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Π
ολλές φορές ο καθημερινός βομβαρδι-
σμός ειδήσεων και η ιεράρχησή τους βά-
σει ενός συστήματος που ενδιαφέρεται
κυρίως για το «τι πουλάει» εύπεπτα και

γρήγορα στον αναγνώστη/τηλεθεατή «κρύβουν» και
αδικούν πτυχές της καθημερινότητας. Δεν αναδει-
κνύονται και χάνονται στον σωρό των εκατοντάδων
αναρτήσεων, αν και πρόκειται για μείζονος εθνικής
σημασίας θέματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσφατη αποκάλυ-
ψη του πρωθυπουργού για έναρξη σεισμικών ερευνών
στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, όχι αυτή καθαυτή που
ομολογουμένως έτυχε ευρείας δημοσιοποίησης αλλά
και εκτεταμένου ενδιαφέροντος από τους πολίτες, αλλά
οι προεκτάσεις και τα «μικρά γράμματά» της.

Στην πρόσφατη πρωθυπουργική αναγγελία υπήρχαν
δύο σημαντικότατα σημεία: το πρώτο ότι η αμερικανική
εταιρεία ExxonMobil θα αναλάβει τη διενέργεια των
ερευνών και το δεύτερο ότι με αφορμή τις κινήσεις στις
νοτιοδυτικές θαλάσσιες περιοχές μας επιθυμία της ελ-
ληνικής πλευράς είναι να γίνει ένα «άνοιγμα» στη Λιβύη,
τον «φυσικό συνομιλητή μας», όπως είπε ο Κυριάκος

Μητσοτάκη, προκειμένου να καθοριστούν οι θαλάσσιες
ζώνες και να αξιοποιηθούν από κοινού οι θησαυροί που
κρύβονται στον βυθό της Μεσογείου.

Για να θυμίσουμε λίγο το παρελθόν σε ό,τι αφορά τα
δικαιώματα σεισμικών ερευνών στα διάφορα ελληνικά
«οικόπεδα», τους κατά καιρούς διαγωνισμούς και τους
πλειοδότες/δικαιούχους τους, όπως και την υποδοχή
που τύγχαναν οι συγκεκριμένες ειδήσεις από τα ελληνι-
κά ΜΜΕ, ο αρχικός πλειοδότης για την έρευνα και την
εκμετάλλευση της συγκεκριμένης περιοχής νότια και
δυτικά της Κρήτης ήταν η γαλλική πολυεθνική Total. Τον
περασμένο Ιούλιο ανακοινώθηκε από τα ΕΛΠΕ ότι το
75% των συμβάσεων μίσθωσης της TotalEnergies πέρα-
σε στα χέρια της Exxon -με το υπόλοιπο ποσοστό να μέ-
νει σε θυγατρικές των Ελληνικών Πετρελαίων-, ενώ το
διάστημα που προηγήθηκε της συμφωνίας των δύο
εταιρειών υπήρξε μπαράζ δημοσιευμάτων που έντυναν
με μαύρες πλερέζες την υπόθεση «υδρογονάνθρακες
στην Ελλάδα».

Και πάμε στο σήμερα που την υπόθεση των γεωτρή-
σεων στα νοτιοδυτικά της χώρας αναλαμβάνει μια αμε-
ρικανική εταιρεία-κολοσσός, την ώρα που η Τουρκία

εγείρει αξιώσεις στην ίδια περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου βάσει της πρόσφατης συμφωνίας της με τη λι-
βυκή κυβέρνηση. Η προσωρινή κυβέρνηση του Αμ-
πντελχαμίντ Ντμπεϊμπά -χωρίς δικαίωμα δεσμευτικών
υπογραφών εξ ονόματος του αφρικανικού κράτους-
διάκειται φιλικά στην Άγκυρα, όπως είναι γνωστό, αλλά
πάνω από όλα είναι «δεμένη» από την Ουάσιγκτον. Οι
ΗΠΑ έχουν συγκεκριμένη εικόνα για το πώς πρέπει να
διαμορφωθεί η κατάσταση στο Μαγκρέμπ και την Ανα-
τολική Μεσόγειο και με συγκεκριμένους πρωταγωνι-
στές. Στη λογική αλληλουχία των πραγμάτων τελευταίος
κρίκος είναι όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και
αυτό δείχνει αν μη τι άλλο το πόσο σωστά δουλεύτηκε
και οργανώθηκε το συγκεκριμένο project και πως η
πραγματική εικόνα δεν είχε καμία σχέση με αυτά που
έβλεπαν περισπούδαστοι αναλυτές, μεγάλα ΜΜΕ,
Τούρκοι αλλά και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Για το αριστοτεχνικό στήσιμο της ιστορίας από τον
Μητσοτάκη -και τους συνεταίρους μας στην υπόθεση
βεβαίως- λίγη μελάνη έπεσε. «Δεν τα λέτε, δεν τα γρά-
φετε», που έλεγε και ο Αναστόπουλος...
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Υπό το βάρος των καταγγελιών
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
η κυβέρνηση στρέφει όλο το πο-
λιτικό της βάρος στη θετική
ατζέντα που έχει να κάνει με την
ανακούφιση συγκεκριμένων κοι-
νωνικών ομάδων, όπως, για πα-
ράδειγμα, οι αγρότες και οι συν-
ταξιούχοι.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης
«στροφή στη θετική ατζέντα», ο
πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις
περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα
και θα κάνει focus σε όλο το φά-
σμα του κοινωνικού ιστού, ξεκι-

νώντας από τις κοινωνικές ομά-
δες που παραδοσιακά στηρίζουν
τη ΝΔ, όπως η μεσαία τάξη, οι
αγρότες και οι συνταξιούχοι.
Αδιάκοπα θα συνεχιστεί η στήρι-
ξη του εισοδήματος των πολιτών
διαμέσου της μείωσης της φορο-
λογίας, της φορολόγησης των
υπερκερδών των ενεργειακών
παρόχων, του επιδόματος θέρ-

μανσης, της αύξησης των συντά-
ξεων και άλλων μέτρων που έχει
παραθέσει ο πρωθυπουργός.

Αυτό που λένε οι επιτελείς του
πρωθυπουργού είναι ότι πλέον
δεν θα σταματήσει να περιοδεύει,
να μιλάει αλλά και να αφουγκρά-
ζεται τον λαό. «Ο λαός τον έκανε
πρόεδρο της ΝΔ και πρωθυπουρ-
γό και αυτός έχει τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο», σημειώνουν
συνομιλητές του πρωθυπουργού
στην «Political», προσθέτοντας με
νόημα: «Ο λαός θα τον ξανακάνει
πρωθυπουργό».

Κυβερνητικές πηγές: Ο πρωθυπουργός θα μιλάει με τον λαό 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Σ
το... τερέν της καθημερινότητας
επιδιώκει να αναμετρηθεί με τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς η

κυβέρνηση απεργάζεται σχέδιο για τον
απεγκλωβισμό της από την υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων και τη συνεπακόλουθη
ανάκτηση της πρωτοβουλίας των πολιτικών
κινήσεων.

Από την Πιερία, όπου περιόδευσε χθες ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, διεμήνυσε ότι «δεν
είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουμε την πο-
λιτική ζωή της χώρας στον βούρκο. Θα πού-
με “όχι” σε αυτούς που θέλουν να μας γυρί-
σουν πίσω. Και απέναντι σε όσους επιμέ-
νουν να ανακαλύπτουν ιστορίες επιστημονι-
κής φαντασίας, η δική μας απάντηση είναι
αυτό που συμβαίνει σήμερα νοτιοδυτικά της
Πελοποννήσου και της Κρήτης».

Νωρίτερα ο Γιάννης Οικονόμου είχε τονί-
σει από το briefing των πολιτικών συντακτών
ότι κύκλοι που πρόσκεινται στον χώρο της
αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρούν να
αναστείλουν την κοσμογονία που συντελεί-
ται στη χώρα σε κάθε επίπεδο και να ακυρώ-
σουν την πρόοδο που έχει καταγραφεί. Ο κ.
Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «θα απαντάμε
στις προκλήσεις με έργα και όχι με λόγια»,
ενώ υπερθεμάτισε ότι η κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας αποδεικνύεται στην πράξη ως
η πλέον κοινωνικά ευαίσθητη των τελευταί-
ων ετών και μάλιστα σε μια περίοδο που η
οξεία ενεργειακή κρίση δοκιμάζει με τρόπο
απειλητικό την κοινωνική συνοχή όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Μπροστά ή πίσω το δίλημμα
«Καθώς οδεύουμε προς την τελική ευ-

θεία των εκλογών του ’23, θα έρθει η ώρα
των μεγάλων διλημμάτων και των πραγμα-
τικών συγκρίσεων. Θέλουμε να συνεχίσου-
με σε αυτό τον δρόμο της ισχυρής και ευη-
μερούσας Ελλάδας ή θέλουμε να κλοτσή-
σουμε την καρδάρα με το γάλα και να γυρί-
σουμε πίσω σε ένα παρελθόν, το οποίο δεν
είναι τόσο μακρινό», είπε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός, ο οποίος αποδίδει την έν-
ταση, που τεχνηέντως επιχειρούν ορισμέ-
νοι να καλλιεργήσουν, στην προσπάθεια
αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και
της διασποράς διχόνοιας στο εσωτερικό
της Νέας Δημοκρατίας.

Καθημερινότητα
vsεπιστημονικής
φαντασίας

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Παρέμβαση για τις εκκρεμείς συντάξεις
Το Μέγαρο Μαξίμου αποδίδει μεγάλη σημασία στις πρωτοβουλίες που έχουν

ήδη αναληφθεί εδώ και αρκετούς μήνες για να κλείσει η... πληγή των εκκρεμών
συντάξεων που ταλαιπωρούσε επί χρόνια πολλούς εκ των συμπολιτών μας. Μά-
λιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει το πρωί σε εκδήλωση του
υπουργείου Εργασίας για τις εκκρεμείς συντάξεις και εν προκειμένω τη σημαν-
τική πρόοδο που έχει καταγραφεί, καθώς θεωρείται από το Μέγαρο Μαξίμου
μια πολύ κρίσιμη παρέμβαση σε ένα κοινωνικό ζήτημα με ευρύ ακροατήριο.
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Α
ποφασισμένος να μην αφήσει κα-
μία σκιά στην υπόθεση των υπο-
κλοπών είναι ο πρωθυπουργός, ο
οποίος τονίζει πως οι έρευνες θα

συνεχιστούν προκειμένου να εντοπιστούν οι
υπαίτιοι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η δι-
καστική διερεύνηση.

Παράλληλα όμως στο Μαξίμου δεν θα επι-
τρέψουν στην αντιπολίτευση να διχάσει την
κοινωνία δηλητηριάζοντας το πολιτικό κλίμα
ενόψει των εκλογών. Άλλωστε, ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ χωρίς αποδείξεις επιδιώκουν καθη-
μερινά τη συντήρηση του θέματος των τηλε-
φωνικών παρακολουθήσεων προκειμένου
να κερδίσουν δημοσκοπικούς πόντους. «Η
κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί και δεν έχει
να κρύψει τίποτα», τονίζει χαρακτηριστικά ο
Γιάννης Οικονόμου.

Πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα ανα-
μένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική
ρύθμιση για τη θεσμική θωράκιση των νόμι-
μων επισυνδέσεων, ενώ θα απαγορευτεί η
πώληση των κακόβουλων λογισμικών στη
χώρα μας. Μάλιστα, ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ πως
θα υπάρξουν σαφή επίπεδα ελέγχου και
προστασίας, ειδικά των πολιτικών προσώ-
πων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η επίμαχη νο-
μοθετική ρύθμιση δεν αποκλείεται να γίνει ο
οδικός χάρτης που θα ακολουθήσουν και άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, εκείνο που προέχει για τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη είναι η αντιμετώπιση της ακρί-
βειας και της ενεργειακής κρίσης που αποτε-
λούν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών
που ανησυχούν για τον χειμώνα που έρχεται.
«Η κυβέρνησή μας έχει μια σταθερή προσή-
λωση στην υλοποίηση των προγραμματικών
της δεσμεύσεων», είπε ο Γιάννης Οικονόμου
δείχνοντας τη στρατηγική που υπάρχει στην
κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. 

Δεν αλλάζει ο εκλογικός σχεδιασμός
Ο πρωθυπουργός αλλά και ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος από την πρώτη στιγμή που ξέ-
σπασε η υπόθεση των υποκλοπών ξεκαθάρι-
σαν ότι ο εκλογικός σχεδιασμός δεν αλλάζει,
απαντώντας ουσιαστικά στα σενάρια που κά-
νουν λόγο για κάλπες τον Ιανουάριο. «Ο σχε-
διασμός του εκλογικού χρόνου από την πλευ-
ρά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού
δεν έχει αλλάξει και δεν επηρεάζεται. Όμως,
πραγματικά μας προβληματίζουν η ένταση
και ο επιχειρούμενος διχασμός που καλλιερ-
γούνται από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Όντως μας προβληματίζουν όλα αυτά που

επιδιώκουν ορισμένοι κύκλοι να κυριαρχή-
σουν στην επικαιρότητα και στην πολιτική
ζωή της χώρας». Κυβερνητικά στελέχη ση-
μειώνουν με νόημα πως δεν θα επιτρέψουν
τη συνωμοσιολογία και την επιχειρούμενη
προσπάθεια δηλητηριασμού της κοινωνίας
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ταυτόχρονα το Μαξίμου ενθαρρύνει την
προσφυγή στη δικαιοσύνη όσων έχουν στοι-
χεία για την υπόθεση των υποκλοπών προ-
κειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση. Άλλω-
στε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει
δηλώσει ότι συνδράμει τη δικαιοσύνη και τις
Αρχές προς την κατεύθυνση αυτή. «Είναι με-
γάλος ο πειρασμός να κάνουμε κριτική υπό
πολιτική όψη τού τρόπου με τον οποίο τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αντιμετωπίσει το ζή-
τημα αυτό στο παρελθόν. Αλλά λέω και πάλι,
οφείλουμε όλοι αφού προσφεύγουμε στη δι-
καιοσύνη -νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουμε
ως μια ελάχιστη βάση συμφωνίας- να εμπι-
στευόμαστε τη δικαιοσύνη ότι θα κάνει αυτό
που πρέπει να κάνει», τόνισε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος και πρόσθεσε πως η χώρα δεν
έχει την πολυτέλεια για άλλους διχασμούς ή
να μονοπωλείται ο δημόσιος διάλογος ή η
πολιτική επικαιρότητα από διαδόσεις, υπο-
νοούμενα και έναν χαρτοπόλεμο «αποκαλύ-
ψεων», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κινεί-
ται θεσμικά.

«Είναι προφανές ότι το θεσμικό πλαίσιο
που υπάρχει δεν είναι επαρκές. Με τις νομο-
θετικές ρυθμίσεις που θα φέρουμε πολύ
σύντομα προς ψήφιση στο ελληνικό Κοινο-
βούλιο η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα στην
Ευρώπη -και αυτό αποτελεί και μια απάντηση
στην ερώτησή σας- που θα είναι απολύτως
παράνομες η εμπορία, η κατοχή, η χρήση και
η διακίνηση με τον οποιονδήποτε τρόπο αυ-
τών των κακόβουλων λογισμικών». 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Πιθανότaτα την άλλη
εβδομάδα στη Βουλή η
νομοθετική ρύθμιση για
θεσμική θωράκιση των
νόμιμων επισυνδέσεων, ενώ
θα απαγορευτεί η πώληση
των κακόβουλων λογισμικών
στη χώρα μας

«Δεν έχουμε 
να φοβηθούμε

τίποτα για 
τις υποκλοπές»
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Η προστασία της ανηλικότητας, όταν προσβάλλον-
ται τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας,
της προσωπικής ελευθερίας, της ζωής και της σω-
ματικής ακεραιότητας, βρίσκεται στον «πυρήνα»
νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Δι-
καιοσύνης. Το νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώ-
νεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ)
2019/884 ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και το Ευρω-
παϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου,

το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνει
πρόβλεψη για «ειδικό σκέλος Ποινικού Μη-
τρώου», που μεταξύ άλλων αφορά εγκλήματα που
στρέφονται σε βάρος ανηλίκων.
Με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προ-
βλέπεται η άμεση καταχώριση των εκκρεμών ποι-
νικών διώξεων ώστε να δημιουργείται άμεσα μια
βάση δεδομένων με το «ποινικό» προφίλ των συγ-
κεκριμένων δραστών, όταν αυτοί βρίσκονται στο
στόχαστρο της δικαιοσύνης. Και σε αυτή θα εγ-

γράφεται κάθε δίωξη που ασκείται, καθώς και το
δικονομικό της στάδιο για τα εγκλήματα της αν-
θρωποκτονίας από πρόθεση, της έκθεσης, της εμ-
πορίας ανθρώπων, της αρπαγής ανηλίκων, των εγ-
κλημάτων ανηλίκων, των εγκλημάτων κατά της γε-
νετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονο-
μικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κα-
θώς και των αδικημάτων της ενδοοικογενειακής
βίας όταν στρέφονται σε βάρος ανηλίκου μέχρι
την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης.

Βάση δεδομένων για παιδόφιλους και παιδεραστές

Υποκλοπών 
συνέχεια 
και στη Βουλή

Στη χθεσινή συνεδρίαση της
Διάσκεψης των Προέδρων δρομο-
λογήθηκε με αίτημα της αντιπολί-
τευσης νέα συνεδρίαση της Επι-
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η
οποία προγραμματίστηκε για το
τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, με την
οποία συμφώνησαν και τα άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης, πε-
ριλαμβάνει την ακρόαση του τέως
γενικού γραμματέα του πρωθυ-
πουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και
των επιχειρηματιών Μπίτζιου, Λα-
βράνου και Ντίλιαν που σχετίζον-
ται με το κακόβουλο λογισμικό
Predator.

Σημειώνεται ότι έχουν υποβλη-
θεί σχετικά αιτήματα από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και το
ΚΚΕ, συμπληρώνοντας κατά τον
Κανονισμό της Βουλής τον απαι-
τούμενο αριθμό των 2/5 για τη
σύγκληση της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι ο κ. Δημητριά-
δης είχε προσέλθει στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας όταν είχε
συνεδριάσει πρώτη φορά για το θέ-
μα των παρακολουθήσεων στα τέλη
Αυγούστου, ενώ το αίτημα της αντι-
πολίτευσης να κληθεί ως μάρτυρας
στην Εξεταστική Επιτροπή δεν είχε
γίνει δεκτό από την πλειοψηφία.
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί επί-
σης οι επιχειρηματίες Γιάννης Λα-
βράνος και Φέλιξ Μπίτζιος από τις
εταιρείες Krikel και Intellexa, κα-
θώς και ο Ισραηλινός επιχειρημα-
τίας Ταλ Ντίλιαν, φερόμενος ως
ιδρυτής της Intellexa.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Τ
ην πρόθεσή του να θέσει εκ νέου
υποψηφιότητα για τη θέση του
περιφερειάρχη Αττικής ξεκαθά-
ρισε ο Γιώργος Πατούλης στη συ-

νέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ και
την εκπομπή «Στο Κέντρο» του δημοσιο-
γράφου Γιώργου Κουβαρά. Παράλληλα, ο
κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις
του και η συνεργασία του με την κυβέρνηση
είναι σε πολύ καλό επίπεδο, εστίασε στη
σημασία να γίνει το κράτος πιο επιτελικό,
αναφέρθηκε στο όραμά του να γίνει η Αττι-
κή μια περιφέρεια-πρότυπο ανάπτυξης και
ευζωίας, ενώ σχολίασε και ζητήματα της
τρέχουσας επικαιρότητας.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πατούλης ξεκα-
θάρισε τη βούλησή του να είναι ξανά υπο-

ψήφιος περιφερειάρχης στις επικείμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές. «Τα τρία τελευ-
ταία χρόνια έγιναν πολλά και μπήκαν στις
ράγες σημαντικά έργα, όμως μια θητεία δεν
αρκεί», τόνισε και πρόσθεσε χαρακτηριστι-
κά: «Θα διεκδικήσουμε και πάλι την ετυμη-
γορία της κοινωνίας προκειμένου να ολο-
κληρώσουμε το έργο μας και να χαράξουμε
τη νέα μέρα για την Αττική. Έχουν προ-
γραμματιστεί πολύ περισσότερα έργα για
την επόμενη θητεία. Δεν αφήνουμε κάτι
που δεν έχουμε ολοκληρώσει».

Κληθείς να σχολιάσει τις σχέσεις του με
την κυβέρνηση όσο και με το κόμμα της ΝΔ,
ο κ. Πατούλης τις χαρακτήρισε «εξαιρετι-
κές», επισημαίνοντας πως αυτό αποδει-
κνύεται και από την άψογη καθημερινή συ-

νεργασία που έχει η Περιφέρεια Αττικής με
όλα τα υπουργεία με αντικείμενο την επίλυ-
ση θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη.
«Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια
η Αττική πέρασε σε κεντροδεξιά διοίκηση.
Έχουμε κομματικές ταυτότητες, όχι κομμα-
τικές παρωπίδες. Είμαστε για όλους τους
πολίτες, με τη στήριξη των πολιτών θα συ-
νεχίσουμε», τόνισε, ενώ απαντώντας σε
ερώτηση σχετικά με το αν πιστεύει ότι θα
του δοθεί το χρίσμα από τη ΝΔ στις επικεί-
μενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σημείωσε
χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω κανένα λόγο
να μη μας στηρίξει η παράταξή μας μέσα
από το έργο μας που είναι πλέον διακριτό
και σχετίζεται με το κυβερνητικό έργο για
να αλλάξουμε την Αττική».

«Θα είμαι ξανά υποψήφιος
για την Περιφέρεια Αττικής»

Π Α Τ Ο Y Λ Η Σ :



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η
απεργία της 9ης Νοεμβρίου, με-
τά της συγκεντρώσεως και της
πορείας, θύμισε στα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ την κινηματική του ταυ-

τότητα, ενώ δηλώνουν σίγουροι πως αυτοί
θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. 

Η αποτίμηση από την απεργιακή κινητο-
ποίηση είναι άκρως θετική για τον ΣΥΡΙΖΑ,
με τα στελέχη να παίρνουν -ως συνήθως-
«πολύ ψηλά τον αμανέ». Η αλαζονική συμ-
περιφορά τους φαίνεται έντονα τις τελευ-
ταίες ημέρες που απελευθερώθηκαν από
αμφιβολίες μιας ενδεχόμενης εκλογικής
ήττας. Στην πραγματικότητα, αυτό που πε-
ριμένουν οι Συριζαίοι σε πρώτο χρόνο είναι
η απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη
από την αρχηγία της ΝΔ. Και ας μην το λένε
ευθέως. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κου-
μουνδούρου στοχοποιούν μόνο τον πρω-
θυπουργό και όχι συνολικά το κόμμα της
Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, είναι λυπηρό
για τους ίδιους το γεγονός ότι δεν κατάφε-
ραν -μέχρι τώρα- να «τσιμπήσουν» δημο-
σκοπικά και να στρέψουν υπέρ τους την

κοινή γνώμη με τη δημοσιοποίηση μιας
σειράς υποτιθέμενων σκανδάλων. Ο εσω-
τερικός σκεπτικισμός στην Κουμουνδού-
ρου υπάρχει από αρκετούς που λένε ότι
τώρα το κόμμα «χειροκροτεί και πετάει τη
σκούφια του» που κάποια συμφέροντα
βρίσκονται σε κόντρα με τη ΝΔ. Όσα δεν
μπόρεσαν οι ίδιοι σε 3,5 χρόνια, τα κατάφε-
ραν οι «εχθροί» τους μέσα σε δύο λεπτά!
Από την άλλη μεριά, η απεργία άνοιξε την
«όρεξη» του ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδού-
ρου να αναζητά ήδη τις «κινηματικές»
εκείνες ενέργειες που θα δείξουν την αντί-
θεση των πολιτών προς την πολιτική της
κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη,
αλλά και θα της δώσουν την απαραίτητη
ώθηση ενόψει των ερχόμενων εκλογών.

Δεν ξεχνούν τις παρακολουθήσεις
Όπως και να έχει, στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν

ότι ο λαός «έστειλε τον λογαριασμό» στον
Μητσοτάκη, ωστόσο δεν ξεχνούν τις αποκα-
λύψεις του Βαξεβάνη και του «Documento». 

Έτσι, λοιπόν, θέλοντας να δείξουν βαριά

θιγόμενοι, θα συνεχίσουν να μιλούν για
θεσμική εκτροπή, και για αυτό η γραμμα-
τέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη
κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετι-
κά με την υποτιθέμενη παρακολούθηση
του τηλεφώνου της με το παράνομο λογι-
σμικό Predator. 

Τα μαζεύει με τη «λίστα Βαξεβάνη»
Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που

παραχώρησε χθες στο STAR απέφυγε να
υιοθετήσει πλήρως τη «λίστα Βαξεβάνη»
και αυτό έχει τη σημασία του. Ο κ. Τσί-
πρας που σήκωσε το όλο θέμα σημαία
πριν από μερικές ημέρες, χθες έκανε λό-
γο για «ενδείξεις ενοχής» και όχι για
ακράδαντα στοιχεία… Επίσης επανέλα-

βε πολλές φορές ότι δεν είναι ντεντέκτιβ.

«Ο Κυριάκος έχει ρίξει 
τη χώρα στον βούρκο»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε και ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπου-
λος, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να
δείξουν πως μπορούν να κάνουν σκληρή
αντιπολίτευση. Αναλυτικά η δήλωση του
Νάσου Ηλιόπουλου: «Ο πρωθυπουργός που
έχει ρίξει τη χώρα, αλλά και την ίδια του την
κυβέρνηση, στον βούρκο των υποκλοπών. Ο
πρωθυπουργός που με τις ευλογίες του το
καρτέλ της ενέργειας και οι κάθε λογής Πά-
τσηδες ισοπεδώνουν τα οικογενειακά εισο-
δήματα. Ο πρωθυπουργός που συνεχίζει να
κρύβεται σε Ελλάδα και Ευρώπη για το πα-
ρακράτος του».

Στον ΣΥΡΙΖΑ 
ονειρεύονται
Χριστούγεννα 
χωρίς Μητσοτάκη 

Χ
ειμαρρώδης ήταν η πρώην εισαγγελέ-
ας Εφετών Γεωργία Τσατάνη στην κα-
τάθεσή της ενώπιον του Ειδικού Δικα-

στηρίου, εξαπολύοντας βέλη σε βάρος του
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για τον «πόλε-
μο» και τη «δημόσια διαπόμπευση» που δέ-
χτηκε, με αφορμή τους χειρισμούς της στην
υπόθεση Βγενόπουλου. Η κυρία Τσατάνη, η
οποία είχε ζητήσει να παρασταθεί στη δίκη
για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος
του Δημ. Παπαγγελόπουλου αλλά το αίτημά
της απορρίφθηκε, έκανε λόγο για «άγρια στο-
χοποίησή» της επί τουλάχιστον δύο χρόνια
μέχρι και πρόσφατα. «Δεν μου ήταν εύκολο
και δεν ξύπνησα ένα πρωί, δεν τρελάθηκα για
να καταγγείλω όσα είπα σε βάρος του κατηγο-

ρούμενου και μάλιστα σε εποχή παντοδυνα-
μίας του, τα οποία έκανα θεσμικά και αθόρυ-
βα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Τσατάνη καταλογίζει
στον πρώην υπουργό την υπη-
ρεσιακή και ηθική βλάβη
που υπέστη και οδήγησε,
όπως είπε, στην πειθαρχική
της καταδίκη, στερώντας της
την προαγωγή. Ο «ασκός του
Αιόλου» άνοιξε σύμφωνα με
τη μάρτυρα λόγω της ενέργειάς
της να αφαιρέσει τη δικογραφία του
Ανδρέα Βγενόπουλου, που δεν είναι πλέον στη
ζωή, από την τότε εισαγγελέα κατά της διαφθο-
ράς Ελένη Ράικου και να τη θέσει στο αρχείο.

«Μου προσάπτει ο κατηγορούμενος ότι
επιστρατεύτηκα από πολιτικούς απατεώνες

για να ξεπλύνω εκατομμύρια και ότι
υπήρξα επιλήσμων και αχάρι-

στη. Ποιοι είναι αυτοί οι πολι-
τικοί απατεώνες και πού
υπήρξα επιλήσμων; Έχω
υποστεί άγρια καταδίωξη
και πόλεμο υπηρεσιακό

και επιπλέον δημόσια δια-
πόμπευση κατά παραβίαση

του δικαστικού και υπηρεσια-
κού απορρήτου», είπε η κυρία Τσα-

τάνη. Η μάρτυρας δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί και στη βομβιστική επίθεση στο σπίτι της
που εξακολουθεί να ερευνάται, αν και διευ-

κρίνισε ότι δεν μπορεί να τη συνδέσει με τον
κατηγορούμενο. Υπεραμυνόμενη των ενερ-
γειών της, η κ. Τσατάνη κατηγόρησε τον Δημ.
Παπαγγελόπουλο ότι επιχείρησε να παρέμβει
στο έργο της. «Τον κάλεσα και στη συνομιλία
μας ήταν επιθετικός. Μου είπε ότι πρέπει να
επιστρέψω τη δικογραφία στην κ. Ράικου,
γιατί ήταν ένα βήμα πριν από τις διώξεις, για
να κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου
και ότι θα ξεσπάσει άγριος πόλεμος σε βάρος
μου», κατέθεσε. Νωρίτερα, ο Δημήτρης Πα-
παγγελόπουλος, σχολιάζοντας την κατάθεση
του πρώην οικονομικού εισαγγελέα Πανα-
γιώτη Αθανασίου, τον κατηγόρησε ότι λέει
ψέματα και ότι πρόδωσε τη φιλία τους απο-
δεικνύοντας την αχαριστία του.

«Ποταμός» η Τσατάνη κατά Παπαγγελόπουλου 



ΑΑναμένονται
αποκαλύψεις 
από Λαλιώτη

Μαθαίνω ότι την επόμενη εβδομά-
δα θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα πα-
ρουσίαση βιβλίου, όπου ομιλητής θα
είναι ο Κώστας Λαλιώτης. Το βιβλίο
είναι το νέο πόνημα του Μίμη Αν-
δρουλάκη «Πριν σβήσουν τα φώτα»,
το οποίο καταπιάνεται
με άγνωστες ιστο-
ρίες από την
επταετή χούντα,
την εξέγερση
στο Πολυτεχνείο
και άλλα πολλά
παρασκήνια του
α ν τ ι δ ι κ τ α τ ο ρ ι κ ο ύ
αγώνα. Θα έχει σημασία να ακού-
σουμε και τον Λαλιώτη, ο οποίος πο-
τέ δεν έχει μιλήσει για αυτά, αν και
ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές.
Βέβαια, μη θεωρείτε απίθανο ο ίδιος
να αναφερθεί και στο σήμερα... 

Το τραπέζι του Κατρίνη
στη «Σπάλα»

Τη γιορτή του
είχε προχθές ο
πρόεδρος της ΚΟ
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ Μιχάλης
Κατρίνης και μου
μεταφέρθηκε η
εικόνα ότι πήραν
φωτιά τα τηλέ-
φωνά του. Ο Μι-
χάλης πήγε και πήρε γλυκά και τα άφη-
σε στο γραφείο στη Βουλή για να κερά-
σει τους πάντες. Το βράδυ, όπως μου
είπαν, πήγε και έφαγε με τους συνερ-
γάτες του -μια ομάδα πάνω από 20 ατό-
μων- στην ταβέρνα «Η Σπάλα» στην πε-
ριοχή των Ιλισίων. Την ταβέρνα έχει
Ηλείος φίλος του και ειδικεύεται στα
κρέατα. Η εορτή έκλεισε με γλυκό τρό-
πο, αφού στα τραπέζια μπήκαν οι τούρ-
τες που έφεραν οι συνεργάτες. 

Tη στήριξη στο πρόσωπο του Άδωνι Γεωργιάδη θέλησε να δώ-
σει ο βουλευτής Βόρειου Τομέα Δημήτρης Καιρίδης για την προ-
σπάθειά του να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που πλήττει όλους
τους Έλληνες. 

Ο βουλευτής θεώρησε σωστό σε αυτήν τη δύσκολη φάση να
προβάλει δημοσίως τη στήριξή του στον Άδωνι και για τον υψηλό
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και για τη μείωση του πληθωρι-
σμού στο 9,1% τον Οκτώβριο στην Ελλάδα.
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Επέμενε να γίνει 
η επίσκεψη στην Πιερία

Ένα άγνωστο παρασκήνιο έγινε γνωστό
για το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Πιε-
ρία. Παρά την καθυστέρηση στην πρωινή
απογείωση λόγω ομίχλης, ο ΠΘ επέμενε να
πραγματοποιηθεί και να μην ακυρωθεί η
επίσκεψη, όπως τον συμβούλευσαν κάποι-
οι, καθώς είχε ήδη αναβληθεί μια προ-
ηγούμενη επίσκεψη, πάλι λόγω ομίχλης. Τη
45λεπτη καθυστέρηση στο πρόγραμμα κά-
λυψαν οι Πέτσας και Καλαφάτης που πήγαν
οδικώς. Ο Μητσοτάκης ζήτησε ενημέρωση
από τους υπουργούς του και μόλις έφτασε
στο Αιγίνιο ανακοίνωσε τις κυβερνητικές
πρωτοβουλίες για την περιοχή. 

Μειώθηκε 
η γυναικεία ανεργία
Ένα πολύ θετικό στοιχείο -δείχνει ότι

έχει γίνει δουλίτσα στον τομέα της
απασχόλησης- έβγαλε στη δημοσιό-

τητα η υφυπουργός Εργα-
σίας Μαρία Συρεγγέλα,

η οποία σε κοινή επί-
σκεψη στο Κέντρο
Προώθησης Απα-
σχόλησης στους

Αγίους Αναργύρους
μαζί με τον διοικητή

της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτο-
ψάλτη ανέφερε ότι η γυναι-

κεία ανεργία μειώθηκε στο 15% τον
Σεπτέμβριο του 2022 από το 21,5% που
ήταν τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Δημόσια στήριξη Καιρίδη σε Άδωνι

Ο
πρόεδρος Κυριάκος τα ’χει πάρει άσχημα και θέλει να κόψει τον βήχα σε
συνεργάτες του που έχουν πάρε-δώσε με γραφικές φιγούρες της δημο-
σιογραφικής πιάτσας. Αν είδατε τη συνέντευξη τις προάλλες στον Χατζηνι-
κολάου, μόλις του αναφέρθηκε συγκεκριμένο ΜΜΕ έκανε ένα χαρακτηρι-

στικό μειδίαμα, μια απέχθεια, μια σιχασιά άνευ προηγουμένου. Ήταν τόσο έντονη
που όλοι κατάλαβαν για ποιον και τι… Τόση που την επόμενη μέρα το ΜΜΕ άλλαξε
ρότα και τα έβαλε με τους «εχθρούς» του Μητσοτάκη... Μα τόση κοροϊδία;

Tα ’χει πάρει άσχημα 
ο Κυριάκος

Θυμάσαι που το παλιό
ΔΙΚΑΤΣΑ έκανε 2-3
χρόνια για να σου δώ-
σει την ισοτιμία, αν εί-
χες σπουδάσει στο
εξωτερικό; Ε, τώρα αυ-
τό τελείωσε. Με τον
ΔΟΑΤΑΠ σε 60 μέρες το
πολύ θα είσαι κατοχυ-
ρωμένος...

ΑΞΙΖΕΙ…
Η εικόνα της 77χρονης Αλέκας Πα-
παρήγα να συμμετέχει στην πορεία
ακόμη και με το πι προκάλεσε θετι-
κά σχόλια για την πρώην γενική
γραμματέα του ΚΚΕ. Μπορεί να δια-
φωνεί κανείς πολιτικά με την ιδεο-
λογία της, αλλά η κυρία Παπαρήγα
ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώ-
νων του εργατικού κινήματος. Για
αυτό λοιπόν σεβασμός πάνω απ’ όλα. 

Μετά την ψηφιακή κάρτα και τις αυξήσεις του κα-
τώτατου μισθού, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης προχωράει σε άλλη μια δράση με την
οποία τη βγαίνει από τα... αριστερά στον ΣΥΡΙΖΑ για
τα καλά. Όπως ανακοίνωσε στο συνέδριο του ΕΛΙ-
ΝΥΑΕ, το ΣΕΠΕ θα προχωράει κάθε μήνα στη δημο-
σιοποίηση των αριθμών των ελέγχων, των παραβά-
σεων και των προστίμων που επιβάλλονται από το
Σώμα αλλά και συγκεντρωτικά από την αρχή της
χρονιάς. Έτσι θα ξέρουμε ποιος και αν κάνει σωστά
τη δουλειά του. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι προ-
γραμματισμένη η εκδήλωση για το τέλος των εκ-
κρεμών συντάξεων - η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει με-
γάλο φταίξιμο για τη γιγάντωση του προβλήματος. 

Νέο μπάσιμο από τα... αριστερά



Η διθυραμβική ανάρτηση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών στο Twitter με την οποία
ευχαριστεί την Τουρκία για τη συμμετοχή της
σε ειρηνευτικές αποστολές έχει προκαλέσει
οργή σε εκατοντάδες χρήστες του δημοφι-
λούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης από όλον
τον κόσμο. Εδώ έχουμε μια συντονισμένη
προπαγάνδα υπό την αιγίδα του Γκουτέρες, ο
οποίος πρώτα αποθέωσε την Τουρκία για την
περίφημη συμφωνία των σιτηρών, δέχτηκε να
αναρτήσει το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας -
Λιβύης, το οποίο συνιστά καταπάτηση του ίδι-
ου του Δικαίου της Θάλασσας, και τώρα αυ-
τό… «Ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ από την
Τουρκία υπηρετούν σε οκτώ @UNPeace-
keeping αποστολές σε όλο τον κόσμο -συχνά,
μακριά από το σπίτι τους, σε δύσκολα περι-
βάλλοντα. Τους ευχαριστούμε για την υπηρε-
σία και τη θυσία τους», αναφέρει το tweet του
ΟΗΕ. Ο Γκουτέρες εξελίσσεται σε νέο Στόλ-
τενμπεργκ… 
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Την επιτακτική ενίσχυση του σχολικού συ-
στήματος και των υποστηρικτικών δομών
του για την έγκαιρη διάγνωση και προστα-
σία των παιδιών από τη σεξουαλική κακο-
ποίηση καθώς και άλλες μορφές κακοποί-
ησης, εκμετάλλευσης και παραμέλησης
ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν προς
τους αρμόδιους υπουργούς οι βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ. Σύσσωμη η ΚΟ του κόμματος,
με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά περιστατι-
κά του Κολωνού, των Πετραλώνων αλλά και
του συγγραφέα παιδικών μυθιστορημάτων,
επισημαίνει την ανάγκη έγκαιρης διάγνω-
σης και πρόληψης των σοβαρότατων προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν παιδιά που
ενδεχομένως να διαβιούν σε νοσηρά και
εντελώς ακατάλληλα περιβάλλοντα για την
ψυχική και συναισθηματική τους υγεία.

Τα φώτα της δημοσιότητας
στη Λάρισα…
Κρατήστε στο καλαντάρι σας μια ημερο-
μηνία… 20 Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέ-
ρα έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση
του βιβλίου του Μανώλη Κοττάκη με τίτ-
λο «Οι απόρρητοι φάκελοι Καραμανλή»
στη Λάρισα. Οι πληροφορίες λένε
ότι μεταξύ των προσκεκλημέ-
νων θα είναι ο πρώην πρωθυ-
πουργός Κώστας Καραμαν-
λής, ο διδάκτωρ Γεωπολιτι-
κής, επίκουρος καθηγητής
Διεθνών Σχέσεων, Γεώργιος
Κ. Φίλης και ο δημοσιογράφος
Γιάννης Τριάντης. Ο Καραμανλής
μάλλον δεν θα μιλήσει, αλλά το μενού θα
έχει σίγουρα Ελληνοτουρκικά. 
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Ξεκάθαρη θέση 
Η Άννα Διαμαντοπούλου

με ανάρτησή της πήρε
ξεκάθαρη θέση στα
όσα γράφονται και
ακούγονται με τις
υποκλοπές. «Δεν
μπορεί να κατηγορεί
κανείς τον πρωθυπουργό
της χώρας, όποιος και αν είναι
αυτός, απλά με ανυπόγραφες λίστες». 

Εγκαίνια για το Ίδρυμα
Αντώνης Σαμαράς
Εγώ σας γράφω την είδηση. Εσείς βεβαίως θα
βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα…
Το Ίδρυμα Αντώνης Σαμαράς
διοργανώνει, την Τετάρτη 7
Δεκεμβρίου και ώρα 19.00,
εκδήλωση που σηματοδο-
τεί την έναρξη λειτουργίας
του. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Θέατρο
Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) με
κεντρικό ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό κ.
Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς και μόνο στο
άκουσμα της είδησης κάποιοι θα αρχίσουν να
γράφουν πολλά και διάφορα… Εγώ θα είμαι
φειδωλός. Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπε-
ράσματα. Βεβαίως και ο λόγος του πρώην
πρωθυπουργού έχει πάντα πολιτικό ενδιαφέ-
ρον, αλλά θα έλεγα να μην προτρέχουμε.

Σε mood Χριστουγέννων
η Βουλή 
Μπορεί η πολιτική ατμόσφαιρα να μυρίζει
μπαρούτι, ωστόσο, το πνεύμα των εορτών αρ-
χίζει και κάνει την εμφάνισή του δειλά δειλά
στη Βουλή. Από την περασμένη Δευτέρα ξε-
κίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός του
εξωτερικού χώρου με πολύχρωμα λαμπάκια
στα δέντρα που βρίσκονται στον προαύλιο
χώρο, ενώ τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει
και ο στολισμός εντός του Μεγάρου με τα χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα να κοσμούν το Περι-
στύλιο και το Εντευκτήριο της Βουλής. Πέρσι
τα εντυπωσιακά έλατα είχαν έρθει από τα
Γιάννενα, τόπο καταγωγής του προέδρου της
Βουλής Κώστα Τασούλα. Παραδοσιακά η
Βουλή ολοκληρώνει τις εργασίες της για τις
γιορτές των Χριστουγέννων με την ψήφιση
του κρατικού προϋπολογισμού, μεταξύ 20 και
23 Δεκεμβρίου.

Γκουτέρες
όπως…
Στόλτενμπεργκ

Μάζευε κι ας είν’ και ρώγες…
Μαθαίνω ότι δυο τρεις βουλευτές της ΝΔ παρευ-
ρέθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε γνωστός
παράγοντας του εμπορίου ο οποίος στις προσε-
χείς εκλογές θα κατέλθει ως υποψήφιος με τον
ΣΥΡΙΖΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα μου
πείτε, βουλευτές της ΝΔ σε εκδήλωση Συριζαί-
ου χτυπάει ολίγον άσχημα. Τι να κάνουν τα παι-
διά; Πρέπει να μαζέψουν ψήφους από παντού.
Σπυρί σπυρί και πόρτα πόρτα… 

Παρέμβαση
ΠΑΣΟΚ για
κακοποίηση
παιδιών
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Α
πό «γαλάζια»
χέρια όλα δεί-
χνουν ότι έφτα-
σε η υποτιθέμε-

νη λίστα με παρακολουθή-
σεις μέσω του Predator
στο «Documento» που
έχει κάνει «μύλο» το πολι-
τικό σκηνικό και έχει προ-
καλέσει αναταράξεις στο
εσωτερικό της ΝΔ. Οι πλη-
ροφορίες συγκλίνουν ότι
τα ονόματα έφτασαν στη
Βουλή όπου κατοικοεδρεύει το «βαθύ λαρύγγι» στο πλαίσιο ανταλλα-
γής πληροφοριών, καρφωμάτων και ξεκαθαρίσματος προσωπικών λο-
γαριασμών του. Το «γαλάζιο» στέλεχος που το τελευταίο διάστημα μετά
τις ανακατατάξεις σε Μαξίμου και ΕΥΠ έχει ξεσαλώσει, προκειμένου να
αποκτήσει προσβάσεις και ρόλο, έπαιξε και το χαρτί του πληροφοριο-
δότη για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του. Άκριτα, χωρίς δεύτερη
σκέψη και στοιχειώδη έλεγχο έδωσε τις ανακριβείς πληροφορίες για
παρακολουθήσεις μέσω του «Predator» με μόνο στόχο την προσωπική
του ανέλιξη και μη κάνοντας δεύτερες σκέψεις για τη ζημιά που θα
προκαλούσε στην παράταξη που όλα αυτά τα χρόνια τον διορίζει σε θέ-
σεις-κλειδιά αλλά και στον πρωθυπουργό που του είχε δώσει -τα λάθη
πληρώνονται- το ελεύθερο να μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου. Η ταυτότητά
του πλέον είναι γνωστή και μένει να δούμε αν ο «ρουφια-νάκης», παρα-
φράζοντας το επίθετό του, όπως τον αποκαλούν πλέον τα στελέχη της
ΝΔ θα εξακολουθήσει να απολαύει προνομίων και θέσεων ή θα εκπα-
ραθυρωθεί με την πρώτη ευκαιρία.

Αισιόδοξος ο Άδωνις 
Ικανοποιημένος από την εφαρμογή

του μέτρου «το καλάθι του νοικοκυρι-
ού» εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης
μιλώντας στη Βουλή. «Το “καλάθι του

νοικοκυριού” πάει πάρα πο-
λύ καλά», είπε ο υπουρ-

γός Ανάπτυξης πα-
ρουσιάζοντας την
τροπολογία για τη
σήμανση και την

επάρκεια των προϊόν-
των. Όπως είπε, από τα

644 ίδια προϊόντα που είχε
το καλάθι την προηγούμενη εβδομάδα,
τα 541 διατήρησαν την ίδια τιμή και αυτή
την εβδομάδα, τα 101 μείωσαν την τιμή
και μόνο 2 αύξησαν την τιμή. Με την
τροπολογία αντιμετωπίζονται δυσλει-
τουργίες που είχαν παρατηρηθεί όπως
ότι οι αλυσίδες σουπερμάρκετ είχαν τις
σημάνσεις για το «καλάθι του νοικοκυ-
ριού» όχι σε ορατό σημείο και όχι με τον
σωστό τρόπο και γενικώς υπήρχε μια
δυσλειτουργία στην ενημέρωση του
κοινού. Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε τη θετι-
κή ψήφο των κομμάτων στην τροπολο-
γία, ώστε οι αδύναμοι συμπολίτες μας
να μπορούν να αγοράζουν προϊόντα στις
λογικά καλύτερες τιμές και με στόχο τη
συγκράτηση του πληθωρισμού στην
πτώση των τιμών.

Άφαντοι οι κομματικοί
δημοσιογράφοι…

Στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο, κατά τρόπο περίεργο, έλειπαν όλοι
οι δημοσιογράφοι των μέσων που πρό-
σκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένας από τους
κομματικούς δημοσιογράφους δεν βρέ-
θηκε στο briefing να θέσει κάποιο ερώτη-
μα στον Οικονόμου για τις υποκλοπές.
Προφανώς δεν έχουν πάρει «γραμμή»
ακόμα οι άνθρωποι από το μαγαζί. Αφήστε
που ακόμα δεν έχουν υπάρξει αποδεικτι-
κά στοιχεία… οπότε τι να ρωτήσουν; 

Η Όλγα ξεσηκώνει 
τους «γαλάζιους»; 
Η κυρία Γεροβασίλη πήγε στη Δικαιοσύνη να κατα-
θέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για την
υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Και
καλά έκανε. Κατά σύμπτωση είπε τα ίδια με τον κ. Βαξε-
βάνη: «Για να είναι αποτελεσματική η έρευνα, θα πρέπει να συνθέσει
όλες τις μηνύσεις». Παράλληλα, έκρινε ότι πρέπει να πάρουν θέση οι
βουλευτές και οι υπουργοί της ΝΔ. Επί ποίου θέματος να πάρουν θέση;
Επί της αναπόδεικτης λίστας; Καταπληκτικό και αυτό… 

«Ποντικοί» 
στο σπίτι του Άκη; 
Το νεοκλασικό σπίτι του Άκη Τσοχατζόπουλου στη Διονυ-
σίου Αρεοπαγίτου έχει καταστραφεί και λεηλατηθεί από
αγνώστους. « Έχουν χαθεί ακριβά έπιπλα, αντικείμενα
αξίας. Έχουν μπει άγνωστοι μέσα στο σπίτι και έχουν διαρ-
ρήξει βιβλιοθήκες, ντουλάπια, όπου ο Άκης διατηρούσε το
ιστορικό του αρχείο. Έχουν ξηλώσει ακόμα και πατώμα-
τα», δήλωσε χθες στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της Βίκυς Τσο-
χατζοπούλου Νίκος Αλεξανδρής. Ομολογουμένως πε-
ρίεργη υπόθεση… 

Το «γαλάζιο»… 
βαθύ λαρύγγι

Στα μαχαίρια 
στο ΠΑΣΟΚ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό άρχισαν να χτυ-
πούν και τα πρώτα καμπανάκια δυσφορίας στην
επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ με επικεφα-
λής τον Βαγγέλη Αργύρη. Ήδη έχουν φτάσει και
κάποιες επιστολές με τις οποίες ζητούν να αρθεί
η αίτηση υποψηφιότητάς τους στις επερχόμενες
εθνικές εκλογές. Αλλά και σε περιφέρειες όπου
το ΠΑΣΟΚ βγάζει έδρες καταφθάνουν μηνύματα
δυσαρέσκειας, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ
των υποψηφίων «σπάει κόκαλα». Και να φαντα-
στεί κανείς ότι ακόμη δεν έχουν γίνει οι επίση-
μες ανακοινώσεις των υποψηφίων.

Μια ενδιαφέρουσα
συνάντηση 

Για όποιον δεν το πήρε χαμπάρι, θα πρέπει να
πούμε ότι η οικογένεια Ινδαρέ αθωώθηκε πλή-
ρως από το κατηγορητήριο και η απόφαση του
Τριμελούς Εφετείου αποτελεί κόλαφο για τον
τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, ο οποίος σε επιστολή του στον Νί-
κο Αλιβιζάτο έλεγε ότι ο κ. Ινδαρές πήγε να αρ-
πάξει όπλο αστυνομικού, ότι πρόβαλε αντίσταση
και ότι δεν υπήρχαν πράξεις αστυνομικής
βίας… Κοινώς, άλλοι έκαναν τα επεισόδια και
άλλοι την πλήρωσαν… 

Πέθανε 
ο Παπαζάχος

Θλίψη στον επιστημονικό κόσμο.

Πέθανε στα 92 του χρόνια ο σεισμο-

λόγος Βασίλης Παπαζάχος. 

Ο ομότιμος καθηγητής που συν-

δέθηκε άρρηκτα με τη Θεσσαλονίκη

και τους κατοίκους της με τον μεγά-

λο σεισμό του 1978, έφυγε από τη

ζωή χθες το πρωί.

Επειδή για τα εσωτερικά του
ΠΑΣΟΚ δεν ακούγεται απολύ-
τως τίποτα, ρώτησα κι έμαθα. Ο
πρόεδρος Νίκος θέλει, λέει, να
παίξει το χαρτί της «κυβερνησι-
μότητας», διότι φοβάται ότι ο
λαός θα θεωρήσει ότι η ψήφος
στο ΠΑΣΟΚ είναι μια «πεταμένη
ψήφος». Άργησε κάπως να το
πάρει χαμπάρι ο σύντροφος Αν-
δρουλάκης, αλλά κάλλιο αργά
παρά ποτέ… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo
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Σ
τις έρευνες της ExxonMobil, που
ήδη ξεκίνησαν νοτιοδυτικά της
Κρήτης, είναι στραμμένα τα μά-
τια στην Τουρκία, με τα σενάρια

αντίδρασης να κυριαρχούν στα τουρκικά
μέσα ενημέρωσης αλλά και σε δηλώσεις
Τούρκων αξιωματούχων.

Η πιο σοβαρή μέχρι στιγμής αντίδραση
προέρχεται από τον αντιπρόεδρο της Τουρ-
κίας Φουάτ Οκτάι, ο οποίος είχε τηλεφωνι-
κή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της
Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, ενώ

στη συνέχεια επισκέφτηκε και τα Κατεχό-
μενα. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι η
Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
στην περιοχή και προειδοποίησε τις ΗΠΑ
να μην απειλήσουν την ασφάλειά της. «Δεν
διστάζουμε σε τίποτα. Είναι απολύτως σα-
φές. Δεν θα διστάσουμε και όπου πάει. Δεν
διστάζουμε όπου και αν καταλήξει. Με άλ-
λα λόγια, όταν πρόκειται για την πατρίδα
μας, όταν πρόκειται για τον σφετερισμό των
δικαιωμάτων μας, δεν διστάζουμε, δεν φο-
βόμαστε τίποτα. Για αυτό το κράτος και η

κυβέρνηση της Τουρκίας ήδη κάνουν ό,τι
χρειάζεται. Δεν είναι μόνο λόγια όλα αυ-
τά», δήλωσε χωρίς όμως να κατονομάσει
τον αμερικανικό κολοσσό ή να καταδικάσει
τις ενέργειές του.

Ο Οζάι Σεντίρ, δημοσιογράφος της «Mil-
liyet» με έντονη, ανθελληνική πένα εδώ και
μεγάλο διάστημα, μιλώντας σε εκπομπή του
CNN Turk προέκρινε ότι αν η Ελλάδα αυξή-
σει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, σε αυτή
την περίπτωση η Τουρκία θα αντιδράσει
άμεσα, στέλνοντας πρώτη γεωτρύπανα στα

νότια της Κρήτης. Υποστηρίζει και παράλλη-
λα προτρέπει την κυβέρνηση να μη δεχτεί
επέκταση χωρικών υδάτων κάτω από την
Κρήτη ούτε πουθενά, διότι κάτι τέτοιο θα δη-
μιουργήσει προηγούμενο εναντίον της
Τουρκίας.

H Αθήνα αναμένει αντίδραση της Τουρ-
κίας, καθώς βλέπει ότι είναι πλέον μονό-
δρομος η σύσφιγξη των σχέσεών της με την
κυβέρνηση Ντμπεϊμπά στη Λιβύη. Η κυβέρ-
νηση θεωρεί ως επικρατέστερο σενάριο να
ζητήσει από τη λιβυκή πλευρά να της εκχω-
ρήσει οικόπεδα στη λιβυκή πλευρά του πα-
ράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Αυτό
θα δυσκολέψει οποιαδήποτε συζήτηση για
οριοθέτηση ΑΟΖ της Ελλάδας με τη Λιβύη,
διότι προϋπόθεση είναι η κατάργηση του
τουρκολιβυκού μνημονίου.

Τα σενάρια αντίδρασης
που περιμένει η Αθήνα

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη

ΕΡΕΥΝΕΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η
ώρα είναι 12 το μεσημέρι
και μόλις έχουμε προσ-
γειωθεί στο αεροδρόμιο
της περιοχής Γιαμπού

στη Σαουδική Αραβία. Ακολουθού-
με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο, στην πρώτη
του επίσκεψη στην Πυροβολαρχία
των ελληνικών Patriot. 

Η Γιαμπού βρίσκεται στη δυτική
πλευρά της χώρας, σε κοντινή από-
σταση από την ιστορική πόλη Μεδίνα
και βρέχεται από την Ερυθρά Θά-
λασσα. Ο διοικητής των σαουδαρα-
βικών στρατιωτικών δυνάμεων της
Δυτικής Περιφέρειας της χώρας
Ahmed Ali Al-Duebais υποδέχτηκε
τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο
σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με
κάθε επισημότητα. Ο διοικητής ευ-
χαρίστησε από την πλευρά του τον
Έλληνα αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τόνισε το
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
των Ελλήνων στρατιωτικών αλλά και
την εξαιρετική συνεργασία και εμπι-
στοσύνη που έχει αναπτυχθεί μετα-
ξύ των ελληνικών και σαουδαραβι-
κών δυνάμεων στην περιοχή ευθύ-
νης του.

Το ελληνικό πυραυλικό σύστημα
Patriot εστάλη με σκοπό να συνδρά-
μει στην αεράμυνα της χώρας απέ-
ναντι στις επιθέσεις των ανταρτών
Χούτι της Υεμένης. Οι Χούτι υποστη-
ρίζονται στρατιωτικά από το Ιράν και
στο παρελθόν είχαν προκαλέσει σει-

ρά καταστροφών σε κρίσιμες υπο-
δομές ενέργειας για τη χώρα. Οι ελ-
ληνικοί Patriot αναπτύχθηκαν στην
περιοχή το 2021 σε ένα πολύ συγκε-
κριμένο πλαίσιο παροχής ασφάλει-
ας και συμπληρώνουν την αντιαερο-
πορική ομπρέλα απέναντι στις απει-
λές των Χούτι.

Η ελληνική μοίρα Patriot απο-
τελείται από έξι εκτοξευτήρες,
επιχειρεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέ-
ρες την εβδομάδα και έχει στελε-
χωθεί από 120 μέλη της Πολεμι-
κής Αεροπορίας (άνδρες και γυ-
ναίκες) που επιχειρούν ανά βάρ-
διες. Έως τώρα πάντως δεν έχει

απαιτηθεί να γίνει κάποια βολή. Ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε θέσει ως
στόχο να καταφέρει να επισκε-
φτεί την ελληνική πυροβολαρχία
στη Σαουδική Αραβία μέσα στο
πενθήμερο του εορτασμού του
προστάτη της Πολεμικής Αερο-
πορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ, έτσι
ώστε η επίσκεψη να προσλάβει
τον πρέποντα συμβολισμό και να
στείλει το μήνυμα ότι η Πολεμική
Αεροπορία μας είναι ισάξια των
καλύτερων αεροποριών του κό-
σμου και μπορεί να προστατεύσει
ακόμη και φίλες-συμμαχικές
χώρες.

Όπως είπε ο στρατηγός Φλώρος
απευθυνόμενος στο προσωπικό
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμε-
ων, «είναι μεγάλη η χαρά μου να
σας συναντώ από κοντά και να κα-
μαρώνω την ελληνική σημαία στο
μπράτσο σας, εδώ στην καρδιά της
Σαουδικής Αραβίας, σε μια ευαί-
σθητη περιοχή του πλανήτη όπου η
Ελλάδα δίνει το “παρών”, συμμετέ-
χοντας στην κοινή προσπάθεια για
την ενίσχυση της σταθερότητας και
της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.
Η παρουσία σας εδώ είναι εξαιρετι-
κά σημαντική για τη χώρα μας, γιατί
εδραιώνει τον ρόλο, τη θέση και την

εικόνα της χώρας μας ως συνεπούς
και αξιόπιστου φίλου και εταίρου
και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ελ-
λάδα διαθέτει τις ικανότητες, τις
δυνατότητες και την επιχειρησιακή
εμπειρία για να λειτουργήσει ως
πάροχος ασφαλείας, γεγονός που
της προσδίδει αυξημένο κύρος και
προστιθέμενη αξία». 

Το μήνυμα Α/ΓΕΕΘΑ
στην Τουρκία

Ο στρατηγός Φλώρος αναφέρθη-
κε στα μηνύματα που στέλνουν η πα-
ρουσία και η επιχειρησιακή ετοιμό-
τητα των ελληνικών στελεχών στη
Σαουδική Αραβία. «Και να ξέρετε ότι
μας παρακολουθούν πολλοί και
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
παρουσία σας και την απόδοσή σας,
που συνιστούν και την καλύτερη
διαφήμιση για τις Ένοπλες Δυνά-
μεις μας και την πατρίδα μας. Είμα-
στε ένα κράτος που έχουμε ρόλο
πλέον στην περιοχή και αυτό το έχε-
τε αποδείξει δείχνοντας το υψηλό
επίπεδο των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων», είπε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Θυμίζουμε ότι η Σαουδική Αραβία εί-
χε δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ελληνο-
τουρκικής κρίσης το καλοκαίρι του
2020 με τη μεταστάθμευση οπλισμένων
μαχητικών αεροσκαφών στη Σούδα.

Στη «μυστική τοποθεσία»
των ελληνικών Patriot

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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Το «Sanco Swift» άπλωσε... καλώδια
«E

χει ξεκινήσει το πλοίο. Απλώνει τα
καλώδια που σέρνει με τα ακου-
στικά, όπου λαμβάνει επιστροφή
των κυμάτων για να μπορεί να

προσδιορίσει τις γεωλογικές δομές». Ο υπουργός
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας με χθεσινές δηλώ-
σεις του στην ΕΡΤ επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησαν οι
έρευνες του πλοίου «Sanco Swift» της PGS για
υδρογονάνθρακες σε περιοχή που δεσμεύτηκε
νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. 

Ο καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής
Πολιτικής Θεόδωρος Τσακίρης, συντονιστής
της Επιτροπής του υπουργείου Ενέργειας για
την επιτάχυνση της εξόρυξης υδρογονανθρά-
κων, με δηλώσεις του στην «Political» ξεκαθά-
ρισε ότι «η γεώτρηση της ExxonMobil είναι
πρωτοπόρα».

Όπως μας είπε χαρακτηριστικά o καθηγη-
τής, η προσπάθεια που γίνεται «θα ξεκλειδώ-
σει δυνητικά κοιτάσματα όχι μόνο στη Μεσό-
γειο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αν είναι
επιτυχημένη. Μιλάμε ακόμη και για 3.000 μέ-
τρα βάθος. Η εκμετάλλευσή τους θα εξαρτη-
θεί από το μέγεθος του όγκου, εφόσον πάμε
σε ανακάλυψη. Οι στόχοι οι αρχικοί είναι τε-
ράστιοι. Αν έχουν φυσικό αέριο, οι εκτιμήσεις
είναι πολύ μεγάλες. Το κοίτασμα μπορούμε
να το ονοματίσουμε αφού έχει γίνει η γεώ-
τρηση. Οι περιοχές επιλέχθηκαν γιατί το 2014

έγινε άλλη έρευνα με σεισμογραφικά δεδο-
μένα και αυτό μας καθοδηγεί αυτήν τη στιγμή
και καθοδήγησε και τις εταιρείες».

Αναφορικά με την πρώτη φάση των ερευ-
νών, ο κ. Τσακίρης μάς είπε πως
πρόκειται να κρατήσει δύο με
τρεις μήνες. «Η περιοχή σαρώνε-
ται προκειμένου να μπορέσει η
εταιρεία με βάση τα σεισμογρα-
φικά δεδομένα που θα συλλέξει
στους περίπου 9 μήνες που θα
κάνει γεώτρηση. Το πού ακριβώς
γίνεται η έρευνα είναι απόφαση
της εταιρείας γιατί περιμένει να
βρει τους στόχους. Θα αποφασί-
σουν έπειτα από έναν χρόνο μαζί
με το ελληνικό Δημόσιο αν θα
προχωρήσουν στην εξόρυξη. Η
περιοχή αυτή είναι η πιο βαθιά
στην περιοχή», υπογράμμισε
στην «Political».

Το χρονοδιάγραμμα των ερευνών
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες

πρόκειται να γίνουν ως εξής: 2022-2024
σεισμικές έρευνες, 2024-2026 διερευνη-
τικές γεωτρήσεις, 2026-2027 ανάπτυξη
κοιτάσματος, 2027-2028 παραγωγή φυσι-

κού αερίου.
«Το κοίτασμα που πιθανολο-

γούμε ότι υπάρχει νοτιοδυτικά
της Κρήτης και της Πελοποννή-
σου ίσως είναι η τελευταία ελπίδα
που έχει η εξορυκτική βιομηχα-
νία για να βρει μεγάλο κοίτασμα
φυσικού αερίου στην περιοχή της
Ανατολικής Ευρώπης», αποκάλυ-
ψε χθες στην ΕΡΤ ο υπουργός, δι-
ευκρινίζοντας ωστόσο ότι «μέχρι
να τρυπήσουμε και να δούμε τι
υπάρχει πραγματικά, όλα είναι σε
επίπεδο εκτιμήσεων». Σε περί-
πτωση που τα αποτελέσματα των
ερευνών κριθούν ικανοποιητικά,
η ερευνητική γεώτρηση θα γίνει

το 2025 και στη συνέχεια το 2027 ή το 2028
θα ξεκινήσει η παραγωγική γεώτρηση.

Αναφορικά με την προστασία του περι-

βάλλοντος, ειδικότερα των κητωδών που
βρίσκονται στην περιοχή των ερευνών, ο κ.
Σκρέκας είπε πως εφαρμόζονται οι καλύτε-
ρες πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο και
πως η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ελλά-
δας είναι πολύ αυστηρή και θα τηρηθεί.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, η πρώ-
τη γεώτρηση θα γίνει σε χρόνο-ρεκόρ, ενώ
το υπουργείο δεν θα κάνει καμία έκπτωση
όσον αφορά την προστασία του περιβάλ-
λοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «προ-
στατεύουμε το περιβάλλον με τις καλύτε-
ρες παγκόσμιες πρακτικές». «Η περιοχή
που έχει τη μέγιστη σημασία αυτήν τη στιγ-
μή είναι τα δύο μπλοκ που βρίσκονται νο-
τιοδυτικά της Κρήτης και νότια της Πελο-
ποννήσου», επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ
ο διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Δια-
χειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
Αριστοφάνης Στεφάτος.

Εκδόθηκε νέα Navtex σε συνεργασία με τη Μάλτα
Το επιχειρησιακό σχέδιο στα θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελο-
ποννήσου, όπου η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες, επεκτά-
θηκε. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τη Μάλτα, εκδόθηκε νέα Navtex, σύμφωνα με την
οποία δεσμεύεται μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση. Η συμπληρωματική Navtex εκδόθηκε
από τη Μάλτα, καθώς βρίσκεται έξω από τα όρια του ελληνικού FIR και μεγαλώνει την
περιοχή από 27.000 σε 31.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η χώρα μας ζήτησε από τη Μάλτα
να εκδώσει Navtex, καθώς δεν έχουμε οριοθέτηση στη συγκεκριμένη περιοχή και τα
όρια έκδοσης Navtex είναι τα όρια του FIR μας. Στην ουσία, η Μάλτα αναγνωρίζει το δι-
καίωμα της Ελλάδας για έρευνες στην περιοχή.

Ο Κώστας Σκρέκας
επιβεβαίωσε τις έρευνες για
υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά
της Κρήτης και της
Πελοποννήσου - «Πρωτοπόρα
η γεώτρηση της ExxonMobil»,
δηλώνει ο καθηγητής
Ενεργειακής Πολιτικής
Θεόδωρος Τσακίρης

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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O πως έλεγε ο Σόλων ο Αθηναίος, «στο πέρασμα του χρό-
νου πολλά μπορεί κανείς να δει που δεν τα θέλει και
πολλά να πάθει».

Το σκηνικό που τείνει να παγιωθεί στις ελληνοαλβανικές σχέ-
σεις είναι ότι η Αλβανία σε επίπεδο ηγεσίας στρέφει τα νώτα της
στην Ελλάδα και κοιτάζει προς την Τουρκία, ενισχύοντας την
άποψη όσων θεωρούν ότι έχει επιλέξει μια τροχιά «τουρκοποί-
ησης» και «ισλαμοποίησης», θέλοντας διακαώς όμως την ίδια
στιγμή να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αλβανία φαίνεται να απομακρύνεται πολιτικοστρατηγικά
από την Ελλάδα και να δένεται όλο και περισσότερο στο άρμα της
Τουρκίας, η οποία έχει διεισδύσει βαθιά σε καίριους τομείς της.
Και αυτό παρά την οικονομική βοήθεια που έχει προσφέρει η Ελ-
λάδα στην Αλβανία. Παρά τα έργα υποδομής που έχει υλοποιήσει
εκεί. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας εργάστηκαν και εργάζον-
ται σκληρά, είναι η αλήθεια, χιλιάδες Αλβανοί, οι οποίοι έχουν,
κατά το κοινώς λεγόμενον, φάει ή και εξακολουθούν να τρώνε
ψωμί στην πατρίδα μας και ζουν τις οικογένειές τους. Παρά το γε-
γονός ότι το υγειονομικό μας σύστημα είναι στη διάθεση όχι μόνο
των ομογενών αλλά και των Αλβανών όταν το χρειάζονται.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μεγάλος αριθμός Αλβανών πολιτών
εξετάζεται ή νοσηλεύεται ανά έτος σε νοσοκομεία της Ελλάδας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ότι ένα μικρό ακριτικό
νοσοκομείο, αυτό των Φιλιατών στη Θεσπρωτία κοντά στα ελλη-
νοαλβανικά σύνορα, πέρα από τους Έλληνες της Αλβανίας δέ-
χεται ετησίως και εκατοντάδες Αλβανούς.

Η στροφή της Αλβανίας προς την Τουρκία συνεπάγεται, έτσι
δείχνουν οι κινήσεις και οι δηλώσεις το τελευταίο διάστημα, επι-
φυλακτική, αν όχι «επιθετική», στάση προς την Ελλάδα και περι-
θωριοποίηση της ελληνικής μειονότητας. Την ίδια στιγμή η γει-
τονική χώρα έχει το όραμα της Ευρώπης, που σημαίνει και οικο-
νομική ενίσχυση και ανάπτυξη, το οποίο όμως ροκανίζει με τις
επιλογές της.

Όσον αφορά το διαφαινόμενο «πάγωμα» των σχέσεων με την
Ελλάδα και τη φιλική προσέγγιση της Τουρκίας, αυτό αποτελεί
επιλογή της κυβέρνησης και όχι του λαού, αφού σε έκθεση που
συντόνισε το Οpen Society Foundation for Albania και υλοποί-
ησε η εταιρεία Data Centrum, οι Αλβανοί κατατάσσουν την Ελ-
λάδα, όπως και ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία), ανάμεσα
στις πέντε καλύτερες φίλες χώρες με την Αλβανία, ενώ η Τουρ-
κία δεν καταγράφεται.

Και είναι σημαντικό ότι το 86% των ερωτώμενων παραδέχεται
ότι η Ελλάδα έχει βοηθήσει την Αλβανία τα τελευταία 20 χρόνια.
Μένει στον νου και στην καρδιά μας η εικόνα ενός σπιτιού στην
Αυλώνα, όπου στις δύο άκρες του μπαλκονιού υπήρχαν ελληνι-
κές σημαίες. Όταν ρωτήσαμε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, βέρο
Αλβανό, πώς και δεν φοβάται να κυματίζει η γαλανόλευκη στο
σπίτι του, μας απάντησε αυθόρμητα και αφοπλιστικά: «Εγώ αυτό
το σπίτι το έχτισα με χρήματα που απέκτησα στην Ελλάδα, αχά-
ριστος δεν είμαι... Η Αλβανία είναι η πατρίδα μου και την αγαπώ,
μα η Ελλάδα με στέριωσε στα πόδια μου και το αναγνωρίζω».

Τρία είναι κυρίως τα ακανθώδη προβλήματα ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Αλβανία που ταλανίζουν τις δύο χώρες και επη-
ρεάζουν τις σχέσεις τους. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι το αλ-
βανικό κράτος δεν έχει διασφαλίσει σημαντικά δικαιώματα των
Ελλήνων, όπως το περιουσιακό, η εκπαίδευση, η γλώσσα, η
ελευθερία έκφρασης, η άνετη πρόσβαση σε δομές κ.λπ. και
ενίοτε τους συμπεριφέρεται εχθρικά.

Εφόσον οι ομογενείς αποτελούν αναγνωρισμένη εθνική μει-
ονότητα, έχει χρέος η ελληνική Πολιτεία να τους στηρίζει και να
διεκδικεί την αναγνώριση των δικαίων τους.

Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων
μειονοτικών αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη
των διμερών επαφών, καθώς και για την ευρωπαϊκή πορεία της
Αλβανίας.

Σε εκκρεμότητα είναι και ο καθορισμός των θαλάσσιων συνό-

ρων, όπου υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μέχρι την τελική έκ-
βαση, που δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, καθώς η αλβα-
νική πλευρά αμφιταλαντεύεται. Μία συμφωνεί για προσφυγή
στο Δικαστήριο της Χάγης και μία την απορρίπτει. 

Ένα άλλο πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών είναι ο αλυτρωτι-
σμός της Αλβανίας που εκδηλώνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα
και δεν εκφράζεται μόνο από ακραίους, όπως επιφανειακά φαί-
νεται. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλεται το λεγόμενο «Τσάμικο», με
διεκδικήσεις σε βάρος της Θεσπρωτίας και της ευρύτερης πε-
ριοχής της Ηπείρου, που ιστορικά είναι ανύπαρκτο.

Αλυτρωτικές διαθέσεις φανερώνονται συνήθως σε χώρες μη
αναπτυγμένες, όπως η Αλβανία, όπου οι αντιδράσεις και τα αιτή-
ματα των πολιτών επιχειρείται να αναβαθμιστούν σε εσωτερικό
πεδίο με την πρόταξη εθνικιστικών κραυγών. Τα προβλήματα στη
χώρα είναι ορατά και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο υπο-
δομών και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού Τύπου, οι μικροί
μισθοί και οι χαμηλές συντάξεις, η ανεργία, το υποβαθμισμένο
οδικό δίκτυο της επαρχίας, οι συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, η αυξημένη εγκληματικότητα, τα μεγάλα κενά στην υγεία,
οι εκτεταμένες χασισοκαλλιέργειες, που αποτελούν τη βάση της
παραοικονομίας, η διαφθορά, η εκζήτηση κράτους δικαίου (για
παράδειγμα, δεν έχει αποδοθεί στις θρησκευτικές κοινότητες η
περιουσία τους) και το δημοκρατικό έλλειμμα είναι μερικά από
τα ζητήματα της καθημερινότητας των Αλβανών και των Ελλή-
νων της μειονότητας.

Αυτό που χρειάζεται, λοιπόν, η Αλβανία και θα είναι προς το
συμφέρον του αλβανικού λαού είναι να πορευτεί με έναν ξεκά-
θαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, να αποδείξει ότι δεν είναι
δορυφόρος της Τουρκίας στα Βαλκάνια, να στοχεύσει στην
εδραίωση της δημοκρατίας και στην επίτευξη της ευημερίας.
Με αυτές τις προϋποθέσεις, εκτός από καλός γείτονας της Ελλά-
δας, θα αποδειχτεί και στρατηγικός εταίρος της.

O ι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς από τις πληροφορίες για
παρακολουθήσεις. Αναμένουν εξηγήσεις από τις κυ-
βερνήσεις τους, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό

ακόμη. Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα δεν συνεργάζονται
και το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η πολεμική σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας έχει ανοίξει
πολλά μέτωπα και θα κληθούν τα αρμόδια όργανα να τα διαχει-
ριστούν. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι επιθέσεις στο διαδί-
κτυο πολλαπλασιάστηκαν. Οι πολίτες νιώθουν φόβο και εξετά-
ζουν όλες τις ειδήσεις από πολλές πλευρές.

Ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων στα όργανα της ΕΕ σημει-
ώνει ραγδαία αύξηση. Ο βαθμός ετοιμότητας των οργάνων αυ-
τών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ποικίλλει και συνολικά
δεν είναι ανάλογος των εντεινόμενων απειλών. Δεδομένης της
ισχυρής αλληλοσύνδεσής τους, υπάρχει το ενδεχόμενο οι αδυ-
ναμίες του ενός να εκθέσουν τα άλλα σε απειλές κατά της
ασφάλειάς τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα ειδικής έκθεσης
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εξετάζει τον
βαθμό ετοιμότητας των φορέων διακυβέρνησης της ΕΕ κατά
των κυβερνοαπειλών. Οι ελεγκτές συνιστούν τη θέσπιση δε-
σμευτικών κανόνων για την κυβερνοασφάλεια και την αύξηση
των πόρων που διατίθενται στην ομάδα αντιμετώπισης έκτα-
κτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-ΕΕ). Επίσης, σύμφω-
να με τους ελεγκτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προ-
ωθήσει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των ενωσιακών ορ-
γάνων, ενώ η CERT-ΕΕ και ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την κυβερνοασφάλεια πρέπει να αυξήσουν την εστίασή
τους σε αυτά που διαθέτουν μικρότερη πείρα στη διαχείριση
της κυβερνοασφάλειας.

Τα σημαντικά περιστατικά κυβερνοασφάλειας στα διάφορα
όργανα της ΕΕ υπερδεκαπλασιάστηκαν μεταξύ 2018 και 2021· η
τηλεργασία αύξησε σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών ση-

μείων πρόσβασης για τους επιτιθέμενους. Τα σημαντικά περι-
στατικά προκαλούνται κατά κανόνα από πολύπλοκες κυβερνο-
επιθέσεις, που συνήθως προϋποθέτουν τη χρήση νέων μεθό-
δων και τεχνολογιών και μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, αν
όχι μήνες, για τη διερεύνησή τους και την ανάκαμψη από αυτά.
Ενδεικτικό παράδειγμα ήταν η κυβερνοεπίθεση στον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισμό Φαρμάκων, όταν διέρρευσαν ευαίσθητα δεδομέ-
να, τα οποία παραποιήθηκαν έτσι ώστε να υπονομευτεί η εμπι-
στοσύνη των πολιτών στα εμβόλια.

«Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ απο-
τελούν ελκυστικούς στόχους για δυνητικούς επιτιθέμενους,
ιδίως για ομάδες που είναι ικανές να εκτελούν εξαιρετικά εξε-
λιγμένες αόρατες επιθέσεις στο πλαίσιο κυβερνοκατασκοπεί-
ας ή για άλλους κακόβουλους σκοπούς», δήλωσε η Bettina
Jakobsen, μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Επιθέ-
σεις αυτού του είδους μπορεί να έχουν σημαντικές πολιτικές
προεκτάσεις, να βλάψουν τη συνολική φήμη της ΕΕ και να υπο-
νομεύσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της. Η ΕΕ πρέπει
να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία των οργανι-
σμών της».

Κύρια διαπίστωση των ελεγκτών ήταν ότι δεν είναι πάντοτε
επαρκής η προστασία των θεσμικών και λοιπών οργάνων και
οργανισμών της ΕΕ από κυβερνοαπειλές. Η κυβερνοασφάλεια
δεν προσεγγίζεται με συνέπεια, δεν εφαρμόζονται πάντοτε συ-
ναφείς βασικές δικλίδες και ορθές πρακτικές, ενώ δεν παρέχε-
ται συστηματικά σχετική επιμόρφωση. Οι πόροι που διατίθενται
για την κυβερνοασφάλεια ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς
διαπιστώθηκε ότι ορισμένα όργανα δαπανούν πολύ λιγότερο σε
σχέση με άλλα παρόμοιου μεγέθους. Μολονότι οι διαφορές στα
επίπεδα κυβερνοασφάλειας θα μπορούσαν θεωρητικά να δι-
καιολογηθούν από τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου κάθε ορ-
γανισμού και τα ποικίλα επίπεδα ευαισθησίας των δεδομένων

που αυτοί χειρίζονται, οι ελεγκτές τονίζουν ότι οι αδυναμίες
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ενός ενωσιακού οργάνου
μπορούν να εκθέσουν σε κυβερνοαπειλές σειρά άλλων (τα όρ-
γανα της ΕΕ όχι μόνο αλληλοσυνδέονται, αλλά συχνά υπάρχει
σύνδεση και με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στα
κράτη-μέλη).

Η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφο-
ρική (CERT-ΕΕ) και ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την κυβερνοασφάλεια (ENISA) αποτελούν τις δύο βασικές ον-
τότητες που είναι επιφορτισμένες με την παροχή υποστήριξης
σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να πα-
ράσχουν στα όργανα της ΕΕ όλη τη στήριξη που αυτά χρειάζον-
ται λόγω των περιορισμένων πόρων ή του γεγονότος ότι είχαν
προτεραιότητα άλλοι τομείς. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, αδυ-
ναμίες παρουσιάζει επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών: παρα-
δείγματος χάριν, δεν προβαίνουν όλα τα όργανα της ΕΕ στην έγ-
καιρη κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα τρωτά σημεία
και τα σημαντικά περιστατικά κυβερνοασφάλειας που έχουν
πλήξει τα ίδια και ενδέχεται να πλήξουν και άλλα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει θεσπιστεί νομικό πλαίσιο για την
ασφάλεια των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια στα θε-
σμικά και λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς
αυτά δεν υπόκεινται στην ευρύτερη νομοθεσία της ΕΕ για την
κυβερνοασφάλεια, την οδηγία NIS του 2016, ούτε στην προτει-
νόμενη αναθεώρησή της, την οδηγία NIS2. Επίσης, δεν υπάρ-
χουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που
αυτά δαπανούν για την κυβερνοασφάλεια.

Η ΕΕ πρότεινε επίσης τη θέσπιση νέας νομικής βάσης για τη
CERT-ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της εντολής και της χρημα-
τοδότησής της. Απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις που θα δί-
νουν λύσεις στα προβλήματα. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελ-
τίωσης.

Η Αλβανία είχε και έχει βοήθεια από την Ελλάδα και οφείλει να μην το ξεχνά

Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της ΕΕ

του

πατέρα 
Ηλία Μάκου

του

Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



Δ
ιαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά, οι
Δημοκρατικοί του προέδρου Μπάιν-
τεν «κράτησαν γερά» κόντρα στο
«κόκκινο τσουνάμι» των Ρεπουμπλι-

κανών, που υποτίθεται ότι θα πλημμύριζε τη χώρα
μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Μεγάλος
ηττημένος είναι ο Τραμπ, ενώ «χαμένος» είναι
σαφώς και ο Ερντογάν, έπειτα από την παταγώδη
αποτυχία του Τουρκοαμερικανού φίλου του Μεχ-
μέτ Οζ να εκλεγεί στη Γερουσία, την ώρα που η
Ελλάδα σάρωσε με πρωτοφανή αριθμό ομογε-
νών, οι οποίοι κέρδισαν έδρες στο Κογκρέσο.

Η ήττα του Οζ στην Πενσιλβάνια είναι ακόμα
πιο πικρή για τον Ερντογάν, επειδή νικητής εκεί
αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Τζον Φέτερμαν,
που τάσσεται αναφανδόν υπέρ όλων των ελληνι-
κών θέσεων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Οι «δικοί μας»
Δύο από τις πιο ισχυρές ελληνοαμερικανικές

φωνές στη Βουλή, ο Δημοκρατικός Τζον Σαρμπά-
νης και ο Ρεπουμπλικανός Γκας Μπιλιράκης, επι-
κράτησαν με άνεση σε Μέριλαντ και Φλόριντα αν-
τιστοίχως. 

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη (Ρ) στη Νέα Υόρκη και ο
Κρις Πάππας (Δ) στο Νιου Χάμσιρ βγήκαν αλώβη-
τοι από τις εκλογικές μάχες για έδρες στη Βουλή,
δημιουργώντας άλλον έναν πόλο προώθησης των
ελληνοκυπριακών θεμάτων στο Κογκρέσο. 

O Αλέξης Γιαννούλιας, διαθέτοντας ήδη πολύ-
τιμη πολιτική εμπειρία από το 2006, όταν διατέλε-
σε υπουργός Οικονομικών στο Ιλινόι, εξελέγη
υπουργός Εσωτερικών της πολιτείας, ενώ επανε-
ξελέγη η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Καλι-
φόρνια Ελένη Κουναλάκη (Δ). 

Στη Νέα Υόρκη επανεξελέγησαν στην Πολιτει-

ακή Γερουσία ο Άντριου Γουνάρδης και ο Μιχά-
λης Γιάνναρης.

Αναμένονται ακόμη εξελίξεις για την Ντίνα Τάι-
τους (Δ), η οποία προηγείται σε έναν δύσκολο
αγώνα στη Νεβάδα, ενώ ο Άλεκ Σκαρλάτος (Ρ)
δεν κατάφερε τελικά να εκλεγεί στο Όρεγκον.

Η Ελλάδα αποκτά άλλον ένα σύμμαχο, τον Ρόμπερτ
Μενέντεζ Τζούνιορ, γιο του φιλέλληνα επικεφαλής
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερου-
σίας Μπομπ Μενέντεζ, ενώ ο Δημοκρατικός Κρις Βαν
Χόλεν, επίσης ηχηρή φωνή υπέρ των ελληνικών θε-
μάτων, επανεξελέγη βουλευτής στο Μέριλαντ. 

Πανηγυρική νίκη για 
τον αντίπαλο του Ντόναλντ

Στη μεγάλη εικόνα, οι Ρεπουμπλικανοί ανα-
κτούν, με μικρή πλειοψηφία, τον έλεγχο της
Βουλής, κάτι διόλου ασυνήθιστο στις ενδιάμε-
σες εκλογές, αφού οι Δημοκρατικοί άντεξαν πα-
ρά τον υψηλό πληθωρισμό (8%) και τις ανησυ-
χίες για εγκληματικότητα και μετανάστευση. Σε
αυτό το πλαίσιο, το αποτέλεσμα στη Βουλή θεω-
ρείται «νίκη» για τον 78χρονο Τζο Μπάιντεν,
ανοίγοντάς του τον δρόμο για δεύτερη υποψη-
φιότητα το 2024.

Πιο χαμένος από όλους είναι, βέβαια, ο αλλο-
πρόσαλλος Τραμπ. Οι ακραίοι, συνωμοσιολόγοι
υποψήφιοι τους οποίους στήριξε ηττήθηκαν, ενώ
εξελέγη πανηγυρικά κυβερνήτης της Φλόριντα ο
μεγαλύτερος εσωκομματικός αντίπαλός του, ο
44χρονος Ρον ντε Σάντις, που δεν κρύβει τις φιλο-
δοξίες του για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανών. 

Πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος γυρί-
ζουν τώρα την πλάτη τους στον Τραμπ, ενώ η μάχη
για τη Γερουσία εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς η
πλειοψηφία του Σώματος μπορεί να κριθεί σε
δεύτερο γύρο στη Τζόρτζια, στις 6 Δεκεμβρίου. 
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ΤΖΟΝ ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΓΚΑΣ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ

Σάρωσαν ομογένεια και ελληνικό λόμπι

Ακόμα πιο ισχυρή φωνή 
απέκτησε η χώρα μας 
στο Κογκρέσο, μετά τις 
ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ
- Ήττα για τον Τραμπ, μεγάλος
χαμένος και ο Ερντογάν

ΝΙΚΟΛ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΚΡΙΣ ΒΑΝ ΧΟΛΕΝΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΝΕΝΤΕΖ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΤΖΟΝ ΦΕΤΕΡΜΑΝ

ΚΡΙΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣΑΛΕΞΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ AΝΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΔΗΣ ΝΤΙΝΑ ΤΑΪΤΟΥΣ

Για τ ί  κ έρ δισ ε  η  Ελλ άδ α
Είναι γεγονός ότι μετά την εκλογή Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ η παρου-

σία της Ομογένειας και του ελληνικού στοιχείου ήταν καταλυτική, ειδικά στο ζή-
τημα της έντασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και στο Κυπριακό. Για αυτό τον
λόγο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ «σάρωσαν» οι Ελληνοαμερικανοί ή ελ-
ληνικής καταγωγής υποψήφιοι, είτε επρόκειτο για το Ομοσπονδιακό Κοινοβού-
λιο είτε για πολιτειακά αξιώματα, την τοπική Γερουσία, την τοπική Βουλή και
υψηλά ιστάμενες θέσεις.

Όλη αυτή η επιτυχία είναι αποτέλεσμα μιας επίμονης προσπάθειας της ελληνι-
κής Ομογένειας στην Αμερική που έδωσε αγώνα για να πείσει για τα δίκαια αιτή-
ματα της πατρίδας μας, η οποία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στη Μεσόγειο.
Το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ αλλά και ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός με τις δη-
μόσιες παρεμβάσεις και τα ταξίδια του στην Αμερική κατάφεραν να ενημερώ-
σουν για την πραγματική αλλαγή στην οικονομία της Ελλάδας αλλά και για τον γε-
ωστρατηγικό της ρόλο στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Αποκορύφωμα ήταν βε-
βαίως η συγκλονιστική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, όπου
ολόκληρη η Αμερική είχε τη δυνατότητα να ακούσει και να μάθει από πρώτο χέρι
ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε.

Το ελληνικό λόμπι στην Αμερική είναι ένα από τα ισχυρότερα στον κόσμο λόγω
της εθνικής συνείδησης και συνοχής που υπάρχει. Το στοιχείο που προσέθεσε η
ελληνική διπλωματία μετά το 2020 είναι η φερεγγυότητα. Όχι μόνο στην Αμερική
αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που η διάθεση της Ελλάδας να συμπεριφερθεί
ως συμμαχική χώρα ανάγκασε την Τουρκία να συμπεριφερθεί εχθρικά προς τη
Δύση. Στην Ελλάδα επετεύχθη πολιτική πρόοδος. Αποφασίζει τι είναι, με ποιους
θα πάει και ποιους θα αφήσει χωρίς να το παίζει σε δύο ταμπλό.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει με τον
Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ τις «κόκκινες γραμμές»
που θέτει η κάθε πλευρά στη σύνοδο κορυφής της G20
την ερχόμενη εβδομάδα, στο Μπαλί της Ινδονησίας.

«Αυτό που θέλω είναι να προσδιορίσουμε τις “κόκκινες
γραμμές” για τα εθνικά συμφέροντα που η κάθε πλευρά
αναμένει να μην παραβιαστούν», είπε ο Μπάιντεν. Δήλω-
σε έτοιμος να εργαστεί για να επιλυθεί αυτή η σύγκρουση,

την ώρα που οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας χαρακτηρίζονται από
μεγάλες εντάσεις και τάση διαρκούς επιδείνωσης.

Πρόκειται για συνάντηση στρατηγικής σημασίας για τις
ΗΠΑ, που χαρακτηρίζουν την Κίνα «μόνο ανταγωνιστή»
τους μακροπρόθεσμα και επιχειρούν να συσπειρώσουν
γύρω τους χώρες, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία, οι
οποίες όμως διστάζουν να αντιταχθούν στο Πεκίνο.

Ο Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι θα συζητήσει και το εξαι-

ρετικά λεπτό ζήτημα της Ταϊβάν, την οποία η Λαϊκή Κίνα
θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, προορι-
σμένο να επανενωθεί με την ενδοχώρα ακόμα και με τη
βία, αν χρειαστεί.

Παρότι τυπικά αναγνωρίζουν την «ενιαία Κίνα», οι ΗΠΑ
τηρούν σκόπιμη «στρατηγική αμφισημία» για ενδεχόμενη
αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, εάν η Κίνα επιτεθεί
στην Ταϊβάν.

Σ
ημαντική μάχη κέρδισαν οι Ου-
κρανοί με την ταπεινωτική απο-
χώρηση 40.000 Ρώσων στρατιω-
τών από την κατεχόμενη Χερσώ-

να λόγω «προβλημάτων τροφοδοσίας και
ανεφοδιασμού», όπως αναγνώρισε το
Κρεμλίνο. 

Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πείνα
και ο κακός εξοπλισμός έδιωξαν τον
στρατό του Πούτιν από την πόλη-κλειδί
στα νότια της χώρας, ενώ οι ΗΠΑ μίλησαν
αμέσως για «απόδειξη ρωσικής αποτυ-
χίας». Άλλοι βλέπουν έναν τακτικό ελιγμό
που μπορεί να κρύβει παγίδες, με το Κίε-
βο να προειδοποιεί ότι «τίποτα δεν είναι
δεδομένο».

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι
ξεκίνησε να υποχωρεί από περιοχές της
επαρχίας της Χερσώνας, στόχο αντεπίθε-
σης των ουκρανικών δυνάμεων, «για να
ανασυγκροτηθεί» στην ανατολική όχθη
του Δνείπερου. Το Κίεβο βλέπει με μεγάλη
καχυποψία αυτή την κίνηση, υποστηρί-
ζοντας ότι «οι Ρώσοι δεν φεύγουν χωρίς
να πολεμήσουν». 

Σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις,
αν (και όταν) τα ρωσικά στρατεύματα απο-
χωρήσουν από την ανατολική όχθη του
ποταμού που διασχίζει την Ουκρανία, θα
διευκολυνθούν οι γραμμές εφοδιασμού
τους και θα ανακτήσουν την άμυνα σε βά-
θος. «Οποιαδήποτε προσπάθεια από τις
ουκρανικές δυνάμεις να διασχίσουν τον
Δνείπερο θα ήταν απαγορευτικά δαπανη-
ρή», μεταδίδει σε ανάλυση το CNN.

Δυσκολίες
Έτσι, η Ρωσία θα διατηρούσε τον έλεγ-

χο του 60% της επαρχίας της Χερσώνας,
συμπεριλαμβανομένης και της ακτο-
γραμμής στην Αζοφική Θάλασσα. Όσο τα
στρατεύματα της Μόσχας ελέγχουν και
οχυρώνουν την ανατολική πλευρά του

Δνείπερου, οι ουκρανικές δυνάμεις θα
δυσκολεύονται να προκαλέσουν προ-
βλήματα στο κανάλι που μεταφέρει φρέ-
σκο νερό στην (προσαρτημένη από το
2014) Κριμαία. 

Φαίνεται πως η προτεραιότητα του
στρατηγού Σουροβίκιν, επικεφαλής των
ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο, είναι να
σταθεροποιήσει τις αμυντικές γραμμές
ύστερα από μερικούς δύσκολους μήνες.
Υπάρχει πάντα και η πιθανότητα η ανακοί-
νωση της Μόσχας να αποτελεί «παγίδα»
και οι Ρώσοι να μη σκοπεύουν να εγκατα-
λείψουν εντελώς τη δυτική όχθη, αν και
είναι γεγονός ότι ο στρατός τους ωθείται
σε μια διαρκώς συρρικνούμενη περιοχή. 

Την ίδια ώρα, το κόστος του πολέμου εί-
ναι τραγικό για την Ουκρανία: σύμφωνα με

τους Αμερικανούς, έχουν σκοτωθεί του-
λάχιστον 40.000 άμαχοι, πόλεις χτυπήθη-
καν άγρια και η οικονομία έχει γονατίσει.
Ανάλογη καταστροφή έχει να καταγραφεί
στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, ενώ η συνολική παγκόσμια στρατιωτι-
κή, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια
προς το Κίεβο ανέρχεται ήδη σε περίπου
52 δισ. ευρώ.

ΝΝέες αποκαλύψεις 
για το «σκάνδαλο
αίματος» στη Βρετανία
Οι συνέπειες του «σκανδάλου
αίματος» που συγκλόνισε τη
Βρετανία υφίστανται μέχρι σή-
μερα, καθώς τα παιδιά που
έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV
έφτασαν τα 380. Μολυσμένα
προϊόντα αίματος, που εισήχθη-
σαν από τις ΗΠΑ τις δεκαετίες
’70 και ’80, οδήγησαν στη μετά-
δοση του ιού. Εκτιμάται ότι 2.400
άνθρωποι πέθαναν λόγω της έκ-
θεσής τους σε αυτά.
Ο αρχικός απολογισμός για τους
φορείς του HIV περιελάμβανε
175 παιδιά, αλλά η νέα έρευνα
διπλασιάζει τα θύματα σε 380,
αριθμός που θεωρείται το ένα
τρίτο των συνολικών μολύνσε-
ων.
Το σκάνδαλο είναι από τις πιο
μαύρες στιγμές στην ιστορία
του βρετανικού συστήματος
υγείας, αφότου η χώρα άρχισε
να εισάγει από το εξωτερικό αί-
μα για θεραπείες που αφορού-
σαν καταστάσεις πήξης αίμα-
τος, όπως η αιμορροφιλία.
Οι περισσότεροι ασθενείς μο-
λύνθηκαν από ενέσεις και με-
ταγγίσεις που περιείχαν παρά-
γοντα πήξης αίματος VIII, μη
γνωρίζοντας ότι το αίμα προερ-
χόταν από άτομα που πληρώ-
νονταν για να γίνουν δωρητές,
όπως κρατούμενοι και τοξικο-
μανείς.

Πείνα και ελλείψεις διώχνουν 
τους Ρώσους από Χερσώνα
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Κρίσιμο τετ α τετ Μπάιντεν - Σι στην G20 της επόμενης εβδομάδας

Οι ΗΠΑ μιλούν για απόδειξη 
αποτυχίας της Μόσχας, ενώ 
το Κίεβο προειδοποιεί για κίνηση
που μπορεί να κρύβει παγίδες



Π
ολύτιμο «όπλο» στην αέναη
μάχη με τους παιδόφιλους
αποδεικνύεται το νέο λογι-
σμικό που έχει προμηθευτεί

η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος, το οποίο «σαρώνει» το διαδί-
κτυο και εντοπίζει ψηφιακά ίχνη παιδό-
φιλων που διακινούν υλικό πορνογρα-
φίας με ανήλικους.

Με αυτόν τον τρόπο εξιχνιάστηκαν
ακόμη τέσσερις υποθέσεις παιδικής
πορνογραφίας, με την ΕΛΑΣ να συλ-
λαμβάνει δύο άνδρες ηλικίας 35 και 38
ετών, να ταυτοποιεί ακόμη δύο ηλικίας
50 και 55 ετών και να σχηματίζει ποινι-
κή δικογραφία κακουργηματικού χα-
ρακτήρα σε βάρος και των τεσσάρων.
Παράλληλα κατέσχεσε 1.874 βίντεο
και φωτογραφίες με σεξουαλική κα-
κοποίηση ανήλικων παιδιών, που σύμ-
φωνα με την επίσημη ενημέρωση από
την Αστυνομία βρέθηκαν στην κατοχή
και των τεσσάρων. Οι τέσσερις αυτές
υποθέσεις έτρεχαν παράλληλα με αυ-

τή του 53χρονου γνωστού και βραβευ-
μένου συγγραφέα παιδικής λογοτε-
χνίας, ο οποίος έχει ήδη προφυλακι-
στεί, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν
εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες
με σκληρή πορνογραφία ανηλίκων κά-
τω των 12 ετών. 

Ο 35χρονος και ο 38χρονος συνελή-
φθησαν στα σπίτια τους σε Κηφισιά και
κέντρο Αθήνας αντίστοιχα, ενώ για τους
άλλους δύο (σ.σ.: κάτοικοι Πειραιά)
σχηματίστηκε δικογραφία. Πρόκειται
για δύο ανέργους και δύο ιδιωτικούς
υπαλλήλους. 

Επιχείρηση ανάκτησης
σβησμένων αρχείων

Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια
των συλληφθέντων σε Κηφισιά και
Αθήνα εντοπίστηκε παράνομο υλικό σε
ψηφιακά μέσα, ενώ στα σπίτια αυτών
που είναι κατηγορούμενοι, αλλά δεν
συνελήφθησαν, δεν εντοπίστηκε παρά-
νομο υλικό γιατί -σύμφωνα με πηγές
της ΕΛΑΣ- είχαν προλάβει να το δια-
γράψουν. Ωστόσο, στη Διεύθυνση Εγ-
κληματολογικών Ερευνών θα επιχειρη-
θεί η ανάκτηση των διαγραμμένων αρ-
χείων, καθώς έχουν κατασχεθεί ένα λά-
πτοπ, 23 σκληροί δίσκοι και ένα εξωτε-
ρικό μέσο αποθήκευσης (usb).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η έρευνα
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
διήρκεσε από τις 24 Οκτωβρίου έως και
τις 7 Νοεμβρίου 2022. Όσον αφορά τον
35χρονο και τον 38χρονο, η σύλληψή
τους έγινε με την αυτόφωρη διαδικα-
σία, στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην αρ-
μόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμ-
φθηκαν σε τακτικό ανακριτή για διε-
νέργεια κύριας ανάκρισης. Για τον
50χρονο και τον 55χρονο έχει ξεκινή-
σει έρευνα της τακτικής Δικαιοσύνης,
καθώς δεν συνέτρεχε λόγος για αυτό-
φωρη σύλληψή τους. Την ίδια ώρα, συ-
νεχίζεται το «σάρωμα» του διαδικτύου
για παρόμοια περιστατικά, με τις περι-
πτώσεις παιδοφιλίας όλο και να πλη-
θαίνουν!
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Η επιχείρηση-σκούπα 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος έφερε δύο
συλλήψεις και δύο
ταυτοποιήσεις, ενώ
κατασχέθηκαν 1.874 βίντεο
και φωτογραφίες

Σοκ από 4 νέες υποθέσεις
πορνογραφίας ανηλίκων

«Γκρεμίστηκαν» από 
την πυραμίδα που
είχαν στήσει - 28 εκατ. 
κέρδη από 2.000 θύματα
Ένας 61χρονος Γερμανός και ένας
49χρονος Πολωνός, σε βάρος των
οποίων εκκρεμούσε «ερυθρά αγγε-
λία» της Interpol, συνελήφθησαν
στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρη-
σης σε Ελλάδα και Ιταλία για τη συμ-
μετοχή τους σε οικονομική απάτη
τύπου «πυραμίδας» (σ.σ.: «σχήμα
Πόντζι») με όφελος της τάξεως των
28 εκατ. ευρώ. Οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας εντόπισαν και πέρασαν
χειροπέδες στον 61χρονο Γερμανό
ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και
ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προ-
ορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα. Σχεδόν ταυτόχρονα συνελήφθη
και ο 49χρονος Πολωνός συνεργός
του στη Ρώμη. 
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα θύ-
ματα της εγκληματικής δραστηριό-
τητάς τους ξεπέρασαν τα 2.000 άτο-
μα σε Ευρώπη (σ.σ.: Ελλάδα, Ιταλία,
Πολωνία) και Ασία (σ.σ.: Νότια Κο-
ρέα), με τα παράνομα κέρδη τους να
ανέρχονται σε 28 εκατ. ευρώ. Ο
61χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε
στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και
στη συνέχεια διατάχθηκε η προσω-
ρινή κράτησή του, στις φυλακές Κο-
ρυδαλλού, προκειμένου να εξετα-
σθεί η διαδικασία έκδοσής του.
Όπως επισημαίνεται από το αρχη-
γείο της ΕΛΑΣ, υπήρξε άψογος συν-
τονισμός μεταξύ της Interpol και
των ελληνικών Αρχών, με άμεση αν-
ταπόκριση στην «ερυθρά αγγελία»
που εκδόθηκε για τον Γερμανό.
Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι ο
όρος «σχήμα Πόντζι» χρησιμοποι-
είται για οποιαδήποτε χρηματική
απάτη στηρίζεται σε «πυραμίδα»
επενδυτών. Η «πυραμίδα» επενδυ-
τών αποτελεί ένα παράνομο επεν-
δυτικό σχήμα που περιλαμβάνει την
πληρωμή απόδοσης σε επενδυτές
από τα χρήματα που πληρώνονται
από μεταγενέστερους επενδυτές,
αντί από τα καθαρά κέρδη που συγ-
κεντρώνονται από πραγματικές πω-
λήσεις. Το είδος αυτής της απάτης
χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

Παπ.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Δίκη για το Μάτι:
Σε βαριά ατμόσφαιρα
η ανάγνωση ονομάτων
των θυμάτων…

Το ονόματα 100 θυμάτων της
φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι
ακούστηκαν σαν άλλο προσκλη-
τήριο στη μεγάλη αίθουσα τελε-
τών του Εφετείου όπου διεξάγε-
ται πλέον η πολύκροτη δίκη.

«Έχουμε την αξιοπρέπεια να
είμαστε εδώ σε αντίθεση με κά-
ποιους άλλους… Περήφανο τέ-
κνο του Φιλίππου και της Σο-
φίας, περήφανος γονιός της
Βασιλικής και της Σοφίας»,
ανέφερε έντονα φορτισμένος
απευθυνόμενος στους δικα-
στές του Τριμελούς Πλημμελει-
οδικείου ο Γιάννης Φιλιππό-
πουλος, ο οποίος έχασε τα δί-
δυμα παιδιά του και τους γονείς
του. Οι μαυροφορεμένες οικο-
γένειες που βρέθηκαν χθες στο
Εφετείο μίλησαν για ασέβεια
στη μνήμη των νεκρών, αναφε-
ρόμενοι στις ηχηρές απουσίες
των κατηγορουμένων, καθώς
μόλις 4 από τους συνολικά 21
κάθισαν στο εδώλιο.

Χθες, δηλώθηκαν 100 παρα-
στάσεις προς υποστήριξη της
κατηγορίας, ενώ στην επόμενη
συνεδρίαση, στις 16 Νοεμβρί-
ου, ο συνολικός αριθμός των
ανθρώπων που διεκδικούν την
τιμωρία των υπευθύνων για την
τραγωδία θα φτάσει στους 213,
χωρίς να αποκλείεται να αυξη-
θεί, αφού οι δικηγόροι αναφέ-
ρουν ότι εμφανίζονται συνεχώς
και άλλα θύματα.

Σ
τις φυλακές Γρεβενών οδηγήθηκε με
απόφαση του ανακριτή του Στρατοδικείου
Ιωαννίνων ο 28χρονος Δημήτρης Κραβα-
ρίτης, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκη-

μα της διενέργειας γενετήσιων πράξεων κατ’ εξα-
κολούθηση σε βάρος 4χρονου αγοριού στο Αγρίνιο.
Από την ημέρα που ο πατέρας του θύματος υπέβα-
λε τη μήνυση σε βάρος του χρειάστηκε να περά-
σουν συνολικά 16(!) μήνες, προκειμένου ο κατηγο-
ρούμενος να φτάσει τελικά στο σημείο να απολογη-
θεί την περασμένη Τετάρτη στον στρατιωτικό ανα-
κριτή των Ιωαννίνων.

Όπως ανέφεραν χθες πληροφορίες, τα όσα
ισχυρίστηκαν τόσο ο 28χρονος όσο και ο συνή-
γορός του Χρ. Τσιμπούκης δεν κατάφεραν να
πείσουν όπως φαίνεται τους στρατιωτικούς δι-
καστικούς και ο κατηγορούμενος πήρε τον
δρόμο για τις φυλακές των Γρεβενών
από το Τμήμα Μεταγωγών της Αστυ-
νομίας στα Γιάννενα. Οι ίδιες πηγές
τόνιζαν χθες πως στον δράστη επρό-
κειτο να ασκηθεί και νέα, δεύτερη
δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με-
τά την εύρεση σκληρού υλικού παιδι-
κής πορνογραφίας σε λάπτοπ που κατεί-
χε, στο Αγρίνιο. Το συγκεκριμένο υλικό φέ-
ρεται να περιλαμβάνει πορνογραφικές φωτο-
γραφίες ενηλίκων με αγοράκια κάτω των 10 ετών
και είναι σοκαριστικού περιεχομένου. Χρήστες
του συγκεκριμένου υπολογιστή ήταν ο κατηγο-
ρούμενος αλλά και η μητέρα του.

Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαζόντως επιβαρυντι-
κό, με αποτέλεσμα οι δύο προαναφερθέντες να
κινδυνεύουν με εκ νέου κλήση, προκειμένου να
δώσουν αναλυτικές εξηγήσεις για τις συγκεκρι-
μένες φωτογραφίες. Η Εισαγγελία του Αγρινίου
χειρίζεται την τελευταία υπόθεση, ενώ την περί-
πτωση της κακοποίησης του ανηλίκου έχει ανα-
λάβει η στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Το χρονικό
Πριν από τρεις εβδομάδες η είδηση ότι ένας πο-

δοσφαιριστής της Γ’ Εθνικής ασελγούσε σε βάρος
ενός ανήλικου αγοριού με την κάλυψη της μητέρας
του έσκασε σαν βόμβα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
δικογραφίας, ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε
στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου μια
52χρονη γυναίκα και τον γιο της, ο οποίος εκείνη
την εποχή υπηρετούσε τη θητεία του στον στρατό,

ότι κακοποίησαν τον 4χρονο γιο του. 
Η γυναίκα ήταν το πρόσωπο που
κρατούσε το παιδί (babysitting)

και ο γιος της είχε πρόσβαση
στο αγοράκι. Οι γονείς του τε-
τράχρονου υποψιάστηκαν
πως κάτι δεν πήγαινε καλά
όταν διαπίστωσαν αλλαγή στη

συμπεριφορά του, αλλά και όταν
είδαν κάποιες από τις ζωγραφιές

του. Αυτομάτως, πήγαν μαζί με το παιδί
τους σε ειδικό ψυχολόγο, ο οποίος ύστερα από
εκτεταμένη εξέταση κατάλαβε πως κάτι δεν πάει
καλά.

Φυλακή και 2η δίωξη
σε ποδοσφαιριστή για
ασέλγεια σε 4χρονο 

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε
σκληρό πορνογραφικό υλικό με 
παιδιά στο λάπτοπ που κατείχε 
ο 28χρονος και θα κληθεί και πάλι 
από τον ανακριτή

Στη φάκα της ΕΛΑΣ
47χρονος «εφιάλτης» 
ανήλικου αγοριού
στη Λαυρεωτική

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε
ένας 47χρονος, ύστερα από έν-
ταλμα σύλληψης που εκδόθηκε
σε βάρος του, για τον βιασμό ενός
15χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η
πρώτη καταγγελία έγινε σε βάρος
του στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 στο
Τμήμα Λαυρεωτικής από τη μητέ-
ρα του παιδιού. Συγκεκριμένα, ο
κατηγορούμενος φέρεται να προ-
σέγγισε το παιδί το καλοκαίρι του
2021, όταν αυτό ήταν 15 ετών και
άρχισε να του στέλνει μηνύματα
μέσω Instagram.

Σε αυτά τα μηνύματα εξαπέλυε
απειλές κατά του ανηλίκου, λέ-
γοντάς του πως θα αποκαλύψει
στους γονείς του (σ.σ.: τους οποί-
ους ήξερε προσωπικά) πως κα-
πνίζει. Με αυτόν τον τρόπο ανάγ-
κασε το άτυχο παιδί να του στείλει
γυμνές φωτογραφίες.

Ύστερα από λίγο καιρό άρχισε
να το παρακολουθεί και να το βά-
ζει με απειλές μέσα στο όχημά
του, όπου φέρεται να το βίασε του-
λάχιστον τέσσερις φορές. Όπως
αναφέρεται στις καταθέσεις, ο
δράστης είχε εμμονή με τον ανή-
λικο, τον οποίο παρενοχλούσε και
παρακολουθούσε ακόμη και όταν
πήγαινε στο σχολείο.

Ακόμη και μετά την καταγγελία
της μητέρας ο 47χρονος συνέχισε
να στέλνει μηνύματα στον 15χρονο
παρενοχλώντας τον. Ο κατηγορού-
μενος είχε στο κινητό του τηλέφω-
νο φωτογραφίες και άλλων ανηλί-
κων, κάτω των 15 ετών. Ο δράστης
συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ει-
σαγγελέα, ενώ οι Αρχές προσπα-
θούν να εντοπίσουν και άλλα θύμα-
τά του, προκειμένου να τους πά-
ρουν τις απαραίτητες καταθέσεις.

Μ. ΣΑΚ.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Θρίλερ με «ύποπτο Άραβα» 
Τα ίχνη ενός άνδρα αραβικής καταγωγής, υπόπτου για συμ-
μετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες, εντοπίστηκαν στο
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ελληνικές Αρχές ειδοποιήθη-
καν από τη CIA πως ο ύποπτος πιθανόν να βρίσκεται σε δυο
πτήσεις της Emirates από την Αθήνα, η μία με προορισμό το
Ντουμπάι και η άλλη με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Αστυνομι-
κοί και άνδρες της Αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν
ελέγχους στα δυο αεροσκάφη. 
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Πίσω από τα κάγκελα και 
ο ηλεκτρολόγος πλοίων 
για την υπόθεση βιασμού 
της 12χρονης - Τι παραδέχτηκε
και τι αρνήθηκε

Από σήμερα, 11 Νοεμβρίου, οι
γονείς θα μπορούν να μπουν στην
πλατφόρμα και να κλείσουν ραν-
τεβού για εμβολιασμό των παι-
διών τους ηλικίας από 6 μηνών
έως 4 ετών. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Υγείας, οι πρώτοι εμ-
βολιασμοί με τα εμβόλια Pfizer
(6Μ-4Ε), τα οποία έχουν παραλη-
φθεί στη χώρα μας, θα ξεκινή-
σουν από την επόμενη βδομάδα. 

Οι συστάσεις της Εθνικής Επι-
τροπής Εμβολιασμών για τη χο-
ρήγησή τους έχουν αναρτηθεί στο
emvolio.gov.gr. 

Nα θυμίσουμε ότι σύμφωνα με
την τελευταία ενημέρωση στο

υπουργείο Υγείας από την ομότι-
μη καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρί-
δου, η Εθνική Επιτροπή Εμβολια-
σμών λαμβάνοντας υπόψη τα τε-
λευταία επιδημιολογικά και επι-
στημονικά δεδομένα συστήνει
τον εμβολιασμό σε παιδιά ηλικίας
6 μηνών-4 ετών με υποκείμενα
νοσήματα ή ανοσοκαταστολή. 

Ωστόσο, προκειμένου να ελαχι-
στοποιηθεί ο κίνδυνος για τυχόν
νέο επιδημικό κύμα του ιού, δίνε-
ται η δυνατότητα εμβολιασμού

και σε υγιή παιδιά αυτής της ηλι-
κιακής ομάδας με τη σύμφωνη
γνώμη του γιατρού. 

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματί-
να Παγώνη βλέπει μια αύξηση
14% στις νοσηλείες από ασθενείς

που νοσούν από κορονοϊό και
συστήνει να μην ξεχνάμε τη μά-
σκα μας, ειδικά σε συγχρωτι-
σμό. Η ίδια εκτιμά ότι μετά τις 20
Νοεμβρίου, όταν κλειστούμε σε
κλειστούς χώρους, η διασπορά

του ιού θα είναι πιο έντονη. Επι-
πλέον επισημαίνει το γεγονός
ότι έχουμε πολλές επαναλοιμώ-
ξεις ακόμα και 25-30 μέρες από
προηγούμενη νόσηση. Μιλών-
τας στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας Στυλιανός Λουκίδης
ανέφερε πως παρατηρείται αύ-
ξηση εισαγωγών κυρίως ατό-
μων μεγάλης ηλικίας με υποκεί-
μενα νοσήματα, χωρίς πλέον τη
μεγάλη πίεση των πνευμόνων. 

Παράλληλα μίλησε για φθίνου-
σα ανοσία, καθώς οι επαναλοιμώ-
ξεις είναι αρκετές, κυρίως για αυ-
τούς που είχαν νοσήσει πριν από
τον Δεκέμβριο του 2021. 

Ο
ένας μετά τον άλλον παίρνουν
τον δρόμο για τη φυλακή οι άν-
δρες τους οποίους υπέδειξε η
12χρονη από τον Κολωνό ως

«πρωταγωνιστές» στη φρίκη που έζησε.
Μετά την απολογία του στην 33η τακτική

ανακρίτρια, κρίθηκε προφυλακιστέος και ο
δέκατος κατηγορούμενος στην υπόθεση
βιασμού και μαστροπείας του 12χρονου
κοριτσιού.

Με την κακουργηματική κατηγορία των
γενετήσιων πράξεων με ανήλικο επ’ αμοι-
βή, βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανακρί-
τρια ο 43χρονος ηλεκτρολόγος πλοίων, ο
οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στη
ΓΑΔΑ μόλις ξέσπασαν οι αποκαλύψεις για
την υπόθεση του Κολωνού, ισχυριζόμενος
πως είχε διαδικτυακή επικοινωνία με τη
12χρονη αλλά δεν τη συνάντησε ποτέ. 

Στα λίγα λεπτά, ωστόσο, που παρέμεινε
στο ανακριτικό γραφείο ο 43χρονος προτί-
μησε να ακολουθήσει την ίδια γραμμή με
άλλους κατηγορουμένους στην υπόθεση,
υποστηρίζοντας πως δεν είχε καταλάβει
την πραγματική ηλικία του κοριτσιού. Ισχυ-
ρίστηκε και αυτός πως νόμιζε ότι το παιδί
ήταν 16 ετών, ενώ παραδέχτηκε πως είχε
συναντήσει την ανήλικη τρεις φορές. Ωστό-
σο, αρνήθηκε πως είχε προχωρήσει σε κά-
ποια ερωτική πράξη με το παιδί. Επίσης,
φέρεται να είπε πως έδωσε χρήματα στην
ανήλικη για να τη βοηθήσει.

Ήταν τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς του, όταν ήρθε σε επικοινωνία
για πρώτη φορά με τη 12χρονη, μέσω της

διαδικτυακής εφαρμογής «BlindChat».
Από το προφίλ της, είπε ο 43χρονος πως
έλαβε το πρώτο μήνυμα και στη συνέχεια
κανόνισαν να συναντηθούν στον σταθμό
του μετρό στα Σεπόλια.

Η κατάθεση του 43χρονου
Στην κατάθεσή του ενώπιον των αστυνο-

μικών ο 43χρονος ισχυρίστηκε πως σε
εκείνη τη συνάντησή τους το παιδί μπήκε
στο αμάξι του και του ζήτησε να απομα-

κρυνθούν από το σημείο. «Μου υπέδειξε
πού να πάμε και με οδήγησε σε μια κοντινή
αλάνα, όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα. Στο
σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι η εμ-
φάνισή της δεν παρέπεμπε σε κοπέλα κά-
τω των δεκαέξι ετών, όπως η ίδια εξάλλου
μου είχε συστηθεί, ενώ παράλληλα η συμ-
περιφορά της έδειχνε απολύτως εξοικειω-
μένη με αυτό που έκανε, γνωρίζοντας την
τοποθεσία και λοιπές καταστάσεις… Μου
είπε πως είναι 16 ετών, αλλά και ότι η οικο-
γένειά της αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομι-
κά προβλήματα, είναι πολυμελής και απο-
τελείται από οκτώ παιδιά».

Ο 43χρονος φέρεται να είπε επίσης στους
αστυνομικούς πως όση ώρα ήταν μαζί του,
η 12χρονη λάμβανε πολλά μηνύματα στο κι-
νητό της τηλέφωνο, ισχυριζόμενος μεταξύ
άλλων: «Επειδή όλη αυτή η κατάσταση μου
προξένησε εντύπωση και με έφερε σε δύ-
σκολη θέση, τη ρώτησα εάν η οικογένειά
της γνωρίζει αυτό που κάνει. Εκείνη μου
αποκρίθηκε ότι η μητέρα της δεν γνωρίζει
τίποτα και ότι για να δικαιολογήσει την προ-
έλευση των χρημάτων που της πήγαινε της
έλεγε ότι τα εξασφάλιζε από μια γιαγιά την
οποία δήθεν φρόντιζε».

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Πέρασαν και το 10ο «βραχιολάκι» 



Πάει πιο πίσω 
η Κεντρική  Επιτροπή 

Με μαντάτα καθυστερήσεων έφτασαν από την
Αθήνα οι γραμματείς των νομαρχιακών οργανώσε-
ων. Η Κεντρική Επιτροπή που ήταν για τις 20 Νοεμ-
βρίου πάει πιο πίσω. Τελευταίες επεξεργασίες στο
πρόγραμμα διακυβέρνησης λένε επισήμως, αλλά
κάτι δεν αρέσει στα ψηφοδέλτια που θα ανακοινω-
θούν, μαθαίνουμε… Πόσο επηρεάζεται η Θεσσα-
λονίκη, άραγε; 

Στις Σέρρες η Ντόρα για
την παρουσίαση βιβλίου

Την πόλη των Σερρών θα επισκεφθεί σήμερα η
πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, προκει-
μένου να συμμετάσχει στην παρουσίαση του συλ-
λογικού έργου με τίτλο «Το μέλλον της ιστορίας»,
στη συγγραφή του οποίου συνέβαλε ο βουλευτής
Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου. Την επιμέλεια του
βιβλίου, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπα-
δόπουλος, έχει κάνει ο διεθνολόγος και αναπλη-
ρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολλεγίου
Κωνσταντίνος Φίλης. Ο τόμος γράφτηκε στην αιχ-
μή της επικαιρότητας του πολέμου στην Ουκρανία,
οι συνέπειες του οποίου θα είναι πολυεπίπεδες και
μακροχρόνιες.

Ισόβια στον 22χρονο για τη δολοφονία 
20χρονου στην Άνω Καμήλα Σερρών
Σ

ε ισόβια κάθειρξη και τέσσερα χρόνια φυλάκιση
καταδίκασε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσ-
σαλονίκης τον 22χρονο ο οποίος τον περσινό

Αύγουστο μαχαίρωσε και σκότωσε 20χρονο αφού προ-
ηγουμένως διαπληκτίστηκαν για μια κοπέλα. Μάλιστα,
ο κατηγορούμενος μετά το έγκλημα ανέβασε story στο
ίντερνετ επιδεικνύοντας το ματωμένο μαχαίρι της δο-
λοφονίας. Το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης δεν έκα-
νε δεκτό κανέναν ισχυρισμό περί άμυνας ή μειωμένου
καταλογισμού λόγω χρήσης ναρκωτικών, όπως ισχυρί-
στηκε ο νεαρός. Αντίθετα τον καταδίκασε για ανθρωπο-
κτονία με δόλο χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Το έγκλημα
έγινε σε πλατεία της Άνω Καμήλας Σερρών τον περσινό

Αύγουστο, όταν το θύμα ξεκίνησε να μιλά έντονα με τον
κατηγορούμενο για τη σχέση του με μια κοπέλα. 

Όπως είπε στην απολογία του ο 22χρονος, πήρε το
μαχαίρι από το έδαφος και τον μαχαίρωσε χωρίς να
γνωρίζει σε ποιο σημείο, καθώς δέχτηκε χτυπήματα με
τα χέρια από το θύμα. «Κράτησε το μαχαίρι, πήρε φόρα
και τον κάρφωσε στην καρδιά», είπε από την πλευρά
της η εισαγγελέας της έδρας του Κακουργιοδικείου,
σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε σκοπό να
σκοτώσει το θύμα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας επι-
κράτησε ένταση, με τον πατέρα του θύματος να αντιδρά
έντονα σε όσα άκουγε, ενώ η μητέρα του παιδιού έκλαι-
γε συνεχώς.

Αντιδημαρχία ήταν και πάει… Η αντιδημαρχία Διαδη-
μοτικής Συνεργασίας και Απόδημου Ελληνισμού του
Δήμου Θεσσαλονίκης, που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2020 από τον δήμαρχο Κ. Ζέρβα και ανατέθηκε
στη Στεφανία Τανιμανίδου, αποτελεί πλέον παρελθόν.

Με τον νέο ανασχηματισμό η κ. Τανιμανίδου αναλαμβά-
νει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Να περιμένουμε
απολογισμό για να μάθουμε ακριβώς το έργο που πέτυ-
χε στο σύντομο διάστημα της αντιδημαρχίας που κα-
ταργήθηκε;

Πρόωρο τέλος για την αντιδημαρχία Απόδημου Ελληνισμού 

«Πασπαρτού» του Ζέρβα 
ο Σωκράτης Δημητριάδης
Ως «μπαλαντέρ» της διοίκησης
Ζέρβα θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί ο Σωκράτης Δημη-
τριάδης. Και να το εξηγήσουμε.
Από την αρχή της θητείας έχει
βρεθεί σε τρία εντελώς διαφο-
ρετικά πόστα. Από την αντιδη-
μαρχία Βιώσιμης Κινητικότητας και Περιβάλ-
λοντος (στη συνέχεια μόνο αντιδημαρχία Περι-
βάλλοντος) μετακινήθηκε σε αυτή της Κοινωνι-
κής Πολιτικής και τώρα στο Οικονομικών. Εάν
υπήρχε χρόνος για άλλη αλλαγή, ενδεχομένως
να πετύχαινε και το «καρέ» ο κ. Δημητριάδης!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καθυστέρησε λόγω
ομίχλης ο Κυριάκος
Με μικρή καθυστέρηση λόγω ομί-
χλης έφθασε το πρωί της Πέμπτης
και ξεκίνησε την περιοδεία του στην
Πιερία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος αρχικά μετέβη στο Δημαρ-
χείο του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού
στο Αιγίνιο και στη συνέχεια επι-
σκέφτηκε πρότυπη αγελαδοτροφι-
κή μονάδα στον Κολινδρό. Μαζί του
ήταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας-Θράκης
Σταύρος Καλαφάτης. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιοδείας του στον
νομό, αρκετοί ήταν εκείνοι που στή-
θηκαν για μια selfie μαζί του. 

Τι είπε στο Ολύμπιον 
ο πρωθυπουργός
Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε περίπου στις
3.00μμ στο Ολύμπιον, την έδρα του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, προκειμέ-
νου να μιλήσει σε εκδήλωσή του στο Agora
Talks, μια εκδήλωση με δημιουργούς ται-
νιών για τον κινηματογράφο και την τηλεό-
ραση. Στη διάρκεια της παρέμβασής του, ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων
στη σημασία των οπτικοακουστικών παρα-
γωγών στη χώρα μας, όχι μόνο για τον πολιτι-
σμό αλλά και για την οικονομία, επισημαί-
νοντας πως μόνο φέτος στη χώρα μας γίνον-
ται 200 παραγωγές, κάποιες εκ των οποίων
και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, συνεχάρη
και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για τη με-
γάλη επιτυχία του «Maestro», της σειράς τα
δικαιώματα της οποίας εξασφάλισε το Net-
flix. Η επιτυχημένη σειρά θα προβάλλεται
μέχρι το τέλος του έτους για τους συνδρομη-
τές της υπηρεσίας σε Ελλάδα και Κύπρο και
από το 2023 σε όλον τον κόσμο.

Εκτός
αντιδημαρχιών
ο Αηδονόπουλος
Δυσαρεστημένος και με το δί-
κιο του θα πρέπει να είναι ο
Χάρης Αηδονόπουλος από
τον ανασχηματισμό της διοί-
κησης Ζέρβα. Διότι ο γιατρός
διαθέτει μεγάλη αυτοδιοικη-
τική εμπειρία και έχει διατε-
λέσει σε πολλές θέσεις ευθύ-
νης στο παρελθόν όχι μόνο
στον Δήμο Θεσσαλονίκης αλ-
λά και σε μεγαλύτερο «καρά-
βι», όπως αυτό της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Και έμεινε εκτός αντιδημαρ-
χιών, παρά το γεγονός ότι μέ-
χρι τέλους διέρρεε πως θα
αναλάβει χαρτοφυλάκιο.

Όλοι μαζί 
και ο Αλέκος χώρια

Εντύπωση έκανε στους πολιτικούς συντάκτες ότι
στον ΣΥΡΙΖΑ έκαναν δύο ξεχωριστές ερωτήσεις για
τις καταγγελίες περί βίας των ΜΑΤ κατά των φίλων
του Άρη στο Περιστέρι. Σχεδόν την ίδια ώρα το βρά-
δυ της Τρίτης έφτασε η ερώτηση του Αλέκου Τριαν-
ταφυλλίδη και άλλη ερώτηση της Κατερίνας Νοτο-
πούλου με καμιά 30αριά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να
συνυπογράφουν. Ο Αλέκος γιατί δεν έβαλε υπογρα-
φή; Δεν ρωτήθηκε; Δεν τον παίζουν τα υπόλοιπα…
παιδιά της γειτονιάς; 
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«Αυτό τον χειμώνα κουτσά στραβά θα τον βγάλουμε. Το
θέμα είναι τι κάνουμε για να μη ζήσουμε άλλο τέτοιο χει-
μώνα», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου σε συνέντευξή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο
Ηρακλείου Αττικής Επικοινωνία 94 FM.Σύμφωνα με τον κ.
Παπαστεργίου, τα σχεδόν 250 εκατ. ευρώ που έχει δώσει
επιπλέον η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τα
περισσότερα που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια, εντού-
τοις οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες. «Είναι η πρώτη φορά
που δίνονται τόσα χρήματα στην Αυτοδιοίκηση και αν στα
οικονομικά και σε επίπεδο χρηματοδοτικών εργαλείων
γίνονται πράγματα, δυστυχώς στα θεσμικά ζητήματα που
έχουν να κάνουν με την καταστατική θέση των αιρετών
έχουμε μείνει πίσω», τόνισε.

Ακόμη, αναφέρθηκε σε όλα τα μείζονα θέματα που θα συ-
ζητηθούν εκτενώς στο επικείμενο τακτικό συνέδριο της
ΚΕΔΕ, που θα διεξαχθεί στον Βόλο 21-23 Νοεμβρίου. Το τέ-
λος ταφής απορριμμάτων, το χαμηλό ποσοστό ανακύκλω-
σης, η έλλειψη προσωπικού, η εξοικονόμηση ενέργειας
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα είναι με-
ρικά από όσα θα τεθούν επί τάπητος, όπως υπογράμμισε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Αναφορικά με τις επικείμενες εκλο-
γικές μάχες και απαντώντας στις φήμες που τον θέλουν να
αλλάζει πολιτικό μετερίζι και να διεκδικεί μία εκ των τεσ-
σάρων βουλευτικών εδρών των Τρικάλων, ο κ. Παπαστεργί-
ου ξεκαθάρισε πως προτιμά να συνεχίσει το «άγριο αυτοδι-
οικητικό ταξίδι», ανακοινώνοντας την εκ νέου υποψηφιό-
τητά του για τον δημαρχιακό θώκο του Δήμου Τρικκαίων.

Μείωση χρεών κατά 56%
Σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του

Δήμου Αλίμου βλέπει ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης
την περίοδο 2014-2022, καθώς πέτυχε να αποπληρώσει
χρέη άνω των 12 εκατ. ευρώ και να έχει βελτιώσει τα τα-
μειακά διαθέσιμα. Αφήνοντας τα νούμερα να μιλήσουν,
επισημαίνει ότι «παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες που
ζήσαμε και ζούμε από το 2014 μέχρι σήμερα έχουμε πε-
τύχει να αποπληρώσουμε χρέη άνω των 12 εκατ. ευρώ, τα
οποία επί σειρά ετών είχαν συσσωρευτεί στο παρελθόν».
Όσον αφορά τη συνολική οικονομική κατάσταση, τονίζε-
ται ότι στο τέλος του 2014 το χρέος του δήμου ανερχόταν
στα 26.558.030,61 ευρώ, ενώ σήμερα είχε μειωθεί στα
11.725.432,97 ευρώ. Δηλαδή, ο δήμος έχει μειώσει τις
οφειλές κατά 56%!

««Αναταράξεις» 
και σε Φιλοθέη - Ψυχικό

Ακόμη και σε έναν πολιτικά πολύ ήρεμο δήμο, του-
λάχιστον στην παρούσα θητεία, καταγράφονται «ανα-
ταράξεις» στην παράταξη του δημάρχου Δημήτρη Γα-
λάνη, καθώς χάνει δύο βασικά στελέχη. Ο λόγος για
τις Φαίνη Χατζηαθανασιάδου και Πέννυ Ζαφειροπού-
λου - Σαρρή, προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων
Ψυχικού και Φιλοθέης αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν
από τις θέσεις τους, αφήνοντας πολιτικές αιχμές κατά
του δημάρχου. Μεταξύ άλλων, στις ανακοινώσεις
τους υποστηρίζουν ότι ο κ. Γαλάνης «αγνόησε τις
ανάγκες του προαστίου, καθώς τα επενδυτικά κονδύ-
λια που δικαιούται η κάθε κοινότητα για έργα ετησίως
δεν δόθηκαν ποτέ, ούτε και για μικροέξοδα». Από τον
τρόπο που έγινε αυτή η διαφοροποίηση φαίνεται ότι
δεν αποκλείεται να έχει και συνέχεια.

!
Οφέλη από το βιοαέριο
του ΧΥΤΑ Φυλής

Την ικανοποίησή του εκ-
φράζει ο δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς για τη δη-
μόσια δέσμευση του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη σε σχέση με την από-
δοση στην τοπική κοινωνία
σημαντικού μέρους της πα-
ραγόμενης ενέργειας από την
ανάκτηση βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Φυλής. Όπως επισημαί-
νει ο δήμαρχος, ο οποίος διεκδίκησε με μεγάλο σθένος
και για αρκετό καιρό μια τέτοια εξέλιξη, η συγκεκριμένη
δέσμευση αποτελεί αναγνώριση και δικαίωση του πάγιου
αιτήματος του Δήμου Φυλής. «Η κίνηση αυτή, σε συν-
δυασμό με το πάρκο ηλιακής ενέργειας που δημιουργεί-
ται στη χωματερή, θα οδηγήσει σε ανακούφιση χιλιάδων
νοικοκυριών από τους λογαριασμούς του ρεύματος και
θα βελτιώσει τις ζωές χιλιάδων κατοίκων», αναφέρει ο
δήμαρχος Χρήστος Παππούς. Τέλος, γνωστοποίησε ότι το
αμέσως επόμενο διάστημα θα υπογραφεί προγραμματι-
κή σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας, του ΕΔΣΝΑ και του
Δήμου Φυλής για την υλοποίηση της δέσμευσης.
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Δημήτρης Παπαστεργίου: 
«Να μη ζήσουμε άλλο τέτοιο χειμώνα»

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
δυτικά της Αθήνας, ο δήμαρχος
βάζει τα στελέχη που παραμένουν

πιστά να το ανακοινώνουν επίσημα;
Προφανώς θορυβημένος από τις πρόσφατες
«απώλειές» του και τις ανακοινώσεις τους για
συνεργασία με αντίπαλους συνδυασμούς, θέλει
να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν
στην πόλη για ακόμη μεγαλύτερη «αιμορραγία
της διοίκησης». Βάζει τα βασικά στελέχη της δι-
οίκησης να ανακοινώνουν επίσημα στις σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης ότι παραμένουν πιστοί! 

«Κάν’ το Σωστά -
Μπορείς» από 
την Περιφέρεια Αττικής

Από το 1ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής ξεκί-
νησε η Περιφέρεια Αττικής το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «Κάν’ το Σω-
στά» και αναπτύσσεται με τετράωρη θεωρη-
τική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαι-
δευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς». Το
πρόγραμμα είναι πιλοτικό και θα εφαρμο-
στεί καταρχάς σε 25 σχολεία της Αττικής,
ενώ «στόχος είναι να εφαρμοστεί ως απα-
ραίτητο μέρος της εκπαίδευσης, αν είναι δυ-
νατόν σε όλα τα σχολεία», όπως τονίζει ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.
Το πρόγραμμα έχει τόσο θεωρητικό σκέλος
που περιλαμβάνει ομιλία με προβολές και
φωτογραφίες για τις κύριες αιτίες πρόκλη-
σης τροχαίων, τα οποία δίνουν βήμα στους
μαθητές για σκέψη και εποικοδομητική συ-
ζήτηση, όσο και πρακτικό σκέλος που περι-
λαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες για τις
οποίες χρησιμοποιούνται προσομοιωτής
ανατροπής αυτοκινήτου και πρόσκρουσης
και γυαλιά προσομοίωσης μέθης, τα οποία
αλλοιώνουν το οπτικό πεδίο του χρήστη, ο
οποίος καλείται να ολοκληρώσει απλές δια-
δικασίες φορώντας τα.
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υλοποίηση του νέου επιχει-
ρησιακού πλάνου της Attica
Bank αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα της διευθύνου-

σας συμβούλου της τράπεζας Ελένης
Βρεττού, η οποία απολαμβάνει της
πλήρους στήριξης των μετόχων, δηλα-
δή του ΤΧΣ και του σχήματος Ellington
- ΤΜΕΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΜΚ
αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο
και να ολοκληρωθεί έως το τέλος του
έτους. Το πρώτο στάδιο της ΑΜΚ θα
αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων
προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων
και θα ακολουθήσει η εγγραφή στο βι-
βλίο προσφορών από νέους μετόχους.

«Σε μια καθοριστικής σημασίας συγ-
κυρία για την τράπεζα, όπου οι προκλή-
σεις είναι μεγάλες και οι συνθήκες
απαιτητικές, είμαστε έτοιμοι να εφαρ-
μόσουμε ένα νέο επιχειρηματικό σχέ-
διο για την περίοδο 2022-2025 που,
εκτός από την ενίσχυση των εποπτικών
κεφαλαίων, θα υποστηρίζει την ανάπτυ-
ξη και την ανταγωνιστικότητα της τρά-
πεζας με ένα σύγχρονο και αποτελε-
σματικό μοντέλο λειτουργίας», δήλωσε
πρόσφατα η διευθύνουσα σύμβουλος.

Σύμφωνα με την κυρία Βρεττού, η αύ-
ξηση κεφαλαίου σηματοδοτεί τις απα-
ραίτητες ενέργειες όχι μόνο εξυγίανσης
αλλά και ανάπτυξης που θα διασφαλί-
σουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και
την επιστροφή της τράπεζας σε κερδοφορία.

Άλλωστε, η αύξηση κεφαλαίου θα είναι το πρώτο
βήμα. Η τράπεζα σχεδιάζει και πρόσθετα μέτρα προ-
κειμένου να ενισχυθούν τα κεφάλαιά της, όπως η
αξιοποίηση των επενδυτικών της ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των «κόκκινων δανεί-
ων», μπαίνει τέλος στο σενάριο ένταξης των τιτλοποι-
ήσεων στον Ηρακλή και γράφονται επιπλέον προ-
βλέψεις 300 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η Attica Bank ανέθεσε σε διεθνή συμβου-
λευτικό οίκο την εξέταση εναλλακτικών κινήσεων
για τη βέλτιστη διαχείριση των τιτλοποιημένων χαρ-
τοφυλακίων, ώστε να εξυγιανθεί πλήρως ο ισολογι-
σμός την προσεχή τριετία.

Εξελίσσεται απρόσκοπτα 
η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης

Εντωμεταξύ, η Attica Bank ανακοίνωσε, με αφορ-
μή μεμονωμένο δημοσίευμα, ότι η υλοποίηση των
πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσής
της εξελίσσεται απρόσκοπτα και κατά τα προβλεπό-
μενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «με
την ανακοίνωσή της στις 9/9/2022 η τράπεζα ενημέ-
ρωσε το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα της διά-
θεσης παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης
κοινών μετοχών που εξέδωσε στο πλαίσιο υλοποί-
ησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν.
4172/2013 (“DTC”), καθώς και για τα στάδια που ακο-
λουθούν μέχρι τη μετατροπή αυτών σε νέες μετοχές
της τράπεζας.

Η τράπεζα έχει υποβάλει, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, αρχι-
κό κείμενο Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγω-
γή των τίτλων καθώς και των μετοχών που προκύ-
πτουν από τη μετατροπή των τίτλων στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται στο στάδιο επεξερ-
γασίας του τελικού δελτίου με σκοπό την άμεση
υποβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς
έγκριση.

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί προβλεπόμενη διαδι-
κασία και πρακτική η υποβολή σχολίων και παρατη-
ρήσεων με σκοπό την οριστικοποίηση των στοιχείων
που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο. Αντιστοί-

χως, αποτελεί προβλεπόμενη διαδικασία και πρακτι-
κή η υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων επί των
(ετήσιων ή ενδιάμεσων) οικονομικών εκθέσεων σε
συνδυασμό ιδιαίτερα με το περιεχόμενο του ενημε-
ρωτικού δελτίου που θα τεθεί υπόψη του επενδυτι-
κού κοινού.

Η τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση
των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που προβλέπον-
ται στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και στην πάγια τα-
κτική της για άμεση ενημέρωση του επενδυτικού
κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποι-
αδήποτε εξέλιξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των
οργάνων της, και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε
πληροφορία ή εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της
και εκδίδεται από την ίδια αποτελεί μοναδική αξιόπι-
στη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης.

Η τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση
προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαδικα-
σία και το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των τίτλων
προς διαπραγμάτευση».

«Τρέχει» το νέο
επιχειρησιακό
πλάνο της
Attica Bank

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στόχος της CEO Ελένης Βρεττού, 
η επιστροφή στην κερδοφορία



Θ
εαματική επιβράδυνση
κατά τρεις εκατοστι-
αίες μονάδες σημεί-
ωσε ο πληθωρισμός

τον Οκτώβριο, καθώς διαμορφώ-
θηκε στο 9,1% έναντι 12,1% τον Σε-
πτέμβριο, ως αποτέλεσμα της θε-
αματικής υποχώρησης των τιμών
του αερίου, του ρεύματος και του
πετρελαίου θέρμανσης.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι
κάθε Τετάρτη θα επισκέπτεται την
αλυσίδα σουπερμάρκετ με το
φθηνότερο «καλάθι», προκειμέ-
νου να στείλει το μήνυμα σε
όλους, ώστε να ενταθεί ο ανταγω-
νισμός στον χώρο των τροφίμων,
όπου οι τιμές διατηρούνται συγ-
κριτικά σε υψηλότερα επίπεδα.
Μάλιστα, χθες ψηφίστηκε και τρο-
πολογία με την οποία ορίστηκαν οι
προδιαγραφές για τις ταμπέλες με
τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί
στο «καλάθι του νοικοκυριού». Ο
κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι από τις
τιμές 644 προϊόντων μιας αλυσί-
δας σουπερμάρκετ προκύπτει ότι
μόνο δύο είχαν μια μικρή αύξηση,
101 είχαν χαμηλότερη τιμή σε σχέ-

ση με την περασμένη εβδομάδα
και 541 παρέμειναν αμετάβλητες. 

Η συγκράτηση ή και μείωση των
τιμών στα είδη σουπερμάρκετ
αποτελεί στην παρούσα φάση τον
υπ’ αριθμόν ένα κυβερνητικό στό-
χο, ώστε να υπάρξουν πρόσθετα
οφέλη μετά και την αποκλιμάκω-
ση των τιμών στην ενέργεια, ενώ
πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα
είναι μία από τις χώρες με τον χα-
μηλότερο πληθωρισμό στην Ευ-
ρωζώνη. Πάντως, η Τράπεζα της
Ελλάδος, στην ενδιάμεση έκθεση
για τη νομισματική πολιτική, επι-
σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα
παραμείνει σε σχετικώς υψηλά
επίπεδα και το 2023, ενώ κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου για αύ-
ξηση των οφειλών προς τις τράπε-
ζες και το Δημόσιο, λόγω της μεί-
ωσης του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος των νοικοκυριών, αλλά και των
επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής, η ομά-
δα της Στέγασης συνετέλεσε απο-
φασιστικά στην επιβράδυνση του
ρυθμού ανόδου του πληθωρι-
σμού, καθώς η τιμή του φυσικού
αερίου σημείωσε πτώση 52,8% σε
σχέση με τον Σεπτέμβριο, το ηλε-
κτρικό ρεύμα μειώθηκε κατά 2,9%,
και το πετρέλαιο θέρμανσης 11,2%.
Μέρος της σημαντικής μείωσης
αντισταθμίστηκε από την αύξηση
των τιμών στην ομάδα Διατροφή
και ειδικότερα στα εξής προϊόντα:
ψωμί, ζυμαρικά, μοσχάρι, χοιρινό,
αρνί και κατσίκι, γάλα νωπό πλή-
ρες, τυριά, ελαιόλαδο, νωπά
φρούτα, νωπά λαχανικά, πατάτες.
Τέλος, μείωση παρουσίασαν οι τι-
μές στα νωπά ψάρια. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ο Χατζηδάκης βγάζει 
στη… σέντρα 
τους παραβάτες 
της εργατικής νομοθεσίας

Στη δημοσιότητα θα δοθούν την ερχό-

μενη εβδομάδα από την Ανεξάρτητη Αρχή

Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ) τα στοι-

χεία των ελέγχων για την τήρηση της ερ-

γατικής νομοθεσίας, αλλά και τα πρόστι-

μα που επιβλήθηκαν στους παραβάτες. 

Αυτό δήλωσε χθες ο υπουργός Εργα-

σίας Κωστής Χατζηδάκης σε ομιλία του

στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και

Ασφάλειας στην Εργασία, προσθέτοντας

ότι τα στοιχεία θα δίνονται κάθε μήνα στη

δημοσιότητα, ώστε να σφίξει ο κλοιός

γύρω από αυτούς που κατα-

στρατηγούν την εργα-

τική νομοθεσία. Ο κ.

Χατζηδάκης τόνι-

σε ότι η ΑΑΕΕ από

την πρώτη μέρα

σύστασής της το

καλοκαίρι πραγμα-

τοποίησε εκτεταμέ-

νους ελέγχους σε όλη την

επικράτεια στους κλάδους του τουρι-

σμού και της εστίασης, ενώ τον Σεπτέμ-

βριο το μεγάλο βάρος έπεσε στις εται-

ρείες delivery και courier, στις οδικές

μεταφορές και στα ιδιωτικά εκπαιδευτή-

ρια που χρησιμοποιούν οδηγούς και συ-

νοδούς. 

Ο υπουργός Εργασίας προειδοποίησε

ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα

ενταθούν οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις

σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας

για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ θα

υπάρξει και εκτεταμένη καμπάνια στα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα θέ-

ματα της υγιεινής και ασφάλειας στους

χώρους εργασίας, σε μια προσπάθεια να

περιοριστούν τα εργατικά ατυχήματα, τα

οποία λόγω της αυξημένης οικονομικής

δραστηριότητας εμφανίζουν αύξηση.

Στόχος των ελέγχων είναι το… στρί-

μωγμα όσων εκμεταλλεύονται τους ερ-

γαζομένους με υποδηλωμένη ή αδήλωτη

εργασία και απλήρωτες υπερωρίες, ενώ

θα υπάρξει και ξεχωριστό πλάνο για τους

ελέγχους που αφορούν την εξάλειψη

της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο

της εργασίας στο πλαίσιο και των διατά-

ξεων του τελευταίου νόμου, που ψηφί-

στηκε πρόσφατα.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης κάθε Τετάρτη
θα επισκέπτεται 
την αλυσίδα σουπερμάρκετ
με το φθηνότερο «καλάθι»

«Κόντυνε» στο 9,1% λόγω 
αερίου, ρεύματος, καυσίμων

Π Λ Η Θ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
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«Α
νάσταση» για τα
Ναυπηγεία Ελευσί-
νας και την ευρύτε-
ρη περιοχή αποτελεί

η υπογραφή της συμφωνίας για την
επανεκκίνηση της εταιρείας. 

Χθες, σε ειδική συνεδρίαση στο
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, έπεσαν οι υπογραφές από τον
υπουργό και τον αναπληρωτή υπουρ-
γό, Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκο Παπα-
θανάση, και τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο με τον
νέο επενδυτή, την εταιρεία ΟΝΕΧ του
Παναγιώτη Ξενοκώστα και εκπροσώ-
πους της CEPAL, της Alpha Bank, κα-
θώς και εταιρείες διαχείρισης απαιτή-
σεων. Το «παρών» έδωσαν κυβερνητι-
κά στελέχη, βουλευτές της ΝΔ στη
Δυτική Αττική και οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων. 

Η συμφωνία εξυγίανσης των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας δρομολογεί επεν-
δύσεις 100 εκατ. δολαρίων, διασφάλι-
ση των 600 θέσεων απασχόλησης,
αποζημιώσεις 13,4 εκατ. ευρώ για το

σύνολο των οφειλών προς τους εργα-
ζομένους, δημιουργία 1.400 νέων θέ-
σεων εργασίας μέσα στα επόμενα τρία
χρόνια, επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ
για το Δημόσιο σε βάθος 25ετίας από
φόρους και εισφορές, ενώ 1,6 δισ. ευ-
ρώ αναμένεται να κατευθυνθούν προς
εγχώριους προμηθευτές, αποτελών-
τας τονωτική ένεση για την ελληνική
οικονομία. 

Οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και
Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο αναπληρω-
τής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και
οι υπόλοιποι εκπρόσωποι που συνυπο-
γράφουν τη συμφωνία έκαναν λόγο για
μια ιστορική μέρα, καθώς η επανεκκί-
νηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας δια-
μορφώνει νέα δεδομένα για τη χώρα
στον χώρο της ναυπηγικής και των Ενό-
πλων Δυνάμεων. 

Τα 4 βασικά σημεία 

1 Δημιουργούνται δύο νέες εται-
ρείες, η «Εμπορική» και η «Αμυν-

τική», όπου θα μεταβιβαστούν το
ενεργητικό και ο τομέας ναυπήγησης
πολεμικών πλοίων.

2 Το σύνολο των οφειλών, ύψους
432,686 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-

ων τα 13,397 εκατ. ευρώ αφορούν
τους εργαζομένους, μεταφέρεται στις
δύο νέες εταιρείες. 

3 Μεταφέρεται στην «Αμυντική
Εταιρεία» το σύνολο των υποχρε-

ώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021
προς το Πολεμικό Ναυτικό, ύψους
142,337 εκατ. ευρώ. Το ΠΝ δεσμεύε-
ται ότι θα επιστρέφει στην Alpha Bank
το σύνολο των εγγυητικών επιστολών
που τηρεί.

4 Στην «Αμυντική» θα μεταφερθούν
επίσης οι υποχρεώσεις των Ναυ-

πηγείων Ελευσίνας ύψους 27,041
εκατ. ευρώ, καθώς και οι αποζημιώ-
σεις ύψους 13,397 εκατ. ευρώ, οι
οποίες και θα εξοφληθούν μέσα στο
προσεχές διάστημα. Αναφορικά με
την καταβολή της αποζημίωσης από-
λυσης, βάσει της συμφωνίας, αυτή θα
καταβληθεί σε καθέναν από τους ερ-
γαζομένους σύμφωνα με όσα προ-
βλέπει η εργατική νομοθεσία, δηλαδή
στο ακέραιο. 

Μια σειρά από μέτρα λαμβάνει το αεροδρόμιο Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», ώστε να βάλει επιτέλους ένα
τέλος στην αταξία της οδικής πρόσβασης στα τμήματα
των αφίξεων και των αναχωρήσεων.

Ειδικές αυτόματες ανακλινόμενες μπάρες θα τοποθε-
τηθούν στα τμήματα αυτά και έτσι ο χρόνος διέλευσης,
στάσης και εξόδου θα ορίζεται πλέον στα 10 λεπτά, με
σκοπό να αποθαρρύνεται η παρατεταμένη παραμονή
όλων εκείνων οι οποίοι αποβιβάζουν ή παραλαμβάνουν
επιβάτες και καθυστερούν σημαντικά, προκαλώντας χά-
ος σε ιδιαίτερα νευραλγικά σημεία του αερολιμένα.

Όσοι θα υπερβαίνουν το χρονικό όριο θα χρεώνονται

και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) θα διαθέτει τα
χρήματα από τις τυχόν παραβάσεις προς ενίσχυση του
Φορέα Οδικής Ασφάλειας. Τα έργα για την εύρυθμη λει-
τουργία του κύριου αεροσταθμού θα ξεκινήσουν μέσα
στον Νοέμβριο και θα ολοκληρωθούν πριν από το επόμε-
νο καλοκαίρι.

Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από παράπονα ταξιδιωτών
για την εικόνα φαινομένων συνωστισμού εξαιτίας της πα-
ρατεταμένης παραμονής των οχημάτων, καθώς κάποιοι εξ
αυτών στάθμευαν παράνομα ιδιαίτερα φέτος, περίοδο κα-
τά την οποία αυξήθηκε σημαντικά η κίνηση των επιβατών
μετά τους περιορισμούς των προηγούμενων χρόνων λόγω

της πανδημίας. Πρόκειται για μια επιτυχημένη και διαδε-
δομένη πρακτική, η οποία εφαρμόζεται σε πολλά αερο-
δρόμια στο εξωτερικό και έχει αποδειχθεί πως οι οδηγοί
συμμορφώνονται, συμβάλλοντας στην τήρηση των χρό-
νων και στην αποσυμφόρηση των τμημάτων αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δωρεάν παραμονή στους
χώρους στάθμευσης «Μικρής Διάρκειας 1 & 2» για 20 λε-
πτά θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλους ανεξαιρέτως
τους χρήστες, ενώ με την ολοκλήρωση των παρεμβάσε-
ων θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τους ταξιδιώτες
με κινητικά προβλήματα και με αυξημένες ανάγκες.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Υπογράφηκε η συμφωνία
Δημοσίου-ΟΝΕΧ - 
Πληρώνονται στο 
ακέραιο οι εργαζόμενοι 

Τα μέτρα που βάζουν φρένο στην άναρχη οδική πρόσβαση στο «Ελ. Βενιζέλος»

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς θα γίνει η εξυγίανση
των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας...



Οι Ρυθμιστικές Αρχές της Αλβανίας (ERE), της Ελ-
λάδας (RAE) και της Ιταλίας (ARERA) ενέκριναν με
κοινή τους απόφαση τους κανόνες για την πρώτη δε-
σμευτική φάση της διαδικασίας επαύξησης δυναμι-
κότητας του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP).

Η διαδικασία διεξάγεται με συνεργασία των τριών
γειτονικών Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς,
TAP, SNAM Rete Gas και ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459. Στόχος
είναι η κατανομή δυναμικότητας σε μακροχρόνια
βάση στα υφιστάμενα ή σε νέα σημεία διασύνδεσης

κατά μήκος του αγωγού TAP και η αύξηση των εισα-
γωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Τα σχετικά σημεία διασύνδεσης είναι: Κήποι (TR-
GR), Κομοτηνή (GR), Νέα Μεσημβρία (GR), Kucove
(AL), Relievi Roskovec (AL), Fier (AL) και Melendug-
no (IT). Το έργο επαύξησης της δυναμικότητας προ-
βλέπει τέσσερα πιθανά επίπεδα προσφοράς στο ση-
μείο εισόδου Κήποι (minimum, limited, partial και
full), ανάλογα με το επίπεδο δεσμευτικών προσφο-
ρών που θα υποβληθούν, οδηγώντας σε πιθανή πλή-
ρη επαύξηση έως και 27 MSm3/ημέρα.

Η δεσμευτική φάση θα ξεκινήσει τη 14η Νοεμβρί-
ου και δεσμευτικές προσφορές θα μπορούν να κατα-
τεθούν τον Ιανουάριο του 2023. Ο TAP είναι μέρος
του Νοτίου Διαδρόμου Αερίου, μεταφέροντας φυσι-
κό αέριο στην Ευρώπη από το κοίτασμα Shah Deniz II
του Αζερμπαϊτζάν. Ο αγωγός TAP, που συνδέεται με
τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline στα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα, διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα, την Αλβα-
νία και την Αδριατική Θάλασσα καταλήγοντας στα
παράλια της Νότιας Ιταλίας, όπου και συνδέεται με το
Ιταλικό Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου.
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ις τελευταίες λεπτομέρειες
καθορίζει το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας,
προκειμένου από τις αρχές

του επόμενου έτους να ξεκινήσει η δια-
δικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης
στο πρόγραμμα επιδότησης νοικοκυ-
ριών, αγροτών και μικρών επιχειρήσε-
ων για την εγκατάσταση «μικρών» φω-
τοβολταϊκών με net-metering.

Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, μέ-
σα στις λίγες επόμενες εβδομάδες
αναμένεται να γίνει η προδημοσίευση
του οδηγού, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να
αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τους
όρους ένταξης και, με αυτό τον τρόπο,
να έχουν το απαραίτητο χρονικό διά-
στημα για να προετοιμαστούν. Στη συ-
νέχεια, θα γίνει επίσης προκήρυξη του
προγράμματος, με Υπουργική Απόφα-
ση που θα περιγράφει όλες τις λεπτο-
μέρειες διεξαγωγής του και η οποία
μεταξύ άλλων θα καθορίζει την έναρξη
κατάθεσης των αιτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο χρημα-
τοδότησης των 250.000 φωτοβολταϊ-
κών είχε αναγγελθεί από τον πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον Σε-
πτέμβριο στη ΔΕΘ. Με αυτό τον τρόπο,
οι δικαιούχοι «θα καταναλώνουν δω-
ρεάν τη δική τους ενέργεια», είχε ανα-
φέρει χαρακτηριστικά.

Πώς θα λειτουργήσει
Με το πρόγραμμα θα αναπτυχθούν

τουλάχιστον 100.000 συστήματα σε κα-
τοικίες και από 75.000 σε μικρές επι-
χειρήσεις και αγροτικές εγκαταστά-
σεις, με τη χρηματοδότηση των δι-
καιούχων να φτάνει έως το 60%. Σύμ-
φωνα με νεότερες πληροφορίες, το
ανώτερο αυτό ποσοστό θα αφορά τα
φωτοβολταϊκά που θα συνδυαστούν με
μπαταρίες. Αντίθετα, για τα «απλά» φω-
τοβολταϊκά η χρηματοδότηση θα ξεκι-
νά από τα επίπεδα του 30%.

Όλα τα συστήματα θα λειτουργούν με
ενεργειακό συμψηφισμό (net-mete-
ring). Επομένως, όσες «πράσινες» κι-
λοβατώρες δεν καταναλώνονται από
τον ιδιοκτήτη του συστήματος την ώρα
που παράγονται, θα διοχετεύονται στο
δίκτυο. Έτσι, θα μπορούν να συμψηφι-
σθούν με τη ζήτηση σε ρεύμα του κατα-
ναλωτή, όταν το φωτοβολταϊκό δεν πα-
ράγει ηλεκτρισμό (όπως το βράδυ).

Η αυξημένη επιδότηση στον συνδυα-
σμό φωτοβολταϊκού με μπαταρία έγκει-
ται στο γεγονός ότι με τις υψηλές τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας που επικρατούν
στην αγορά τους τελευταίους μήνες,
ένα «απλό» φωτοβολταϊκό αποτελεί
συμφέρουσα επένδυση, με περίοδο
απόσβεσης στα 7-9 χρόνια. Αντίθετα, η
επιδότηση έρχεται να αντισταθμίσει το
σημαντικά υψηλότερο κόστος της μπα-
ταρίας, συνιστώντας έτσι ένα σημαντικό
κίνητρο για την τελική επιλογή του υπο-
ψήφιου επενδυτή.

Όσο περισσότερα είναι τα συστήμα-
τα που θα συνδυασθούν με μπαταρίες,
τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος
για το δίκτυο, καθώς με την αποθή-
κευση μέρους της πλεονάζουσας
«πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής
στους συσσωρευτές και όχι την έγχυ-
σή της στο δίκτυο, αποφεύγονται φαι-
νόμενα συμφόρησης.

Πώς θα επιλεχθούν οι δικαιούχοι
Σε ό,τι αφορά την επιλογή των δι-

καιούχων, το ΥΠΕΝ εξετάζει δύο βασικά
μοντέλα, με το επικρατέστερο σενάριο
να αποτελεί την υιοθέτηση κοινωνικών
και οικονομικών κριτηρίων στα πρότυπα

του «Εξοικονομώ» που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Ωστόσο δεν αποκλείεται και ο
άλλος τρόπος που προσιδιάζει σε παλαι-
ότερα «Εξοικονομώ» και αφορά τη λύση
της χρονικής προτεραιότητας.

Όποια λύση και αν επιλεγεί, το βέ-
βαιο είναι ότι για τα 250.000 φωτοβολ-
ταϊκά και των τριών κατηγοριών δι-
καιούχων έχει διασφαλισθεί ο απαραί-
τητος χώρος ηλεκτρικός «χώρος», για
τη σύνδεση των συστημάτων στο δίκτυο
του ΔΕΔΔΗΕ. Και αυτό γιατί, με πρό-
σφατη νομοθετική ρύθμιση, έχει «απε-
λευθερωθεί» πανελλαδικά στο δίκτυο
ισχύς 2,5 GW για ανάλογα μικρά «πρά-
σινα» συστήματα (έως 10 KW), τα οποία
καλύπτουν τις εφαρμογές που θα επι-
δοτηθούν μέσω του προγράμματος. 

«Ποδαρικό» στο 2023
με το πρόγραμμα, σε λίγες
εβδομάδες ο οδηγός για
τους ενδιαφερόμενους 
- Έως 60% θα καλύπτει 
το ποσό που θα δώσει
η κυβέρνηση 

Το ’23 η επιδότηση
για 250.000 
μικρά φωτοβολταϊκά

ΡΑΕ Ελλάδας, Αλβανίας, Ιταλίας άναψαν «πράσινο» για περισσότερο αέριο μέσω TAP 



Με εξασφαλισμένη επιτυχία προχωρά η
διαδικασία της ΑΜΚ της Intrakat. Ισχυρό
μήνυμα στήριξης από τους βασικούς μετό-
χους της στην αναπτυξιακή πορεία της εται-
ρείας, μετά την αποστολή των σχετικών
ενημερώσεων που έστειλαν τέσσερις μέτο-
χοι που κατέχουν άνω του 5% των μετοχών,
στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας πριν
από τη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα, ο κύ-
ριος μέτοχος Winex ενημέρωσε, πέρα από
την πρόθεσή του να ασκήσει πλήρως τα δι-
καιώματα προτίμησης που του αναλογούν,
ότι προτίθεται να καλύψει και τουλάχιστον 15 εκατ. από τα τυχόν αδιάθετα, εκφράζοντας για ακόμα μία
φορά τη στήριξή του στην εταιρεία. Έτσι, έχει ήδη εξασφαλιστεί ποσό περίπου 82 εκατ. ευρώ και είναι
ισχυρή πεποίθηση της διοίκησης ότι η ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων με θέμα τη λήψη απόφασης για την ΑΜΚ πραγματοποιείται τη Δευτέρα 14/11/22.
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αγορά συνεχίζει να υπερα-
ποδίδει έναντι των διεθνών
χρηματιστηρίων, ενώ κα-
τορθώνει να αντισταθεί στις

πιέσεις που δημιουργούνται, με διάθε-
ση κατοχύρωσης κερδών, ύστερα από
κάθε σερί ανοδικών συνεδριάσεων.
Παράλληλα το χρηματιστήριο κινείται
σε ρυθμούς οικονομικών αποτελε-
σμάτων. Εγχώριοι αναλυτές επισημαί-
νουν πως η κίνηση του γενικού δείκτη
προς τις παρυφές των 900 μονάδων
και πολύ περισσότερο το πώς επιτυγ-
χάνονται τα κλεισίματα των τελευταίων
ημερών επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πλέγματος αντιστάσεων, που μπορεί να
αναχαιτίσει, τουλάχιστον πρόσκαιρα,
τους αγοραστές. Μάλιστα, μια προσε-

κτικότερη ματιά θα μπορούσε να δια-
κρίνει κλίμα σχετικής επιφυλακτικό-
τητας για το αν και κατά πόσο η εγχώ-
ρια αγορά μπορεί να κάνει άμεσα την
υπέρβαση. Τεχνικά. η πρώτη στήριξη

τίθεται στις 865 μονάδες σε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια ρευστοποιήσεων, με
τον άξονα περιστροφής να είναι οι 800-
765, ως κάτω όριο στην ανοδικότητα
των τελευταίων δυόμισι ετών.

Premia: Απόκτηση του εμπορικού
κέντρου «Athens Heart»

Η Premia Properties ανακοίνωσε ότι
σε υλοποίηση της από 31/8/2022 δικα-
στικής απόφασης με την οποία επικυ-
ρώθηκε Συμφωνία Εξυγίανσης της εται-
ρείας Doreco ΑΕ, ιδιοκτήτριας του εμ-
πορικού κέντρου «Athens Heart», προ-
χώρησε στην απόκτηση του ακινήτου
συνολικής δόμησης 54.000 τ.μ. και εκμι-
σθώσιμης επιφανείας 18.500 τ.μ. επί οι-
κοπέδου επιφανείας 10.600 τ.μ. Το ακί-
νητο μαζί με όλο τον πάγιο και κινητό
εξοπλισμό του, τις ενεργές μισθώσεις,
τις διοικητικές άδειες λειτουργίας κα-
θώς και τις άδειες χρήσης και σήματα
μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Primalaft
Athens AE (100% θυγατρική της Premia),
έναντι τιμήματος 15,7 εκατ. ευρώ.

Allianz: Εμφανίζεται 
πιο αισιόδοξη για το 2022 

Πιο αισιόδοξη εμφανίζεται για το 2022
η Allianz, μετά την αύξηση των κερδών γ’
τριμήνου, ενώ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει
επαναγορά μετοχών που θα ξεκινήσει
αυτόν τον μήνα. Η γερμανική ασφαλιστι-
κή ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη τρι-
μήνου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ανήλ-
θαν σε 2,46 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17%
πριν από ένα χρόνο. Τα καθαρά κέρδη
προήλθαν από την αύξηση των λειτουργι-
κών κερδών, ανακοίνωσε η Allianz. Η
ασφαλιστική αναμένει τώρα ότι τα λει-
τουργικά κέρδη του 2022 θα διαμορφω-
θούν στο υψηλότερο σημείο του εύρους
των 12,4-14,4 δισ. ευρώ.

Στο δυναμικό της CPI 
η κυρία Κουμουσίδου

Στο δυναμικό της CPI εντάχθηκε η κ.
Μόσχα Κουμουσίδου, αναλαμβάνοντας
καθήκοντα διευθύντριας Τεχνικών Υπη-
ρεσιών. Η κ. Κουμουσίδου διαθέτει πο-
λυετή εμπειρία στον τομέα της Πληροφο-
ρικής, των Δικτύων και των Τηλεπικοινω-
νιών, έχοντας αναλάβει με επιτυχία θέ-
σεις σε κλάδους όπως Solution Engi-
neering and Services Management τόσο
τοπικού όσο και πολυεθνικού χαρακτήρα.

Αύξηση των πωλήσεων κατά 31,6% σε
1.661,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022,
με ισχυρή αύξηση κατά 41,8% το τρίτο τρί-
μηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίο-
δο πέρυσι, ανακοίνωσε ο όμιλος Τιτάν.
Όπως αναφέρει, η αύξηση των πωλήσεων
προήλθε από τους αυξημένους όγκους πω-
λήσεων και τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, τα
οποία αντιστάθμισαν τις πιέσεις του κό-
στους ενέργειας και μεταφορών. Το ισχυρό
δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση των πω-
λήσεων. Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε

ανάκαμψη του ΕΒΙΤDΑ το τρίτο τρίμηνο 2022 σε 95,4 εκατ. ευρώ, 23,9% υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο
τρίμηνο του 2021, και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα κέρ-
δη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 234,5 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 6,8% σε σχέση με το 2021.Τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 89,1 εκατ. ευρώ έναντι 81,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο
διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Μάχη αγοραστών - πωλητών στο χρηματιστήριο

Tιτάν: Αύξηση τζίρου και EBITDA στο εννεάμηνο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Intrakat: Με εξασφαλισμένη επιτυχία προχωρά η διαδικασία της ΑΜΚ 
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έα αύξηση εσόδων ανακοίνωσε ο
όμιλος ΟΤΕ για το γ’ τρίμηνο, ενώ και
το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυ-
ξήθηκε σε Ελλάδα και Ρουμανία. Ει-

δικότερα, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, το γ’ τρί-
μηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του ομί-
λου OTE αυξήθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθη-
καν σε 904,8 εκατ. ευρώ διατηρώντας τις θετικές
τάσεις των προηγούμενων τριμήνων. Στην Ελλά-
δα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,1%, στα 830,0
εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσε-
ων στην κινητή και στις υπηρεσίες ICT, ενώ η τη-
λεόραση και οι ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχι-
σαν τη θετική τους πορεία. Παράλληλα ικανο-
ποιημένοι δηλώνουν στον όμιλο ΟΤΕ από τη μέ-
χρι τώρα αποδοχή του payzy, της νέας υπηρε-
σίας ψηφιακών πληρωμών που λάνσαρε πρό-
σφατα η Cosmote Payments. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ήδη έχει επιτευχθεί ο στόχος που είχε
τεθεί για τα Χριστούγεννα όσον αφορά τους χρή-
στες. Νούμερο συγκεκριμένο δεν μάθαμε, αλλά
κάτι ακούσαμε ότι οι εγγραφές κινούνται σε επί-
πεδα λίγο κάτω από τις δύο χιλιάδες σε ημερή-
σια βάση, αριθμός που θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί αρκετά ικανοποιητικός. Και ετοιμά-
ζονται και νέες δυνατότητες, όπως, για παρά-
δειγμα, να μπορεί να κάνει ένας χρήστης συναλ-
λαγές εκτός Ευρωζώνης με εξαιρετικές ισοτι-
μίες. Όπως, φυσικά, και να προχωρήσουν πε-
ραιτέρω οι συνέργειες με άλλες εταιρείες και
υπηρεσίες του ομίλου ΟΤΕ.

Υποβάθμισε τη Frigoglass
σε Ca η Moody’s

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Διεθνής
αναγνώριση του Εργαστηρίου
Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης

Τηρώντας στο ακέραιο τη δέσμευσή του να
παραμένει «πάντα ένα βήμα μπροστά», το 
Athens Heart Center του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών είναι πλέον το μοναδικό κέντρο στην
Ελλάδα, και ένα από τα ελάχιστα σε Ευρώπη
και Αμερική, που έχει επιλεχθεί και διαθέτει
το σύνολο των νέων τεχνολογιών αναφορικά
με την κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής.

Οι παραπάνω τεχνολογίες αιχμής που είναι
κατά προτεραιότητα διαθέσιμες στο πρότυπο
κέντρο Athens Heart Center εξασφαλίζουν
καλύτερα αποτελέσματα, ακόμη και στις πιο
σύμπλοκες περιπτώσεις, αλλάζοντας οριστικά
τη φυσική ιστορία της νόσου, ενώ ταυτόχρονα
μειώνουν τη διάρκεια της επέμβασης στα 60
λεπτά της ώρας. Παράλληλα, η αξιοσημείωτη
εμπειρία του δρ Δημήτρη Τσιαχρή, MD, PhD,
καρδιολόγου-επεμβατικού ηλεκτροφυσιολό-
γου, διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυ-
σιολογίας & Βηματοδότησης, Athens Heart
Center του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ο οποί-
ος διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσε-
ων κρυοκατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής,
έτυχε διεθνούς αναγνώρισης.

Μύλοι Κεπενού: Έκδοση
ομολόγου 25 εκατ. 
Η εταιρεία Μύλοι Κε-
πενού ΑΒΕΕ γνωστο-
ποίησε ότι την Τρίτη
8/11/2022 υπογράφη-
κε μεταξύ αυτής και
της ομολογιούχου δα-
νείστριας τράπεζας Eurobank Ανώνυμης
Εταιρείας το πρόγραμμα εκδόσεως κοινού
ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύ-
ψεως και διορισμού πληρεξούσιου καταβο-
λών και εκπροσώπου ομολογιούχων δανει-
στών, ονομαστικής αξίας 25.000.000, σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.
4548/2018 και του Ν. 3156/2003, με ιδιωτική
τοποθέτηση. Πληρεξούσιος καταβολών και
εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών
ορίστηκε η ομολογιούχος δανείστρια τράπεζα
Eurobank ΑΕ. Το ομολογιακό δάνειο θα χρησι-
μοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστά-
μενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας
και την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρημα-
τικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής.

ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων και
ικανοποίηση για το payzy 

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής
αξιολόγησης της Frigoglass σε Ca από
Caa2 προχώρησε η Moody’s, ανεβάζον-
τας παράλληλα την αξιολόγηση της πιθα-
νότητας στάσης πληρωμών (PDR) σε Ca-
PD από Caa2-PD. Όπως αναφέρει ο οί-
κος, η υποβάθμιση αντανακλά την εκτί-
μησή του ότι η πιθανότητα στάσης πλη-
ρωμών από την εταιρεία, αλλά και το εν-
δεχόμενο μη πληρωμής κουπονιού ομο-
λόγου ή αναδιάρθρωσης που θα θεωρη-
θεί υπό πίεση (distressed), έχει αυξηθεί
πάρα πολύ βραχυπρόθεσμα. Αν προχω-
ρήσει η συμφωνία με τους ομολογιού-
χους για παροχή στήριξης και χρηματο-
δότηση ύψους 30 εκατ. ευρώ, θα υπάρξει
μια προσωρινή «ανάσα» για τη ρευστό-
τητα της εταιρείας, αλλά παραμένει πολύ
πιθανή μια μεγαλύτερη αναδιάρθρωση,
με διαγραφή σημαντικού ποσοστού του
χρέους, υπογραμμίζει. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επεκτείνει τη συνεργασία της 
με τη Helleniq Energy η SAP
Επεκτείνεται η μακροχρόνια συνεργασία της
SAP με τη Helleniq Energy, η οποία αποτελεί
έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα
της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με
δραστηριότητες σε έξι χώ-
ρες, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. Η εταιρεία
επενδύει στην τεχνολογία
επιχειρησιακού μετασχη-
ματισμού RISE with SAP, το
SAP Ariba και το SAP
Business Technology
Platform για να επιταχύνει τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της, να εκσυγχρονίσει και να
απλοποιήσει τις εσωτερικές της λειτουργίες.
Με την υιοθέτηση των Cloud λύσεων, η Hel-
leniq Energy θα αυξήσει την αποτελεσματικό-
τητα του ομίλου, επιταχύνοντας την ψηφιακή
μετάβαση του οργανισμού.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Παναθηναϊκός, εμπνευσμένος, θαρρείς,
από το «θαλασσινό τριφύλλι» του Ελύτη,
πέρασε 1-0 και από το Αγρίνιο κόντρα στον
Παναιτωλικό με γκολ του Ιωαννίδη στο 78’

και μία αγωνιστική πριν από το τέλος του πρώτου γύρου
και της διακοπής του πρωταθλήματος λόγω Μουντιάλ
διατήρησε τη διαφορά των έξι βαθμών από την ΑΕΚ και
των δέκα από τον Ολυμπιακό. 

Αυτός ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θεωρείται πρώτο
φαβορί για τον τίτλο, έστω και αν ακόμη είναι νωρίς μά-
ζεψε ήδη τόσους βαθμούς στη φετινή σεζόν στα εκτός
έδρας ματς, όσους σε ολόκληρη την περσινή. 

Παραμένει αήττητος με 11 νίκες σε 12 ματς και όλα
δείχνουν ότι έπειτα από 12 χρόνια μπορεί να επιστρέψει
στην κορυφή. 

Οι οιωνοί είναι υπέρ του, καθότι φέτος μάζεψε το 27%
των βαθμών του στο τελευταίο 20λεπτο, ενώ πήρε τέσ-
σερις βαθμούς στην τελευταία ανάσα του ματς τόσο με

τον Άρη (1-0) όσο και με τον Ολυμπιακό (1-1). Με εξαί-
ρεση τους αγώνες με τη Λαμία και τον Βόλο, στα υπό-
λοιπα πέντε παιχνίδια έχει σκοράρει πέντε τέρματα από
το 70’ και μετά και έχει κερδίσει εννέα βαθμούς και
έτσι βγαίνει το 27% της συνολικής τους συγκομιδής στο
φετινό πρωτάθλημα. Έτσι πήρε και τον άτυπο τίτλο του
«πρωταθλητή χειμώνα».

Η ΑΕΚ, όπως ήταν αναμενόμενο, κέρδισε 3-0 τον
ΟΦΗ στην «OPAP Arena - Αγιά Σοφιά» με πέναλτι του
Λιβάι Γκαρσία και σουτ των Γκατσίνοβιτς και Μάνταλου
και πάει στο «Καραϊσκάκης» μεθαύριο Κυριακή για
ματς «must win» με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπια-
κός, φανερά βελτιωμένος τον τελευταίο καιρό, νίκησε
1-0 τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία με γκολ του Ανδρού-
τσου και όσο ζει... ελπίζει.

Προφανώς το «must win» θεωρείται εκ των ων ουκ
άνευ και για τον πρωταθλητή. Ισόπαλο αποτέλεσμα στο
ντέρμπι του Φαλήρου πιθανότατα να μη συμφέρει κα-

νέναν, καθότι ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δίνει ματς
με τον Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και η
λογική λέει ότι θα το πάρει. 

Το ντέρμπι θα γίνει στη σκιά των όσων ακολούθησαν
του ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1, όπου οι
«ερυθρόλευκοι» απείλησαν με αποχώρηση από το
πρωτάθλημα εξαιτίας του πέναλτι στο 97’ που δόθηκε
σε βάρος τους από τον Δανό διαιτητή Κέλετ. Τελικά
έμειναν και το ντέρμπι με την ΑΕΚ θα είναι των απο-
δείξεων.

Πρωταθλητής χειμώνα 
ο Παναθηναϊκός και περιμένει 
ισοπαλία στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ για 
να αποσπαστεί και άλλο στη βαθμολογία

Το θαλασσινό τριφύλλι



Με ψήφους 8-2 το ΔΣ της ΠΑΕ
Ολυμπιακός αποφάσισε να μην απο-
συρθεί από το πρωτάθλημα της Su-
per League 1, όπως είχε προτείνει -
και δηλώσει- το μέλος της ΠΑΕ
Γιάννης Βρέντζος. Ωστόσο, η πειραϊ-
κή ΠΑΕ βγήκε στο… αντάρτικο και
ανακοίνωσε πως για όλα όσα έγιναν
στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό,
στο οποίο θεωρεί ότι αδικήθηκε με
τον καταλογισμό πέναλτι εναντίον
της ομάδας της στο 97’ από τον Δανό
διαιτητή Κέλετ, θα προσφύγει στις
υπερεθνικές συνομοσπονδίες FIFA,
UEFA, στα δικαστήρια για διάφορες
οικονομικές υποθέσεις που αφο-
ρούν την ΕΠΟ, στον Δικηγορικό Σύλ-
λογο Αθηνών για τον πρόεδρο της

ομοσπονδίας Τάκη Μπαλτάκο, ενώ
άφησε αιχμές για τον αθλητικό δι-
καστή Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ο
οποίος χειρίστηκε τις υποθέσεις

δωροδοκίας πολλών Ενώσεων Πο-
δοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) της
χώρας προκειμένου να ψηφίσουν
για πρόεδρο της ΕΠΟ. 

Ο Ολυμπιακός μένει και καταγγέλλει Τσούμπερ: Προτιμά
νυστέρι από Μουντιάλ

Ο διεθνής Ελβετός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ
Στίβεν Τσούμπερ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται
να ενταχτεί στην εθνική ομάδα της χώρας του για
το Μουντιάλ του Κατάρ που αρχίζει στις 20 του
μήνα, αλλά θα προτιμήσει να εγχειριστεί στους
κοιλιακούς προσαγωγούς κατά τη διάρκεια της
διακοπής του πρωταθλήματος. Ο χρόνος επι-
στροφής στις προπονήσεις μετά την επέμβαση θα
διαρκέσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Το
πρωτάθλημα θα επαναρχίσει τέλη Δεκεμβρίου.

Μουντιάλ: 
Κομπλέ η Γαλλία

Με όλα της τα αστέρια πάει στο Μουντιάλ του
Κατάρ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία προ-
κειμένου να υπερασπιστεί το στέμμα της. Τερμα-
τοφύλακες: Αρεολά, Γιορίς, Μανταντά. Αμυντι-
κοί: Λούκας Ερνάντες, Τέο Ερνάντες, Κιμπεμπέ,
Κονατέ, Κουντέ, Παβάρ, Σαλιμπά, Ουπαμενακό,
Βαράν. Μέσοι: Φοφανά, Καμαβινγκά, Γκεντουζί,
Ραμπιό, Τσουαμενί, Βερετού. Επιθετικοί: Μπεν-
ζεμά, Κομάν, Ντεμπελέ, Γκριεζμάν, Ζιρού, Εμ-
παπέ, Ενκουνκού.

Βαλίτσες για 
το Μουντιάλ ο Βίντα

Βαλίτσες για το Μουντιάλ ετοιμάζει ο διεθνής
Κροάτης αμυντικός της ΑΕΚ Ντομαγκόι Βίντα. Μετά
το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό φεύγει για το Ζάγ-
κρεμπ. Αντίθετα, δεν κλήθηκε τελικά ο γκολκίπερ
του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο οποίος ήταν στην
προεπιλογή. Η Κροατία, όπως είναι γνωστό, ήταν
φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ της Ρωσίας,
όπου έχασε 4-2 από τη Γαλλία. Αντίπαλοί της στο
Κατάρ, Βέλγιο, Μαρόκο και Καναδάς.

Ο Μαρσέλο 
στην Ακρόπολη

Ο Μαρσέλο του Ολυμπιακού, αφού άφησε αιχ-
μές κατά του Μίτσελ που αποκλείστηκε από τα
ματς με τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό αν
και ήταν καλά, έκανε και μια βόλτα στην Ακρόπο-
λη και διαφήμισε την Ελλάδα σε 60 εκατομμύρια
followers στο Instagram. Ο Μαρσέλο, ο οποίος
ακολουθεί ειδική αγωγή για να χάσει βάρος, δεν
είναι σε θέση να αγωνιστεί σε υψηλά στάνταρντ
και για αυτό ο Μίτσελ τον αφήνει στην κερκίδα. 

Σε δίκη για απόπειρα βιασμού
Σε δίκη με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και παράνο-
μης βίας σε βάρος υπαλλήλου της ομοσπονδίας μπάσκετ
(ΕΟΚ) παραπέμπεται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχός της, με
βούλευμα που εξέδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών. Η
καταγγελία έγινε το 2021 και οι παράνομες πράξεις του στελέ-
χους της ΕΟΚ έγιναν από το 2014 έως το 2018, όπως αναφέρει
η καταγγέλλουσα.

Η «απειλή» 
του Ρονάλντο 

ότι θα σταματήσει
την μπάλα

«Αν ο Μέσι πάρει φέτος τη Χρυσή Μπάλα, θα σταματήσω το ποδόσφαιρο». Ο Μέσι κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα 
το 2019, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει κανονικά την καριέρα του τρία χρόνια μετά. Αυτό αναφέρεται 
στη βιογραφία του Πορτογάλου σούπερ σταρ, προδημοσίευση της οποίας κάνει η γαλλική εφημερίδα «L’Equipe». 
Ο Ρονάλντο ακόμη αναφέρει πως ήταν λάθος που εγκατέλειψε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Γιουβέντους.

SPORTS
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Επιμέλεια:
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
ο θρυλικό συγκρότημα της hard rock δεν
μπορεί να μείνει μακριά από το ένθερμο
ελληνικό κοινό. Οι Βρετανοί σούπερ σταρ
Deep Purple θα δώσουν μια επική συ-

ναυλία την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023, υποσχόμε-
νοι μια αλησμόνητη βραδιά γεμάτη ένταση και
ρυθμό σε ένα πρόγραμμα άνευ προηγουμένου.

Η εμφάνισή τους στο Terra Vibe -στον ενδιάμε-
σο σταθμό της περιοδείας τους στο «Rockwave
Festival» που αποτελεί τον πλέον αχτύπητο μου-
σικό εγχώριο θεσμό- αναμένεται να χτυπήσει
«κόκκινο» με sold out πωλήσεις εισιτηρίων.

Smoke on The Water, Child in Time, Strange
Kind of Woman, Black Night, Highway Star, Per-
fect Strangers, Hush και Woman from Tokyo εί-
ναι μερικές από τις μεγάλες παγκόσμιες επιτυχίες
που θα ακουστούν στο καλοκαιρινό κονσέρτο,
ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και αγαπημέ-
να covers από τα τελευταία τους άλμπουμ «Whoo-
sh!» (2020), «Turning to Crime» (2021).

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το γκρουπ
πανέτοιμο να εισέλθει και πάλι στα στούντιο ηχο-
γράφησης για έναν ακόμη δίσκο, τον 23ο κατά
σειρά, με κομμάτια που θα αποπνέουν φρέσκο
μελωδικό αέρα, απαντώντας με αυτό τον τρόπο
στους ισχυρισμούς των επικριτών τους πως είναι
ώρα να αποσυρθούν.

Η ιστορία των Deep Purple μετρά περισσότερα
από 50 χρόνια. Ξεκινά το 1968 όταν στο Hertford
της Μεγάλης Βρετανίας πρόβαρε μια παρέα μου-
σικών που σύντομα θα ονομαζόταν Deep Purple
και ορμητικά θα εντασσόταν στην αιρετική αγία
τριάδα της βρετανικής hard rock/heavy metal μα-

ζί με τους Led Zeppelin και Black Sabbath.

Έρχονται και οι Saxons
Την ίδια μέρα o μεταλλικός αετός, σήμα κατατε-

θέν της διάσημης μπάντας Saxons, θα προσγει-
ωθεί στο Terra Vibe για ένα εκρηκτικό live. Οι
«Σάξονες» είναι το συγκρότημα που επιβάλλεται
να δει κανείς έστω μία φορά στη ζωή σου. Το κοινό
βιώνει μια μοναδική εμπειρία και θαυμάζει την
ενέργεια όλων των μελών και κυρίως του ηγέτη
τους, της «ψυχής» τους, του ασταμάτητου fron-

tman Biff Byford με τη μοναδική φωνή και την
τρομερή σκηνική παρουσία.

O Biff συνηθίζει να σκίζει τα setlist για να παίξει
ό,τι ζητάει διακαώς το κοινό! Και μετά αρχίζει να
σφυροκοπάει τους παθιασμένους fans με τα all ti-
me classic hits, το ένα μετά το άλλο, χωρίς σταμα-
τημό. Wheels of Steel, 747 (Strangers in the Ni-
ght), Denim and Leather, Thunderbolt, Motorcy-
cle Man, Never Surrender, Strong Arm of the
Law, Power and the Glory, Crusader, Princess of
the Night, Heavy Metal Thunder και πόσα άλλα!

Οι Deep Purple ξανά στην Αθήνα



Σαν βόμβα έσκασε το διαζύγιο της Κατερίνας Πα-
πουτσάκη με τον Παναγιώτη Πιλαφά. Στην πρώτη
τηλεοπτική συνέντευξη η πρωταγωνίστρια της σει-
ράς «Τα καλύτερά μας χρόνια» παραδέχτηκε πως ο
έρωτας με τον πρώην σύζυγό της είχε τελειώσει:
«Ήμασταν δέκα χρόνια μαζί και ήταν μια πολύ ση-
μαντική σχέση στη ζωή μου. Και εξακολουθεί γιατί
είναι ο μπαμπάς των παιδιών μου και τα μεγαλώνου-
με μαζί, έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ζούμε τη με-
ταβατική φάση, τη διανύουμε και πάμε καλά».

Μίλησε για τον χωρισμό

Διαγνώστηκε 
με αυτοάνοσο

Πρόβλημα με τον θυρεοειδή αντιμετωπίζει
η Κατερίνα Καινούργιου. Η πρωινή οικοδέ-
σποινα του Alpha υποβλήθηκε σε εξετάσεις
και διαγνώστηκε με Χασιμότο, όπως ανέφερε
on air, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν είναι
σοβαρό: «Έχω Χασιμότο. Είναι αυτοάνοσο. Το
ρυθμίζεις, με τον θυρεοειδή έχει σχέση, με
ορμόνες. Είναι όταν πολλές φορές νιώθεις
υπερβολική κούραση. Θα το ψάξω. Το έχει
πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών. Νομίζω
έχει να κάνει με το στρες και το άγχος».

Είκοσι χρόνια «κλείνει» στο
τραγούδι ο Νίνο Ξυπολιτάς! Το
νεαρό αγόρι που γνωρίσαμε
στο «Fame Story» και κατά-
φερε να κατακτήσει το πεντά-
γραμμο, σήμερα δηλώνει πε-
ρήφανος για την καριέρα του:
«Δεν ντρέπομαι για καμία
εποχή του εαυτού μου. Είπα τα
τραγούδια που ήθελα - δεν
έπεσα στη λούμπα της εποχής
και το πιο βασικό για την ψυχή
μου, δεν αλλοιώθηκε ο χαρα-
κτήρας μου».

Είμαι ο Νίνο...

ΜΜαμά και κόρη ευτυχισμένες
Η οικογένεια Βανδή είναι full in love. Μετά τη Δέσποινα Βαν-
δή, η οποία ερωτεύτηκε τον Βασίλη Μπιμπίσκη, ήρθε η ώρα
για την κόρη της Μελίνα να «χτυπηθεί» από τα βέλη της αγά-
πης! Η 19χρονη νεαρή φοιτήτρια, η οποία σπουδάζει υποκρι-
τική στο Λονδίνο, φημολογείται πως είναι ζευγάρι με τον κατά
15 χρόνια μεγαλύτερό της παίκτη του βόλεϊ Αλέξανδρο Πολυ-
χρονιάδη και είναι πολύ ταιριαστοί!

Ο Μάκης Πατέλης ντύθηκε γαμπρός! O γνω-
στός ηθοποιός ανέβηκε τα σκαλιά της εκ-
κλησίας στο πλευρό της αγαπημένης του Νι-
κολέττας Μελέτη σε μια ρομαντική τελετή,
παρουσία συγγενών και φίλων. Την ανακοί-
νωση την έκανε ο ίδιος -έναν μήνα μετά- με
μια γαμήλια φωτογραφία στο Instagram.
«Με τούτα και με εκείνα... οδεύουμε προς
τον δεύτερο μήνα έγγαμου βίου», έγραψε
περιχαρής στη λεζάντα.
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Νέα ζωή

Στο κλαμπ 
των παντρεμένων

Η
Δήμητρα Αλεξανδράκη γύρισε σελίδα. Μετά την ακύρω-
ση του γάμου της λίγες μέρες προτού ανέβει τα σκαλιά
της εκκλησίας με τον αγαπημένο της Δημήτρη, το γνω-
στό μοντέλο αποφάσισε να πάρει τη ζωή στα χέρια της

ήρεμα και αποφασιστικά. Η διάσημη influencer με ένα μακροσκε-
λές ποστ στον λογαριασμό της παραδέχτηκε και επίσημα τον χωρι-
σμό, αποκαλύπτοντας πως μετακόμισε σε νέο σπίτι: «Πήρα ευλογία
από τον πνευματικό μου να έρθω πριν από λίγες μέρες να δω ένα
σπίτι. Είναι πολύ παραπάνω από τις προσδοκίες μου, είναι υπέροχο
και μόλις πήρα τα κλειδάκια του. Και ήθελα να το μοιραστώ μαζί
σας. Καινούργιο σπιτάκι, καινούργια ζωή, καινούργια όλα. Εύχομαι
σε όλο τον κόσμο την ίδια χαρά, αλήθεια, από την ψυχή μου, σας ευ-
χαριστώ όλους τόσο μα τόσο πολύ, πάρα πολύ, για όλη τη δύναμη
που μου δίνετε».



Ε
να πεσμένο, χαλαρό στήθος που συνή-
θως προκύπτει έπειτα από εγκυμοσύνη
στερεί μέρος της αυτοπεποίθησης της
γυναίκας. Μπορεί να συμβεί όμως και

σε γυναίκα νεαρής ηλικίας που δεν έχει γεννήσει
λόγω του μεγάλου όγκου των μαστών.

Στη μέση ηλικία το πεσμένο στήθος είναι επακό-
λουθο ενός τοκετού, επειδή οι γαλακτικοί αδένες
ατροφούν και το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του.
Οι γυναίκες, δε, μετά την εμμηνόπαυση παρατη-
ρούν μια φυσική πτώση στήθους λόγω της ατρο-
φίας του. Η ανόρθωση στήθους είναι η μοναδική
τεχνική που μπορεί στην ουσία να επαναπροσδιο-
ρίσει τη θηλή, τοποθετώντας την πιο ψηλά και επι-
τυγχάνοντας ανόρθωση μαστών και σφριγηλότητα.

«Σε όποια ηλικία και να συμβεί η πτώση των
μαστών, η ψυχολογία της γυναίκας επηρεάζεται
έντονα, καθώς νιώθει ότι χάνει κάτι από τη θηλυ-
κότητα και το ταμπεραμέντο της. Με την εξέλιξη
της πλαστικής χειρουργικής πλέον η ανόρθωση
μαστού είναι μια εύκολη και αποτελεσματική
επέμβαση που μπορεί να κάνει κάθε γυναίκα. Οι
νέες και σύγχρονες μέθοδοι προσφέρουν περισ-
σότερα πλεονεκτήματα, εύκολη ανάρρωση, μι-
κρές τομές, ενώ οι επιπλοκές σπανίζουν», επιση-
μαίνει ο κ. Θάνος Κοντογιάννης, πλαστικός χει-
ρουργός.

Εκτός από το κλασικό χειρουργείο που θεω-

ρείται η καλύτερη επιλογή για άμεση αποκατά-
σταση του προβλήματος, η ανόρθωση στήθους
μπορεί να γίνει και με νήματα. Η χειρουργική
επέμβαση, που διορθώνει το πεσμένο στήθος,
ονομάζεται μαστοπηξία και έχει στόχο, αφαιρών-

τας το δέρμα που περισσεύει χωρίς να επηρεάσει
τον όγκο του στήθους, να το ανορθώσει και να το
επαναφέρει στη σωστή του θέση δίνοντάς του
επιθυμητό σχήμα και μέγεθος.

Στην περίπτωση που οι μαστοί είναι μικροί και
πεσμένοι, προκειμένου να δοθεί ο σωστός όγκος
στο στήθος ενισχύοντας την εικόνα του πλούσιου
ντεκολτέ η επέμβαση της μαστοπηξίας μπορεί να
συνδυαστεί και με τοποθέτηση ενθεμάτων σιλι-
κόνης. Για την επέμβαση της μαστοπηξίας απαι-
τείται γενική νάρκωση και η διάρκειά της είναι
περίπου 2 με 2,5 ώρες. Οι μετεγχειρητικές ενο-
χλήσεις είναι ελάχιστες. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι ένα στητό, σωστό σε όγκο και σε σχήμα στή-
θος. Τα σημάδια της επέμβασης βρίσκονται σε
τέτοια θέση ώστε να μη γίνονται εύκολα αντιλη-
πτά από ένα τρίτο μάτι. Με το πέρασμα του χρό-
νου τα σημάδια φαίνονται ελάχιστα και παραμέ-
νει μόνο η εικόνα ενός καλαίσθητου στήθους. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι νέες και σύγχρονες μέθοδοι 
προσφέρουν περισσότερα 
πλεονεκτήματα, εύκολη ανάρρωση
και μικρές τομές, ενώ 
οι επιπλοκές σπανίζουν

Τα ενθέματα σιλικόνης
«Τα ενθέματα που μπαίνουν στο στήθος είναι
ελαστικά και έχουν μια πολύ φυσική υφή. Εί-
ναι απολύτως ασφαλή, σύμφωνα με τεκμηριω-
μένες έρευνες, δεν ευθύνονται για καμία πα-
ρενέργεια και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο για
τον καρκίνο του μαστού ή άλλων αυτοάνοσων
νοσημάτων. Επιπλέον δεν επηρεάζουν τον θη-
λασμό, αρκεί να έχουν εφαρμοστεί σωστά από
τον ιατρό. Η τοποθέτηση γίνεται κάτω από τον
μαζικό αδένα και τον μυ της περιοχής. Το απο-
τέλεσμα είναι απολύτως φυσικό, ενώ η εικόνα
που προκύπτει είναι αρμονική, αφού η ασθε-
νής είναι σε θέση να επιλέξει το μέγεθος του
ενθέματος. Το χειρουργείο για την ανόρθωση
στήθους διαρκεί περίπου δύο ώρες. Αν δεν γί-
νει ολική αναισθησία, αλλά επιλεγεί η διαδι-
κασία της υπνοχάλασης, ο ασθενής είναι σε
θέση ακόμη και να επικοινωνεί με τον πλαστι-
κό χειρουργό κατά τη διάρκεια της επέμβα-
σης», καταλήγει ο κ. Κοντογιάννης.

Νέες τεχνικές 
στην ανόρθωση στήθους

Θάνος Κοντογιάννης, 
πλαστικός χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς τα οικονομικά σας
θα σας προβληματίσουν και ίσως είναι η
κατάλληλη στιγμή για να γίνετε πιο προ-
σεκτικοί στις αγορές σας και όχι μόνο.
Στην προσωπική σας ζωή υπάρχουν κά-
ποια γεγονότα που σας έχουν απομονώ-
σει και νιώθετε πίκρα για κάποια συμ-
περιφορά που βιώσατε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτές οι μέρες σάς έχουν προβληματίσει,
κυρίως με τις προσωπικές σας σχέσεις.
Προσπαθήστε να απαλλαγείτε από κατα-
στάσεις και πρόσωπα που σας έχουν τα-
λαιπωρήσει, γιατί σίγουρα αν δεν καθαρί-
σει τώρα το τοπίο, θα ξαναβρείτε αργότερα
τα ίδια προβλήματα να σας περιμένουν. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εργασιακά θέματα θα σας προβληματίσουν,
ενώ ήρθε η στιγμή να αποδείξετε την αξία
σας, ακόμη και αν κάποιοι θέλουν να μει-
ώσουν την επαγγελματική σας κατάρτιση για
δικούς τους λόγους. Επίσης, μην αμελείτε
την υγεία σας και φροντίστε να απομακρύ-
νετε βλαβερές συνήθειες. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα η προσωπική σας ζωή θα έχει αρ-
κετές δυσκολίες, που δεν είναι απαραίτη-
το να τις αντιμετωπίσετε άμεσα. Εξάλλου
το δίκιο σας δεν θα το βρείτε τώρα, όσες
αποδείξεις ή καλή διάθεση και αν έχετε.

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα ο Ήλιος σε τετράγωνο με τον Κρόνο
σάς αφορά άμεσα και είναι μια πολύ δύσκο-
λη στιγμή για την προσωπική σας ανάπτυξη.
Ίσως να υπάρξουν και οικογενειακές υποθέ-
σεις που σας έχουν αγχώσει αρκετά.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ένα θέμα υγείας ή κάποιες ψυχολογικές
μεταπτώσεις θα είναι το στίγμα αυτής της
μέρας. Ίσως μάλιστα να χρειαστεί να απο-
μακρυνθείτε από κάποια συγγενικά πρό-
σωπα που σας έχει ενοχλήσει η συμπερι-
φορά τους.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι οικονομικοί σας πόροι θα έχουν κάποια
κάμψη και εσείς θα πρέπει να διαχειριστεί-
τε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις
υπάρχουσες ανάγκες σας. Επίσης, θα πρέ-
πει να αντιμετωπίσετε ένα ηθικό θέμα,
όπου θα χρειαστεί να κάνετε λεπτούς χειρι-
σμούς.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πολύ πιεστική περίοδος αυτή για εσάς,
όπου όλα συντελούν στο να διαχειριστείτε
με πολλή προσοχή τις καταστάσεις που
επικρατούν. Η προσωπική σας ζωή, ιδίως
για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου, χρει-
άζεται επαναπροσδιορισμό.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Έχετε αρκετό βάρος και ένταση, κάτι που
δεν σας βοηθά να αντιμετωπίσετε τα γεγο-
νότα με τον πιο σωστό τρόπο. Η προσωπι-
κή σας ζωή συνεχίζει να βρίσκεται σε μια
αναστάτωση και εσείς πρέπει να δείτε πιο
καθαρά τις καταστάσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Κάποια πράγματα δεν τα έχετε διαχειρι-
στεί με τον καλύτερο τρόπο και αυτό θα
σας εκθέσει, ακόμη και στο φιλικό σας πε-
ριβάλλον. Οικονομικά θέματα χρειάζονται
καλούς χειρισμούς και σήμερα καλό είναι
να αποφύγετε να ρισκάρετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε πολύ πιεσμένοι, κυρίως στα επαγ-
γελματικά σας, όπου όλα γίνονται μέσα σε
ένα κλίμα έντονης προσπάθειας και αντα-
γωνισμού. Όσον αφορά την προσωπική
σας ζωή, μη γίνεστε σκληροί με τα λάθη
των άλλων γιατί έχετε και εσείς ένα ση-
μαντικό μερίδιο ευθύνης.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Δεν είναι η πιο κατάλληλη περίοδος να
κάνετε νέα ξεκινήματα, κυρίως αν αυτά
αφορούν τις επαγγελματικές σας δραστη-
ριότητες. Επίσης, μην κάνετε συζητήσεις,
οι οποίες μάλλον θα δημιουργήσουν έντο-
νες λεκτικές αντιπαραθέσεις.
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Σήμερα ο Ήλιος σχηματίζει όψη
τετραγώνου με τον Κρόνο, μια
αρκετά δύσκολη πλανητική
όψη για τους Ταύρους, Λέοντες,

Σκορπιούς και Υδροχόους του δευτέρου
δεκαημέρου. Γενικότερα θα υπάρξουν
απαισιόδοξες σκέψεις και τάση να
θυσιάσουμε τις προσωπικές μας
ανάγκες για το καθήκον και τις
ευθύνες. Τώρα θα χρειαστεί θάρρος για
να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς,
καθώς μπαίνουν εμπόδια στα
δημιουργικά σχέδια. 



Κ
άθε φορά που επισκέπτομαι τις
ΗΠΑ συναντώ πολλούς ομογενείς.
Πηγαίνω στις εκδηλώσεις τους και
βλέπω πως ακόμη και αν είναι με-

τανάστες δεύτερης γενιάς και τα παιδιά τρίτης
γενιάς, κρατούν ζωντανή τη γλώσσα, τα έθιμα,
τις παραδόσεις. Όχι πως δεν έχουν διαφορές
μεταξύ τους. Όχι πως δεν τσακώνονται και
δεν βρίσκουν την ευκαιρία να αφήσουν καμιά
αιχμή ο ένας για τον άλλον στα μικρά και ασή-
μαντα της καθημερινότητας. Διότι είναι μικρά
και ασήμαντα όταν υπάρχει κάτι που τους
ενώνει και είναι πολύ δυνατό. Η αγάπη τους
για την Ελλάδα. Και αυτή η αγάπη τούς παρα-
κινεί να προσφέρουν είτε από το περίσσευμα
είτε από το υστέρημά τους ή να αφιερώσουν
τον χρόνο τους για τον κοινό σκοπό. Στην πο-
ρεία προς τις ενδιάμεσες εκλογές έδωσαν
όλη τους τη δύναμη δίνοντας μάθημα εκλογι-
κής στρατηγικής ώστε να μην ενισχυθούν οι

εκλεκτοί του Ταγίπ Ερντογάν.
Και κατάφεραν να νικήσουν Ελληνοαμερι-

κανοί νομοθέτες και άλλοι φίλοι της Ομογέ-
νειας. Θριάμβευσαν η Νικόλ Μαλλιωτάκη, ο
Γκας Μπιλιράκης, ο Τζον Σαρμπάνης και ο
Κρις Πάππας, ο οποίος είχε καταθέσει και τη
γνωστή τροπολογία για τα F-16. Tο παλεύει και
η Ντίνα Τάιτους στη Νεβάδα. Το πρόσωπο
όμως που έφερε τη μεγαλύτερη χαρά και έκα-
νε την ανατροπή δίνοντας μια -ανέλπιστη
ίσως- νίκη στους Δημοκρατικούς στην Πεν-
σιλβάνια είναι ο Τζον Φέτερμαν που κέρδισε
τον τουρκικής καταγωγής Ρεπουμπλικανό
Μεχμέτ Οζ. Ο Φέτερμαν έχει καταθέσει τις θέ-
σεις του για τα εθνικά θέματα της Ελλάδας και
της Κύπρου, για την αναγνώριση της Αρμενι-
κής Γενοκτονίας, για την προστασία του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου και για άλλα προ-
βλήματα που προκαλεί η Τουρκία. Είναι έντο-
να υποστηρικτικός. Η αναπληρώτρια κυβερ-

νήτης της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη επί-
σης επανεξελέγη, ενώ υποσχετική για το μέλ-
λον είναι η εκλογή του Αλέξη Γιαννούλια ως
υπουργού Εσωτερικών στο Ιλινόι. Επίσης,
εξελέγη στην εκλογική περιφέρεια του πατέ-
ρα του ο Ρόμπερτ Μενέντεζ τζούνιορ, γιος του
γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ. Είναι ένα
από τα ανερχόμενα αστέρια των Δημοκρατι-
κών, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα των
υποστηρικτών της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ασφαλώς οι ομογενείς έχουν πολλή δου-
λειά ακόμη να κάνουν, καθώς είναι μπροστά
μας η κρίσιμη ψηφοφορία στη Γερουσία για
την απόκτηση F-16 από την Τουρκία. Όμως, οι
ομογενείς ξέρουν να δίνουν ένα μάθημα όταν
είναι ενωμένοι, όταν δεν τους καταπίνουν οι
μικροπρέπειες και οι λαϊκισμοί, όταν κοιτά-
ζουν τη μεγάλη εικόνα. Και οι Έλληνες που
ζουν εδώ μπορούν να κάνουν θαύματα και να
πάνε μπροστά. Αρκεί να το θέλουμε.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Η αγάπη τους 
για την πατρίδα
τούς παρακινεί να
προσφέρουν 
είτε από 
το περίσσευμα
είτε από 
το υστέρημά τους
ή να αφιερώσουν
τον χρόνο 
τους για τον κοινό
σκοπό

Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι




