωπαϊκή κοινότητα. «Οι
δικηγόροι της Εύας Καϊλή χρησιμοποι-
ούν τις σκάλες του δικαστικού μεγάρου
ως σκηνικό για να δώσουν μια νέα τροπή
στην υπόθεση διαφθοράς: μια νέα γυ-
ναίκα και μητέρα σαν κατατρεγμένη
αθώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγρα-
ψε η γερμανική εφημερίδα.

Κίνδυνος συσκότισης
Στο ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίστηκε

ακόμη: «Σύμφωνα με τους δικηγόρους
της, οι δικαστές στήριξαν την απόφασή
τους στο γεγονός ότι οι μυστικές υπηρε-
σίες του Κατάρ θα μπορούσαν να απαγά-
γουν την Εύα Καϊλή. 

Στην πραγματικότητα, όμως, η βελγική
δικαιοσύνη βλέπει τον κίνδυνο συσκότι-
σης. Η κατάσταση σε αυτό το σκάνδαλο,
που προκαλεί σοβαρή ζημιά στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, είναι πολύ συγκεχυμένη».
Πριν από λίγες ημέρες, η ιταλική «La Re-
pubblica» έγραψε πως η Ελληνίδα ευρω-
βουλευτής αποπειράθηκε να κρύψει ή να
εξαφανίσει στοιχεία μετά και τη σύλληψη
του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Τα… μπιμπερό
«Αφού συνελήφθη ο σύντροφός μου,

μπήκα στο γραφείο του. Έψαξα τα πράγ-
ματά του για να καταλάβω γιατί συνελή-
φθη», είπε. «Έτσι, τηλεφώνησα στον πα-
τέρα μου, που ήταν με το μωρό. Του ζήτη-
σα να έρθει να πάρει τη βαλίτσα… Ήταν
μια βαλίτσα για τον Παντσέρι, που κρα-
τούσε ο άνδρας μου στο σπίτι… Ήξερα
ότι ο πατέρας μου θα πήγαινε στην κόρη
μου, γιατί είχα βάλει μπιμπερό στη βαλί-
τσα που είχε πάρει», επισήμανε η «La
Repubblica» για τις πρώτες κινήσεις της
Εύας Καϊλή.

Επιπρόσθετα, η ιταλική εφημερίδα στο
δημοσίευμά της επισήμανε πως «στην
πρώτη αναφορά που δόθηκε στους ανα-
κριτές, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και
πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που κατέληξε στη φυλακή
με κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα
χρήματος στην έρευνα του Qatargate,
έπρεπε να εξηγήσει πολλά πράγματα
στους δύο δικαστικούς των Βρυξελλών
που την ανέκριναν: Ποιανού ήταν τα χρή-
ματα, γιατί βρέθηκαν στο σπίτι της, γιατί
ζήτησε από τον πατέρα της να τα κρύψει
όταν έμαθε τη σύλληψη του Φραντσέσκο
Τζόρτζι». 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Η μελαγχολική Πρωτοχρονιά της πρώην αντιπροέδρου 
του Ευρωκοινοβουλίου στη φυλακή - Ο εισαγγελέας

ετοιμάζεται να ζητήσει την άρση ασυλίας 
δύο ευρωβουλευτών για το Qatargate

Η Καϊλή μόνη
στο κελί με
μια τηλεόραση
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

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

www.kokkinosprotathlitis.eu

Μ
ε τους χειρότερους οιωνούς ξεκινά
η νέα χρονιά στα Ελληνοτουρκικά,
καθώς ο αναθεωρητισμός παραμέ-
νει σταθερή στρατηγική επιλογή

του Tαγίπ Ερντογάν, κάτι που φάνηκε και στο μή-
νυμα που έστειλε μέσω κινητού τηλεφώνου σε
Τούρκους καταδρομείς για το 2023 που ο ίδιος
έχει χαρακτηρίσει χρονιά-κλειδί για τα σχέδια
της Άγκυρας. 

«Πιστεύω ότι το 2023 θα προαναγγείλει ένα
πολύ καλύτερο μέλλον για τη χώρα και το έθνος
μας. Το 2023 να είναι καθοριστικό για να φτάσει
η χώρα μας σε μια πολύ διαφορετική θέση στον
κόσμο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας δι’
ασυρμάτου σε Τούρκους καταδρομείς. 

Ο Ταγίπ Ερντογάν φρόντισε να δηλώσει τα
αναθεωρητικά του σχέδια και με άρθρο του στην
εφημερίδα «Yeni Safak», το οποίο έχει τίτλο «Ο
αιώνας του λαού». O Eρντογάν έστειλε το μήνυ-
μα ότι «ο αιώνας της Τουρκίας» θα είναι ο αι-

ώνας της επιτυχίας, της εμπιστοσύνης, της στα-
θερότητας, της παραγωγής, της ανεξαρτησίας
και του μέλλοντος, αφήνοντας αιχμές προς πάσα
κατεύθυνση.

H ναυαρχίδα με τα drones
Στρατιωτικές πηγές δεν θεωρούν τυχαία την

επίσκεψη του Χουλουσί Ακάρ στο νεοαποκτη-
θέν ελικοπτεροφόρο «Anadolu». Όπως έχει
ανακοινώσει η Άγκυρα, το «Anadolu» θα αποτε-
λέσει σύντομα τη ναυαρχίδα του στόλου της και
θα μεταφέρει οπλισμένα drones αντί για μαχητι-

κά αεροσκάφη, που η Τουρκία ως γνωστόν δεν
έχει διαθεσιμότητα και έως τώρα δυσκολεύεται
να αποκτήσει μετά τον αποκλεισμό της από το
πρόγραμμα F-35, αλλά και το αμερικανικό τεί-
χος Mενέντεζ στο πρόγραμμα των F-16.

Το «Anadolu» θα φιλοξενεί έως και 80 drones
και θα ελέγχει μεταξύ 10 και 15 οπλισμένων ταυ-
τόχρονα, που μπορούν να ίπτανται στον αέρα για
πάνω από 24 ώρες, περιμένοντας την κατάλληλη
στιγμή για να χτυπήσουν. 

Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι οι δοκιμές
του «Anadolu» ολοκληρώθηκαν και το επόμενο

διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία. Το ερώτημα εί-
ναι πού θα το στείλει ο Ερντογάν… Στο Αιγαίο,
στη Μαύρη Θάλασσα ή στην Ανατολική Μεσό-
γειο; Σε κάθε περίπτωση, διπλωμάτες και στρα-
τιωτικοί εκτιμούν ότι η Τουρκία θα κλιμακώσει
το επόμενο διάστημα, για αυτό τα υπουργεία
Εξωτερικών και Άμυνας έχουν βάλει στο τραπέ-
ζι όλα τα σενάρια με τις πιθανές προβοκάτσιες
της Άγκυρας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε θερμό επεισόδιο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δύσκολη θέση
στην οποία βρίσκεται ο Ερντογάν στο εσωτε-
ρικό, με τους πολιτικούς αντιπάλους του να
προηγούνται δημοσκοπικά, αλλά και η στρα-
τηγική επιλογή της Άγκυρας να επιβάλει το
δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε Αιγαίο και
Μεσόγειο δημιουργούν μια πολύ επικίνδυνη
κατάσταση.

Θα βγει το «Αnadolu» στο Αιγαίο;
Ο αναθεωρητισμός, στρατηγική
επιλογή της Άγκυρας και 
το 2023 - Στο τραπέζι όλα 
τα σενάρια με τις πιθανές 
προβοκάτσιες των Τούρκων 

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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Κ
άθε χρόνο πάλι από την αρχή, πάλι τα
ίδια… Όνειρα, προγραμματισμοί, διαγ-
γέλματα, ευχές για υγεία, για μακροη-

μέρευση, για επιτυχίες, για ευτυχία, για κέρδη,
όλα κατ’ ευχήν. 

Έχουν γίνει κλασικές οι ευχές και κατά συνέ-
πεια ολίγον ή πολύ βαρετές. Πάντα όμοια λόγια
οι άνθρωποι. Φράσεις στερεότυπες, που ξεστο-
μίζονται χωρίς επίγνωση της σημασίας τους
πολλές φορές. 

Και αυτό που καταφέρνουμε εντέλει είναι ο
νέος χρόνος κάθε φορά να μας βρίσκει χειρότε-
ρους από τον προηγούμενο.

Με αυτό το άρθρο, το πρώτο για το 2023, δεν
θέλουμε να γίνουμε κομιστές απαισιοδοξίας.
Ούτε δυσοίωνες Κασσάνδρες. Το αντίθετο θέ-
λουμε να πετύχουμε. 

Να μη λείψει η ασίγαστη προσπάθεια για κάτι
διαφορετικό, για κάτι ανυψωτικό, ώστε να βρί-
σκουμε την αντοχή και την ορμή να προχωρού-
με μπροστά, χωρίς να οπισθοχωρούμε. 

Στο ξημέρωμα του 2023 ας μην περιοριστού-
με μόνο σε ευχολόγια, ελπίδες και προσδοκίες,
αν και χρειάζονται και αυτά, για να μας τονώ-
νουν, έστω και επιδερμικά και προσωρινά. Αλλά
ας πάρουμε την απόφαση ότι δεν πάει άλλο, ού-
τε με τον εαυτό μας ούτε με τους γύρω μας ούτε
με τις καταστάσεις που έχουμε διαμορφώσει,
και ας αλλάξουμε στάση ζωής. 

Βρισκόμαστε στην αρχή νέου έτους. Κανείς
μας δεν γνωρίζει πόσες στροφές θα κάνει ακό-
μη ο τροχός της ζωής του. Βέβαιο είναι τούτο
μόνο. Τα μετρημένα και ορισμένα χρόνια της

ζωής μας είναι τώρα πλέον κατά ένα περισσότε-
ρα.  Τις στιγμές που έχουμε στη διάθεσή μας,
εάν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα μας δώ-
σουν την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι και ως
άτομα και ως κοινωνία. 

Και αν γίνουμε καλύτεροι και ως άτομα και ως
κοινωνία, θα βελτιωθούν και οι καταστάσεις
που ζούμε και οι οποίες τις περισσότερες φορές
είναι σκληρές και αφόρητες. 

Ο χρόνος είναι ίδιος πάντα. Άχρονος στη
διάρκειά του. Κυλάει αδιάφορος, ανεπηρέαστος
και ανενόχλητος. Δεν έχει χρώμα και τόνο. Η δι-
κή μας ζωή τού δίνει χρώμα και τόνο. Αυτή ή τον
ομορφαίνει, του δίνει περιεχόμενο, σκοπό ου-
σία. Ή τον σκοτώνει, τον τσαλακώνει, τον μαυρί-
ζει, τον λερώνει, τον καταστρέφει. 

Τις συνθήκες της ζωής μας τις προσδιορίζου-
με εν πολλοίς εμείς. Ίσως ως μονάδες να μην
έχουμε τη δυνατότητα να αποτρέψουμε τους
πολέμους και να λύσουμε τα μεγάλα κοινωνικά
προβλήματα. Μπορούμε όμως να χαράξουμε
και να ακολουθήσουμε τον προσωπικό δρόμο
της ειρήνης και της δικαιοσύνης, που οδηγούν
στο ξέφωτο, στην αυθεντικότητα και στην υπέρ-
βαση των δυσκολιών και των αδυναμιών. 

Τις περισσότερες φορές, η αντιμετώπιση του
χρόνου από εμάς είναι σκέτη επιπολαιότητα.
Λέμε να περάσει αυτός ο χρόνος, μας έφερε τό-
σα και τόσα κακά. 

Δεν τα ’φερε ο χρόνος, εμείς τα φέραμε στον
χρόνο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, τα… βάζουμε με
αυτόν! Του ρίχνουμε πάνω όλες τις ευθύνες! Για
την πολιτική, για την οικονομία, για τους πολέ-

μους, για τα εγκλήματα, για τον «πάτο» που πιά-
νουμε… Για τα πάντα ο χρόνος φταίει… Του
φορτώνουμε τις δικές μας ευθύνες.

Και ο νέος χρόνος επανάληψη των προηγού-
μενων θα είναι, αν δεν ζούμε τη ζωή μας κου-
τσουρεμένη και αν δεν αλλάξουμε ριζικά.

Ας σκεφτούμε τώρα, στην αρχή του νέου χρό-
νου, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, αν αυτό
που βιώνουμε κοινωνικά και ηθικά μας ικανοποιεί
και μας αξίζει. Ε, όχι, η κατρακύλα ούτε μας ικανο-
ποιεί ούτε μας αξίζει. Ας αντιδράσουμε στην ηθική
κατάρρευση, στις κραυγές του πολέμου, στις καμ-
πάνες της συμφοράς, στον οδοστρωτήρα του κα-
κού, που τα ισοπεδώνει όλα και κάνει τους ανθρώ-
πους άψυχα νούμερα, στη ρουτίνα που μας καθη-
λώνει, στο άγχος που μας διαλύει. 

Το έσχατο νόημα του κόσμου το δίνει ο άν-
θρωπος. Για αυτό το κάθε δευτερόλεπτο της
ζωής μας να το αξιοποιούμε, να το κάνουμε
φτερά για να πετάξουμε προς τα ανώτερα, ξε-
περνώντας τα κατώτερα που μας κρατάνε δέ-
σμιους. 

Επιλέγουμε ως ευχή για τον καινούργιο χρόνο
όχι το συνηθισμένο, «ευτυχισμένο το νέο έτος»
ή «καλή χρονιά». Αλλά «καλό αγώνα», ανεξάρ-
τητα από εμπόδια και αντιξοότητες και μόχθους
και κόπους. Αν είναι αγωνιστική η διάθεσή μας,
θα δούμε ήλιο, που τόσο μα τόσο τον έχουμε
ανάγκη, να πλημμυρίζει την καρδιά μας.

Να είναι, λοιπόν, γεμάτος ο χρόνος και γόνι-
μος σε καλό αγώνα… Μόνο τότε θα προβάλουν
ένα παρόν και ένα μέλλον πραγματικά ηλιοφώ-
τιστο κι ελπιδοφόρο.

του
πατέρα 

Ηλία Μάκου

Να γίνουμε καλύτεροι με καλό αγώνα και όχι με ευχολόγια…

Τ
ο 2022 έφυγε και τώρα μετράμε τι μας
«πήρε» και τι μας «άφησε» προίκα. Μας
πήρε την προεκλογική περίοδο, μας άφη-

σε τις εκλογές… Μας πήρε την πανδημία, μας
άφησε τον φόβο… Μας πήρε την «ηρεμία», μας
άφησε έναν βρόμικο πόλεμο… Μας πήρε την
όποια πιθανότητα για «πολιτικό πολιτισμό», μας
άφησε μια… Πόπη!

Όμως ένα είναι βέβαιο: Μια Πόπη δεν φέρνει
την άνοιξη…

Και σαν να ζούμε σε άλλες εποχές (ΠΑΣΟΚ,
ωραία χρόνια), περιμένουμε με αγωνία τι λα-
γούς θα βγάλουν από το καπέλο οι πολιτικοί αρ-
χηγοί, για να μας εκπλήξουν, να μας «θαμπώ-
σουν» με λαμπερά ονόματα στις εκλογικές λί-
στες και να κερδίσουν την ψήφο μας, λες και
έχουμε να επιλέξουμε μπουζουκομάγαζο για να
περάσουμε ένα βράδυ πάνω στα τραπέζια!

Με άλλα λόγια, «εδώ καράβια χάνονται, βαρ-
κούλες αρμενίζουν»…

Μην παρεξηγηθώ, διότι εκτιμώ απεριόριστα

την κυρία Τσαπανίδου, ως άνθρωπο και ως
επαγγελματία, και χρησιμοποιώ το όνομά της
σχεδόν «ποιητική αδεία», όμως αναρωτιέμαι: Τι
σκεφτόταν ο κύριος Τσίπρας όταν έκανε αυτήν
την κίνηση; Πώς επέλεξε έναν άνθρωπο χαμη-
λών τόνων και ιδιαιτέρως ευγενή, ώστε να γίνει η
«φωνή» του ιδίου και του κόμματος που το έχει
τερματίσει, μιας και -κατά γενική ομολογία- πιο
χαμηλά δεν θα μπορούσε να έχει πέσει; (Αναρω-
τιέμαι γιατί δέχτηκε η κυρία Τσαπανίδου, αλλά
θέλω να πιστεύω ότι έχει τους λόγους της.)

Μαθαίνω, δε, ότι -κατά πόδας- ακολουθεί και
ο κύριος Ανδρουλάκης ψάχνοντας μερικά λαμ-
περά πρόσωπα για να αναστρέψει το κλίμα που
μέχρι στιγμής κάθε άλλο παρά θετικό είναι.

Και τελικά η αντιπολίτευση κινείται στη λογική
του «το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυν-
ση», αλλά κατά τα άλλα τα -προς πώληση- προ-
ϊόντα παραμένουν χάλια! 

Ασχέτως, λοιπόν, του τι μας «πήρε» και τι μας
«άφησε» η χρονιά που έφυγε, τα μέχρι τώρα

δείγματα γραφής αλλά και οι επιδόσεις τόσο του
ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ έχουν δείξει ότι τα
κέρδη από τη (φυσιολογική) φθορά της κυβέρ-
νησης είναι μηδαμινά και η -από μεριάς τους-
διαχείριση της καθημερινότητας αλλά και των
θεμάτων που απασχολούν τον τόπο είναι από
αδέξια έως καταστροφική… Οι εκλογές δεν
κερδίζονται με πυροτεχνήματα, σελέμπριτι «έκ-
πληξη», βρισιές, λάσπη και υπονοούμενα, λες
και παρακολουθούμε επιθεώρηση στο «Δελφι-
νάριο»!

Αντί λοιπόν να ψάχνουν «φίρμες» (τις περισ-
σότερες φορές άσχετους με το αντικείμενο),
ώστε να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους, θα
ήταν καλύτερο να ασκήσουν σωστά τα καθήκον-
τά τους, δηλαδή, σωστή αντιπολίτευση, σοβαρή
κριτική με στοιχεία και ρεαλιστικό προεκλογικό
πρόγραμμα. 

Και αφήστε τις… φίρμες για το «Διογένης
Palace» και τα πυροτεχνήματα για την Πρωτο-
χρονιά!

Μια «Πόπη» δεν φέρνει την άνοιξη!

του
Ίωνα
Παπαδάκη

Δημοσιογράφος
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Από τη στήλη... καλή και νικηφόρα νέα χρονιά.
Και όπως λέει και το πρώτο tip της νέας χρονιάς,
ο πολιτικός πρέπει να είναι πρώτα ρεαλιστής και
μετά αισιόδοξος. Δεν αρκεί ένας υποψήφιος πο-
λιτικός να επικαλείται ότι αφουγκράζεται τις
κοινωνικές ανησυχίες και να προσπαθεί να εμ-
πνεύσει ξανά τον κόσμο με την ελπίδα που έρχε-
ται και ποτέ δεν φτάνει. Οι πολίτες έχουν γίνει
αρκετά δύσπιστοι και δύσκολα πείθονται από τις
λεγόμενες υποτιθέμενες μετρήσιμες και ρεαλι-
στικές προτάσεις του. Το μυστικό είναι να κερδί-
σετε την εμπιστοσύνη τους για τις αρχές, τις
αξίες, το πολιτικό σας στίγμα και το λεγόμενο
«ενεργειακό» προφίλ σας. Έτσι θα τους κερδί-
σετε. Πείτε τους τι ακριβώς θα πρέπει να περι-
μένουν από εσάς, αν σας τιμήσουν με την ψήφο
τους. Μιλήστε για τα οφέλη των πολιτών και όχι
για τα δικά σας «κατορθώματα» και πολιτικές
σας δεξιότητες. Ακολουθήστε, αν είναι εφικτό,
τους κομματικούς χώρους που δεν εκφράζουν
«πατερναλιστική διάθεση» και επιδιώκουν διε-
ρεύνηση συνεργασιών. Οι επικείμενες εκλογές
θα χαρακτηριστούν και ως εκλογές της αποχής
λόγω της μεγάλης απροθυμίας των πολιτών να
πάνε στις κάλπες. Δώστε το δικό σας πολιτικό
στίγμα έχοντας στα χέρια σας έναν πολύτιμο
σύμμαχο, τον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας

«Ευ Πολιτεύεσθαι» με 333+1 tips, έξυπνες φρά-
σεις, πολιτικές ατάκες που «γράφουν» και γί-
νονται viral. 

1. Στην πολιτική πρέπει να είσαι πρώτα ρεαλι-
στής και μετά αισιόδοξος!

2. Οι πολιτικοί ξεχνούν ότι οι οικονομικές κρί-
σεις είναι τις περισσότερες φορές απόρροια και
δικών τους πολιτικών κρίσεων. 

3. Είναι γνωστό ότι όταν ένα πρόβατο φύγει
από το μαντρί, το τρώει ο λύκος. Αυτό που δεν εί-
ναι γνωστό είναι ότι όταν γυρίσει στο μαντρί,
μπορεί να είναι λύκος μεταμφιεσμένος σε πρό-
βατο. Για αυτό προσοχή στα πηγαινέλα των προ-
βάτων. 

4. Τα πολιτικά μας κόμματα θα πρέπει να προ-
σέξουν τα συνθήματά τους, μην τρομάξουμε τον
«κυρ Παντελή»!

5. Ένα σημαντικό μέρος των πολιτών θεωρεί
τις μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό κάποι-
ων πολιτικών προσώπων ότι είναι «φίμωτρα»!

6. Τα ακραία πολιτικά συνθήματα δεν προκα-
λούν κοινωνικές εκρήξεις από μόνα τους ακόμη
και αν έχουν υπάρξει ως ταπετσαρίες αντι-συ-
στηματικού χώρου. Τα προβλήματα που φέρ-
νουν τις «ανατροπές» προϋπάρχουν. 

7. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όταν πατάς
κάλους πέφτει ξύλο! 

8. Τις νέες πολιτικές τάσεις κάποτε τις επέ-
βαλλαν τα παραδοσιακά Media. Αυτό έχει τελει-
ώσει. Σήμερα υπάρχουν τόσα δυνατά υπόγεια
ρεύματα που δεν αφήνουν τα συμβατικά Μέσα
να πάρουν κεφάλι. Η «γραμμή» δίνεται πλέον
από το Διαδίκτυο. 

9. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, το όνειρο
της αναβίωσης συνθημάτων του παρελθόντος
δεν μπορεί να «δουλέψει» στον σημερινό μας
κόσμο. 

10. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των κομμάτων
εξουσίας δεν είναι η αντιπολίτευση, είναι οι δι-
κές τους παιδικές ασθένειες που θα πρέπει να
θεραπευτούν, όπως οι εσωτερικές διαμάχες, οι
παραγοντισμοί, οι δελφίνοι και οι λεγόμενες
φράξιες. 

11. Δηλώνουν υπέρμαχοι της απλής αναλογι-
κής, αλλά κλείνουν κάθε παράθυρο συνεργα-
σίας ή το αφήνουν μισάνοιχτο υπό προϋποθέ-
σεις. Αστειότητες αρχηγών μεγάλων πολιτικών
κομμάτων.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολι-
τικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1
tips. Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρι-
νίσεις επικοινωνήστε στο grammateia@nkme-
diagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
μοναδική φορά που ακούστηκε η λέξη
«συγγνώμη» από το στόμα πολιτικού ή αυ-
τοδιοικητικού προσώπου είναι μόνο από

τον Μαυρογιαλούρο στη γνωστή ταινία «Υπάρχει
και φιλότιμο».

Πρόσφατα στο Μουντιάλ είδαμε κορυφαίους
ποδοσφαιριστές να ζητούν συγγνώμη από τους
φιλάθλους για το λάθος τους με έναν πολύ όμορφο
και ευφάνταστο τρόπο. Κρύβουν το πρόσωπό τους
με τη φανέλα. Στη λαϊκή, έχουν «τσίπα», σε αντίθε-
ση με πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς που προ-
σπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, να
μαζέψουν τα «ασυμμάζευτα», ακόμη και όταν η
δική τους η πολιτική και αυτοδιοικητική ομάδα αλ-
ληλοβρίζεται και αλληλοϋπονομεύεται.

Στην περίπτωση αυτή είναι ηλίου φαεινότερον
ότι το πολιτικό και αυτοδιοικητικό προσωπικό
«γράφει» τους πολίτες στα «παλαιότερα των υπο-
δημάτων τους» και σφυρίζει αδιάφορα ασχολού-
μενο με υψηλή πολιτική, με βαρύγδουπες δηλώ-
σεις και με εμφανή την προσωπική του έπαρση. Η
ανακολουθία λόγων και έργων τους βγάζει μάτι!

Τις περισσότερες φορές η στρατηγική της μετα-
μέλειας και της συγγνώμης δύσκολα ακολουθεί-
ται από τους υψηλόβαθμους πολιτικούς και ιδιαί-

τερα από τους τοπικούς άρχοντες! Σήμερα, με την
απαξίωση του συνόλου των πολιτικών να έχει
φτάσει στο ζενίθ, η αποχή από τις κάλπες αναμέ-
νεται να ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια και η απο-
στροφή των πολιτών σε αρχέγονες αξίες και αρ-
χές, όπως αυτή της εμπιστοσύνης, θα κοστίσει
ακριβά στην εικόνα των πολιτικών και αυτοδιοι-
κητικών στελεχών.

Στις εκλογές που θα ακολουθήσουν, εθνικές και
αυτοδιοικητικές, θα δοθούν οι δέουσες απαντή-
σεις. Και θα δούμε ποια πολιτικά και αυτοδιοικητι-
κά πρόσωπα έχουν τη δύναμη, το τσαγανό αλλά
και την εξυπνάδα να απολογηθούν για τις αστο-
χίες, τα λάθη και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις
που έδωσαν στους πολίτες στη διάρκεια των προ-
ηγούμενων προεκλογικών εκστρατειών τους.

της
Ελένης 
Μπούρα
-Σταύρου

Υποψήφια 
δήμαρχος
Μαρκοπούλου -
Μεσογαίας

Ένα άρθρο με νόημα!
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σ
ε έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό για
την Ελλάδα προχώρησε ο Χουλουσί
Ακάρ, δείχνοντας έτσι τις προθέσεις
της Τουρκίας και για τη νέα χρονιά.

«Συνεχώς κλαψουρίζει», είπε προσθέτοντας
ότι η Αθήνα κυνηγά την ένταση, σαμποτάρει τις
συναντήσεις στο ΝΑΤΟ και επιδιώκει το πρό-
βλημα να μοιάζει πως υφίσταται μεταξύ Τουρ-
κίας - ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να επιβάλει τις
σοβινιστικές πολιτικές της. 

«Θέλουμε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν εί-
ναι δυνατόν να επιβιώσουν δημιουργώντας έν-
ταση και ότι οι αντιπερισπασμοί τους δεν απο-
δίδουν. Το μόνο πράγμα που κάνουν ορισμένοι
πολιτικοί και στρατιωτικοί στην Ελλάδα είναι να
κλαίνε. Προσπαθούν να προωθήσουν τις σοβι-
νιστικές τους πολιτικές κλαίγοντας συνέχεια.
Όλοι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι δεν
βγάζει πουθενά αυτό. Ο ελληνικός λαός έχει
επίσης αρχίσει να βλέπει πως οι πόροι του κα-
τασπαταλούνται από αυτούς τους πολιτικούς
και πως καταστρέφεται η ευημερία του. Μαζί
του και κάποιοι λογικοί πολιτικοί, ακαδημαϊ-
κοί, απόστρατοι στρατιωτικοί, πρέσβεις, πολί-
τες στην Ελλάδα άρχισαν να βλέπουν το παιχνί-
δι εδώ», είπε συγκεκριμένα ο Ακάρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υποστήριξε

ακόμη ότι η Άγκυρα είναι υπέρ του διαλόγου,
αλλά η Ελλάδα δεν τον επιθυμεί. «Λέμε στους
συνομιλητές μας με κάθε ευκαιρία ότι εμείς,
ως Τουρκία, είμαστε υπέρ του συνεχούς δια-
λόγου και της ειρήνης και ότι θέλουμε να επι-
λύσουμε τα προβλήματά μας μέσω διαπραγ-
ματεύσεων στο πλαίσιο των σχέσεων καλής
γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα
δεν πραγματοποιεί αυτές τις συναντήσεις, αλ-
λά προσπαθεί να τις ματαιώσει. Τις σαμποτά-
ρει. Μερικοί πολιτικοί και κάποιοι στρατιωτι-
κοί προσπαθούν συνεχώς να καλύπτουν τα
εσωτερικά τους προβλήματα προκαλώντας
ένταση. Κάθε πρωί σηκώνονται και κάνουν τα
αδύνατα δυνατά για να δημιουργήσουν έντα-
ση, βγάζοντας κάτι στο προσκήνιο. Όλοι κατα-
λαβαίνουν πλέον τα κόλπα τους. Θεωρούμε
και περιμένουμε ότι όλοι θα είναι πιο προσε-
κτικοί σε αυτό». 

Ο Ακάρ δεν παρέλειψε βεβαίως να στοχο-
ποιήσει για άλλη μία φορά το Καστελόριζο:
«Διεκδικούν περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας
40 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων στο
Καστελόριζο των 10 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων και στρατιωτικοποιούν τα νησιά κατά πα-
ράβαση των διεθνών συνθηκών».

Ο Ερντογάν και «ο αιώνας του λαού»
Την ίδια στιγμή, με τίτλο «Ο αιώνας του λα-

ού», ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν σε άρθρο του στην εφημερίδα «Γενί Σα-
φάκ» έστειλε το μήνυμα ότι ο αιώνας της Τουρ-
κίας θα είναι ο αιώνας της ειρήνης, της επιτυ-
χίας, της εμπιστοσύνης, της σταθερότητας, της
παραγωγής, της επιστήμης, της ανεξαρτησίας
και του μέλλοντος, αφήνοντας παράλληλα αιχ-
μές προς πάσα κατεύθυνση.

«Το 2023, η Δημοκρατία της Τουρκίας, η

οποία έχει μια βαθιά ριζωμένη ιστορία με
2.000 χρόνια παράδοσης κράτους, 1.400 χρό-
νια πολιτισμού και 1.000 χρόνια ύπαρξης στην
Ανατολία, θα φτάσει τα 100 χρόνια ζωής της και
θα αποτελέσει το σημείο καμπής μιας νέας
εποχής για τη χώρα μας», αναφέρει, ενώ αφή-
νοντας και κάποιες αιχμές και πάλι για τον διε-
θνή παράγοντα, λέει με νόημα: «Ακυρώσαμε τα
ιμπεριαλιστικά σχέδια και τις απόπειρες πραξι-
κοπήματος κατά της χώρας μας. Καταστρέψα-
με τα δεσμά της κηδεμονίας και τις παγίδες της
εξάρτησης. Αγωνιστήκαμε με όλες μας τις δυ-
νάμεις για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες αι-
ώνων. Ο αιώνας της Τουρκίας είναι η νέα Κόκ-
κινη Μηλιά του έθνους μας», κατέληξε. 

Σε αυτή την επιθετική ρητορική, η απάντηση
της Αθήνας ψύχραιμα αλλά με σαφήνεια δια-
τυπώθηκε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της
Προέδρου της Δημοκρατίας, που είπε ότι η
χώρα μας θα έχει αταλάντευτη προσήλωση
στο διεθνές δίκαιο και στον νηφάλιο διάλογο
αλλά και ανυποχώρητη στάση απέναντι σε κά-
θε αναθεωρητισμό που αμφισβητεί τα κυριαρ-
χικά της δικαιώματα.

Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που ο
Τούρκος πρόεδρος αναφέρεται στην Κόκκινη
Μηλιά. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν τουρκι-
κό μύθο για το Κόκκινο Μήλο (Kizil elma), που
συμβολίζει τον υπέρτατο στόχο κατάκτησης.
Αρχικά χαρακτηρίστηκε Κόκκινο Μήλο η
Κωνσταντινούπολη και μετά η Ρώμη, η Βιέννη
και η Μόσχα. Ο μύθος και ο όρος χρησιμοποι-
ούνται και στη σύγχρονη εποχή. Αριστεροί και
δεξιοί εθνικιστές που φοβούνται διάλυση της

Τουρκίας αν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, αυτοαποκαλούνται «Συνασπισμός του
Κόκκινου Μήλου». Τον μύθο επικαλέστηκε ο
πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν κατά τη
στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας εναν-
τίον Κούρδων στην περιοχή Αφρίν της Συρίας,
στις αρχές του 2018. Άλλωστε, πριν από λί-
γους μήνες ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, σε δηλώ-
σεις του στη Σαμψούντα για τα τεχνολογικά
επιτεύγματα της Τουρκίας, αναφέρθηκε στο

Kizilelma. Πρόκειται για ένα τουρκικό στελθ,
επιθετικό drone, το οποίο υπάρχει σχεδια-
σμός να πετάξει το 2023. «Υπάρχουν δύο μον-
τέλα που ετοιμάζουμε για πτήση, αυτό είναι το
ένα. Άρα δεν είναι μακέτα. Προετοιμαζόμαστε
για την πτήση αυτή τη στιγμή, ελπίζω να πετά-
ξει του χρόνου», σημείωσε ο Σελτζούκ Μπαϊ-
ρακτάρ, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ στην
τουρκική milliyet.com.tr τον περασμένο Αύ-
γουστο…

Ποια είναι η Κόκκινη Μηλιά που περιμένουν οι Τούρκοι το 2023

Νέες ακρότητες 
Ακάρ με αναφορές
στο Καστελόριζο

Προκλητικό άρθρο με επιθετική ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν 
στην εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» για τον «αιώνα της Τουρκίας»

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



Δ
ύσκολες αποφάσεις καλείται
να λάβει αυτή την εβδομάδα η
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι έχει
να κάνει με τη δραματική κα-

τάσταση που επικρατεί στην Κίνα σε σχέση
με τον κορονοϊό και τις σκηνές χάους στα
νοσοκομεία της χώρας. Η χαλάρωση των
ακραίων περιοριστικών μέτρων από το
Πεκίνο μετά τις αντιδράσεις και τις κινητο-
ποιήσεις έφερε αύξηση κρουσμάτων.

Συστάσεις
Οι Βρυξέλλες, οι οποίες δεν έλαβαν επί

της ουσίας αποφάσεις για δραστικά μέτρα
παρά μόνο η αρμόδια επίτροπος Υγείας
έστειλε μια σχετική επιστολή με συστά-
σεις, δέχονται πιέσεις κυρίως από τη Γαλ-
λία, την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίες
λαμβάνουν ήδη μεμονωμένα μέτρα από
ταξιδιώτες που προέρχονται από την Κίνα.

Το Παρίσι έκανε έκκληση προς τα υπό-
λοιπα μέλη της ΕΕ να ζητούν αρνητικό τεστ
για την Covid-19 από τους Κινέζους ταξι-
διώτες μετά τη σχετική απόφαση της κυ-
βέρνησης Μακρόν. Διότι αν ένας ταξιδιώ-
της από την Κίνα προσγειωθεί, για παρά-
δειγμα, στη Γερμανία και δεν του γίνει
έλεγχος, στη συνέχεια μπορεί να περάσει
στη Γαλλία χωρίς επίσης έλεγχο. Και η Ιτα-
λία και η Ισπανία έχουν ζητήσει κάτι ανά-
λογο με τη Γαλλία ανάμεσα στις 27 χώρες
του μπλοκ.

«Αδικαιολόγητοι έλεγχοι»
Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευ-

ρώπης έκανε λόγο για «αδικαιολόγητους
από επιστημονικής απόψεως» και «ασυντό-
νιστους» ελέγχους που επιβάλλονται. «Αυ-
τές οι μονομερείς ενέργειες έρχονται σε αν-
τίθεση με όλη την εμπειρία και τα κεκτημένα

των τελευταίων τριών ετών, δεν δικαιολο-
γούνται επιστημονικά ούτε βασίζονται σε
έναν “πραγματικό κίνδυνο”», τονίζει σε ανα-
κοίνωσή της η ACI Europe.

Χαοτική αντιπαράθεση
Η ισχυρή ομοσπονδία, η οποία εκπρο-

σωπεί περισσότερα από 500 αεροδρόμια
σε 55 ευρωπαϊκές χώρες, είχε καταγγεί-
λει έντονα το 2020, στην αρχή της πανδη-
μίας, τη χαοτική αντιπαράθεση διαφορετι-

κών περιορισμών υγείας ανάλογα με τη
χώρα και στη συνέχεια την άρση τους με
ανοργάνωτο τρόπο.

«Βυθιζόμαστε ξανά σε ένα συνονθύλευ-
μα αδικαιολόγητων και ασυντόνιστων τα-
ξιδιωτικών περιορισμών. Αυτοί οι ταξιδιω-
τικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν και οι
ρυθμίσεις συντονισμού της ΕΕ αποτυγχά-
νουν για άλλη μια φορά», δήλωσε ο γενι-
κός διευθυντής της ACI Europe Ολιβιέ
Γιάνκοβιτς.

Από την 1η Ιανουαρίου η Σουηδία ανέ-
λαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου για το α’ εξάμηνο του 2023. Το θέ-
μα του κορονοϊού δεν ήταν στην ατζέντα
των προτεραιοτήτων της Στοκχόλμης, με-
τά όμως και τις τελευταίες εξελίξεις προ-
στέθηκε στην ατζέντα, αφού η Ευρωπαϊκή
Ένωση χρειάζεται επειγόντως μια κοινή
στρατηγική. 

ΚΚαλοκαιρινή 
αρχιχρονιά σε όλη 
την Ευρώπη

Στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης η πρώτη μέρα
του νέου έτους του 2023 χαρακτη-
ρίστηκε από πολύ υψηλές για την
εποχή θερμοκρασίες, σημειώνον-
τας έως και 18-20°C πάνω από τα
κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Στη Γερμανία μετεωρολογικός
σταθμός κατέγραψε την παραμονή
ως ελάχιστη θερμοκρασία 24ώρου
τους 15,3 βαθμούς. Σε δεκάδες
σταθμούς σε όλη τη χώρα κατα-
γράφηκε η πιο ζεστή ημέρα όλων
των εποχών για τον Δεκέμβριο.
Στην Ελβετία το θερμόμετρο έδει-
ξε μέχρι και τους 20,9 βαθμούς.
Νοτιότερα, στη Γαλλία, ο καιρός
θύμιζε περισσότερο αρχές καλο-
καιριού παρά τα μέσα του χειμώ-
να, αγγίζοντας στη Γαλλία σχεδόν
τους 25 βαθμούς. Στην Ισπανία
οκτώ περιφέρειες είχαν θερμο-
κρασία πάνω από 23 βαθμούς.
«Όλο το κλιματικό σύστημα του
πλανήτη είναι διαταραγμένο», τό-
νισε ο γενικός γραμματέας της
Ακαδημίας Αθηνών και καθηγη-
τής Φυσικής της Ατμό σφαι -
ρας Χρήστος Ζερεφός, αλλά ότι
δεν θα κρατήσει για πολύ και ότι
θα έρθουν και τα χιόνια στην Ευ-
ρώπη και δεν θα περιοριστεί το
κρύο στις ΗΠΑ. 
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Αρνητικό τεστ για Covid
απαιτούν ήδη Γαλλία, Ισπανία

και Ιταλία εν αναμονή 
της επίσημης απόφασης 

από τις Βρυξέλλες 

Αναζητούν κοινή στρατηγική 
για Κινέζους ταξιδιώτες στην ΕΕ 

Την Πέμπτη αναμένεται να γίνει -χοροστατούντος του
Πάπα Φραγκίσκου- η κηδεία του πρώην πάπα Βενέδι-
κτου, ο οποίος πέθανε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
σε ηλικία 95 ετών. Μέχρι τότε η σορός του θα εκτίθεται
στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό σε λαϊκό
προσκύνημα με ουρά 10.000 ανθρώπων. Από τους πρώ-
τους που μετέβησαν στον Άγιο Πέτρο ήταν ο Ιταλός πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η Ιταλίδα
πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Έχει ενδιαφέρον ότι αν και πλήθος κόσμου συρρέει για
τον αποχαιρετήσει, μια σειρά από κινήσεις του στο παρελ-

θόν είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Όπως η απόφασή του
να δεχτεί πίσω στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκ-
κλησίας έναν επίσκοπο αρνητή του Ολοκαυτώματος. Ανε-
ξίτηλο στίγμα στη θητεία του έμεινε η στάση του στα σκάν-
δαλα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που συγκλόνι-
σαν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, προκαλώντας σοκ και
αποτροπιασμό. 

Είχε εκφωνήσει επίσης μια αμφιλεγόμενη ομιλία περί
Χριστιανισμού και Ισλάμ -με αναφορές που συνέδεαν
τους αλλόθρησκους με τη βία- και κατηγορήθηκε για
προσβολή των μουσουλμάνων, πυροδοτώντας οργισμέ-

νες αντιδράσεις σε όλο τον ισλαμικό κόσμο. Αν και τόνισε
ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του, τελικά αναγκά-
στηκε να ζητήσει συγγνώμη. 

Σε μια συμφιλιωτική κίνηση δε επισκέφτηκε την Τουρ-
κία και προσευχήθηκε με τον μεγάλο μουφτή της Κων-
σταντινούπολης στο Μπλε Τζαμί. Ο Βενέδικτος, ο πρώτος
Γερμανός πάπας εδώ και 1.000 χρόνια, εξελέγη στις 19
Απριλίου 2005. Ο Βενέδικτος ανακοίνωσε την πρόθεσή
του να παραιτηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2013 διότι, όπως
είπε, δεν είχε πια τη σωματική και ψυχική δύναμη να ηγη-
θεί της Εκκλησίας. 

Σε λαϊκό προσκύνημα στο Βατικανό η σορός του  πρώην Πάπα Βενέδικτου



Μ
ε μια ανείπωτη τραγωδία ξε-
κίνησε το 2023, καθώς ένας
βρέφος μόλις 11 μηνών δο-
λοφονήθηκε από την ίδια του

τη μητέρα, μια 29χρονη γυναίκα που αντι-
μετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήμα-
τα. Όλα συνέβησαν την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς στη Βέροια, με τη νεαρή γυ-
ναίκα να πετάει το μωράκι της στο φράγμα
του Αλιάκμονα και αυτό να ξεψυχάει.

Η τοπική κοινωνία της Ημαθίας είναι πα-
γωμένη από την αποκάλυψη ότι η 29χρονη
γυναίκα έφυγε με το κοριτσάκι από το χω-
ριό Σταυρός, όπου ζούσε με τους γονείς
της, πήγε στο φράγμα του Αλιάκμονα και
πέταξε το 11 μηνών βρέφος στα παγωμένα
νερά. Αμέσως μετά, έφυγε με ταξί για την
Αλεξάνδρεια Ημαθίας για να διαμείνει σε
ξενοδοχείο, όπου πέρασε το βράδυ της
Πρωτοχρονιάς, ενώ το πρωί της επόμενης
ημέρας επέστρεψε στο σπίτι της στο χωριό. 

Την κατήγγειλαν οι γονείς της
Το γεγονός ότι δεν είχε μαζί το μωράκι

σήμανε συναγερμό στους γονείς της, οι
οποίοι άρχισαν τις ερωτήσεις -χωρίς να
λαμβάνουν απαντήσεις- και κάπως έτσι
ενημέρωσαν τις Αρχές. Αμέσως ξεκίνησαν
έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ
η 29χρονη κατόπιν έντονης πίεσης από

τους αστυνομικούς και την οικογένειά της
αναγκάστηκε να αποκαλύψει ότι έριξε το
μωρό μέσα στον ποταμό Αλιάκμονα.

Ύστερα από αρκετές ώρες έρευνας, το
άψυχο κορμάκι του βρέφους εντοπίστηκε
από αστυνομικούς στο φράγμα του Αλιάκ-
μονα και οι αστυνομικοί του Τμήματος
Ασφαλείας Βέροιας συνέλαβαν τη μητέρα.
«Συνελήφθη την 1η Ιανουαρίου 2023 στην
Ημαθία, από αστυνομικούς του ΤΑ Βέροι-
ας, ημεδαπή γυναίκα για το αδίκημα της

ανθρωποκτονίας. Ειδικότερα, το Τμήμα
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας ενημερώθηκε
από οικείους της ημεδαπής γυναίκας ότι
την προηγούμενη μέρα η γυναίκα αποχώ-
ρησε με το ανήλικο παιδί της (βρέφος ηλι-
κίας ενός έτους περίπου) από την οικία
όπου διέμεναν και την επόμενη μέρα επέ-
στρεψε στο σπίτι χωρίς το βρέφος», ανα-
φέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Η
ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ασφυκτικό
θάνατο εντός ύδατος. Σε βάρος της 29χρο-

νης σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρω-
ποκτονία από πρόθεση. 

Δεν έπαιρνε τα φάρμακά της 
Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι «δεν

σκότωσα το παιδί μου, μου είπαν ότι κατέ-
ληξε. Δεν ξέρω τι έγινε». Η συλληφθείσα,
με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε
βάρος της, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Πρωτοδικών Βέροιας, ο οποίος την παρέ-
πεμψε στον ανακριτή Βέροιας, όπου θα
απολογηθεί την Τετάρτη. Οι κάτοικοι του
χωριού όπου ζούσε η 29χρονη δηλώνουν
σοκαρισμένοι, ωστόσο, όπως λένε, γνώρι-
ζαν ότι η γυναίκα είχε πολλά προβλήματα
και έχρηζε ψυχιατρικής βοήθειας. Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι κατά το παρελθόν
είχε νοσηλευτεί πάνω από δέκα φορές σε
ψυχιατρική κλινική, ενώ το τελευταίο διά-
στημα φαίνεται πως είχε σταματήσει να
λαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή της.

Τέλος, κάτω από άκρα μυστικότητα και
σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο έγινε το
μεσημέρι της Δευτέρας (2/1) η κηδεία του
11 μηνών βρέφους, στο νεκροταφείο του
χωριού Σταυρός Ημαθίας. Παρόντες ήταν
μόνο ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος και ο πα-
τέρας του παιδιού. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Θρήνος στη Βέροια με 29χρονη
«Μήδεια» που αντιμετωπίζει 
ψυχολογικά προβλήματα 
και ισχυρίζεται 
ότι «δεν ξέρει τι έγινε»

Φαίνεται πως το πρόστιμο στο νυχτερινό κέντρο και
τον ηθοποιό που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός
με το τσιγάρο ανά χείρας -παρά τη σχετική απαγόρευ-
ση- ήταν μόνο η αρχή για την επιστροφή των εντατικών
ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή της αντικαπνιστικής
νομοθεσίας στους κλειστούς χώρους. Πρόκειται για ένα
ακόμη έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί η Ελληνική
Αστυνομία, στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως συναρ-

μόδιας ελεγκτικής Αρχής, για αυτό και το διάστημα από
Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 31 Δεκεμβρίου
2022 πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 6.180
έλεγχοι. Στο πλαίσιο αυτό των ελέγχων βεβαιώθηκαν
συνολικά 587 παραβάσεις, σε καπνίζοντες θαμώνες και
υπεύθυνους διαχείρισης των καταστημάτων υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος. Όπως επισημαίνεται σε σχετική
ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της

εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας θα συνεχι-
σθούν με αμείωτη ένταση, καθημερινά και συστηματι-
κά. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι εκτός από την Ελληνική
Αστυνομία συναρμόδιοι φορείς είναι οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
βαθμού Α’ και Β’, η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και οι
Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.                                                                                 

Παπ. 

Σαρωτικοί έλεγχοι και 587 πρόστιμα για παράβαση του αντικαπνιστικού

Πέταξε το μωρό της 
στο ποτάμι και 
πήγε για… ρεβεγιόν 
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Ο χωροφύλακας...
Ατλαντικός και
η κλιματική αλλαγή

«Έσβησε» ο 16χρονος
πρωταθλητής Ευρώπης
στην πυγμαχία
Βασίλης Τόπαλος

Θρήνος στην ελληνική πυγμαχία και
γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό.
«Έσβησε» ο 16χρονος πρωταθλητής Ευ-
ρώπης Βασίλης Τόπαλος, ο οποίος είχε
τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια
αγώνων σπάρινγκ το πρωί της 16ης Δε-
κεμβρίου σε γυμναστήριο στην Καλλιθέα.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας
εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια
του Βασίλη Τόπαλου. «“ Έφυγε” το χρυσό
παιδί μας, ο χαμογελαστός Βασίλης μας,
ο γεννημένος πρωταθλητής με καρδιά
από ατόφιο χρυσάφι», τονίζει και συνεχί-
ζει ως εξής: «Ανείπωτη θλίψη για την οι-
κογένεια της ελληνικής πυγμαχίας. Τα
λόγια δεν είναι ικανά να εκφράσουν αυτό
που αισθανόμαστε, είμαστε όλοι συντε-
τριμμένοι. Βασίλη, μας άφησες πολύ νω-
ρίς. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και
νοσταλγία. Συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά του και στους οικείους του. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Θα
είσαι για πάντα στις καρδιές μας».

Ο 16χρονος νοσηλευόταν σε σοβαρή
κατάσταση στη ΜΕΘ έπειτα από χειρουρ-
γική επέμβαση για αιμάτωμα από χτύπη-
μα στο κεφάλι λόγω λιποθυμικού επεισο-
δίου, αλλά δεν άντεξε και άφησε την τε-
λευταία του πνοή χθες, μια μέρα μετά την
ονομαστική εορτή του.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης
Αυγενάκης είχε ζητήσει άμεσα από τις
αρμόδιες Αρχές να πέσει άπλετο φως
σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά,
ενώ και η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμα-
χίας είχε ανακοινώσει πως θα κινηθεί νο-
μικά κατά παντός υπευθύνου. «Άμεσα θα
καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά κατά
παντός υπευθύνου για διερεύνηση και
απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών», ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή της.

Ο
καιρός τρελάθηκε και προκα-
λεί φαινόμενα που δημιουρ-
γούν ερωτήματα. Πρωτοχρο-
νιά με λιακάδα και υψηλές

θερμοκρασίες. Τι πιστεύουν οι ειδικοί;

Ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας
Αθηνών και καθηγητής Φυσικής της Ατμό-
σφαιρας Χρήστος Ζερεφός (μικρή φωτό)
έκανε χθες σε δηλώσεις του λόγο για διατα-
ραγμένο κλίμα. Συγκεκριμένα, μιλώντας
στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις»,
εξήγησε ότι ο Ατλαντικός ωκεανός, που χω-
ρίζει την Ευρώπη από την Αμερική, είναι
ο… χωροφύλακας που επιτρέπει ζέστη ή
κρύο να πάει στην Ευρώπη. «Έτσι πήγε το
κρύο στην Αμερική, ενώ στην Ευρώπη ήρθε
ζέστη και η ζέστη παραμένει, αλλά βέβαια
όχι για πολύ, τουλάχιστον στη χώρα μας.
Αυτοί οι θερμοί χειμώνες που έχουμε τα τε-
λευταία 20-30 χρόνια είναι οι θερμότεροι
σε όλη τη μακρά χρονοσειρά που διαθέτει η
χώρα μας. Λοιπόν, τώρα αυτό θα φύγει.
Έφυγε ήδη από την Αμερική και αρχίζει να
μεταφέρεται», είπε και συνέχισε: «Όλο το
κλιματικό σύστημα του πλανήτη είναι δια-
ταραγμένο. Ξεκινάμε από εκεί. Τα τελευταία
40 χρόνια έχει διαταραχθεί πάρα πολύ.
Έχουμε αστάθειες παντού. Κλιματικές
αστάθειες. Δεν είναι σαν τις αστάθειες του
καιρού, δεν είναι ένα χαμηλό βαρομετρικό

ή ένα υψηλό. Είναι ανωμαλίες, δηλαδή, κά-
τω ή πάνω από τις κανονικές τιμές για εβδο-
μάδες. Αυτό το βλέπουμε τα τελευταία 40
χρόνια να είναι ανησυχητικό. Για αυτό και
προσπαθούμε με τις διάφορες συμφωνίες,
αν ποτέ εφαρμοσθούν, μήπως μπορέσουμε
να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα».

Από την πλευρά του ο διευθυντής Ερευ-
νών της Υπηρεσίας meteo.gr του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγου-
βάρδος επισήμανε πως αυτό που πρέπει να
μας προβληματίζει δεν είναι μόνο οι υψηλές
θερμοκρασίες αλλά και η διάρκεια του φαι-
νομένου. «Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτή την
καλοκαιρία των τελευταίων 30 ημερών είναι
η διάρκεια. Το 2010 είχαμε μέγιστη θερμο-
κρασία 30 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη, τη
μεγαλύτερη που είχε παρατηρηθεί ποτέ σε
Πρωτοχρονιά, αλλά διήρκεσε λίγο. Εδώ
όμως συνεχίζουμε με πάνω από 30 ημέρες
αυτό το μοτίβο και αυτό είναι το ανησυχητι-
κό», εξήγησε.

«Παντελής είναι η έλλειψη χιονιού αυτή τη
στιγμή, όχι μόνο σε χιονοδρομικά κέντρα αλλά
και στα ελληνικά βουνά. Είναι ελάχιστη η χιο-
νοκάλυψη, πάρα πολύ μικρή. Κάτω από το 0,1%
της ελληνικής επικράτειας είναι καλυμμένο
από χιόνι, ενώ αυτή την εποχή ήταν πάνω από
10% και δεν φαίνεται, τουλάχιστον την επόμενη
εβδομάδα, κάποια αλλαγή», πρόσθεσε.

Η γνώμη των ειδικών για τον
ασυνήθιστα καλοκαιρινό καιρό
στην καρδιά του χειμώνα

Ξεκινούν από Δευτέρα
οι χειμερινές εκπτώσεις - 
Ποιες Κυριακές του ’23 
θα ανοίξουν τα μαγαζιά 

Στο κανονικό τους ωράριο επέ-
στρεψαν από σήμερα τα σουπερ-
μάρκετ και τα καταστήματα, με τα
τελευταία να προετοιμάζονται για
τις εκπτώσεις που ξεκινούν από
την ερχόμενη Δευτέρα 9 Ιανουα-
ρίου και θα διαρκέσουν έως τα
τέλη Φεβρουαρίου.

Εντός της περιόδου των χειμε-
ρινών εκπτώσεων, μάλιστα,
υπάρχει και μία Κυριακή που τα
καταστήματα θα μπορούν να είναι
ανοιχτά. Μιλάμε για την Κυριακή
15 Ιανουαρίου, οπότε τα καταστή-
ματα μπορούν να ανοίξουν προ-
αιρετικά από τις 11.00 το πρωί μέ-
χρι και τις 8.00 το βράδυ.

Για το 2023 οι Κυριακές με
ανοιχτά καταστήματα είναι πέντε:
15 Ιανουαρίου 2023 (η δεύτερη
Κυριακή των χειμερινών εκπτώ-
σεων), 9 Απριλίου 2023 (Κυριακή
των Βαΐων), 16 Ιουλίου 2023 (η
πρώτη Κυριακή των θερινών εκ-
πτώσεων), 24 Δεκεμβρίου 2023
(η τελευταία μέρα πριν από τα
Χριστούγεννα), 31 Δεκεμβρίου
2023 (η τελευταία μέρα πριν από
την Πρωτοχρονιά).

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Γ
ια το νέο υποστέλεχος της με-
τάλλαξης Όμικρον του κορο-
νοϊού, που δείχνει τα δόντια
του στις ΗΠΑ, χτύπησε καμπα-

νάκι συναγερμού ο ερευνητής Γιώργος
Παυλάκης. «Τις τελευταίες δύο εβδομά-
δες έχει δείξει απότομα τα δόντια του
στις ΗΠΑ ένα νέο στέλεχος από τη Βό-
ρεια Αμερική, το XBB15 (υποστέλεχος
της Όμικρον). Υπολογίζεται ότι είναι 20%
πιο μεταδοτικό από τα προηγούμενα
στελέχη, που είναι και αυτά καινούργια,
και δυστυχώς φαίνεται ότι θα επικρατή-
σει πολύ σύντομα. Είναι σίγουρο ότι θα
έρθει και στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι
αν καταφέρουμε να κρατήσουμε άμυνα
για αρκετό καιρό ώστε να μπει η άνοιξη
τουλάχιστον, ελπίζοντας σε καλύτερο
καιρό και σε λιγότερα θύματα», είπε στην
ΕΡΤ και στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο
ερευνητής-επικεφαλής του τμήματος
εμβολίων του Εθνικού Ιδρύματος ΗΠΑ.

Τεράστια εξάπλωση
Όπως είπε, το στέλεχος αυτό που έρχε-

ται από τη Βόρεια Αμερική, όπου υπάρχει
τεράστια εξάπλωση νέων στελεχών, είναι
ίδιο με τα επόμενα και τα προηγούμενα
στελέχη του κορονοϊού. Χτυπάει περισ-
σότερο αδύναμους, ηλικιωμένους και
μωρά, ενώ έχει περίπου τα ίδια συμπτώ-
ματα με όλους τους προηγούμενους,
οπότε δεν βλέπουμε σημαντικές διαφο-
ρές. Απλώς ο κορονοϊός, με τη δύναμη
που του δίνει η τεράστια μετάδοση που
τον αφήσαμε να έχει, συνεχώς ελίσσεται,
αλλάζει το περίβλημά του και υπερνικά
το ανοσολογικό μας σύστημα.

«Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά μέσα
τώρα, όπως εμβόλια, και όλοι μας, επει-
δή είτε έχουμε εμβολιαστεί είτε έχουμε
περάσει κορονοϊό είτε και τα δύο, έχου-
με κυτταρική ανοσία αλλά και αρκετά
αντισώματα, οπότε είναι αρκετά ευκο-
λότερο να αντιμετωπίσουμε τα καινούρ-
για στελέχη», σημείωσε. Τόνισε ωστόσο
πως αυτό δεν σημαίνει να υπάρξει χα-
λάρωση. «Χρειάζεται προσοχή, που ξέ-
ρουμε τι είναι: αποφυγή μεγάλων συγ-
κεντρώσεων, καθαρός αερισμός των
εσωτερικών χώρων με φίλτρα και μά-
σκες υψηλής προστασίας», πρόσθεσε.

Τα σχολεία
Σχετικά με το αν πρέπει να ληφθούν

κάποια ιδιαίτερα μέτρα στα σχολεία,
επισήμανε πως στην Ελλάδα ευτυχώς
αυτήν τη στιγμή, ενώ υπάρχουν και-
νούργια στελέχη, δεν φαίνεται να δημι-
ουργούν τεράστιο κύμα, ωστόσο αν
ανοίξουν τα σχολεία και υπάρξει ο κίν-
δυνος, θα πρέπει πολύ γρήγορα να

μπουν πρόσθετα μέτρα. «Δεν είναι τίπο-
τα να φοράμε μια καλή μάσκα στους χώ-
ρους όπως στα σχολεία και δεν είναι τί-
ποτα τα σχολεία μας να αποκτήσουν κα-
θαρισμό του αέρα. Στοιχίζει μερικές
εκατοντάδες ευρώ και τα σχολεία γίνον-
ται πολύ ασφαλέστερα. Δεν είναι σωστό
να αφήνουμε τα παιδιά μας απροστά-
τευτα», ξεκαθάρισε.

Στο έλεος της γρίπης
Κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η

πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη,
τονίζοντας ότι ο Ιανουάριος είναι ο μή-

νας της γρίπης και μόνος σύμμαχος εί-
ναι ο εμβολιασμός.

Τα πρώτα κρούσματα έχουν κάνει την
εμφάνισή τους ήδη από τον Νοέμβριο,
ενώ το κύμα ιώσεων και γρίπης θα πα-
ραμείνει σίγουρα μέχρι τις αρχές του
Φεβρουαρίου, καθώς αναμένεται αύ-
ξηση των κρουσμάτων, όπως δήλωσε η
Ματίνα Παγώνη μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η κυρία Παγώνη σημείωσε ότι το με-
γαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει
ξεχάσει τη χρήση μάσκας και αντισηπτι-
κού, γεγονός που επιβαρύνει την κατά-
σταση. Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις φαρ-

μάκων, ανακοίνωσε
ότι μετά τις 8 Ιανουα-

ρίου θα ξεκινήσουν
οι καταγραφές στις

αποθήκες, θα σταματή-
σουν οι εξαγωγές φαρμάκων,

ενώ προτεραιότητα αποτελεί η κατα-
γραφή ελλείψεων στα νοσοκομεία.

Έκκληση έκανε η Ματίνα Παγώνη και
στους γονείς να μην πανικοβάλλονται,
συμβουλεύοντάς τους πως αν δεν βρί-
σκουν αντιπυρετικά για τα παιδιά τους,
η καλύτερη λύση είναι η άμεση διακο-
μιδή τους σε κάποιο νοσοκομείο ή κέν-
τρο υγείας   Τέλος, σχετικά με την
Covid-19 και την Κίνα τόνισε πως δεν
υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς αυ-
τήν τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει έντονη
ροή τουριστών από την Κίνα, ενώ για
ενδεχόμενο επαναληπτικής δόσης αρ-
μόδια για την ενημέρωση των πολιτών
είναι η επιτροπή εμβολίου. 

Ο ερευνητής Γιώργος Παυλάκης σήμανε συναγερμό 
για το νέο υποστέλεχος της μετάλλαξης Όμικρον 

που προσβάλλει ηλικιωμένους, μωρά και ευπαθείς 
ομάδες θερίζοντας τη Βόρεια Αμερική

Επέστρεψαν στη δουλειά οι ανεμβολίαστοι
υγειονομικοί έπειτα από 16 μήνες αποχής 

Έπειτα από 16 μήνες στο «ψυγείο» οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί επέ-
στρεψαν στην εργασία τους. H επιστροφή τους γίνεται με τη διενέργεια
δύο rapid tests την εβδομάδα, μάσκες υψηλής προστασίας και με εργα-
σία σε τομείς όπου δεν υπάρχουν ευάλωτες ομάδες ασθενών.
Συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι γιατροί δεν θα μπορούν να τοποθετη-
θούν σε μονάδες εντατικής φροντίδας, μονάδες νεογνών και κλινικές-
τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
Οι υπόλοιποι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί (νοσηλευτές, διοικητικό προ-
σωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι) επιστρέφουν με την υποχρέωση των δύο
rapid tests ανά εβδομάδα και με μάσκα υψηλής προστασίας, βάσει της
εισήγησης της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων. 

SOS για Covid
made in USA!



Πιέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ
για Αγγελούδη 

Δυναμική και στους πασοκογενείς του ΣΥΡΙΖΑ
φέρεται να έχει ο Στέλιος Αγγελούδης, που έχει
ξεκινήσει τις επαφές για τη συγκρότηση ψηφο-
δελτίου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Με μια
ισχυρή βάση στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν αρκετές
φωνές που εισηγούνται την περίπτωσή του και
ως εκλεκτού του ΣΥΡΙΖΑ για τον κεντρικό δήμο.
Υπενθυμίζεται ότι η επωδός του Αλέξη Τσίπρα
είναι οι επιλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να
είναι επιλογές νίκης και όχι κομματικές. 

Πολλή γκρίνια
Στο επίκεντρο εσωκομματικής κριτικής βρέ-

θηκε η Κατερίνα Λάσπα, τομεάρχης Εθελοντι-
σμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Από την Καλαμαριά
όπου έκανε αλλαγή χρόνου τοποθετήθηκε αρ-
νητικά για την εκδήλωση του Thessaloniki Pride
με τις drag queens να διαβάζουν παραμύθια σε
παιδιά, κάνοντας λόγο για «αθλιότητα». Άμεσα
στελέχη του κόμματος ενημέρωσαν τον Νίκο
Ανδρουλάκη, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που τάχ-
θηκαν εναντίον της. Για την ιστορία, το ΠΑΣΟΚ
εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τη Θεσσα-
λονικιά Βάσια Μαδέση. 

Στις φυλακές 43χρονος ιδιωτικός υπάλληλος για 
ενδοοικογενειακή απειλή κατά της συζύγου του 

Σ
τις φυλακές οδηγεί με την απόφασή του το Αυτό-
φωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
43χρονο ιδιωτικό υπάλληλο που μηνύθηκε από τη

σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο κατηγορούμε-
νος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε
φυλάκιση 30 μηνών χωρίς αναστολή, ενώ το δικαστήριο
αποφάσισε να μην έχει αναστολή ούτε η έφεσή του και να
οδηγηθεί στις φυλακές μόλις συλληφθεί. 

Μετά την καταγγελία της γυναίκας όταν ο σύζυγός της
την απείλησε αλλά και τη χτύπησε στο πρόσωπο, εκείνος
συνελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου και οδηγήθηκε στο Αυτό-
φωρο από το οποίο πήρε προθεσμία. «Ακόμη και σήμερα
που πήγαινα στο δικαστήριο με χτύπησε. Ήρθε ενώ απαγο-

ρευόταν να με πλησιάσει», κατέθεσε το θύμα της ενδοοι-
κογενειακής βίας στο δικαστήριο. Ανέφερε ότι είναι θύμα
της τρομοκρατίας του συντρόφου της συνεχώς, που την
απειλεί ότι θα τη μαχαιρώσει, ότι θα πυρπολήσει το σπίτι
και το αυτοκίνητό της, ενώ απειλεί μέχρι και μέλη της ευ-
ρείας οικογένειάς της. «Κυκλοφορώ πάντα με συνοδεία,
φοβάμαι μόνη μου και την τελευταία φορά ήμουν με τον
γαμπρό μου και με χτύπησε. Φοβάμαι ότι θα είμαι η επόμε-
νη», κατέθεσε στο Αυτόφωρο το μεσημέρι της Δευτέρας. 

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για ενδοοικογενειακή
απειλή, ενώ η εισαγγελέας συνέστησε στη γυναίκα να κα-
ταγγείλει στις αστυνομικές Αρχές και την παραβίαση των
όρων που είχαν τεθεί από το δικαστήριο. 

Την ονομαστική του εορτή είχε ο Λάκης
Βασιλειάδης. Ο νεαρός βουλευτής της ΝΔ
του νομού Πέλλας δεν σταμάτησε να δέχε-
ται ευχές από το πρωί, ενώ ο ίδιος ευχαρί-
στησε τον κόσμο με ανάρτησή του στα μέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης αγκαλιά με τις
δύο του κόρες. «Σας ευχαριστώ πολύ για
τις ευχές και την αγάπη σας για την ονομα-
στική μου εορτή! Καλή Πρωτοχρονιά»,
έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας. 

Χαμόγελα από τον Λάκη Βασιλειάδη 

Οικογενειακές οι πρώτες στιγμές 
του 2023 για τον Τζιτζικώστα

Άκρως οικογενειακές οι πρώτες ώρες του 2023
για τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολο Τζιτζικώστα. Άφησε στην άκρη όλες
τις υποχρεώσεις και γιόρτασε με τη σύζυγό του
Ελεάνα και τα δυο τους παιδιά την έλευση του νέ-
ου έτους. Αδιάψευστος μάρτυρας και η φωτο-
γραφία που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για να ευχηθεί καλή χρονιά και χρόνια
πολλά σε όλους με υγεία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ανάρτηση 
του Στ. Καλαφάτη 
για το νέο έτος
Με μια οικογενειακή φωτογραφία
συν γυναιξί και τέκνοις, αλλά και με
τον σκύλο τους, που ανήρτησε στον
προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook ευχήθηκε για το νέο έτος
ο Σταύρος Καλαφάτης. «Ευτυχισμέ-
νο το #2023 με υγεία, δημιουργικό-
τητα και χαρούμενες στιγμές με
τους δικούς μας ανθρώπους», έγρα-
ψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρ-
μόδιος για θέματα Μακεδονίας-
Θράκης και πρώην αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ποδαρικό με 
την ανιψιά του 
ο Χατζηβασιλείου
Με ένα τεράστιο χαμόγελο ευτυ-
χίας, κρατώντας το καροτσάκι με
την ανιψιά του μέσα, ο Τάσος Χα-
τζηβασιλείου ευχήθηκε: «Καλή
χρονιά! Με υγεία, αγάπη και δημι-
ουργία! Με πίστη στις αξίες μας».
Λίγο πολύ «αυτά συζητάμε με την
Ανδριάννα, η οποία θα ζήσει την
πρώτη Πρωτοχρονιά της ζωής
της», έγραψε ο βουλευτής Σερρών
της ΝΔ, ο οποίος είναι και ο νονός
της μικρής. 

Πρωτοχρονιά με 
μητέρα κι αδελφές 
για τον Κ. Ζέρβα
Μπορεί η αλλαγή του χρόνου
να τον βρήκε στην πλατεία Αρι-
στοτέλους, στο πάρτι που διορ-
γάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης, ωστόσο η πρώτη μέρα της
Πρωτοχρονιάς ήταν αφιερω-
μένη στην οικογένεια. Ο δή-
μαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας
έκανε ποδαρικό στον νέο χρό-
νο με τη μητέρα του Λιλίκα και
τις δύο του αδελφές, Άσπα και
Λουκία. «Πρωτοχρονιά με την
οικογένεια. Να είμαστε καλά,
να ανταμώνουμε πάντα!», ανέ-
φερε σε ανάρτησή του ο δή-
μαρχος.

Η πρώτη… πίτα από 
τον Θεόδωρο Καράογλου 

Για ποδαρικό στον νέο χρόνο προσκαλεί φί-
λους και γνωστούς σε ξενοδοχείο της Θεσσα-
λονίκης ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης θα κόψει τη βασι-
λόπιτα του πολιτικού του γραφείου την Κυριακή
15 Ιανουαρίου στις 11.00 το πρωί, παρουσία κό-
σμου έπειτα από δυο χρόνια περιορισμών λόγω
Covid-19. 
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Η
πορεία των εμβληματικών έργων πολιτι-
σμού που υλοποιούνται στην Αττική με
πόρους από το ΠΕΠ Αττική «2014-2020»

αλλά και ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική
περίοδο ήταν τα αντικείμενα της συνάντησης εργα-
σίας της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λί-
νας Μενδώνη με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γο Πατούλη.

Συγκεκριμένα, στη συζήτηση τέθηκε ένα ολο-
κληρωμένο σχέδιο υποδομών και δράσεων πολιτι-
σμού, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τις χρη-
ματοδοτήσεις του νέου «Περιφερειακού προγράμ-
ματος Αττικής 21-27». Μεταξύ άλλων, σε αυτό το

πρόγραμμα προβλέπεται η υλοποίηση μιας Ολο-
κληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τον πο-
λιτισμό για έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία
θα χρηματοδοτηθεί από τον στόχο πολιτικής 5 του
προγράμματος. Ακόμη, προβλέπεται ότι θα συνεχι-
στεί η χρηματοδότηση των πολιτιστικών θεσμών
του σύγχρονου πολιτισμού (Art Athina, Athens Bi-
ennale, Ελληνικό Φεστιβάλ κ.λπ.) και θα υλοποι-
ηθούν έργα όπως το κτίριο επί της Σταδίου 47 που
θα φιλοξενήσει το Θεατρικό Μουσείο, έργα στο Τα-
τόι, έργα στον Ναό του Ηφαίστου, τον Ναό του
Ολυμπίου Διός, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
στον Αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντα.

Ερευνώνται τυχόν έκνομες
ενέργειες του δημάρχου Ιάσμου

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,
ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης Ιωάννης Σάββας εξετάζει τυχόν έκνο-
μες ενέργειες του δημάρχου Ιάσμου Οντέρ Μουμίν.
Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο δήμαρχος Ιάσμου με
συνεχείς αποφάσεις του τις τελευταίες εβδομάδες ανα-
καλεί όλους τους προσφάτως ορισμένους αντιδημάρχους
και προέδρους νομικών προσώπων αναλαμβάνοντας ο
ίδιος όλες τις αρμοδιότητες, ζητά την παραίτηση ακόμη
και αιρετών, ενώ απολύει και εργαζομένους με την αιτιο-
λογία ότι «συσχετίζονται με τη Διεθνή Τρομοκρατική
FETÖ (γκιουλενιστές) και την εγχώρια Εγκληματική Ορ-
γάνωση ΕΥΡ-ΑΚΗ». Είχε προηγηθεί προσφυγή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης κατά των
αποφάσεων του δημάρχου Ιάσμου για την απόλυση εργα-
ζομένων από το Σωματείο Εργαζομένων. 

ΑΑπό πότε ακυρώνονται
οι αποφάσεις των Επιτροπών

Τις τελευταίες μέρες του 2022 δόθηκε στη δημοσιό-
τητα η καθαρογραμμένη απόφαση της Ολομέλειας του
ΣτΕ με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι
διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών που «εξασφάλι-
ζαν την κυβερνησιμότητα». Πλέον από αυτά που γνωρί-
ζουμε, ότι δηλαδή θεωρούνται μη σύννομες η παραχώ-
ρηση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς
τις Επιτροπές καθώς και η σύνθεση των Επιτροπών που
έδιναν υποχρεωτικά την πλειοψηφία στη διοίκηση, γί-
νεται σαφές ότι η απόφαση μπαίνει σε ισχύ από τη μέρα
που εκδόθηκε και κατά συνέπεια θεωρούνται άκυρες
οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής από 1ης Δεκεμβρίου 2022.
Ακόμη, να σημειώσουμε ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε
αποδεκτή με συντριπτική πλειοψηφία, 19 υπέρ και 2
κατά, την προσφυγή που είχε καταθέσει η παράταξη
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» του Δήμου Βέροιας.

! Συνεχίζεται η… αιμορραγία

Υπό διάλυση φαίνεται ότι βρίσκεται η παράταξη της
μείζονος αντιπολίτευσης του Χρήστου Πρεκετέ στον
Άγιο Δημήτριο, καθώς μετράει τη μια ανεξαρτητοποί-
ηση μετά την άλλη… Η νέα σημαντική ανεξαρτητοποί-
ηση είναι από τον δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Ταμπα-
κόπουλο, που ήρθε να προστεθεί σε αυτές των Γιάννη
Μπάντου και Βαγγέλη Μαλαθούνη (πρώην πρόεδρος
της ΤΟ Νέας Δημοκρατίας), μειώνοντας σημαντικά τη
δύναμη του κ. Πρεκετέ στο Δημοτικό Συμβούλιο και
ακόμη περισσότερο ενόψει των εκλογών του 2023.
Μάλιστα, οι φήμες που κυκλοφορούν στην πόλη θέ-
λουν να υπάρχει μεγάλη αιμορραγία από την παράταξη
του γιατρού προς την άλλη «γαλάζια» υποψηφιότητα
που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρη-
τών Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος
φαίνεται να αναπτύσσει μεγάλη δυναμική. 

«Αντάρτικο» στον δήμαρχο
Την απόφασή του να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος

Ρήγα Φεραίου στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές ανακοίνωσε ο Γιώργος Παπαδάμ, ο οποίος είχε
εκλεγεί με την παράταξη του δημάρχου Δημήτρη Νασί-
κα. Θυμίζουμε ότι ο κ. Παπαδάμ, που έχει διατελέσει
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το περασμένο κα-
λοκαίρι αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί δηλώνοντας
διάσταση απόψεων με τη δημοτική αρχή. Από τότε φαι-
νόταν ότι δημιουργούσε τις συνθήκες προκειμένου να
διεκδικήσει τον δήμο στις εκλογές του Οκτωβρίου του
2023 και τώρα το επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση.
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Γ. Πατούλης: «Όραμά μας να γίνει η Αττική
παγκόσμιο πολιτιστικό brand name»

Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Τη μεγάλη βοήθεια που προσφέρει στους
δήμους το Πρόγραμμα «Άργος» αναφορικά
με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συν-
τροφιάς θέλησε να τονίσει με δήλωσή του ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστερ-
γίου: «Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το χρημα-
τοδοτικό Πρόγραμμα “Άργος”, σε συνδυα-
σμό με την πάγια ετήσια χρηματοδότηση
των δήμων, φέτος έχει διευκολύνει τους
δήμους στο δύσκολο έργο τους να ανταπο-
κριθούν σε μια αρμοδιότητα και ευθύνη
που μας μεταβιβάστηκαν με πρόχειρο τρό-
πο». Μάλιστα, επισήμανε ότι «με τον τρόπο
αυτό αναδεικνύεται πόσο ανεπαρκής ήταν
κατά τα προηγούμενα χρόνια η χρηματοδό-
τησή μας για τον ίδιο σκοπό από το κεντρικό
κράτος, σε σχέση με το μέγεθος των αναγ-
κών και των υποχρεώσεων που είχαμε ανα-
λάβει οι δήμοι».

Ανάσα για τους δήμους
το Πρόγραμμα «Άργος»
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ύξηση τζίρου κατά 6%
εκτιμάται ότι παρουσίασε
το 2022 ο κλάδος της
εστίασης, ο οποίος από τον

Μάρτιο του 2020 λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων της πανδημίας παρουσία-
σε σημαντική κάμψη πωλήσεων κατά
18%, μέρος της οποίας καλύφθηκε από
τη διανομή μέσω ντελίβερι.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της με-
λέτης της ICAP GRIF για τις αλυσίδες
εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης,
η οποία δείχνει τις σημαντικές ανακα-
τατάξεις που έχουν επέλθει στον κλά-
δο την τελευταία τριετία με αφορμή
την πανδημία του κορονοϊού και την
οικονομική κρίση.

Ο κλάδος των αλυσίδων εστιατο-
ρίων γρήγορης εξυπηρέτησης παρου-
σίασε μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες
δεκαετίες στη χώρα μας. Ο κλάδος
διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγο-
ρίες καταστημάτων: burger, pizza, s-
nack-sandwich. Επίσης, λειτουργούν
και αλυσίδες που διαθέτουν ποικιλία
γευμάτων ή μια συγκεκριμένη κατη-
γορία προϊόντων (σουβλάκια, πίτες,
donuts, κρέπες, κουλούρια κ.λπ.),
ενώ σημαντική ώθηση έχει δοθεί από
τη δικαιόχρηση (franchise), μέσω της
οποίας επεκτάθηκε το δίκτυο σε πό-
λεις και κωμοπόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP, η εγ-
χώρια αγορά εστίασης μέσω των αλυ-
σίδων είχε αύξηση τζίρου 5,2% την πε-
ρίοδο 2016-2019, αλλά στη συνέχεια
λόγω των περιοριστικών μέτρων της
πανδημίας σημείωσε σημαντική πτώση
κατά 18%. Η επιστροφή στην κανονικό-
τητα οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων
κατά 8,5% το 2021 σε σχέση με το 2020,
ενώ το 2022 εκτιμάται στο 6%.

Διαφορετικές μεταβολές ανά
κατηγορία καταστημάτων

Ωστόσο, η κάθε κατηγορία κατα-
στημάτων (burger, snack κ.λπ.) ση-
μείωσε διαφορετικό ρυθμό μεταβο-
λής. Ειδικότερα, η κατηγορία των
καταστημάτων «snack-sandwich»
εκτιμάται ότι κατέγραψε αύξηση
πωλήσεων με ρυθμό περίπου 13,5%
το 2021-22, οι αλυσίδες τύπου
«burger» ενισχύθηκαν κατά 6%, ενώ
αύξηση σε ποσοστό περίπου 5%
εκτιμάται ότι παρουσίασαν οι αλυσί-
δες καταστημάτων «pizza».  Θετική

ήταν η μεταβολή των πωλήσεων και
στις λοιπές κατηγορίες καταστημά-
των (σουβλάκι κ.λπ.).

Το μεγαλύτερο ποσοστό στις συνο-
λικές πωλήσεις του κλάδου καταλαμ-
βάνει διαχρονικά η κατηγορία «s-
nack-sandwich», το ποσοστό της
οποίας εκτιμάται στο 37,6% το 2021.
Ακολουθεί η κατηγορία καταστημά-
των «burger» με μερίδιο 27,4% και
έπεται η κατηγορία «pizza» με αντί-
στοιχο ποσοστό 22,1% το ίδιο έτος.

Οι λοιπές αλυσίδες (καταστήματα
που προσφέρουν είδη με βάση το κο-

τόπουλο, την κρέπα, τα donuts κ.λπ.)
απέσπασαν περίπου το 10% της αγοράς.

Ο συνολικός αριθμός των καταστη-
μάτων 29 αλυσίδων ανέρχεται σε
1.231. Οι αλυσίδες της κατηγορίας «s-
nack-sandwich» εκμεταλλεύονται τα
περισσότερα καταστήματα (500), οι
αλυσίδες «burger» αριθμούν 171 και
έπονται οι αλυσίδες «pizza» με 208.
Το υπόλοιπο καλύπτεται από λοιπές
αλυσίδες καταστημάτων (προσφέ-
ρουν προϊόντα με βάση το κοτόπουλο,
το σουβλάκι, τις κρέπες κ.λπ.). Τέλος,
το 68,1% του συνόλου των καταστημά-
των των συγκεκριμένων αλυσίδων
συγκεντρώνεται στην Αττική. Δείκτης
εξέλιξης της συνολικής εγχώριας
αγοράς των αλυσίδων εστιατορίων
γρήγορης εξυπηρέτησης. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μετά τη... σφαλιάρα των πωλήσεων το 2020 με πτώση 18% 
λόγω κορονοϊού, ανέβηκαν κατά 8% οι τζίροι το 2021, ενώ 
το 2022 συνεχίστηκε η πορεία προς τα πάνω με αύξηση 6%

Αργά αλλά σταθερά
ανακάμπτει η εστίαση...

Την κλιμακωτή αύξηση του ακατάσχετου λογαρια-
σμού ανάλογα με τη συνέπεια των οφειλετών ενερ-
γοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προ-
κειμένου να δώσει ισχυρά κίνητρα για την ταχύτερη
αποπληρωμή των χρεών και την αύξηση των εσόδων
του Δημοσίου.

Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομι-
κών, η εφορία θα στηρίξει όσους εξυπηρετούν χωρίς
καθυστερήσεις τις οφειλές τους προς το Δημόσιο,
δίνοντας ως κίνητρο την προοδευτική αύξηση του

ακατάσχετου λογαριασμού. Την ίδια στιγμή, όσοι
έχουν επιστροφές φόρου θα λαμβάνουν τα χρήματά
τους με συνοπτικές διαδικασίες, εφόσον δεν έχουν
ανοικτές εκκρεμότητες με τις δόσεις των οφειλών
τους. Το ενθαρρυντικό είναι ότι έχουν αυξηθεί οι αι-
τήσεις για την αύξηση του ακατάσχετου λογαρια-
σμού και για αυτό τον λόγο ο προϋπολογισμός του
2022 έκλεισε με ρεκόρ στις επιστροφές φόρου. Δη-
λαδή, η εφορία επιβραβεύει τους συνεπείς οφειλέ-
τες πιστώνοντας τις επιστροφές φόρου στους λογα-

ριασμούς τους ως επιβράβευση για την καταβολή
των οφειλόμενων δόσεων.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός διαμορφώνεται στα
1.250 ευρώ, αλλά στο εξής θα προσαυξάνεται με την
εφαρμογή συντελεστών, ανάλογα με τον αριθμό και
το ποσό των δόσεων που εξοφλούν οι οφειλέτες.
Ωστόσο, πρέπει ο οφειλέτης να έχει ρυθμίσει το χρέ-
ος του και να έχει πληρώσει δύο δόσεις. Εφόσον
ισχύει αυτό, τότε ο συντελεστής προσαύξησης του
ακατάσχετου λογαριασμού θα αυξάνεται.

Πώς διαμορφώνεται και ποιοι θα έχουν φέτος αυξημένο ακατάσχετο λογαριασμό



Χ
ρονιά-κόλαση ήταν το 2022 για τα κρυ-
πτονομίσματα, καθώς υπήρξαν πτωχεύ-
σεις, κατέρρευσε το stablecoin, κατηγο-
ρήθηκαν για απάτη ο επικεφαλής ενός

μεγάλου ανταλλακτηρίου και κάποιοι συνεργάτες
του, ενώ οι τιμές των crypto καταβαραθρώθηκαν.
Σημειώνεται ότι η αγορά των crypto έχασε 2 τρισ.
δολάρια σε σχέση με το απόγειό της τον Νοέμβριο
του 2021.

Σύμφωνα με αναλυτές, όσα συνέβησαν στον μα-
γικό κόσμο των κρυπτονομισμάτων το προηγούμε-
νο έτος θα συνεχίσουν να ασκούν αρνητικό αντί-
κτυπο στην αγορά. Οι αμερικανικές εισαγγελικές
αρχές έχουν απευθύνει κατηγορίες στον Σαμ
Μπάνκμαν Φριντ, τον ιδρυτή του χρεοκοπημένου
ανταλλακτηρίου FTX, για οκτώ περιπτώσεις απά-
της. Η επόμενη ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου
είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

Το bitcoin ολοκλήρωσε το 2022 με τη χειρότερη
επίδοση από το 2018, έχοντας απολέσει σχεδόν τα 2/3
της αξίας του. Σήμερα το δημοφιλέστερο κρυπτονόμι-
σμα κινείται πέριξ των 16.730 δολαρίων από περίπου
46.322 δολάρια στα τέλη του περασμένου έτους.

Κάποια από τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα πα-
ρουσιάζουν ακόμη χειρότερη εικόνα, ιδίως όσα
υποστηρίζονταν από τον Μπάνκμαν Φριντ. Τα sola-

na και serum κατέγραψαν «βουτιά» σχεδόν 95% πέ-
ρυσι. Το FTT, το νόμισμα που στήριζε την αυτοκρα-
τορία του Μπάνκμαν Φριντ, βυθίστηκε κατά 98%.

Την ίδια τύχη είχε και το Terra που καταβαρα-
θρώθηκε χάνοντας περί το 95% της αξίας του. Το
συγκεκριμένο crypto κατακρημνίστηκε τον περα-
σμένο Μάιο (-99,99%), στον απόηχο της κατάρρευ-
σης του αλγοριθμικού stablecoin της Terra, Terra-
USD, που σηματοδότησε μια από τις μεγαλύτερες
κατρακύλες στην ιστορία των crypto.

Οι κροίσοι του bitcoin 
έχασαν πέρυσι 116 δισ. $

Εντωμεταξύ, κατά 116 δισ. δολάρια μειώθηκε συ-
νολικά η προσωπική περιουσία των 17 πλουσιότε-
ρων επενδυτών της αγοράς κρυπτονομισμάτων το
2022, οι οποίοι είχαν μπει στη λίστα με τους δισεκα-
τομμυριούχους του Forbes. Οι 15 από αυτούς έχα-
σαν περισσότερη από τη μισή τους περιουσία κατά
τους τελευταίους εννέα μήνες.  Αυτός που έχασε τα
περισσότερα ήταν ο Τσανγκπένγκ Ζάο, CEO της Bi-
nance. Το Forbes υπολογίζει πλέον την περιουσία
του στα 4,5 δισ. δολάρια από 65 δισ. τον Μάρτιο. Ο
Σαμ Μπάνκμαν Φριντ, ιδρυτής του χρεοκοπημένου
ανταλλακτηρίου FTX, είδε την περιουσία του ύψους
24 δισ. δολαρίων κυριολεκτικά να μηδενίζεται μέ-
σα σε εννέα μήνες.
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Η πιο δύσκολη χρονιά για τα crypto
ήταν αυτή που μόλις έφυγε -

Επιφυλακτικοί οι αναλυτές για φέτος

Διχασμένες απόψεις 
για το 2023
Για το νέο έτος οι εκτιμήσεις των αναλυτών
για την πορεία των κρυπτονομισμάτων είναι
διχασμένες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι
εφικτή μια σημαντική ανάκαμψη, ενώ υπάρ-
χουν και εκείνοι που «βλέπουν» περαιτέρω
απώλειες. Η Standard Chartered εκτιμά πως
το Bitcoin θα μπορούσε να πέσει ακόμη και
στα 5.000 δολάρια το επόμενο έτος, κάνοντας
την αρνητική έκπληξη στην αγορά. Οι κερδο-
σκόποι που εμμένουν στην άποψη ότι η πτώ-
ση των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται στο τέ-
λος της μπορεί να βρεθούν προ εκπλήξεων το
2023, υποστηρίζει η Standard Chartered. Μια
περαιτέρω βουτιά του Bitcoin κατά περίπου
70% στα 5.000 δολάρια το επόμενο έτος είναι
ένα από τα σενάρια-έκπληξη, όπως έγραψε
σε σημείωμά του ο επικεφαλής ανάλυσης της
τράπεζας για τις παγκόσμιες αγορές Έρικ
Ρόμπερτσεν.
Ο μεγαλοεπενδυτής Μαρκ Μόμπιους είχε πει
στο CNBC ότι το bitcoin θα πέσει στα 10.000
δολάρια το 2023, χάνοντας πάνω από 40% από
τα τρέχοντα επίπεδα. Ο συνιδρυτής της Mo-
bius Capital Partners είχε προβλέψει εύστο-
χα την πτώση του κρυπτονομίσματος στα
20.000 δολάρια για πέρυσι.
Ο ιδρυτής και CEO της εξειδικευμένης στο
Bitcoin εταιρείας Lightspark και μεγαλοε-
πενδυτής Ντέιβιντ Μάρκος υποστήριξε πως
«δεν θα βγούμε από αυτό τον κρυπτοχειμώνα
το 2023 και πιθανότητα ούτε το 2024». Σύμφω-
να με τον ίδιο, θα πάρει μερικά χρόνια να συ-
νέλθει η αγορά από τους ανεύθυνους παίκτες
και για να έρθει η υπεύθυνη ρύθμισή της. Η
καταναλωτική εμπιστοσύνη θα χρειαστεί επί-
σης μερικά χρόνια επίσης για να ξαναχτιστεί.

Σχεδόν 2 τρισ. $ έκαναν... φτερά το ’22
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Το πρωτοχρονιάτικο σόου της Αθήνας εντυπωσίασε
φέτος την Αμερική και το αμερικανικό τηλεοπτικό δί-
κτυο CNN πραγματοποίησε ζωντανές συνδέσεις από
το Σύνταγμα με τουλάχιστον 200 ταυτόχρονες αναμε-
ταδόσεις από συνεργαζόμενα δίκτυα σε όλο τον κό-
σμο. Το φαντασμαγορικό θέαμα που διοργάνωσε ο
Δήμος Αθηναίων με τα δεκάδες πυροτεχνήματα που
έλουσαν τον αττικό ουρανό μεταδόθηκε ζωντανά σε
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Το CNN είχε στήσει ειδική εξέδρα πάνω στην Πλα-
τεία Συντάγματος και αφιέρωσε σημαντικό τηλεοπτικό
χρόνο με έξι διαδοχικές ζωντανές συνδέσεις και φι-
λοξένησε ζωντανά τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη λίγη ώρα προτού ανέβει στη σκηνή για

την αντίστροφη μέτρηση και την υποδοχή του νέου
χρόνου.

«Είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Υπάρχει πολύς εν-
θουσιασμός στον αέρα, μεγάλη χαρά. Είναι η πρώτη

φορά που συναντιόμαστε όλοι μαζί έπειτα από πολύ
καιρό, μετά την πανδημία. Και η Αθήνα όχι απλώς ανα-
κτά τα βήματά της, αλλά προχωρά με γρήγορους ρυθ-
μούς μπροστά με πολλή αισιοδοξία και πολλή αυτοπε-
ποίθηση», σημείωσε μιλώντας στο CNN ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Το πρωτοχρονιάτικο σόου και το παραδοσιακό τρα-
γούδι «Πάει ο παλιός ο χρόνος» που τραγούδησαν οι
πρωταγωνιστές της βραδιάς Μάριος Φραγκούλης και
Γιώργος Περρής, μαζί με τους οικοδεσπότες Φώτη
Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά, έφτασαν απ’ άκρου
εις άκρον του πλανήτη, προσφέροντας μια τεράστια
προβολή της Αθήνας που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Ρ.Σ.

Παγκόσμια μέσω CNN η Πρωτοχρονιά της Αθήνας!

Θ
εαματικά είναι τα νού-
μερα των προσεγγίσε-
ων από κρουαζιερό-
πλοια στα λιμάνια των

Χανίων την περσινή χρονιά, κα-
θώς καταγράφηκαν συνολικά 875
προσεγγίσεις μεταφέροντας
1.856.422 επιβάτες.

Με το τελευταίο κρουαζιερό-
πλοιο, την τελευταία μέρα του
2022, ολοκληρώθηκε μια άκρως
εντυπωσιακή χρονιά για την
κρουαζιέρα στον νομό, με επτα-
πλάσιες προσεγγίσεις σε σχέση
με το 2019, μεγάλες πληρότητες
και μεγάλη μεταφορική δυνατό-
τητα. Στο λιμάνι της Σούδας ο
Οκτώβριος καταγράφηκε ως ο
μήνας-ηγέτης για την κρουαζιέ-
ρα με τις περισσότερες αφίξεις
πλοίων και επιβατών, καθώς
αφίχθηκαν 23 πλοία μεταφέρον-
τας 38.710 τουρίστες, ενώ αντί-
στοιχα το ενετικό λιμάνι προσέγ-
γισαν 11 πλοία με 3.907 επιβάτες.

Το γεγονός οφείλεται στις απο-
φάσεις νέων εταιρειών να εντά-
ξουν στο πρόγραμμά τους τα Χα-
νιά, αλλά σημαντικό επίσης ρόλο
έπαιξαν και οι έκτακτες προσεγ-
γίσεις πλοίων στο λιμάνι της Σού-
δας. Όμως, και το ενετικό λιμάνι
της πόλης προσέγγισαν συνολικά

121 πλοία μεταφέροντας αντί-
στοιχα 179.700 επιβάτες τον πε-
ρασμένο χρόνο.

Αυξητικές τάσεις

«Η περίοδος της κρουαζιέρας
για το 2022 άνοιξε στα Χανιά τον
Μάρτιο με δύο αφίξεις πλοίων και
συνεχίστηκε με αυξητικές τά-
σεις. Η χρονιά δείχνει τη δυναμι-
κή της κρουαζιέρας στον νομό»,
δήλωσε ο πρόεδρος του Λιμενι-
κού Ταμείου Νομού Χανίων Δημή-
τρης Βιριράκης, μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στατιστικά και, σύμ-
φωνα με την Ένωση Λιμένων Ελ-
λάδος, συνολικά το 2021 στα Χα-
νιά καταγράφηκαν 76 αφίξεις με
45.619 επιβάτες, το 2020 οι αφί-
ξεις ήταν μόλις 10 με 105 επιβά-
τες, ενώ το 2019 είχαν καταγραφεί
132 αφίξεις με 265.956 επιβάτες.

Από τα στοιχεία προκύπτει επί-
σης ότι το 2018 στη Σούδα είχαν
αφιχθεί 78 πλοία με 139.944 επι-
βάτες, ενώ το 2017 ο αριθμός
τους έφτασε τα 84 με 128.067
επιβάτες.

Το 2016 τα κρουαζιερόπλοια άγ-
γιξαν τα 86 με 147.915 επιβάτες,
το 2015 οι αφίξεις ήταν 59 και οι
επιβάτες 96.612, το 2014 προσέγ-
γισαν 30 πλοία με 33.304 επιβά-
τες, το 2013 έφτασαν τα 47 πλοία
με 124.205 επιβάτες, το 2012 ήταν
54 με συνολικά 129.087 επιβάτες,
το 2011 τα πλοία ήταν 72 με
158.118 επιβάτες και το 2010 προ-
σέγγισαν συνολικά 21 πλοία,
όπου διακινήθηκαν 11.059 επιβά-
τες αντίστοιχα.

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

ΕΕπταπλάσιες
αφίξεεις (875) από
το 20019 σε Σούδα
και εννετικό λιμάνι  

Τα Χανιά «βούλιαξαν»
από κρουαζιερόπλοια

Επταπλάσιες
αφίξεις (875)
από το 2019
σε Σούδα και

ενετικό λιμάνι  



Σ
ε ισχύ τέθηκαν οι νέες ψη-
φιακές παροχές της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλη-
σης, με τις οποίες καθορί-

ζεται το πλαίσιο για τη νέα ψηφιακή
κάρτα ανεργίας, το μητρώο παροχών
και το μπόνους των 300 ευρώ στους
μακροχρόνια ανέργους που θα βρουν
δουλειά. 

Η σχετική υπουργική απόφαση
υπογράφηκε από τον υπουργό Εργα-
σίας Κωστή Χατζηδάκη την περασμέ-
νη Πέμπτη και τίθεται άμεσα σε
εφαρμογή, επιφέροντας ριζικές αλ-
λαγές και ρυθμίζοντας τα εισοδημα-
τικά κριτήρια για την καταβολή των
παροχών της ΔΥΠΑ. 

Ειδικότερα:

1Εισάγεται το νέο Ψηφιακό Μη-
τρώο ΔΥΠΑ, το οποίο ενοποιεί

και ψηφιοποιεί όλες τις διαδικασίες
ένταξης στο μητρώο με εξατομικευ-
μένο τρόπο.

2 Εφαρμόζεται το νέο Ψηφιακό
Ατομικό Σχέδιο Δράσης με συ-

ναίνεση του αναζητούντος εργασία
για την εύρεση της κατάλληλης θέσης
για αυτόν. 

3 Εφαρμόζεται από την ερχόμενη
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου η νέα

Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ, η οποία καταρ-
γεί την έντυπη κάρτα ανεργίας. Η νέα
ψηφιακή παροχή είναι διαθέσιμη από
την εφαρμογή του Gov.gr Wallet, η
οποία θα είναι διασυνδεδεμένη και θα
ενημερώνεται καθημερινά από το Ψη-
φιακό Μητρώο, ώστε να υπάρχει σα-
φήνεια για το ποιος δικαιούται ποια
επιδόματα. Μέσω του μηχανισμού
επαλήθευσης Gov.gr Wallet, θα είναι
εύκολα αντιληπτό τι είδους παροχές,
επιδόματα, βοηθήματα ή διευκολύν-
σεις θα δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχος
της νέας Ψηφιακής Κάρτας Ανεργίας. 

4 Καθιερώνονται νέα εισοδημα-
τικά κριτήρια για την παροχή

της επιδότησης ανεργίας, το βοήθημα
έπειτα από τρίμηνη παραμονή στο
Μητρώο Ανέργων, τα Προγράμματα
Κοινωνικού Τουρισμού, θεαμάτων,
αγοράς βιβλίων, η ελεύθερη είσοδος
σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία
κ.ά.) για τους μακροχρόνια ανέργους
κ.λπ. Οι παροχές θα δίνονται σε άγα-
μους ή χήρους με οικογενειακό εισό-
δημα έως 16.000 ευρώ, σε έγγαμους

ή μέλη συμφώνου συμβίωσης με οι-
κογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευ-
ρώ και προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ
για κάθε παιδί, σε μονογονεϊκές οι-
κογένειες με εισόδημα έως 27.000
ευρώ και με προσαύξηση 3.000 ευρώ
για κάθε παιδί. 

5 Διαγράφονται από το Ψηφιακό
Μητρώο για δύο χρόνια οι εγ-

γεγραμμένοι άνεργοι που αρνούνται
τρεις προτάσεις για εργασία, όταν αυ-
τές σχετίζονται με τον τόπο κατοικίας
και τις δεξιότητες, ενώ θα υπάρχει
εξάμηνη διαγραφή, όταν υπάρξει άρ-
νηση συμμετοχής σε προγράμματα
κατάρτισης. 

6 Εισάγεται το επίδομα εργασίας
για όσους βρίσκουν δουλειά

πριν λήξει η επιδότηση ανεργίας, το
οποίο ισούται με το 50% του επιδόμα-
τος ανεργίας. 

7 Δίνεται εφάπαξ ενίσχυση 300
ευρώ ως μέτρο ενεργοποί-

ησης των μακροχρόνια ανέργων που
παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μη-
τρώο ανέργων της ΔΥΠΑ για 5 και
πλέον έτη.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Πράσινες» επιχορηγήσεις 
350 εκατ. σε ΜμΕ, μέσω ΕΣΠΑ

Ισχυρή δυναμική στον «πράσινο»
μετασχηματισμό των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων αναμένεται να δώ-
σουν τα δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ,
ύψους 350 εκατ. ευρώ, τα οποία θα
τεθούν σε εφαρμογή μέσα στο προ-
σεχές διάστημα. 

Η πρώτη δράση «Πράσινος Μετα-
σχηματισμός ΜμΕ» αφορά επιχειρή-
σεις με επιχορηγούμενο προϋπολογι-
σμό επενδυτικού σχεδίου 200.001-
1.000.000 ευρώ. Η δεύτερη δράση
«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση
ΜμΕ» αφορά επιχειρήσεις με επιχο-
ρηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτι-
κού σχεδίου 30.000-200.000 ευρώ. 

Η Δράση 1 - «Πράσινος Μετασχη-
ματισμός ΜμΕ» αφορά επενδυτικά
σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποί-
ηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνο-
λογιών, στην αναβάθμιση των παρα-
γόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και εν γένει δραστη-
ριοτήτων τους. Ο επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός του επενδυτικού
σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το
διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου ερ-
γασιών που επετεύχθη σε μία από τις
τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχεί-
ρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειρι-
στικές περιόδους του έτους που προ-
ηγείται της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το
ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

Η Δράση 2 - «Πράσινη Παραγωγική
Επένδυση ΜμΕ» αφορά μικρά επεν-
δυτικά σχέδια που στοχεύουν στην
αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων
τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των
παραγόμενων προϊόντων ή/και παρε-
χόμενων υπηρεσιών και εν γένει δρα-
στηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας
ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγ-
χρονες τεχνολογίες, υποδομές και
βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενερ-
γειακής αναβάθμισης, κυκλικής οι-
κονομίας και υιοθέτησης καθαρών
πηγών. Ο επιχορηγούμενος προϋπο-
λογισμός του επενδυτικού σχεδίου
δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλά-
σιο του υψηλότερου κύκλου εργα-
σιών που επετεύχθη σε μία από τις
τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχεί-
ρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειρι-
στικές περιόδους του έτους που προ-
ηγείται της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το
ποσό των 200.000 ευρώ. 
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Τι αλλάζει στις παροχές
των ανέργων της ΔΥΠΑ

Από τις 9 Ιανουαρίου
έρχεται η νέα ψηφιακή

κάρτα ανεργίας 
- Ποιοι θα λάβουν έξτρα

μπόνους 300 ευρώ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε έκτακτες παροχές προς τους ερ-
γαζομένους και στην ενίσχυση των
κοινωφελών φορέων προχωρά η κα-
πνοβιομηχανία Καρέλιας, με το συνο-
λικό ποσό να ξεπερνά τα €4.500.000.
Στο εορταστικό μήνυμά του ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας
Γ. Καρέλιας ανακοίνωσε: 

α. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το εορταστικό
τραπέζι ανέρχεται φέτος στα €350 καθαρά.

β. Ο κάθε λαχνός της σημερινής ημέρας για τον καθένα
από τους 40 τυχερούς θα ανέλθει σε €1.000 καθαρά.

γ. Επιπλέον, ο κάθε εργαζόμενος που έχει παιδιά που
σπουδάζουν σε κρατικό πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ θα λάβει
έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1.750 καθαρά.

δ. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι, των οποίων τα παιδιά πέ-
τυχαν στα παραπάνω Ιδρύματα μέσα στο 2022, θα λάβουν
μία ακόμη πρόσθετη ενίσχυση €500 καθαρά.

ε. Παράλληλα, η εταιρεία θα κάνει
δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό
υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που
πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από
τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2022.

στ. Όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν
σαν έκτακτη παροχή έναν μεικτό μη-
νιαίο μισθό, με άλλα λόγια η εταιρεία

ειδικά για φέτος και λόγω της αυξημένης της κερδοφο-
ρίας θα δώσει 15ο μισθό σε όλους τους εργαζομένους.

ζ. Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μισθό κάτω από
€1.500 θα λάβουν επιπλέον έκτακτη οικονομική ενίσχυ-
ση €500 καθαρά.

η. 160 στελέχη και εργαζόμενοι οι οποίοι ξεχώρισαν με
την απόδοσή τους μέσα στη χρονιά που πέρασε θα λάβουν
το μπλε bonus €2.700 καθαρά, ενώ 50 στελέχη και εργα-
ζόμενοι, των οποίων η απόδοση κρίνεται ως εξαιρετική,
θα λάβουν το χρυσό bonus €4.000 καθαρά.

T
o 2022 το ελληνικό χρηματιστήριο έδειξε αξιο-
σημείωτη ανθεκτικότητα, με τον Γενικό Δείκτη
να σημειώνει άνοδο 4,08%, τον FTSE 25 να κερ-
δίζει περί το 4,70%, το Mid Cap να διορθώνει σε

ποσοστό 5,39%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε
11,42%. Σε μια χρονιά που οι αναταράξεις σημάδεψαν τις
αγορές, το ΧΑ κατάφερε να αντισταθεί. Σε ό,τι αφορά τις
τράπεζες, η Εθνική έκλεισε με κέρδη 26,53%, η Eurobank
ενισχύθηκε κατά 18,35%, η Πειραιώς κατά 11,47%, παρότι
έφτασε να υποχωρεί έως 45,85% μέσα στο έτος, ενώ η Al-
pha Bank υποχώρησε κατά 7,43%. Στήριγμα στον ΓΔ προ-
σέφεραν οι μετοχές των διυλιστηρίων και του ενεργει-
ακού κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Motor Oil έκλεισε το
έτος στο +58,69%, η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε κατά
50%, η Μυτιληναίος +34,17%, η Ελλάκτωρ +34,72%, τα ΕΛ-
ΠΕ +22% και η ΓΕΚ Τέρνα +14,62%. Σε διεθνές επίπεδο ο
παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI πέρυσι έχασε άνω του
20% καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του από

την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όταν
υποχώρησε περισσότερο από 40%. Ο πανευρωπαϊκός S-
toxx 600 έκλεισε το 2022 με πτώση 12,90%, σημειώνοντας
τη χειρότερη επίδοση από το 2018, όταν είχε χάσει το
13,24% της αξίας του. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι
τρεις δείκτες της Wall Street κατέγραψαν τη χειρότερη
επίδοση από το 2008, όταν και κατέρρευσε η Lehman
Brothers. 

Noval Property: Ο σχεδιασμός
για τη μεγάλη αστική
ανάπλαση στον Ελαιώνα

Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα για

την ανάπλαση των παλιών βιομηχανικών εγκα-

ταστάσεων της Βιοχάλκο επί της οδού Πειραι-

ώς 252 στον Ελαιώνα (Ταύρος) έχει θέσει σε

εφαρμογή η Noval Property ΑΕΕΑΠ, θυγατρι-

κή της Viohalco. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο

διευθύνων σύμβουλος της Noval Property, κ.

Παναγιώτης Καπετανάκος, «όραμά μας είναι η

Πειραιώς 252 να αποτελέσει έναν ισχυρό συν-

δετικό ιστό για την ανάπτυξη ενός Πολιτιστικού

Τετραγώνου Μητροπολιτικής Εμβέλειας και

ταυτόχρονα να εισαγάγει έναν νέο και πρωτο-

ποριακό τρόπο ζωής, πολυδιάστατων δραστη-

ριοτήτων και εργασίας, που θα προσφέρει ολο-

κληρωμένες, τεχνολογικά προηγμένες και

βιώσιμες λύσεις για τους τελικούς χρήστες,

βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής».

Πέθανε ο Αριστοτέλης
Διβάνης των ξενοδοχείων
Divani Caravel

Εκ των θεμελιωτών του ελληνικού τουρι-

σμού και ηγετική φυσιογνωμία του ξενοδο-

χειακού κλάδου, o Αριστοτέλης Διβάνης άφη-

σε την τελευταία πνοή του την Κυριακή. Μέσα

από τη θέση του επικεφαλής του Ξενοδοχει-

ακού Επιμελητηρίου Ελλάδος τις κρίσιμες δε-

καετίες μετά τη Μεταπολίτευση ο Αριστοτέλης

Διβάνης συνέβαλε στο να τεθούν οι βάσεις

ούτως ώστε ο τουρισμός να διεκδικήσει και να

αναδειχθεί σε ατμομηχανή της ελληνικής οι-

κονομίας. Όσοι ήξεραν τον ερίτιμο Αριστοτέ-

λη Διβάνη ομονοούν ότι πάλευε πάντα για το

καλό όλης της ξενοδοχίας, συναίρεσε τον

κλάδο ούτως ώστε να έχει ενιαία φωνή και

ουκ ολίγες φορές συγκρούστηκε με την κεν-

τρική εξουσία για κρίσιμα ζητήματα. Η κηδεία

του θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο

Αθηνών την Τετάρτη στις 14.00.

Nassington: Επένδυση 4,2 εκατ.
Στη δημιουργία βιομηχανικής μονάδας πα-

ραγωγής καινοτόμων φαρμακευτικών και πα-

ραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβα-

νομένων συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρο-

τεχνολογικών προϊόντων και καλλυντικών, θα

προχωρήσει η εταιρεία Nassington στη βιομη-

χανική περιοχή Κερατέας. Η εν λόγω επένδυ-

ση 4,2 εκατ. ευρώ υπάχθηκε στον αναπτυξιακό

νόμο και θα ενισχυθεί με επιχορήγηση

602.365 ευρώ. Η διοικητική ομάδα της Nass-

ington αποτελείται από τους Χρήστο Κουτσο-

δήμο και Γιώργο Μότσιο, οι οποίοι «τρέχουν»

τη φαρμακευτική Verisfield, η οποία ειδικεύε-

ται στην ανάπτυξη και κυκλοφορία γενοσήμων

φαρμακευτικών προϊόντων.

Άπρακτη παρήλθε στις 30/12/2022 η προθεσμία των 10 ημε-
ρών για την ενάσκηση από τους μετόχους της εταιρείας τού δι-
καιώματος σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη
λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής άδειας για την κα-
τάρτιση της συναλλαγής αναφορικά με τη ΛΙΝΕΤ, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της ΕΛΓΕΚΑ. Συγκεκριμένα, η ΕΛΓΕΚΑ
προέβη στην εν λόγω ανακοίνωση σε συνέχεια της από
15/12/2022 ανακοίνωσης αναφορικά με την από 14/12/2022
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την

παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν.4548/2018, για τη σύναψη σύμβασης αγο-
ραπωλησίας μετοχών μεταξύ της εταιρείας ως πωλήτριας και της εταιρείας «Sapherald Limited» ως αγο-
ράστριας και με αντικείμενο την πώληση και μεταβίβαση 93.706 μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και τον δια-
κριτικό τίτλο «ΛΙΝΕΤ ΑΕ», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 15,356% του μετοχικού κεφα-
λαίου της, έναντι συνολικού τιμήματος 750.000 ευρώ.

ΧΑ: Μπορεί και υψηλότερα το 2023

ΕΛΓΕΚΑ: Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας για σύγκληση έκτακτης ΓΣ

Καρέλιας: Δίνει και 15ο μισθό στους εργαζομένους
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Γράφει ο Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
την 1η αγωνιστική για το 2023
η επαρχία και η Νίκαια κλέ-
βουν σήμερα τις εντυπώσεις
με σπουδαία παιχνίδια. Αύριο

Τετάρτη τα βλέμματα στρέφονται στη
Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα αν-
τιμετωπίσει τον Άρη στο μεγάλο ντέρμπι
της πόλης.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός πάει στη
Λιβαδειά για να παίξει με τον τοπικό Λε-
βαδειακό, πέντε μέρες πριν από τη μεγάλη
σύγκρουση με την ΑΕΚ στην «ΟΠΑΠ Are-
na - Αγιά Σοφιά» την προσεχή Κυριακή. Οι
«πράσινοι» παραμένουν αήττητοι, αλλά
προέρχονται από δύο ισοπαλίες, 1-1 με

τον Ιωνικό στη Νίκαια και με το ίδιο σκορ
κόντρα στον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, όπου
ισοφάρισαν στο 97’ με τον Ιωαννίδη. Το
ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό είναι
πως οι Κρητικοί έπαιζαν με δέκα παίκτες
από το 11’. Προφανώς και η ομάδα του
Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει περιθώρια για
απώλειες στη Λιβαδειά.

Η 2η ΑΕΚ δοκιμάζεται στα Γιάννενα με
τον ΠΑΣ και επίσης θέλει τη νίκη για να
πάει στο ντέρμπι με ψυχολογικό αβαντάζ.
Ο Ολυμπιακός με την αστάθεια στην από-

δοσή του μετακομίζει παραδίπλα στη Νί-
καια για να παίξει με τον ουραγό Ιωνικό.
Και αυτός θέλει νίκη στην αντεπίθεση που
ξεκίνησε για να προκάμει την έξοδο στο
Champions League. Δύο ομάδες μας θα
εκπροσωπήσουν τη χώρα στην κορυφαία
ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αύριο στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, που και αυ-
τός βρίσκεται σε φεγγάρι αναζήτησης ταυ-
τότητας με την προώθηση νεαρών παικτών,
θα παίξει με τον Άρη, από τον οποίο απέχει
τέσσερις βαθμούς και στηρίζεται αποκλει-

στικά σε ξένους παίκτες. Όλα τα άλλα ματς
είναι «μικρά ντέρμπι». Ο ΟΦΗ, που θέλει
να ξεκολλήσει από τις κάτω θέσεις της
βαθμολογίας, κοντράρεται με τον Βόλο, ο
οποίος θέλει να παραμείνει στις… πάνω.
Το αυτό και για το Παναιτωλικός - Ατρόμη-
τος. Στην Τρίπολη ο Αστέρας, που έχει έναν
«αέρα» τεσσάρων βαθμών από την ουρά,
φιλοξενεί την εκ των ουραγών Λαμία.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα Τρίτη:
ΟΦΗ - Βόλος (16.30, Cosmote TV), Λεβα-
δειακός - Παναθηναϊκός (17.00, Nova),
ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ (20.00, Nova), Ιωνικός
- Ολυμπιακός (21.30, Cosmote TV). Αύριο,
Τετάρτη: Αστέρας Τρ. - Λαμία (17.00, No-
va), Παναιτωλικός - Ατρόμητος (18.00,
Cosmote TV), ΠΑΟΚ - Άρης (20.00, Nova).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(15 αγ.)

Παναθηναϊκός............ 39

ΑΕΚ ............................35

ΠΑΟΚ .........................29

Ολυμπιακός................ 29

Βόλος .........................25

Άρης ...........................25

Ατρόμητος ..................19

Παναιτωλικός ............16

Αστέρας Τρ. ................14

ΟΦΗ ...........................11

ΠΑΣ Γιάννινα .............. 11

Λεβαδειακός .............11

Λαμία ..........................10

Ιωνικός .......................8

Πλήρης αγωνιστική σήμερα και αύριο στη Super
League 1, ΠΑΟΚ - Άρης στη Θεσσαλονίκη

Τα φώτα σε επαρχία και Νίκαια



Ε
νώ πλήθος κόσμου αποχαι-
ρέτησε χθες τον «βασιλιά»
Πελέ, καθότι η σορός του τέ-

θηκε σε λαϊκό προσκύνημα, ένα πολύ
ενδιαφέρον γκάλοπ έκανε ιστοσελί-
δα στην Αθήνα σχετικά με το ποιος εί-
ναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής
όλων των εποχών. Το αποτέλεσμα εί-
ναι εξόχως εντυπωσιακό, γιατί ψηφί-
στηκε ο Πελέ από χρήστες του Διαδι-
κτύου που φυσικά δεν είδαν τον Πελέ
να παίζει. Το πιο πιθανό είναι οι νεο-
λαίοι με τον ντόρo που προκάλεσε ο
θάνατος του Πελέ να αναζήτησαν βίν-
τεο του Βραζιλιάνου στο YouTube.
Έτσι, σε σύνολο 6.000 επισκεπτών
της ιστοσελίδας sportfm.gr ο Πελέ
πήρε ποσοστό 45,5% και 2.993 ψή-
φους. Δεύτερος ο Λιονέλ Μέσι με πο-
σοστό 29,45% και 1.937 ψήφους. Ακο-

λούθησε ο Ντιέγκο Μαραντόνα με
1.270, ήτοι ποσοστό 19,31%. Ένα πο-

σοστό 5,75%, 378 ψήφοι, επέλεξε άλ-
λον για GOAT (Greatest Of All Time).

Γκάλοπ: Ο Πελέ ανώτερος όλων Έλειπε ο Μπεκενμπάουερ
Στο λαϊκό προσκύνημα του Πελέ παραβρέθη-

καν χιλιάδες κόσμου, επώνυμοι και ανώνυμοι.
Μόνο ένας μεγάλος έλειπε. Ο Κάιζερ (αυτοκρά-
τορας) του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Φραντς
Μπεκενμπάουερ. Σε ηλικία 77 ετών ο άλλοτε αρ-
χηγός της Μπάγερν και της εθνικής Γερμανίας
αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Με τον Πελέ
υπήρξαν συμπαίκτες στον Κόσμο της Νέας Υόρ-
κης στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Πανικός για Μέσι 
και Αλ Χιλάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως είναι γνωστό,
υπόγραψε για 2,5 χρόνια στην Αλ Νασρ της Σα-
ουδικής Αραβίας με 500 εκατ. ευρώ! Στα social
media έγινε πανικός ωστόσο όταν δημοσιεύτηκε
μια φωτογραφία με τη φανέλα του Μέσι στην Αλ
Χιλάλ, μεγάλη αντίπαλο της Αλ Νασρ στο πρωτά-
θλημα. Όλοι θεώρησαν ότι ο Μέσι υπέγραψε
εκεί. Όμως αυτό ήταν ένα από τα πολλά αστεία

που γίνονται στα social media. 

Αγόρασε σκύλο 
να φυλάει το μετάλλιο

Προκειμένου να έχει έναν φύλακα-άγγελο
σπίτι του όταν λείπει στο γήπεδο, ο εκ των
«ηρώων» της παγκόσμιας πρωταθλήτριας εθνι-
κής Αργεντινής Εμιλιάνο Μαρτίνες αγόρασε ένα
βελγικό Μαλινουά αξίας 22.000 ευρώ για να…
προστατεύει το χρυσό μετάλλιο του Μουντιάλ! Ο
Μαρτίνες είναι γκολκίπερ της Άστον Βίλα και μέ-
νει σε προάστιο του Μπέρμιγχαμ.

ΠΑΟΚ - Άρης με διαιτητή
από το «κάτω ράφι»

Διαιτητή από το «κάτω ράφι» της UEFA όρισε ο
Άγγλος αρχιδιαιτητής Στιβ Μπένετ για το μεγάλο
αυριανό ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης στην Τούμπα.
Πρόκειται για τον Ούγγρο Τάμας Μπόγκναρ. Γενι-
κά, επί θητείας Μπένετ δεν έρχονται -ή δεν φέρ-
νει- «μεγάλες σφυρίχτρες» στην Ελλάδα. Ο
Μπόγκναρ έχει διαιτητεύσει αρκετά ματς του ελ-
ληνικού πρωταθλήματος επί Μπένετ. 

Παντρεύεται η Άννα Κορακάκη
Τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβει η Άννα Κορακάκη. Όπως
ανακοίνωσε ανήμερα την Πρωτοχρονιά μέσω του λογαρια-
σμού της στο Instagram, η «χρυσή» Ολυμπιονίκης δέχτηκε
την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της. Δημοσί-
ευσε μερικές φωτογραφίες, όπου φαίνεται να πλέει σε πελά-
γη ευτυχίας μαζί με τον αγαπημένο της αλλά και με το μονό-
πετρο που της χάρισε. 

Πάλι τα ίδια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίρνει μέρος με την εθνική τένις στο τουρνουά United Cup 
και δεν υπάρχει το εθνόσημο στη φανέλα του. Ό,τι ακριβώς είχε συμβεί και στους Ολυμπιακούς 
του Τόκιο και με αυτόν αλλά και με τη Μαρία Σάκκαρη. Αναγκάστηκαν να το βάλουν. 
Τώρα γιατί επαναλήφθηκε; Η ομοσπονδία τένις επιμένει ότι δεν είναι δικό της θέμα.
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Φανέλα 
χωρίς εθνόσημο 

ο Τσιτσιπάς



Τ
ο κοινό δεν χορταίνει γέλιο! Αποθέωση
στη Θεσσαλονίκη για τη σπαρταριστή πα-
ράσταση του δημοφιλούς performer Τά-
κη Ζαχαράτου, που σπάει το ένα ρεκόρ

πίσω από το άλλο στο θέατρο «Βεργίνα». Το «Ραν-
τεβού», που έκανε πρεμιέρα στις 16 Δεκεμβρίου
στη συμπρωτεύουσα, αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη
θέρμη από το κοινό καταγράφοντας επικά... sold
out, οδηγώντας τη διεύθυνση του πολυχώρου στο
να ανακοινώσει κι επισήμως την παράταση των πα-
ραστάσεων μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο πάντα
λαμπερός, καταιγιστικός, απρόσμενος και ασταμά-
τητος showman θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του
χειμώνα να χαρίζει απλόχερα χαρά, γέλιο, συγκί-
νηση, μιμήσεις, ατελείωτο χορό και διασκέδαση,
ταξιδεύοντας τους θεατές σε ένα φαντασμαγορικό
show υψηλών προδιαγραφών, έτσι όπως μόνο
εκείνος ξέρει να δημιουργεί.

Οι ξεκαρδιστικές μιμήσεις διασημοτήτων της
εγχώριας και παγκόσμιας showbiz τον έχουν
κατατάξει σε μια κατηγορία χωρίς... αντίπαλο,
με τον ίδιο να υπογράφει τα κείμενα αλλά και το
styling των επιτυχημένων μεταμορφώσεων που
δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Ακόμη και
τον πιο απαιτητικό!

Έρχονται με πούλμαν από όλη την Ελλάδα
Κόσμος όλων των ηλικιών που λατρεύει τον

μοναδικό στο είδος του performer καταφθάνει
στη Θεσσαλονίκη από όλη τη Βόρεια Ελλάδα με

ασφυκτικά γεμάτα πούλμαν που παρελαύνουν
κάθε βράδυ στην είσοδο του θεάτρου.

Το «Ραντεβού» συνοδεύεται από ένα εντυπω-
σιακό music video σε σκηνοθεσία Σπύρου Μαλ-
τέζου. Στο βίντεο ο Τάκης Ζαχαράτος συναντά
θρυλικές μορφές της διεθνούς μουσικής, μετα-
ξύ των οποίων οι Madonna, Lady Gaga, Tina
Turner, David Bowie και Boy George, ενώ μαζί
του συμπρωταγωνιστεί η Έλενα Χριστοπούλου.

«Στη νέα παράσταση έχω εντάξει πολλά νέα
πρόσωπα. Ήθελα να είναι κάτι εντελώς και-
νούργιο, πλήρως ανανεωμένο. Εκτός λοιπόν
από το σούπερ ζευγάρι της χρονιάς Βανδή -
Μπισμπίκη, έχουμε και άλλα ντουέτα. Ανάμεσά
τους αυτά της Lady Gada με τη λαίδη Άντζελα
Δημητρίου, της Celine Dion με τη Νατάσσα Θεο-
δωρίδου, της Καλλιόπης Σταματάκη με τον γιο
της τον Μαθιό από τον “Σασμό”, του Μαυρίκιου
Μαυρικίου με την Ιλάειρα αλλά και τη γερόντισ-
σα Κατερίνα Διδασκάλου από το “Μαύρο Ρόδο”,
η οποία εξομολογεί τους πάντες. Για πρώτη φο-
ρά μεταμορφώνομαι επίσης σε Adele, David
Bowie, Madonna, Χριστόφορο Παπακαλιάτη,
Αγγελική Νικολούλη κ.ά.», αποκάλυψε σε συ-
νέντευξή του ο Τάκης Ζαχαράτος.
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Τάκης Ζαχαράτος
Σαρώνει το «Ραντεβού»



Το νέο talk of the town ζευγάρι της showbiz
είναι η Νικολέτα Κοτσαηλίδου και ο Κυριάκος
Σαλής. Το ζευγάρι γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε
στα γυρίσματα της σειράς «Πέτα τη φριτέζα» και
από τότε είναι αχώριστοι. Η πρώην σύντροφος
του Σπύρου Παπαδόπουλου έκανε το επόμενο
βήμα στην προσωπική της ζωή, αλλά οι σχέσεις
με τον τέως αγαπημένο της είναι εξαιρετικές.
Φέτος πρωταγωνιστούν μαζί στη σειρά της ΕΡΤ
«Κάνε ότι κοιμάσαι», που φιγουράρει ψηλά στις
προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Full in love

Ήταν πολλά τα λεφτά

Η δελεαστικότατη -οικονομικά- πρόταση της

παραγωγής του «Survivor» προς την Ευρυδίκη

Παπαδοπούλου για το φετινό ριάλιτι έπεσε στο

κενό. Η πρώην παίκτρια αρνήθηκε να επιστρέψει

στον Άγιο Δομίνικο, παρότι το ποσό ήταν μεγάλο,

με την ίδια να αποκαλύπτει on camera: «Μου έγι-

νε πρόταση με 5.000 ευρώ την εβδομάδα στο

“Survivor”. Τα θεωρώ πολύ καλά χρήματα. Δεν

θα πάω. Αν πάω, έφυγε ο σύντροφός μου. Μου

είπε “δεν θα κάτσω πάλι 4 μήνες μόνος μου”».

Στις κατάλευκες από το χιόνι
Άλπεις υποδέχτηκαν το 2023 η
Ελένη Βαΐτσου και ο σύντρο-
φός της (πρώην αγαπημένος
της Φαίης Σκορδά) Νίκος
Ηλιόπουλος. To ερωτευμένο
ζευγάρι ταξίδεψε οδικώς στην
Αυστρία -μέσω Ιταλίας- απο-
λαμβάνοντας ξέγνοιαστες
γιορτινές διακοπές στο διάση-
μο Τιρόλο και τα μαγικά χωριά
του. Η πρωταγωνίστρια της
σειράς «Η δική μας οικογέ-
νεια» δημοσίευσε φωτογρα-
φίες από το απίθανο road trip
ποζάροντας χαμογελαστή στα
χιόνια!

Road trip 
στις Άλπεις

Στο σπίτι τους στην Ουάσιγκτον άλλαξε χρό-
νο η Καλομοίρα με τον σύζυγό της Γιώργο
Μπούσαλη και τα τρία παιδιά τους. Η τρα-
γουδίστρια ανάρτησε μια οικογενειακή φω-
τογραφία από τις παραμονές του νέου έτους
στέλνοντας τις ευχές της: «Υγεία, χαμόγελα,
αγκαλιές με τους ανθρώπους που μας αγα-
πούν και αγαπάμε! ΥΓ.: Ο Νίκος δεν αφήνει
τον έπαινό του από το ρεσιτάλ πιάνου ούτε
για μια στιγμή!».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Με δική της εκπομπή;

New Year’s Eve

«Β
ροχή» οι τηλεοπτικές προτάσεις στην Κατερίνα Πα-
πουτσάκη μετά το διαζύγιό της με τον Παναγιώτη Πι-
λαφά. Η ίδια δήλωσε πως βιώνει μια μεταβατική πε-

ρίοδο αλλά όχι μαύρη, καθώς το επαγγελματικό κομμάτι πηγαίνει
από το καλό στο καλύτερο. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα καλύ-
τερά μας χρόνια» φημολογείται πως δέχτηκε πρόταση από τη δημό-
σια τηλεόραση προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση μιας «ευ
ζην» εκπομπής με θέματα διατροφής, ψυχολογίας, εξορμήσεων σε
ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και ιατρικών συμβουλών, προκειμένου
να μυηθεί το τηλεοπτικό κοινό σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η
ηθοποιός βρίσκεται σε συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής αλλά
και τη διοίκηση της ΕΡΤ και αν τελικά αποδεχτεί την πρόταση, θα τη
βλέπουμε κάθε Σάββατο μεσημέρι στον νέο της ρόλο.
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Θα φάμε κουφέτα
Γαμπρός θα ντυθεί τη νέα χρονιά ο Λούκας Γιώρκας. Ο 36χρονος
τραγουδιστής το πήρε απόφαση και θα οδηγήσει την 28χρονη αγα-
πημένη του Βασιλική Σαλαμπάση στα σκαλιά της εκκλησίας, επι-
σημοποιώντας την πολύχρονη σχέση τους με θρησκευτικό γάμο.
«Όταν θα έρθει η στιγμή που θα βάλω το σμόκιν μου και θα πάω, θα
το ξέρετε», αποκάλυψε με χιούμορ στους δημοσιογράφους.



Ο
πυκνός μαστός αναφέρεται στην απει-
κόνιση του ιστού του μαστού στη μα-
στογραφία και είναι φυσιολογικό και
σύνηθες εύρημα. Ο μαστός αποτελεί-

ται από αδενικό ιστό (αδένες γάλακτος, γαλακτο-
φόρους πόρους), συνδετικό ιστό (με στηρικτικό
ρόλο) και λιπώδη ιστό που περιβάλλει τον αδενι-
κό. H πυκνότητα του μαστού είναι μέτρο τού πόσο
ινώδης και αδενικός ιστός υπάρχει σε σύγκριση
με τον λιπώδη ιστό. Όταν ένας μαστός έχει πολ-
λούς τέτοιους ιστούς και λιγότερο λίπος, ονομά-
ζεται πυκνός. Η πυκνότητα δε σχετίζεται με το μέ-
γεθος ή τη σφριγηλότατα του μαστού και είναι συ-
χνά κληρονομική.

«Πυκνούς μαστούς έχουν συνήθως νέες γυναί-
κες, η πυκνότητα μειώνεται με την πάροδο της
ηλικίας, αν και σε οποιαδήποτε ηλικία παρατη-
ρούνται πυκνοί μαστοί. Επίσης, γυναίκες που

λαμβάνουν συνδυαστική ορμονοθεραπεία για τα
συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και, τέλος, γυ-
ναίκες με χαμηλό ΔΜΣ, δηλαδή με λιγότερο σω-
ματικό λίπος, έχουν πυκνότερους μαστούς σε
σχέση με τις παχύσαρκες. Αξιολογώντας δεδομέ-
να οι ερευνητές παρατήρησαν ότι γυναίκες με
εξαιρετικά πυκνό μαστό έχουν υπερδιπλάσιο κίν-
δυνο για καρκίνο του μαστού σε σύγκριση με γυ-
ναίκες με μέση πυκνότητα μαστού και σχεδόν τε-
τραπλάσιο κίνδυνο από γυναίκες με εξαιρετικά
λιπώδη μαστό», αναφέρει η Μαρία Αλαφάκη, τε-
χνολόγος-ακτινολόγος σε μονάδες μαστού.

Ο πυκνός ιστός του μαστού απεικονίζεται ως
μια συμπαγής λευκή περιοχή στη μαστογραφία,
γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διάκριση των
ιστών. Ένας μικρός λευκός καρκινικός ιστός μπο-
ρεί εύκολα να «κρυφτεί» μέσα στον πυκνό μαστό,
να μην αποκαλυφτεί στη μαστογραφία και να χα-

θεί η ευκαιρία της έγκαιρης διάγνωσης. Κάθε
αναφορά μαστογραφίας θα πρέπει να περιλαμβά-
νει την αξιολόγηση του επιπέδου πυκνότητας του
μαστού, το οποίο εμπίπτει σε μία από τις τέσσερις
κατηγορίες BIRADS και οι ακτινολόγοι θα πρέπει
να ενημερώνουν τις γυναίκες για αυτό.

Τα επίπεδα πυκνότητας είναι: BIRADS Α: Μα-
στοί σχεδόν εξολοκλήρου λιπώδεις (1 στις 10 γυ-
ναίκες), BIRADS Β: Μαστοί με διάσπαρτες αδενι-
κές περιοχές (4 στις 10 γυναίκες), BIRADS C: Ετε-
ρογενώς πυκνοί μαστοί με μεγαλύτερο μέρος πυ-
κνού ιστού (4 στις 10 γυναίκες), BIRADS D: Μα-
στοί εξαιρετικά πυκνοί, σχεδόν εξολοκλήρου πυ-
κνός ιστός (1 στις 10 γυναίκες).

Η γνώση της πυκνότητας του μαστού είναι το
πρώτο βήμα για τη διενέργεια των απαραίτητων
προληπτικών εξετάσεων για τον έγκαιρο εντοπι-
σμό του καρκίνου, όταν είναι πιο εύκολο να αντι-
μετωπιστεί. Η υψηλότερη πυκνότητα του μαστού
σχετίζεται με μειωμένη μαστογραφική ευαισθη-
σία και ειδικότητα. Οι οδηγίες προτείνουν αρνητι-
κή ψηφιακή μαστογραφία, συμπληρωματικά υπέ-
ρηχο μαστών US ή (ΜRI) μαγνητική μαστογραφία
ή ψηφιακή τομοσύνθεση (DBT συλλογή πολλα-
πλών εικόνων του μαστού από διάφορες γωνίες).
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Η γνώση της πυκνότητας 
του μαστού είναι το πρώτο βήμα 
για τη διενέργεια των προληπτικών
εξετάσεων με σκοπό τον έγκαιρο
εντοπισμό του καρκίνου

Μαγνητική μαστογραφία 
και υπέρηχοι μαστών ABUS
Μια νέα τεχνολογία υπερήχων (ABUS) με αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστού
χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στη μαστογραφία για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του
καρκίνου του μαστού σε ασυμπτωματικές γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Είναι μια αποτε-
λεσματική μέθοδος με διαγνωστική ακρίβεια. Συμπερασματικά, για να εξασφαλιστεί η έγ-
καιρη διάγνωση για το 10% των γυναικών με εξαιρετικά πυκνούς μαστούς προτείνονται:
συνεργασία με το γιατρό τους ώστε να συνυπολογιστούν και άλλοι παράγοντες κινδύνου
για καρκίνο του μαστού (όπως το προσωπικό ιστορικό υγείας), ετήσια τρισδιάστατη μαστο-
γραφία (ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού), υπέρηχοι μαστών ABUS, μαγνητική μαστογραφία
αν κριθεί απαραίτητο, καθώς και ένας υγιεινός τρόπος ζωής ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος
εμφάνισης του καρκίνου του μαστού.

Πυκνοί μαστοί και κίνδυνος
ανάπτυξης καρκίνου

Μαρία Αλαφάκη, 
τεχνολόγος-

ακτινολόγος σε 
μονάδες μαστού



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)
Το φιλικό σας περιβάλλον ισχυροποιείται
και θα χτίσετε νέα όνειρα, ελπίδες και συμ-
μαχίες. Είναι για εσάς μια καλή θέση της
Αφροδίτης στον Υδροχόο, που σας βάζει σε
πιο υγιείς συνθήκες και τα συναισθήματά
σας έχουν κατανόηση και εμπιστοσύνη. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια νέα περίοδος ανοίγεται για εσάς στον
επαγγελματικό, κοινωνικό και συναισθημα-
τικό τομέα. Είναι σίγουρα μια ενδυνάμωση
σε ό,τι θέλετε να στηρίξετε και αυτό σας
βγαίνει με πολύ δυναμισμό και θάρρος. Το
μόνο που θα προσέξετε είναι η κυριαρχική
διάθεση που έχετε, όπου εδώ είναι μια λε-
πτή διαχωριστική γραμμή που δεν πρέπει να
παραβλέψετε. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Αφροδίτη στο συμβατό ζώδιο με το δικό
σας θα φέρει ένα άνοιγμα των επαγγελματι-
κών σας σχέσεων, ακόμη και με κάποιες με-
τακινήσεις ή καλές συναντήσεις που θα
έχουν ως αποτέλεσμα την προσωπική σας
άνοδο.   

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Αφροδίτη έως τις 27/1 θα σας βάλει σε
εγρήγορση σε παλιές και νεότερες εκκρεμό-
τητες στα οικονομικά σας. Είναι η στιγμή που
θα αναλύσετε περισσότερο τα συναισθήματά
σας, όσο και αν σας πονά αυτό, και θα έχετε
μια σκέψη πιο ανοικτή για μια προσωπική
σας υπόθεση.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Αφροδίτη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
γίνεται προστατευτική για την προσωπική
σας ζωή. Είναι μια περίοδος που θα νιώσετε
καλά με τους άλλους, αλλά θα υπάρξουν και
κάποιες εντάσεις έως τις 27/1.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Αφροδίτη στο καθημερινό σας πρόγραμμα
θα φέρει όμορφες επιλογές. Ίσως μάλιστα
ασχοληθείτε και με την καλυτέρευση της
υγείας αλλά και της εμφάνισής σας. Για τους
καλλιτέχνες που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο
είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για να νιώ-
σουν ότι προσφέρουν το καλύτερο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη, ο πλανήτης που είναι κυρίαρ-
χος του ζωδίου σας, θα βρεθεί από σήμερα
έως τις 27/1 στο ζώδιο του Υδροχόου. Είναι
μία πολύ καλή θέση για εσάς, σας χαλαρώ-
νει, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και
γαληνεύει τα πάθη σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η οικογένεια θα βρεθεί στο συναισθηματικό
σας πεδίο, όπου θα φανερωθούν έντονα τα
θέματα που αφορούν εσάς σε σχέση με τα
πρόσωπα που αποτελούν τις ρίζες σας. Ίσως
μάλιστα νιώσετε ασφάλεια στον χώρο σας ή
θελήσετε να τον φροντίσετε και να τον ανα-
καινίσετε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Από σήμερα έως τις 27/1 θα διευρύνετε τον
κύκλο σας, θα νιώσετε πολύ ανήσυχοι για
μια υπόθεσή σας και θα ταξιδέψετε ίσως
για οικονομικούς ή συναισθηματικούς λό-
γους. Πρόσωπα από το περιβάλλον σας θα
θελήσουν να γεφυρώσουν τις μεταξύ σας
σχέσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη αφήνει από σήμερα το δικό
σας ζώδιο και προχωρά στο ζώδιο του
Υδροχόου. Τα οικονομικά σας θα βοηθη-
θούν έως τις 27/1, αλλά και τα συναισθή-
ματά σας βρίσκουν φροντίδα και λιμάνι.
Ίσως να έχετε μια καλή ευκαιρία σε κάποια
αγοραπωλησία ή να πάρετε ένα μπόνους ή
ένα καλό οικονομικό προβάδισμα λόγω
της αξίας σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Αφροδίτη από σήμερα έως τις 27/1 θα βρί-
σκεται στο ζώδιό σας και θα σας χαρίσει
λάμψη κι ομορφιά, που θα εκπέμπει εσωτε-
ρικά και εξωτερικά. Οι σχέσεις σας γλυκαί-
νουν, γιατί και εσείς θα έχετε καλή διάθεση,
αλλά όλο αυτό θα έχει μια ανατροπή όταν θα
συναντήσει μέσα στον μήνα η Αφροδίτη τον
Κρόνο αλλά και τον Ουρανό. Έως τότε χαρεί-
τε ό,τι σας αναλογεί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη περνά στον Υδροχόο, όπου σας
κάνει περισσότερο εσωστρεφείς και ήρε-
μους σε προσωπικό επίπεδο. Βέβαια, το πα-
ρασκήνιο κάποιες φορές είναι πολύ ανατρε-
πτικό και καλό είναι να περιφρουρήσετε τα
κεκτημένα σας.
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H Σελήνη μετακινείται στις τελευταίες
μοίρες του Ταύρου και περνά στους
Διδύμους, συναντώντας σε θετική όψη
την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη περνά στο

ζώδιο του Υδροχόου και θα παραμείνει σε αυτήν
τη θέση έως τις 27 Ιανουαρίου, κάτι που μας
δημιουργεί την αίσθηση της ανεξαρτησίας,
ακόμη και αν βρισκόμαστε σε σχέσεις ή γάμο. Η
αλτρουιστική προσέγγιση των συναισθημάτων
μάς δημιουργεί μια πιο ανοικτή σκέψη, όπου
απουσιάζουν τα εγωιστικά κίνητρα.
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Drag queen και
κυνήγι μαγισσών

«O
ποιοι αντιδρούν έχουν το μαύρο στην
ψυχή τους, δεν είναι άξιοι να είναι γο-
νείς»! Η δήλωση ανήκει στην drag

queen που διάβασε παραμύθια για τα Χριστούγεννα
σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού στη Θεσσα-
λονίκη και αφορά όσους αντέδρασαν στην πρωτο-
βουλία.

«Αθλιότητα»! Η πρώτη λέξη στην ανάρτηση της
Κατερίνας Λάσπα (επί της εκδήλωσης, πριν από τη
συγκεκριμένη δήλωση της drag queen), τομεάρχη
Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ, με φόντο μια φωτογρα-
φία άσχετη με το θέμα και τους πραγματικούς πρω-
ταγωνιστές (από παλαιότερη παρέλαση ΛΟΑΤΚΙ).

Ξεκινώντας από την πρώτη φράση. Είναι τόσο λά-
θος που ως στήλη απλώς θα περιοριστούμε να επι-
σημάνουμε στην drag queen RawBee Candles ότι

κάνει το λάθος για το οποίο κατηγορεί
τους άλλους: κρίνει, δικάζει, καταδι-
κάζει και επιβάλλει ποινή! Λίγο... μαύ-
ρο το βγάζει.

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της
κυρίας Λάσπα. Υπάρχει το λάθος του
χαρακτηρισμού και της προεξόφλη-
σης ανομολόγητων σκοπιμοτήτων και
επιδιώξεων -καθώς στην ανάρτησή
της έγραφε για επιβολή προτύπων με
πλάγια μέσα-, υπάρχει και το κύμα αν-
τιδράσεων που ξεσήκωσε, κυρίως

από το ίδιο της το κόμμα.
Σας παρακαλούμε, προσέξτε τις ιδιότητες, τους

τίτλους των προσώπων.
Η Βάσια Μαδέση, αναπληρώτρια γραμματέας

Ισότητας του ΠΑΣΟΚ, η οποία συμμετείχε στην εκ-
δήλωση, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Αφήστε τα
παιδιά να διαλέξουν με αγάπη απέναντι σε όσες
φωνές δυσκολεύονται να καταλάβουν τα αυτονόη-
τα, καλή και πολύχρωμη νέα χρονιά!».

Ο αναπληρωτής γραμματέας Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βήκας ανέβασε
τους τόνους: «Η ομοφοβία και η τρανσφοβία καταγ-
γέλλονται απερίφραστα από το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά,
όχι στο όνομά μου οι δηλώσεις της κυρίας Λάσπα».

Μπορούμε να συμφωνήσουμε: Λάθος η δήλωση
της κυρίας Λάσπα, λάθος και η δήλωση της drag
queen RawBee Candles. Και φτάνουμε στην απο-
ρία. Που δεν είναι μία, είναι αρκετές:

Ο εθελοντισμός, η ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα τι σχέση έχουν με μια τόσο απόλυτη και άκαμ-
πτη εκφορά δημόσιου λόγου; Μήπως κάποιοι έχουν
επιλεκτικές ευαισθησίες (θυμάστε το άρθρο για τον
αντίστροφο ρατσισμό); Γιατί δεν είδαμε ανακοινώ-
σεις καταδίκης της πρώτης δήλωσης.

Είναι ενδεδειγμένος τρόπος για να θέτουμε σο-
βαρά θέματα η «πρόκληση»; Είναι ενδεδειγμένοι
τρόποι άσκησης πολιτικής η καταγγελία και η τοπο-
θέτηση τύπου «άσπρο - μαύρο»; Μήπως οδεύουμε
έτσι σε ένα νέο κυνήγι μαγισσών; Και από τις δύο
πλευρές. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Ακούμε συχνά ως επιχείρημα (αιτία/δικαιολογία)
για τις ελλείψεις στα φάρμακα το σύστημα τιμολό-
γησης, καθώς στη χώρα μας η τιμή των φαρμακευ-
τικών σκευασμάτων προκύπτει με βάση τον μέσο
όρο από τις τρεις χαμηλότερες στην ΕΕ. Το επιχεί-
ρημα ακούγεται λίγο σαν… τιμωρία! Θέλετε φτηνά
φάρμακα, δεν θα έχετε καθόλου! Θα συμφωνείτε,
κύριε υπουργέ, ότι δεν είναι λογική αυτή. Όσοι θέ-
λουν να κάνουν δουλειές με την Ελλάδα και πολύ
περισσότερο όσοι κάνουν δουλειές στην Ελλάδα
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη δύο δεδομένα: το
ύψος του κατώτατου και του μέσου μισθού, που

δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώ-
πη, και τις δυνατότητες των δημό-
σιων ταμείων. Το δίλημμα δεν μπο-
ρεί να είναι «ή άρρωστοι πολίτες ή
άρρωστη οικονομία». Γιατί έτσι
καταλήγουμε στην άρρωστη κοι-
νωνία, που δεν είναι επιλογή.
Έχουμε όλοι ζήσει στο πετσί μας
τι συμβαίνει όταν επικρατεί ο λαϊ-
κισμός: είτε στη διαχείριση των δη-
μόσιων οικονομικών είτε στην κριτική
προς τους θεσμούς. 

� Άννα Καραμανλή και Μαριλίζα Ξενογιαννακο-
πούλου έκαναν ποδαρικό στο πρωινό του Open.

Όση ώρα μιλούσαν τα στελέχη των δύο μεγάλων κομμά-
των, το σούπερ του καναλιού ήταν σταθερό: «Εκλογές
παρέα με ακρίβεια και ενεργειακή κρίση». Το γράφου-
με από το... 2022. Η επιλογή της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης και όσων μοιράζονται τις απόψεις της ή βρί-
σκονται στο «κλίμα» της είναι «κάλπες με ατζέντα κα-
θημερινότητας».

••••••••••••

� Βέβαια, ο Δημήτρης Καμπουράκης δεν ακολού-
θησε το γνωστό «απορία ψάλτου, βηξ». «Πώς γέ-

μισε τότε τα πάντα (σ.σ.: σε μαγαζιά και τουριστικούς
προορισμούς) ο κόσμος;», αναρωτήθηκε ο έμπειρος
δημοσιογράφος. Μάλλον δεν θα τον δούμε στα... ψη-
φοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ούτε σε θέση εκ-
προσώπησης της Κουμουνδούρου. Σταθερός στις
επάλξεις της δημοσιογραφίας.

••••••••••••

� Η συγγνώμη του «Spiegel» ήταν το θέμα για το
οποίο διασταύρωσαν τα ξίφη τους Κωνσταντίνος

Κυρανάκης και Θανάσης Θεοχαρόπουλος στον ΑΝΤ1.
Προφανώς συγγνώμη από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούστηκε ού-
τε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Μάλλον θα πε-
ριμένουμε πολύ. Εδώ δεν ζήτησαν συγγνώμη για το Μάτι!

••••••••••••

� Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Θέμη Χειμάρα, η
εταιρεία του οποίου είχε συναλλαγές με δήμους και

μετά την εκλογή του στη Βουλή, ισχύει το απολύτως το
γνωστό: Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Γενική αρχή του
Δικαίου που ισχύει για όλους: από τους απλούς πολίτες
μέχρι τους εκπροσώπους τους.

••••••••••••

� «Διεθνής επιτυχία Τσίπρα η συνάντηση με Λού-
λα», έγραψε στο Twitter ο Γιώργος Κύρτσος. «Κα-

λή διπλωματία κορυφής», προσέθεσε για να μην αφή-
σει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του. Λέτε να ψή-
νεται καμιά μεταγραφή αεροδρομίου;

Καλημέρα σας, κύριε υπουργέ!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Αλέξη, 
μη στενοχωριέσαι!
Εμένα μου πήρε 
12 χρόνια 
να επιστρέψω


