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• Πόσα Ρίχτερ

μπορούν 
να δώσουν



Μ
πορεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας να υπερασπίζεται με νύχια και
με δόντια το «μόρφωμα» της απλής ανα-
λογικής που πέρασε ο ίδιος για να εμπο-

δίσει τη δημιουργία ισχυρών κυβερνήσεων στην Ελ-
λάδα, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι άλλοι που την ξορ-
κίζουν. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να
αναρωτηθούμε «ποιοι θα πληγούν περισσότερο από
τη σφοδρή πόλωση και τον διπολισμό που θα υπάρ-
ξει αναμφίβολα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης
Κυριακής;». Δύο είναι τα κόμματα που κινδυνεύουν
να δουν τις δυνάμεις τους να συρρικνώνονται θεαμα-
τικά μετά τη διπλή δοκιμασία. Και αναφερόμαστε στο
ΠΑΣΟΚ και στο ΜέΡΑ25. Αφήστε που το κόμμα του
Γιάνη κινδυνεύει να βρεθεί και εκτός Βουλής. Σοβα-
ρά προβλήματα θα έχει βεβαίως και ο Νίκος Αν-
δρουλάκης αν πέσει σε μονοψήφιο αριθμό στον δεύ-

τερο γύρο. Κοιτώντας προσεκτικά τις δημοσκοπή-
σεις, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ψήφοι που θα
χαθούν από το κόμμα Βαρουφάκη θα κατευθυνθούν
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι ψήφοι που θα χαθούν από το
ΠΑΣΟΚ πιθανότατα θα μετακινηθούν (σε μεγάλο πο-
σοστό) προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιά-
νης Βαρουφάκης αν μείνει εκτός δεν έχει και πολλές
επιλογές, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης αν πέσει στο 8%
με 9% θα πρέπει να διαλέξει «στρατόπεδο» με γνώ-
μονα το πώς θα διασώσει το κόμμα του και πώς θα
μπορέσει να το κρατήσει σε περιβάλλον εξουσίας…
Ούτε βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει άπειρες
επιλογές, καθώς αν πάρει στροφή αριστερά, όπως
εκτιμούν αρκετοί στην Κουμουνδούρου, «ο Αλέξης
θα τον κάνει μια χαψιά και θα απορροφήσει το Κίνη-
μα». Αν πάει προς την Κεντροδεξιά, υπάρχει μια
αχτίδα φωτός στον ορίζοντα. Γενικώς και ειδικώς

πάντως, «ο ίσιος δρόμος είναι αδιάβατος στην πολι-
τική», όπως συνήθιζε να λέει ο μακαρίτης πρώην
πρωθυπουργός της Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλαν. Ο
μόνος κερδισμένος από την απλή αναλογική είναι ο
ίδιος ο Τσίπρας, ο οποίος θα μπορέσει -τουλάχιστον
την πρώτη Κυριακή- να καθησυχάσει την εσωκομ-
ματική του αντιπολίτευση με το επιχείρημα: «Εντά-
ξει, δεν έχασα και με μεγάλη διαφορά…». Βεβαίως
δεν γνωρίζουμε αν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ίδιο επιχείρημα μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών,
όπου θα πρέπει να εφεύρει κάτι άλλο προκειμένου
να διασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον. Μην ξεχνάτε
ότι οι σύντροφοί του τού έχουν δώσει «λευκή επιτα-
γή» για το πώς θα πορευθεί μέχρι τις κάλπες και συ-
νεπώς δεν θα μπορέσει να αποδώσει ευθύνες σε κα-
νέναν άλλον εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
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Δύο είναι τα κόμματα 
που κινδυνεύουν να δουν 
τις δυνάμεις τους 
να συρρικνώνονται θεαματικά
μετά τη διπλή δοκιμασία
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Μ
ια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να επαναβεβαιώσει τον κεν-
τρικό ρόλο που διαδραματί-
ζει η Ελλάδα από την έναρξη

του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία
στον ενεργειακό ανασχεδιασμό παγκο-
σμίως και δη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του
22ου World LNG Forum, που φιλοξενήθη-
κε φέτος στην Αθήνα.

Αντιλαμβανόμενος πλήρως ότι η ενέργεια
λογίζεται πλέον ως συστατικό της σκληρής
ισχύος ενός κράτους, ο πρωθυπουργός
επέμεινε πως το εκτόπισμα της Ελλάδας στο
γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό κομμάτι
είναι ισχυρότερο από ποτέ στη μάχη της Δύ-
σης για τον ταχύτερο δυνατό απεγκλωβισμό
της Ευρώπης από τον ασφυκτικό ρωσικό
ενεργειακό εναγκαλισμό.

«Με υπερηφάνεια δηλώνω πως η Ελλά-
δα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής
της αλλαγής. Είναι μια άγκυρα σε όλο και
πιο ταραχώδεις θάλασσες και τη στιγμή
που μιλάμε είναι εξαγωγέας ενεργειακής
ασφάλειας στους γείτονές μας και φιλοδο-
ξεί να το κάνει και σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό στο μέλλον», σημείωσε ο πρωθυ-
πουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα με-
ταμορφώνεται ταχέως σε έναν εξαγωγέα
ενέργειας προς τα κράτη της περιοχής,

επικαλούμενος τόσο την αναβάθμιση της
αποθηκευτικής δυνατότητας σε Ρεβυθού-
σα και τον FSRU της Αλεξανδρούπολης
όσο και τους αγωγούς ΤΑΡ, IGB, αλλά και
αυτόν προς τη Β. Μακεδονία. 

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τους περι-
φερειακούς εταίρους μας να διαφορο-
ποιηθούν πολύ γρήγορα από το ρωσικό
φυσικό αέριο και να σπάσουμε τον ασφυ-
κτικό κλοιό που έχει επιβάλει η Ρωσία
στους γείτονές μας. Πιστεύουμε ότι με
αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε σημαντικά
στην περιφερειακή σταθερότητα, η οποία
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενερ-
γειακή ασφάλεια», διεμήνυσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θέλοντας κατ’ αυτόν τον τρό-
πο να υπερτονίσει το αυξημένο ειδικό βά-
ρος της χώρας σε έναν ταχέως μεταβαλ-
λόμενο κόσμο.

Δραστικότερη ευρωπαϊκή απάντηση
Πέραν της λεπτομερούς περιγραφής του

ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, στην

οποία βασικές συνιστώσες είναι τόσο το
αυξημένο μερίδιο του LNG όσο και το -
προϊόντος και του χρόνου- μεγαλύτερο
μερίδιο που θα καταλαμβάνουν οι ΑΠΕ στο
εγχώριο ενεργειακό μείγμα, ο πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε εμμέσως πλην σα-
φώς στις εν εξελίξει ευρωπαϊκές διεργα-
σίες γύρω από τον μηχανισμό που θα δια-
σφαλίσει τη συγκράτηση των υπέρογκων
ενεργειακών τιμών διεθνώς. 

«Υποστηρίζω εδώ και καιρό ότι δεν μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε
όπως πριν. Από τον Μάρτιο υποστηρίζω ότι
πρέπει να υπάρξει αποφασιστική δράση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιβάλου-
με κάποιους κανόνες σε μια αγορά που
δεν λειτουργεί πλέον σωστά», επανέλαβε
με τρόπο εμφατικό, καθώς το πολυπόθητο
ευρωπαϊκό consensus γύρω από ένα απο-
τελεσματικό στην πράξη πλαφόν επί της
διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου ανα-
ζητείται ακόμη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις διεργασίες
στις Βρυξέλλες, βρίσκονται σε ανοιχτή
γραμμή με τους άλλους 14 εταίρους που
έχουν ασπαστεί τις προτάσεις της Αθήνας,
ωστόσο, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους
για τις πρόσφατες προτάσεις της Κομισιόν
και δη το ανεδαφικό για την Αθήνα ύψος
του πλαφόν στα 275 ευρώ ανά θερμική με-
γαβατώρα. 

Στην Αθήνα έχουν κυκλώσει τη 13η Δε-
κεμβρίου, ημέρα όπου οι υπουργοί Ενέρ-
γειας θα συσκεφθούν εκ νέου στις Βρυ-
ξέλλες, παραμονές του τακτικού Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, ώστε να
συμφωνήσουν σε έναν συμβιβασμό, προ-
κειμένου να μην επανέλθει το θέμα σε επί-
πεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
Πάντως, ανώτερη κυβερνητική πηγή δεν
έκρυβε προ ημερών μιλώντας στην «Poli-
tical» την απαισιοδοξία του επιμένοντας
πως η Ευρώπη σπαταλά πολύτιμο χρόνο
αφήνοντας κατ’ ουσίαν τους εθνικούς
προϋπολογισμούς, που δεν διαθέτουν
ανεξάντλητους πόρους, να επωμίζονται το
επαχθές βάρος της στήριξης κοινωνίας
και επιχειρήσεων. Το ραντεβού με τη Μελόνι 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι
είχαν χθες τηλεφωνική επικοινωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με
πληροφορίες, προχώρησαν σε μια σύντομη επισκόπηση των διμερών σχέσεων. 

Και οι δύο έδωσαν έμφαση στις προοπτικές ενίσχυσης της συ-
νεργασίας και του συντονισμού σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέ-
ροντος, όπως η ενεργειακή κρίση, το Μεταναστευτικό, καθώς
και οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Ιτα-
λία ως χώρες της Μεσογείου.  Συμφώνησαν επίσης για συνεχή

και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα αμοιβαίου εν-
διαφέροντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει και του

επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου. Τέλος, συμφώνησαν να
συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Σε ανοιχτή γραμμή το Μαξίμου
με τους 14 εταίρους που έχουν
ασπαστεί τις προτάσεις της
Αθήνας - Δυσφορία για τις
προτάσεις της Κομισιόν σχετικά
με το ύψος του πλαφόν στα 275
ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα

Η Ελλάδα 
εξαγωγέας 

ενεργειακής
ασφάλειας
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«Κλειδώνει»
ο Μάρτιος
για τις πρώτες
κάλπες

Οι δηλώσεις δύο κορυφαί-
ων στελεχών, του Γιώργου
Γεραπετρίτη και του Γιάννη
Οικονόμου, έδειξαν πως οι
πρώτες κάλπες θα στηθούν
πιθανότατα στις αρχές της
άνοιξης. 

«Κοντά στο τέλος της τε-
τραετίας» δήλωσαν και τα
δύο κυβερνητικά στελέχη,
τονίζοντας ωστόσο πως η τε-
λική απόφαση ανήκει στον
πρωθυπουργό. «Δεν
“ακούω” το επιχείρημα,
αφού κάποια στιγμή θα βρε-
θούμε απέναντι σε εκλογές,
να έρθουν νωρίτερα. Και
τούτο γιατί είναι πολλές οι
διακυβεύσεις που έχουμε
μπροστά μας», σημείωσε ο
υπουργός Επικρατείας.

Στόχος του πρωθυπουργού
είναι μέχρι την προκήρυξη
των εκλογών να έχει ολοκλη-
ρωθεί το μεγαλύτερο μέρος
του κυβερνητικού έργου.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος υποστήριξε
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν κινείται με βάση τις δη-
μοσκοπήσεις, κάτι που φάνη-
κε όλο το προηγούμενο χρο-
νικό διάστημα όταν η κεντρο-
δεξιά παράταξη ήταν μπρο-
στά σε όλες τις μετρήσεις με
διψήφια ποσοστά, αλλά παρά
τις εισηγήσεις που είχε δεχ-
θεί ο ίδιος δεν προχώρησε σε
πρόωρες εκλογές. 

Το ίδιο έπραξε και με τον
εκλογικό νόμο όταν κορυ-
φαία κυβερνητικά στελέχη
είχαν ταχθεί υπέρ της επι-
στροφής του μπόνους των 50
εδρών. «Ο πρωθυπουργός
δεν λογαριάζει ή δεν σκέπτε-
ται να εκμεταλλευτεί τη συγ-
κυρία με βάση μικροπολιτι-
κές σκοπιμότητες. Αν ήταν
στο μυαλό του αυτό, και με
δεδομένη τη βόμβα της
απλής αναλογικής, θα είχε
απενεργοποιήσει αυτήν τη
βόμβα πολύ νωρίτερα». Στην
περίπτωση που ισχύσει το
σενάριο του Μαρτίου, τότε οι
δεύτερες εκλογές θα πραγ-
ματοποιηθούν λίγο πριν από
το Πάσχα. 

Α
σκήσεις επί χάρτου πραγματοποι-
ούνται σε καθημερινή βάση από
τους στενούς συνεργάτες του
πρωθυπουργού και τους εκλογι-

κούς αναλυτές, οι οποίοι αξιολογούν τα δη-
μοσκοπικά ευρήματα των κυλιόμενων με-
τρήσεων που πραγματοποιούνται. 

Η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συ-
ζήτηση που είχε στο LSE πως είναι εφικτός ο
στόχος της αυτοδυναμίας στις δεύτερες κάλ-
πες δεν ήταν τυχαία. Στο Μαξίμου, με βάση τα
στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, βλέ-
πουν πως το 37% ή το 38% είναι κοντά στην
επίτευξη του στόχου.  Άλλωστε, όπως σημει-
ώνουν κυβερνητικά στελέχη, με την προκή-
ρυξη των εκλογών θα αυξηθεί η συσπείρωση
της ΝΔ που κυμαίνεται σε υψηλά ποσοστά.
Παράλληλα, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και
τα κορυφαία κυβερνητικά και κομματικά στε-
λέχη θα τονίζουν την αναγκαιότητα της πρώ-
της κάλπης, καθώς το αποτέλεσμά της θα
ανοίξει τον δρόμο για την αυτοδυναμία. 

Τα σενάρια 
Το σύστημα της απλής αναλογικής που

ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποκλείει
οποιοδήποτε σενάριο αυτοδυναμίας και

οδηγεί κατά πάσα πιθανότατα τη χώρα σε
ακυβερνησία. 

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση
της Pulse για τον ΣΚΑΪ επιχειρήθηκε η κα-
τανομή των αναποφάσιστων στα κόμματα,
με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 36,5% και τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ 28,5%, η Βουλή θα ήταν εξακομματική
και οι πολιτικοί συνδυασμοί που θα έμεναν
εκτός θα συγκέντρωναν συνολικά 8,6%. 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου σε-
ναρίου, η ΝΔ θα είχε 120 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ
93, το ΠΑΣΟΚ 44, το ΚΚΕ 20 και η Ελληνι-
κή Λύση 15. 

Όπως εξηγούν εκλογικοί αναλυτές, όσο
αυξάνονται το ποσοστό και ο αριθμός των
κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, τό-
σο θα κατεβαίνει ο πήχης του πρώτου κόμμα-
τος για την αυτοδυναμία και το αντίστροφο. 

Το πιθανότερο σενάριο είναι η χώρα να
οδηγηθεί σε δεύτερες κάλπες, κάτι που έχει
προαναγγείλει ουσιαστικά ο πρωθυπουργός
από την περίοδο που η ΝΔ ήταν στην αντιπο-
λίτευση λόγω της απλής αναλογικής. Για αυτό

τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το που
ανέλαβε την εξουσία άλλαξε το εκλογικό σύ-
στημα, μετατρέποντάς το σε ενισχυμένη ανα-
λογική με κλιμακωτό μπόνους. 

Η κεντροδεξιά παράταξη για να κερδίσει
την αυτοδυναμία με το συγκεκριμένο εκλο-
γικό σύστημα θα πρέπει να συγκεντρώσει
τουλάχιστον 37% με πεντακομματική Βουλή. 

Σύμφωνα με το σενάριο της Pulse, η ΝΔ
με 37,5% θα έχει 153 έδρες και ο ΣΥΡΙΖΑ
29,5% και 84 έδρες. Αυτό σημαίνει πως, με
εξακομματική Βουλή και λιγότερα κόμματα
εκτός, ο πήχης της αυτοδυναμίας θα είναι
σχετικά χαμηλότερος. 

Τι λένε οι εκλογικοί αναλυτές 
με βάση τις δημοσκοπήσεις, 
την κατανομή 
των αναποφάσιστων 
και το 37,5% της ΝΔ 
στις δεύτερες κάλπες

Γράφει  
ο Σωτήρης 
Σταθόπουλος

Όλα τα σενάρια
για αυτοδυναμία 
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Τέταρτη στον κόσμο η ελληνική αποστολή 
στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2022

Μ
ε σημαντικές διακρίσεις για την
ελληνική αποστολή ολοκληρώ-
θηκε ο τελικός της Παγκόσμιας
Ολυμπιάδας Ρομποτικής, World

Robot Olympiad 2022, ένας από τους πιο ση-
μαντικούς διαγωνισμούς ρομποτικής παγκο-
σμίως. Η ελληνική αποστολή, βάσει της
συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσε,
αναδείχθηκε πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη
παγκοσμίως, κερδίζοντας 1 αργυρό μετάλλιο
και κατακτώντας 2 πέμπτες θέσεις, 1 έκτη
θέση με ειδικό βραβείο, 1 όγδοη θέση και 1
ένατη θέση, ανάμεσα σε 365 ομάδες από 73
χώρες από όλο τον κόσμο.

Η COSMOTE στηρίζει σταθερά την ανάπτυξη
των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων της
χώρας μας ως στρατηγικός συνεργάτης του
WRO Hellas, του Οργανισμού Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής & Επιστήμης, που είναι ο κύριος
φορέας διεξαγωγής διαγωνισμών εκπαιδευτι-
κής ρομποτικής στην Ελλάδα. Η Ελλάδα συμ-
μετέχει στον διαγωνισμό από το 2009, έχοντας
μέχρι σήμερα κατακτήσει 7 μετάλλια και 18
θέσεις στην πρώτη δεκάδα.

Ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marke-
ting Officer Οικιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ,
δήλωσε σχετικά: «Το μετάλλιο και οι διακρί-
σεις της ελληνικής αποστολής στην Παγκόσμια
Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι το
αποτέλεσμα του πάθους και της επιμονής των
μαθητών για μάθηση και διερεύνηση καινού-
ριων πεδίων. Αυτή η όρεξη και το πείσμα τους
μας δίνουν την ελπίδα ότι οι ψηφιακές ικανό-
τητες των νέων της χώρας μας, σε συνδυασμό
με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, θέτουν τα
θεμέλια για τη δημιουργία ενός κόσμου καλύ-
τερου για όλους».

Ο Πρόεδρος του WRO Hellas, κ. Γιάννης Σο-
μαλακίδης, δήλωσε μετά την Ολυμπιάδα Ρομ-
ποτικής: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπαμε
σε όλες τις κατηγορίες την ελληνική σημαία
στον πίνακα των ανακοινώσεων και των βρα-
βεύσεων. Ξεχωριστή στιγμή βέβαια υπήρξε η
δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο, που
έλαβε η ομάδα Robocores, για ένα έργο, το
οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο στα παιδιά
με προβλήματα όρασης να μπορούν ισότιμα να
παρακολουθήσουν το μάθημα στην τάξη μαζί
με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Συγχα-
ρητήρια λοιπόν σε όλους, που εργάστηκαν
σκληρά για αυτές τις κατακτήσεις. Ο WRO Hel-
las θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σημασία
της εκπαιδευτικής ρομποτικής και να εκπαι-
δεύει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
της χώρας μας».

Οι ομάδες και τα έργα που 
διακρίθηκαν στην Παγκόσμια 
Ολυμπιάδα Ρομποτικής WRO 2022

Οι πέντε από τις οκτώ ελληνικές ομάδες,
Robocores, Minders, Evripos, bitLab, Don’t
Litter, Roboks, YellowSquad, JoFre, που συμ-
μετείχαν στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομπο-
τικής WRO 2022 είτε έλαβαν μετάλλιο είτε
κατέκτησαν μια θέση στην πρώτη δεκάδα.

Αργυρό μετάλλιο και 2η θέση για το ρομπο-
τικό έργο «Pop2SeeSmartClass» της ομάδας
Robocores, στην κατηγορία Future Innovators
Λυκείου. Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύ-
στημα συσκευών, οι οποίες βοηθούν τους μα-
θητές με σοβαρά προβλήματα όρασης να
έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Την 5η θέση σε δύο κατηγορίες κατέκτησαν
οι ομάδες Evripos και Yellow Squad. Η Evri-
pos με αυτοκίνητο αυτόνομης οδήγησης στην
κατηγορία Future Engineers και η Yellow
Squad στην κατηγορία Robo Mission Λυκείου.

6η θέση για την ομάδα «Minders» με το
«Remind», ένα έργο για ατομική ανακύκλωση
που βασίζεται στη μηχανική μάθηση με σύ-
στημα «ανταμοιβής» στον δημότη, κερδίζον-
τας παράλληλα το βραβείο startup στην
κατηγορία Future Innovators Λυκείου.

Η ομάδα bitLab κατατάχθηκε 8η στην κατη-
γορία RoboSports μετά από 7 νίκες και μόλις
3 ήττες στο τένις με ρομπότ.

Η ομάδα JoFre κατετάγη στην 9η θέση στην
κατηγορία RoboMission Γυμνασίου.

Οι ομάδες Roboks (Γυμνάσιο) & Don’tLitter
(Δημοτικό) στην 47η & 34η θέση αντίστοιχα,
στην κατηγορία Robo Mission.

Η ομάδα bitLab κατατάχθηκε 8η στην κατη-
γορία Robo Sports μετά από 7 νίκες και μόλις
3 ήττες στο τένις με ρομπότ.

Οι νέοι που ασχολούνται με την εκπαιδευτική
ρομποτική και το STEM μαθαίνουν να αξιοποι-
ούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, να δου-
λεύουν ομαδικά, να επιλύουν προβλήματα αλλά
και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις για την αν-
τιμετώπιση διαφόρων σύγχρονων ζητημάτων. 

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις βιώσιμης
ανάπτυξης της COSMOTE για την εκπαιδευ-
τική ρομποτική και το STEM έχουν ωφελήσει
συνολικά περισσότερους από 200.000 μαθη-
τές και καθηγητές, συμβάλλοντας στην ισότιμη
συμμετοχή όλων στη νέα ψηφιακή κοινωνία,
μέσα από την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτή-
των. Γιατί ένας κόσμος στον οποίο η τεχνολο-
γία είναι προσβάσιμη σε όλους είναι ένας
κόσμος καλύτερος για όλους. 

• 1η στην Ευρώπη η Ελλάδα
• 1 αργυρό μετάλλιο και πέντε διακρίσεις για τις ελληνικές ομάδες
• H COSMOTE στηρίζει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων 

των νέων ως στρατηγικός συνεργάτης του WRO Hellas



Τ
ην αρχική αμηχανία που επι-
κράτησε στην Κουμουνδού-
ρου στη θέα του… γαντιού
που πέταξε προς τα εκεί από

την Καλλιθέα με τη φράση «το κλίμα
μυρίζει ήδη εκλογές» ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ήρθε να «σπάσει» ο Αλέξης
Τσίπρας απαντώντας πως «οι πρωθυ-
πουργοί δεν τις μυρίζουν τις εκλογές,
τις προκηρύσσουν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε
τον Κυριάκο Μητσοτάκη «παράγοντα
πολιτικής αστάθειας» αλλά και «πρω-
θυπουργό με ημερομηνία λήξης»,
στέλνοντας το σήμα για τα όσα θα ακο-
λουθήσουν μέχρι τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων.

Μπορεί, άλλωστε, να μην κατάφερε
να προκαλέσει την αντιπαράθεση που
επιζητούσε σε τετ α τετ στη Βουλή με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη με κάποια από
τις… πέντε ερωτήσεις που του κατέθε-
σε για το ζήτημα των παρακολουθήσε-
ων, θα έχει όμως την ευκαιρία να το κά-
νει όχι μία αλλά δύο φορές μέσα σε ένα

δεκαήμερο. Και αυτό καθώς στην Ολο-
μέλεια μπαίνει προς ψήφιση το νομο-
σχέδιο για την ΕΥΠ, στο πλαίσιο της συ-
ζήτησης του οποίου ο Αλέξης Τσίπρας
θα έχει την ευκαιρία να «ανοίξει» σε
όλο της το εύρος την αντιπαράθεση που
επιζητούσε για το θέμα των παρακο-
λουθήσεων. Και έπειτα, σε λιγότερο
από δέκα ημέρες θα ξεκινήσει η συζή-
τηση του προϋπολογισμού του 2023,
μια διαδικασία που έχει χαρακτηριστι-
κά ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυ-
βέρνηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, αποδυνά-
μωσε το «αφήγημά» του περί «ακρίβει-
ας Μητσοτάκη» μιλώντας για επίδραση
big bang που έχουν στην παγκόσμια
κοινότητα και τη διεθνή οικονομία «η
πανδημία και η ρωσική εισβολή», σπεύ-

δοντας βεβαίως να συμπληρώσει πως οι
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αντιμε-
τωπίζουν την κρίση με «επενδύσεις στα
δημόσια συστήματα υγείας, με κρατικο-
ποιήσεις στην ενέργεια, παρεμβάσεις
στον κατώτατο μισθό και ενεργοποίηση
μηχανισμών ελέγχου και συγκράτησης
των τιμών».

Αν και σήμερα (Πέμπτη) ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν προγραμματισμένο να
βρεθεί στο Κιλκίς, στο πλαίσιο των πε-
ριοδειών που κάνει στα «γαλάζια κά-
στρα» της Βόρειας Ελλάδας, ανέβαλε
τελικά τη συγκεκριμένη επίσκεψη για
την Παρασκευή, καθώς στην Κουμουν-
δούρου δίνουν βάρος στο νομοσχέδιο
για το ΕΣΥ, το οποίο συζητείται στη Βου-
λή. Οι σχετικές περιοδείες θα συνεχι-
στούν από βδομάδα σε Φλώρινα και Κα-
στοριά. 

Τέλος, συνεδρίασε την Τετάρτη η Πο-
λιτική Γραμματεία που είχε ακυρωθεί
λόγω απουσιών τη Δευτέρα, με τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συζητούν κυρίως
για τα ψηφοδέλτια και την εκλογική

τους τακτική, συζήτηση όμως που ανα-
μένεται να καταλήξει σε αποφάσεις την
επόμενη εβδομάδα, στην αντίστοιχη συ-
νεδρίαση. 

Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων θα
ανακοινωθούν, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, λίγο πριν από τις γιορτές, ενώ εν-
διαφέρον υπάρχει και για την επιλογή
που θα γίνει για την αντικατάσταση του
εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, κα-
θώς ο Νάσος Ηλιόπουλος έχει εκφρά-
σει επιθυμία να είναι υποψήφιος στην
Α’ Αθήνας.
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Αντιπαράθεση με Μητσοτάκη
στη Βουλή το ερχόμενο
δεκαήμερο για το νομοσχέδιο
της ΕΥΠ και τον προϋπολογισμό
- Γιατί ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ ανέβαλε 
την περιοδεία στο Κιλκίς

Η κατάσταση στο επιτελικό γραφείο της Κουμουν-
δούρου είναι απελπιστική, αφού το ένα μετά το
άλλο τα γκάλοπ που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας σε καμία απολύτως περί-
πτωση δεν δείχνουν ανατροπή του πο-
λιτικού σκηνικού, αλλά ούτε καν κλεί-
σιμο της ψαλίδας μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Οι δυο τελευταίες δημοσκοπήσεις
της MARC και της Metron Analysis δεί-
χνουν τη διαφορά από 8 έως 10 μονάδες και
στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα αναζητούν γραμμές άμυνας
έναντι των δημοσκοπήσεων… Ήδη από την Κου-

μουνδούρου έχουν δώσει κεντρική οδηγία στα στε-
λέχη που βγαίνουν σε τηλεοπτικές εκπομπές να

ισχυρίζονται ότι το κόμμα έχει «μυστικά γκά-
λοπ» με τη διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ στα όρια
του στατιστικού λάθους, στο 3% με 4% δη-
λαδή. Προφανώς κινούνται στη λογική αυ-
τού που είχε πει παλαιότερα ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις
δημοσκοπήσεις. «Εμείς παρακολουθούμε τα

γκάλοπ των καφενείων και της λαϊκής αγοράς»,
είχε πει και στη ΔΕΘ πρόσφατα. Παράλληλα σχολιά-
ζουν ότι ένας παράγοντας των δημοσκοπήσεων που

δεν περνά απαρατήρητος από την ηγεσία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι η διαρκώς διογ-
κούμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση,
κάτι που αποτυπώνεται σχεδόν σε όλα τα ποιοτικά
ευρήματα των μετρήσεων. Η ανάλυση που κάνει η
Κουμουνδούρου είναι πως οι αναποφάσιστοι ψη-
φοφόροι δεν θα γείρουν προς τη Νέα Δημοκρατία,
καθώς εκτιμάται πως αυτή η δυσφορία θα ενταθεί.
Παράλληλα στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να μάχονται
προς την υπεράσπιση της απλής αναλογικής και να
δηλώνουν ακόμα και τώρα ότι δεν είναι ένα σύστημα
που εγκλωβίζει τη χώρα σε πολιτική αστάθεια. 

Η απελπισία με τις δημοσκοπήσεις και τα δήθεν κρυφά γκάλοπ

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Ετοιμάζεται
για το διπλό
τετ α τετ
ο Τσίπρας



Βγήκε από τη ΜΕΘ του
νοσοκομείου «Σωτη-
ρία» ο πρώην πρόεδρος
του Συνασπισμού Νίκος
Κωνσταντόπουλος και
τώρα αναρρώνει στο
σπίτι του μαζί με την οι-
κογένειά του. Ευχάρι-
στα νέα… 

Μου είπαν για μια καλή περίπτωση
στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι την κλασική Συρι-
ζαία που φωνασκεί ακατάπαυστα τύ-
που Δούρου, πολύ πιο ήρεμη και με
αποδοχή από τον κόσμο. Μιλάω για
την Ευγενία Αρσένη. Ναι, καλά διαβά-
σατε, είναι η ανιψιά του Γεράσιμου
Αρσένη και της Λούκας Κατσέλη, την
οποία η Λούκα προσέχει πολύ. Η Ευ-

γενία έχει καταγωγή από Κεφαλονιά,
αλλά η θέση εκεί είναι καπαρωμένη
από τον Νικόλα Φαραντούρη. Έχει
απήχηση στον καλλιτεχνικό κόσμο
που εν μέρει τον έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ και
μάλλον θα τη δούμε στις εκλογές να
διεκδικεί έδρα στην Α’ Αθήνας… Υπ’
όψιν, έχει τον μηχανισμό του Γεράσι-
μου στην Αθήνα… 
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Σε μεγάλη φόρμα 
ο Π. Μαρινάκης  

Μου λένε ότι ο γραμματέας της ΠΕ
της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μα-
ρινάκης βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα.
Όπως σας είχαμε ενημερώσει πρώ-
τοι (φύλλο 512) από την προηγούμε-
νη εβδομάδα κιόλας, μετά τη Θεσσα-
λονίκη θα υπάρξει Πολιτική Ακαδη-
μία και περιοδεία στα Χανιά την επό-
μενη Δευτέρα-Τετάρτη. Ωστόσο, πριν
από τα Χανιά, ο γραμματέας θα πα-
ρευρεθεί σε εκδηλώσεις στο Μέγαρο
Μουσικής για τις μεταρρυθμίσεις
στο Ασφαλιστικό μαζί με τους Χατζη-
δάκη, Τσακλόγλου, για τις πρωτο-
βουλίες για τα άτομα με αναπηρία με
τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ενώ
χθες στην Πειραιώς είχαμε και εκδή-
λωση με τον υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη για τις αλλαγές στον
δημόσιο τομέα. Παράλληλα, κάθε
εβδομάδα θα μοιράζονται στα στελέ-
χη (και όχι μόνο) τα podcasts με μίνι
συνεντεύξεις υπουργών για τα πε-
πραγμένα τους στα υπουργεία. Σαν
να λέμε, το κόμμα θα ανακρίνει την
κυβέρνηση… 

Δυσαρέσκεια 
στο ΤΧΣ 
Μαθαίνω ότι υπήρξε δυσαρέ-
σκεια στους κύκλους του Ταμεί-
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας επειδή δεν πήραν προ-
σκλητήριο για το roadshow του
πρωθυπουργού στο Λονδίνο.
Δεν ξέρω αν έχουν δίκιο, αλλά
από τη στιγμή που πήγαν εκεί ο
Χρ. Σταϊκούρας και ο Α. Πατέλης,
δηλαδή οι προϊστάμενοί του,
ποιο το νόημα; 

Η ανιψιά του Μάκη Αρσένη 

Λ
οιπόν, τα πράγματα για το οικο-
νομικό επιτελείο όσον αφορά την
ακρίβεια πηγαίνουν από το καλό
στο καλύτερο. Ήδη με το «καλάθι του

νοικοκυριού» στο 94,7% των προϊόντων οι τιμές
μειώνονται ή μένουν οι ίδιες, πάντως δεν αυξάνονται, και ήρθε και η Eurostat
και έβγαλε για τη χώρα μας μείωση πληθωρισμού στο 9%, πιο κάτω από τον
μέσο όρο της Ευρωζώνης… Αυτά είναι θετικά νέα που μπορούν να διαμορ-
φώσουν ένα κλίμα προεκλογικά ότι η «κυβέρνηση καταπολεμά αποτελεσμα-
τικά την ακρίβεια», έχοντας πλέον να το αποδεικνύουν και τα επίσημα νούμε-
ρα. Σε λίγες μέρες κλείνει και το θέμα των υποκλοπών, καταθέτοντας ένα νο-
μοσχέδιο που καλύπτει κάθε τρύπα που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση
και πλέον ατενίζει το 2023 με καλύτερους όρους. Και υπό αυτό το πρίσμα, δεν
μπορούμε να αδικήσουμε αυτούς που λένε ότι η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι
επιτεύξιμος στόχος… 

Η κυβέρνηση κλείνει τα μέτωπα 
με ακρίβεια και υποκλοπές

Στο αντιντόπινγκ 
ο Αυγενάκης 

Ρόλο στην Κεντρική Διοίκηση του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, τη λεγόμε-
νη WADA, επιχειρεί να παίξει ο υφυπουργός
Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, για αυτό
και θα θέσει υποψηφιότητα. Θα είναι και
βουλευτής και μέλος της διοίκησης. Όπως
με ενημέρωσαν, θα είναι ο πρώτος Έλληνας
σε μια τέτοια θέση από συστάσεως του ορ-
γανισμού. 

Στο Βερολίνο με Σολτς
και Στόλτενμπεργκ 
ο Χαρδαλιάς 
Τετ α τετ θα έχει ο αναπληρωτής υπουργός
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς στη Γερμανία,
όπου θα συμμετάσχει, εκπροσωπώντας
την κυβέρνηση, στην ετήσια Σύνοδο για
την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα, με
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τον
πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας
Γκαρ Στορ και τον γενικό γραμ-
ματέα του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ. Στη σύ-
νοδο συμμετέχουν
επίσης υπουργοί,
υφυπουργοί, επίτρο-
ποι της ΕΕ, ανώτατα
στελέχη από τον στρα-
τιωτικό τομέα χωρών της
ΕΕ, του ΝΑΤΟ και άλλων οργανι-
σμών, καθώς και σημαντικά πρόσωπα από
τον διεθνή επιχειρηματικό χώρο της
αμυντικής βιομηχανίας. 

Διπλή χαρά στην οδό Νίκης, στο γραφείο του υπουργού
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν είναι μόνο ότι ανα-

χαιτίζεται η ακρίβεια στα προϊόντα με το «καλάθι του
νοικοκυριού», αλλά και ότι στις τελευταίες δημο-
σκοπήσεις -ειδικά σε εκείνη της Metron Analysis-
ανεβαίνει στις πρώτες θέσεις στην καρτέλα με τους

καλύτερους και αποτελεσματικότερους υπουργούς
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ενώ παλαιότερα ήταν στις

χαμηλές θέσεις. 

Ανέβηκε στις δημοσκοπήσεις ο Άδωνις 



Δ
ημοσίευμα της «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» αναδεικνύει τα
σοβαρά κενά και την έλλειψη
αποδείξεων που χαρακτήριζαν τις

ανταποκρίσεις του «Spiegel» για τον φερό-
μενο θάνατο της «μικρής Μαρίας» στον Έβρο
τον Αύγουστο. Η «FAZ» στο νέο της δημοσί-
ευμα τονίζει ότι το «Spiegel» ήταν το πρώτο
μεγάλο μέσο ενημέρωσης που υιοθέτησε
τους ισχυρισμούς μη κυβερνητικών οργανώ-
σεων για τον φερόμενο θάνατο του 5χρονου
κοριτσιού, «μολονότι δεν ήταν ουσιαστικά
δυνατή μια επιτόπου αυτοψία για την ανε-
ξάρτητη επαλήθευση της υπόθεσης στην έν-
τονα στρατιωτικοποιημένη ελληνοτουρκική
συνοριακή περιοχή του Έβρου». Όπως υπο-
γραμμίζεται στο δημοσίευμα, «είναι αδιαμ-
φισβήτητο ότι το μικρό παιδί με το όνομα Μα-
ρία δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά».

Τα κείμενα του «Spiegel» για το Μετανα-
στευτικό έχουν αποσυρθεί από το site του
περιοδικού έως ότου ελεγχθούν, υπογρά-
φονται από τον ανταποκριτή του στην Ελλάδα
Γιώργο Χρηστίδη, ο οποίος είναι γνωστός για
τα επικριτικά του δημοσιεύματα σχετικά με
το Μεταναστευτικό, αλλά και από τον Maxi-
milian Popp, ο οποίος τον Αύγουστο έγραψε
αμφιλεγόμενο άρθρο γνώμης με τίτλο «Ο
δρόμος της Ελλάδας προς την απολυταρχία».

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις! Χειρότερο πράγμα δεν
θα μπορούσαν να κάνουν στον Τσίπρα… Στο συνέ-
δριο της «Ναυτεμπορικής» τον έβαλαν στο ίδιο
τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, την Άννα Δια-
μαντοπούλου, τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Γιώρ-
γο Πατούλη. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, ο κα-
θένας κοιτάει αλλού… Αφήστε που ήταν υποχρε-
ωμένος να παρακολουθεί συνεχώς τη χαμηλόφω-
νη συζήτηση που είχαν ο Νίκος και η Άννα. Εφιάλ-
της για τον Αλέξη... 

ΤΤον έβαλαν απέναντι
από Ανδρουλάκη,
Διαμαντοπούλου

Κρατήστε το όνομα
Αναστασόπουλος

Κρατήστε ένα όνομα από τους νέ-
ους τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ που
θα μας χρειαστεί στο μέλλον
και, όπως ακούω, θα έχει
λαμπρή πορεία. Αναπλη-
ρωτής τομεάρχης στον το-
μέα προστασίας δανειολη-
πτών έχει αναλάβει ένας κορυ-
φαίος δικηγόρος, ο Δημήτρης Αναστα-
σόπουλος, με τεράστια εμπειρία, ο οποίος έχει
σώσει πολύ κόσμο με τις μάχες που δίνει στα δι-
καστήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Εμπειρότατος, μάχιμος και πάντα to the point. 
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Αιχμές για τον Δήμο Αθηναίων σε σχέση με τις
ράμπες αναπήρων άφησε ο υπουργός Υποδομών,
απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτή της ΝΔ
Φωτεινής Πιπιλή, η οποία επίσης στηλίτευσε την
κατάσταση με τα πεζοδρόμια και τις ράμπες ανα-
πήρων στον μεγαλύτερο δήμο της πόλης. Ο Κώ-
στας Καραμανλής, αφού σημείωσε ότι τα πεζο-
δρόμια εκ του νόμου είναι αρμοδιότητα των δή-
μων, κάλεσε τον Δήμο Αθηναίων να σκύψει πάνω
από το πρόβλημα της απρόσκοπτης μετακίνησης
των ΑμεΑ, χαρακτηρίζοντας τριτοκοσμική την
κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον Δήμο
Αθηναίων. «Όχι μόνο δεν τους διευκολύνουμε,
αλλά τους δημιουργούμε και εμπόδια», είπε χα-
ρακτηριστικά. Απαράδεκτη και χαοτική χαρα-
κτήρισε την κατάσταση των πεζοδρομίων εντός
των ορίων του Δήμου Αθηναίων η Φωτεινή Πιπι-
λή, η οποία πρότεινε να δημιουργηθούν δίοδοι
όδευσης τυφλών σε όλες τις πλατείες. Πάντως, ο
υπουργός Υποδομών προανήγγειλε τσουχτερά
πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ για τους ασυνείδητους
οδηγούς που σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους σε
ράμπες ΑμεΑ ή διόδους τυφλών. 

Αιχμές Καραμανλή για 
τα πεζοδρόμια στην Αθήνα
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Η Ελλάδα στο επίκεντρο 
της παγκόσμιας αναγνώρισης
Η καρδιά της Ελλάδας «χτυπά» στο Ριάντ κα-
θιστώντας την παγκόσμιο επίκεντρο για τη
φιλοξενία, τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό
και την ιστορία της. Στο Global Leaders Dia-
logues σημαντικοί ηγέτες της παγκόσμιας
τουριστικής αγοράς επιβεβαιώνουν την ανα-
γκαιότητα της ισορροπίας μεταξύ τουριστι-
κής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλ-
λοντος, αναγνωρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καθοδηγήσει τη
χώρα μας σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.
«Με τη δυναμική της παρουσία σε όλα τα φό-
ρουμ συνδιαμορφώνει το μέλλον του τουρι-
σμού με όλους τους σημαντικούς leaders της
αγοράς», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας από
την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας,
όπου σχεδιάζεται η πλέον φουτουριστική πό-
λη του μέλλοντος με τον οριζόντιο ουρανοξύ-
στη, όπου εκεί περίπου 9 εκατομμύρια πλού-
σιοι θα προστατεύονται από την κλιματική
κρίση και τους μελλοντικούς ανίκητους ιούς.

Και η «FAZ»
αποδομεί το
«Spiegel» για 
τη «μικρή Μαρία»

Περιπέτεια στον αέρα
για τον Βασίλη Κικίλια
Περιπέτεια για τους επιβάτες της πτήσης
Μπαχρέιν - Αθήνα λόγω των δυσχερών και-
ρικών συνθηκών στην οποία επέβαινε και ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Το
αεροσκάφος που επέστρεφε από Σαουδική
Αραβία μέσω Μπαχρέιν ήταν προγραμματι-
σμένο να προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος»
στις 13.15. Η κακοκαιρία «Άριελ» όμως εί-
χε… άλλα σχέδια. Η έντονη βροχόπτωση και
οι άνεμοι ανάγκασαν τον πιλότο να κάνει
τρεις κύκλους πάνω από τον αττικό ουρανό,
χωρίς ωστόσο η απόπειρα προσγείωσης που
επιχείρησε να έχει αποτέλεσμα. Το αερο-
σκάφος συνέχισε την πτήση και προσγει-
ώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
στη Θεσσαλονίκη… 
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Ποιο κορυφαίο στέλε-
χος του ΣΥΡΙΖΑ σε τετ α

τετ συνομιλία του με υπουργό
της ΝΔ έλεγε: «Κάντε τώρα
εκλογές για να τις κερδίσετε.
Τώρα που είστε μπροστά»; Μου
το μετέφερε αυτήκοος μάρτυ-
ρας. Μη με ρωτήσετε ποιος
ήταν ο Συριζαίος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η
ΑΑΔΕ, η Αρχή για την Κατα-
πολέμηση του Μαύρου Χρή-
ματος και η Κρατική Ασφά-
λεια θα εξετάσουν εξονυχι-
στικά τα μέλη των διοικητι-
κών συμβουλίων των ΜΚΟ
και διαφόρων άλλων ιδρυ-
μάτων. Στην κατεύθυνση αυ-
τή θα ερευνήσουν όλους
τους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς τους και τα περιου-
σιακά στοιχεία που έχουν
αποκτήσει.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Το
...

 Π
ρό
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Δ
εν είναι στη λογική των με-
γάλων οικονομικών παι-
κτών, θεσμικών και μη, να
αναμειγνύονται στις εσωτε-

ρικές υποθέσεις κρατών που αποτε-
λούν δυνητικό προορισμό των κεφα-
λαίων τους. Ούτε κάτι τέτοιο συνέβη
στις άκρως εποικοδομητικές, όπως
μαθαίνω, επαφές που είχε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τη Δευτέρα στο Επενδυτι-
κό Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν
το Χρηματιστήριο Αθηνών και
η Morgan Stanley.

Αυτό βεβαίως δεν ση-
μαίνει πως δεν διατυπώ-
νονται εύλογες απορίες,
αν σκεφτεί κανείς την
ιδιάζουσα εκλογική συγκυ-
ρία που αρχίζει πλέον να κυ-
ριαρχεί στις ελληνικές υποθέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και δευτερευόντως ο επικε-
φαλής του Οικονομικού του Γραφείου
Άλεξ Πατέλης έγιναν σε αρκετές περι-
πτώσεις δέκτες του προβληματισμού
για το μετεκλογικό πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Μάλιστα, αρκετοί εκ των επικεφαλής
των funds και των λοιπών πελατών της Morgan Stanley αποδείχθηκαν αρκετά εξοι-
κειωμένοι με τους εγχώριους πολιτικούς συσχετισμούς, επιδιώκοντας να μάθουν
τις… βουλές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αναγνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς πως ένα από
τα πιθανά σενάρια την επαύριον της κατά τα φαινόμενα διπλής εκλογικής δοκιμασίας
του 2023 είναι μια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Πάντως, η... μονότονη απάντηση που εισέπρατταν ήταν πως το κυβερνών κόμμα έχει
ισχυρές ενδείξεις να προσβλέπει στην αυτοδυναμία. Ίδωμεν.

Μαζεύουν κι από ρώγες…
Τι μαθαίνω; Ο πρώην υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Νί-

κος Φίλης θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση που πραγματοποιεί η «Ένωση Αθέ-
ων» στις 3 Δεκεμβρίου! Καλά, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, ψηφαλάκια είναι
και αυτοί… Απλώς μάλλον είχε δίκιο ο Ιερώνυμος που είχε ζητήσει τότε από τον
Τσίπρα την απομάκρυνσή του, όταν ο Φίλης ήθελε να καταργήσει τα Θρησκευτι-
κά από τα σχολεία. 

Ο Μητσοτάκης
«καθησύχασε» 
τους Βρετανούς 

Μία από τις κύριες στοχεύσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του
στο Λονδίνο ήταν την ώρα που η Ελλάδα
κερδίζει σημαντικούς πόντους διεθνώς
ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός,
να μην αποτελέσουν οι επικείμενες εκλο-
γές αφορμή να γίνουν βήματα πίσω σε μια
διαδικασία που κατά κυριολεξία αιμοδοτεί
την ελληνική οικονομία και φιλοτεχνεί ένα
ιδιαίτερα γοητευτικό προφίλ για τη χώρα
διεθνώς.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αιφνιδιάστη-
κε όταν στο κλειστό γεύμα με σημαίνοντες
ξένους επενδυτές στην πρεσβευτική κα-
τοικία στο Λονδίνο έγινε από ορισμένους
εξ αυτών αποδέκτης της βαθιάς ανησυχίας
τους για την αστάθεια που χαρακτηρίζει τα
τελευταία χρόνια το προσκήνιο της βρετα-
νικής πολιτικής σκηνής. 

Όταν ερωτήθηκε από παριστάμενο τι
εκτιμά ο ίδιος πως θα γίνει από εδώ και
πέρα στη βρετανική ηγεσία, ο κ. Μητσοτά-
κης, αφού ευγενικά δήλωσε αναρμόδιος,
έσπευσε να… καθησυχάσει τους Βρετα-
νούς συνομιλητές του, παρατηρώντας πως
η περιδίνηση αλά ελληνικά το αλήστου
μνήμης 2015 διήρκεσε περί τους 7 μήνες,
όταν στη Βρετανία η αναταραχή περιορί-
στηκε σε λίγες εβδομάδες. 

Toν τρολάρει 
και ο Φαναράς…  
Μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να
καταντήσει γραφικός με τις εμμο-
νές; Πολύ εύκολα, σας απαντώ…
Μετά τις 10 μονάδες διαφορά στην
εκτίμηση ψήφου της Metron, ήρθε
και άλλη «κεραμίδα», το 8% της
Marc. Πάλι στα κάγκελα οι Συριζαί-
οι ότι δήθεν είναι στημένες και
αναξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις
κ.λπ. Και του γράφει λοιπόν του
προέδρου Αλέξη Τσίπρα στο Face-
book ο Στράτος Φαναράς (χωρίς να
τον κατονομάζει ευθέως βέβαια):
«Και αφού έχεις ολόκληρη Vox
Pop αλλά και Bridging Europe, τι
ανάγκη έχεις να εμπιστευτείς εμάς
για έρευνες; Προχώρα (ρε φίλε)
ακάθεκτος!». Τον έχουν πάρει
στο... ψιλό τον πρόεδρο. Κρίμα.

Τους έδωσε στεγνά ο Τόμπρας
Ένα πλούσιο «παρασκήνιο», στο περιθώριο του διαγωνισμού για τις
τηλεοπτικές άδειες του 2016, έρχεται στο φως ενώπιον του Ειδικού
Δικαστηρίου, όπου δικάζονται ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς και
ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας. Ο οικονομολόγος Κυριά-
κος Τόμπρας, ο οποίος εμφανίζεται ως μεσολαβητής ανάμεσα στον
επιχειρηματία και τη λιβανέζικη εταιρεία CCC για να επιτευχθεί η
πολυπόθητη συμφωνία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγγυητική
επιστολή των 3 εκατ. ευρώ που θα του επέτρεπε να «στήσει» το με-
γάλο ΣΥΡΙΖΑ  Channel, τόνισε ότι υπήρξε μια «αφανής εταιρεία με
Παππά - Χούρι και εκπρόσωπο τον Καλογρίτσα». Ο μάρτυρας, αφού
διευκρίνισε πως θα μιλήσει μόνο για πραγματικά περιστατικά, υπο-

στήριξε: «Ο Καλογρίτσας από την πρώτη μέρα έλεγε ότι “φτιάχνω
αυτό το κανάλι για λογαριασμό των παιδιών, δηλαδή της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ”. Ποτέ δεν είχε όραμα στα εβδομήντα του χρόνια να γίνει
καναλάρχης... Το έφτιαχνε για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ ως στρατιώ-
της του Μαξίμου… Ήταν πειθαρχημένος στο κόμμα. Πήγε με το σκε-
πτικό να βοηθήσει την Αριστερά που κυβερνούσε».
Νωρίτερα ο Χρήστος Καλογρίτσας σε δήλωσή του προς το δικαστή-
ριο εξήγησε ότι είχε επιλέξει συνειδητά να σιωπήσει, χαρακτηρί-
ζοντας τη στάση του αυτή πολιτική. Από την πλευρά του, μέσω των
συνηγόρων του ο Νίκος Παππάς αρνήθηκε την κατηγορία, υποστη-
ρίζοντας πως θα αποδειχτεί η αλήθεια.

Οι επενδυτές ρωτούσαν
για το… ΠΑΣΟΚ 
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O
πάλαι ποτέ ηγέτης του Εργατι-
κού Κόμματος του Κουρδιστάν
Αμπντουλάχ Οτσαλάν καθοδη-
γούσε τον ένοπλο αγώνα κατά

του τουρκικού κράτους από έδαφος ελεγ-
χόμενο από τη Συρία. Η Άγκυρα από τότε
πολλές φορές είχε διαμαρτυρηθεί στις
συριακές Αρχές για τη βοήθεια που πρό-
σφεραν στον Οτσαλάν, χωρίς όμως αντα-
πόκριση. Έτσι, η Τουρκία ήταν αποφασι-
σμένη να εξουδετερώσει το PKK στη Συ-
ρία. Ο Οτσαλάν αποφάσισε να διαφύγει
από τη Δαμασκό και έφτασε στην Αθήνα
το 1998, για να καταλήξει στην ελληνική
πρεσβεία στο Ναϊρόμπι μέχρι την παρά-
δοσή του στους Τούρκους. Είκοσι τέσσε-
ρα χρόνια μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δέχτηκε την
προσφυγή του Οτσαλάν κατά της Ελλάδας

που αφορά την άφιξή του στην Ελλάδα το
1998, την αίτησή του για άσυλο στη χώρα
αυτή και την παράδοσή του στις τουρκικές
Αρχές στην Κένυα τον Φεβρουάριο του
1999. Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην προ-
σφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
μέσω των δικηγόρων του υποστήριξε ότι
οι πρακτικές εναντίον του κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής του στην Ελλάδα ήταν
αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην προσφυγή του ο Οτσαλάν υποστή-

ριξε ότι είναι αντίθετο με πολλά άρθρα της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης το γεγονός ότι πα-
ραδόθηκε στις τουρκικές Αρχές, ενώ βρι-
σκόταν στα χέρια των ελληνικών Αρχών
της Κένυας, ότι η αίτησή του για άσυλο
στην Ελλάδα δεν εξετάστηκε, ότι κρατήθη-
κε χωρίς νομική βάση κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στην Ελλάδα και ότι δεν
του δόθηκε η δυνατότητα να αναζητήσει τα
δικαιώματά του ενώπιον των ελληνικών
δικαστηρίων.

Στην Αθήνα δεν άκουσαν με χαρά την
εξέλιξη αυτή, ωστόσο δεν μπορεί να
υπάρξει επίσημος πολιτικός σχολιασμός

μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου. Το βέβαιο είναι ότι ανοίγει άλλη
μια πληγή των ελληνοτουρκικών σχέσεων
σε μια δύσκολη συγκυρία με κλιμακού-
μενη την κρίση. 

Τι υποστηρίζει ο πρώην ηγέτης
του Εργατικού Κόμματος 
του Κουρδιστάν στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Πώς διαβάζει 
η Αθήνα
την προσφυγή
του Οτσαλάν

Το χρονικό της σύλληψης του «Άπο» και το περίεργο timing 
Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, γνωστός από τους οπαδούς

του και ως «Άπο», είναι ο ιδρυτής ηγέτης του Εργατικού
Κόμματος του Κουρδιστάν, γνωστού ως ΡΚΚ, σκοπός
του οποίου είναι η εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου
κουρδικού κράτους στο Κουρδιστάν. 

Ο Οτσαλάν με την εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών (CIA)
και της ελληνικής πρεσβείας στην Κένυα είχε συλλη-
φθεί για προδοσία και παραδόθηκε στις τουρκικές Αρ-
χές. Από τον Φεβρουάριο του 1999 βρίσκεται φυλακι-

σμένος στο νη-
σί Ιμραλί. Ειδι-
κότερα, έπειτα
από αρκετά τα-
ξίδια για να ζη-
τήσει άσυλο σε

αρκετές χώρες, στις 2 Φεβρουαρίου 1999 ο Οτσαλάν
ήταν στην Κένυα και κρυβόταν στην κατοικία του Έλλη-
να πρέσβη Γεωργίου Κωστούλα μαζί με τους συντρό-
φους του. Λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη στο Ναϊ-
ρόμπι και με αυτό τον τρόπο μπήκε τέλος σε ένα πολιτι-
κοκατασκοπευτικό θρίλερ που άρχισε στην Ελλάδα και
τελείωσε στην Κένυα.

Η εμφάνιση του Οτσαλάν μαζί με τους συντρόφους

του από το PKK, τον Έλληνα πρεσβευτή Γιώργο Κω-
στούλα και τον ταγματάρχη της ΕΥΠ Σάββα Καλεντερίδη
ανέβασε την ήδη τεταμένη ένταση. Οι τουρκικές Αρχές
τον είχαν εντοπίσει και δεν μπορούσε να μείνει άλλο
στην Κένυα. Μόλις μπήκε στο αυτοκίνητό του οι Κενυά-
τες ήταν ανένδοτοι και δεν άφησαν τους δύο Έλληνες
να τον ακολουθήσουν. Τελικά, οι πρώτες πρωινές ώρες
της 16ης Φεβρουαρίου βρίσκουν τον Κούρδο ηγέτη να
μεταφέρεται με χειροπέδες στην Τουρκία με ένα ιδιωτι-
κό αεροσκάφος. Μετά τη σύλληψή του στην Αθήνα πα-
ραιτήθηκαν τρεις υπουργοί, ο Θ. Πάγκαλος και οι
υπουργοί Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Α. Παπαδό-
πουλος και Φ. Πετσάλνικος.

Oι αποζημιώσεις από Τουρκία
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Deutsche Welle», o

Οτσαλάν αναφέρει «κακή μεταχείριση» από την Ελληνι-
κή Αστυνομία στην άφιξή του στην Ελλάδα στις
9/10/1998 (κάτι που «παραβιάζει» το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ
επί της απαγόρευσης της απάνθρωπης και κακής μετα-
χείρισης). Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Οτσαλάν είχε
προσφύγει και στο παρελθόν κατά της Ελλάδας αλλά
και κατά της Τουρκίας για τις συνθήκες κράτησής του
στις φυλακές της γείτονος. Στις 4/12/2008 οι δικηγόροι
του Οτσαλάν προσέφυγαν στο Διοικητικό Δικαστήριο
Αθηνών πριν από τη διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑΔ, ενώ
το αίτημα του Οτσαλάν για ηθική αποζημίωση ύψους
20.100 ευρώ απορρίφθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017. Και
το 2015 είχε υποβάλει αγωγή εναντίον του ελληνικού
Δημοσίου, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του έχει επι-
δικάσει και αποζημίωση 145.000 ευρώ από την Τουρ-
κία. Πάντως, εδώ στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει αρκε-
τούς προβληματισμούς το timing της κίνησής του, την
ώρα που οι σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία βρί-
σκονται σε τεντωμένο σκοινί. Και υπάρχει προβληματι-
σμός για το πώς θα μπορούσε η Άγκυρα να εκμεταλλευ-
τεί επικοινωνιακά ένα τέτοιο γεγονός.

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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A
τυπα «αστυνομικά γραφεία» σε
όλο τον κόσμο έχει στήσει η κι-
νεζική κυβέρνηση, σύμφωνα με
έκθεση που δημοσιεύτηκε από

μια ισπανική ΜΚΟ. Ανάμεσα στις χώρες
όπου λειτουργούν αυτά τα... περίεργα γρα-
φεία είναι και η Ελλάδα, γεγονός που δημι-
ουργεί αυτομάτως αρκετά εύλογα ερωτή-
ματα για τον λόγο ύπαρξης αλλά και δρά-
σης του.

Σύμφωνα με την έκθεση της ισπανικής
ΜΚΟ Safeguard Defenders με τίτλο «110
OVERSEAS - Chinese Transnational Poli-
cing Gone Wild», τα γραφεία υποτίθεται ότι
λειτουργούν για να παρέχουν υποστήριξη
σε Κινέζους σε όλο τον κόσμο για «διοικη-
τικά ζητήματα», όμως στην πράξη αποσκο-
πούν στη δημιουργία ενός δικτύου στοχο-
ποίησης Κινέζων αντιφρονούντων στη Δύ-
ση. Σύμφωνα με όσα περιγράφουν τα στοι-
χεία της έκθεσης, τα γραφεία έχουν συστή-
σει έναν αδιαφανή μηχανισμό αστυνόμευ-
σης που πρακτικά λειτουργεί ως «αστυνο-
μία εξωτερικού». Αυτομάτως τίθενται σο-
βαρά ερωτήματα για το αν παραβιάζονται
τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και οι δι-
πλωματικοί κανόνες και αρκετές διατάξεις
του διεθνούς δικαίου.

Η Fuzhou στην οδό Αγησιλάου
Συγκεκριμένα, στην έκθεση περιλαμβά-

νεται μια λίστα με τις διευθύνσεις συνολικά
54 γραφείων σε 21 χώρες σε όλο τον κό-
σμο. Τα περισσότερα φέρεται να λειτουρ-
γούν στην Ευρώπη - εννέα στην Ισπανία,
τέσσερα στην Ιταλία και τρία στην Αγγλία.
Στη συγκεκριμένη λίστα συμπεριλαμβάνε-
ται και η Αθήνα με το «αστυνομικό γρα-
φείο» στην πρωτεύουσα της Ελλάδας να
ελέγχεται από την αστυνομία Fuzhou, ενώ
φέρεται να λειτουργεί στην οδό Αγησιλάου
στο κέντρο της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στο ισόγειο του κτιρίου λει-
τουργεί ένα κατάστημα παιδικών ρούχων,
ενώ αντίστοιχα στον πρώτο και τον δεύτερο
όροφο υπάρχουν διαμερίσματα βραχυχρό-
νιας μίσθωσης, ενώ ο τρίτος φαίνεται πως
χρησιμοποιείται ως αποθήκη εμπορευμά-
των. Αναφορικά με τον τελευταίο όροφο
στην οδό Αγησιλάου, εκεί λειτουργούν τα
γραφεία του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, που συνδέεται με συγκε-
κριμένη επαρχία της Κίνας.

Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε από τη
Safeguard Defenders περιγράφεται ανα-
λυτικά πώς η κινεζική κυβέρνηση οργάνω-
σε τα τελευταία δύο χρόνια μια διεθνή καμ-

πάνια που είχε στόχο τον εντοπισμό υπό-
πτων για υποθέσεις απάτης στο διαδίκτυο.
Αυτό που προκύπτει από την Κίνα είναι ότι
περίπου 230.000 ύποπτοι Κινέζοι δέχτη-
καν να επιστρέψουν στην πατρίδα, ωστόσο
η καμπάνια περιγράφεται ως «επιχείρηση
πειθούς» για τη φίμωση χιλιάδων προσώ-
πων που μιλούσαν ανοιχτά εναντίον του
καθεστώτος.

Τι έπαθαν όσοι γύρισαν πίσω
Η χαρτογράφηση των συγκεκριμένων

προσώπων πραγματοποιείται με την υπο-
στήριξη οργανώσεων ή επιχειρήσεων Κι-
νέζων, οι οποίες λειτουργούν σε κάθε χώ-
ρα ως βιτρίνες της ειδικής αστυνομίας
εξωτερικού. Ένας Κινέζος αντικαθεστωτι-
κός με το όνομα Wang Jingyu, που ζει και
εργάζεται στην Ολλανδία, περιέγραψε στο
RTL News και το ερευνητικό δίκτυο Follow
the Money ότι είχε λάβει ένα... περίεργο

τηλεφώνημα από ένα άτυπο «αστυνομικό
γραφείο». Ο άνδρας που ήταν στην άλλη
άκρη της γραμμής τον παρότρυνε να επι-
στρέψει στην Κίνα ούτως ώστε να τακτο-
ποιήσει τα προβλήματά του και «να σκε-
φτεί τους γονείς του». Είναι χαρακτηριστι-
κό πως ένας εκπρόσωπος του ολλανδικού
ΥΠΕΞ είπε στο BBC ότι χρειάζεται να ερευ-
νήσει καλύτερα το θέμα και πως η αστυνο-
μία αναζητά τρόπους ώστε να παρέχει προ-
στασία στον Wang.

Όπως επισήμαναν πολλά δημοσιεύματα
στο εξωτερικό, όσοι επέστρεψαν στην Κί-
να αντιμετώπισαν μια αυταρχική κατά-
σταση: κατασχέθηκαν τα διαβατήριά τους,
τα σπίτια τους κατεδαφίστηκαν με την αι-
τιολογία ότι αποκτήθηκαν με παράνομο
πλουτισμό, ενώ τα παιδιά τους αποκλεί-
στηκαν από τη δημόσια εκπαίδευση. Πα-
ράλληλα, οι οικογένειές τους αποκλεί-
στηκαν άμεσα από την ιατροφαρμακευτι-

κή περίθαλψη, υπέστησαν εκφοβισμό και
διακρίσεις, αποκλείστηκαν ακόμη και
από τη χρήση του σιδηροδρόμου και των
εσωτερικών πτήσεων ως «ανέντιμα άτο-
μα», βάσει ξένων ΜΜΕ.

Πάντως, τα ευρήματα της συγκεκριμένης
έκθεσης απορρίπτονται από το κινεζικό 
υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατά το
παρελθόν έχει κατηγορήσει τη Safeguard
Defenders για αδιαφανή χρηματοδότηση
από δυτικές κυβερνήσεις.

Κατασκοπευτικό 
θρίλερ με Κινέζους
πράκτορες στην...
καρδιά της Αθήνας

Σύμφωνα με έκθεση ισπανικής
ΜΚΟ, η κυβέρνηση Σι έχει
γραφεία που παρέχουν
παγκοσμίως υποστήριξη σε
Κινέζους απόδημους, αλλά
στην πραγματικότητα είναι
βιτρίνες και λειτουργούν 
ως αστυνομικά τμήματα 
που παρακολουθούν 
τους αντιφρονούντες 

Ο χάρτης με τις κινεζικές 
αστυνομίες ανά τον κόσμο

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



ΡOLITICAL AMYNA12
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Σ
κληρή απάντηση ετοιμάζονται να

δώσουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυ-

νάμεις στους Τούρκους, οι οποίοι

έχουν εντείνει την παρουσία τους

στο Αιγαίο με τη χρήση μη επανδρωμένων

αεροσκαφών μέρα και νύχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της

«Political», η ενεργοποίηση της

αντι-UAV ομπρέλας που θα

«κλειδώσει» όχι μόνο το Αιγαίο

αλλά και όλο το FIR Αθηνών είναι ζήτημα

εβδομάδων.

Η «ομπρέλα» κατά των μη επανδρωμένων

αεροσκαφών και drones είναι σχεδόν ολο-

κληρωμένη με μοναδικό σκοπό να αντιμε-

τωπίζει κάθε εναέρια απειλή απ’ όπου και

αν προέρχεται καθιστώντας αυτομάτως

απροσπέλαστο το Αιγαίο. Πρόκειται για ένα

ισραηλινό σύστημα «State of the Art» που

διαθέτει ένα πλέγμα αισθητήρων. Τι σημαί-

νει αυτό; Έχει δηλαδή πολλές μονάδες που

έχουν εγκατασταθεί κυρίως

στα νησιά μας και θα λειτουρ-

γούν συνδυαστικά ώστε να

μπορούν να εντοπίζουν κάθε

UAV που απογειώνεται από

τουρκική βάση με σκοπό να εισέλθει χωρίς

σχέδιο πτήσης στο FΙR Αθηνών. Το σύστημα

έχει τέτοια διάταξη που δίνει τη δυνατότητα

στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να καλύ-

πτουν επιχειρησιακά το σύνολο της ανατο-

λικής επικράτειας, καθώς θα «σκεπάζει»

όλη την περιοχή από τον Έβρο έως και το

Καστελόριζο.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην «Pο-

litical» ότι «δεν ξαναείχαμε ποτέ κάτι τέτοιο

στην Ελλάδα. Πλέον δεν πετάει, δεν κινείται,

δεν πλέει κάτι που να μην μπορούμε να εντο-

πίσουμε. Το σύστημα διαθέτει εντυπωσιακές

δυνατότητες». Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα

που απέκτησαν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνά-

μεις θα μπορεί να δημιουργεί παρεμβολές

στη συχνότητα, είτε «τυφλώνοντας» τον χει-

ριστή είτε προκαλώντας του ακόμη και στιγ-

μιαία απώλεια ελέγχου. Αναλυτικότερα, το

σύστημα αυτό μπορεί να «τυφλώνει» τα εχ-

θρικά UAV παρεμβαίνοντας στα συστήματα

επικοινωνίας τους και στο GPS τους και να

τα αποπροσανατολίζει μπλοκάροντας το

σχέδιο πτήσης που είναι αποθηκευμένο στη

μνήμη τους προτού απογειωθούν. Από τις

παρεμβολές το UAV αδρανοποιείται και είτε

προσγειώνεται είτε επιστρέφει στο σημείο

απ’ όπου ξεκίνησε. Το σύστημα αυτό είναι

παρόμοιο με το ισραηλινό Drone Dome,

προσαρμοσμένο όμως στις ανάγκες της Ελ-

λάδας ως νησιωτικής χώρας.

Από την αρχή του έτους το υπουργείο

Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ προχώρησαν σε κινή-

σεις έτσι ώστε η χώρα να θωρακιστεί απέ-

ναντι και στην απειλή των μη επανδρωμένων

αεροσκαφών. Οι αρμόδιοι επιτελείς του ΓΕ-

ΕΘΑ, που παρακολουθούσαν τη δραστηριό-

τητα των τουρκικών UAV στο Αιγαίο, έχουν

μελετήσει τα σημεία όπου τοποθετήθηκε το

σύστημα έτσι ώστε με την ενεργοποίησή του

οι «εναέριοι κατάσκοποι» των Τούρκων να

βρίσκουν μια «αόρατη ασπίδα» προστασίας.

Υψηλόβαθμες στρατιωτικές πηγές μάς έλε-

γαν χαρακτηριστικά ότι «με την ενεργοποίηση

του αντι-drone συστήματος επιδιώκεται να

υπάρξει οριστική λύση στην τουρκική παρα-

βατικότητα με χρήση μη επανδρωμένων αε-

ροσκαφών, καθώς είναι γεγονός ότι τα τουρκι-

κά UAV αποτελούν πλέον το βασικό μέσο που

χρησιμοποιεί καθημερινά η Άγκυρα για να αμ-

φισβητήσει εμπράκτως την κυριαρχία και τα

κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο».

Ενεργοποιείται το σύστημα που
μπορεί να «βραχυκυκλώσει» 
τα UAV παρεμβαίνοντας
στα συστήματα επικοινωνίας 
και μπλοκάροντας 
το σχέδιο πτήσης 

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Μπορεί προσφάτως ο γαμπρός
του Τούρκου προέδρου Σελτζούκ
Μπαϊρακτάρ να παρουσίασε το
νέο μη επανδρωμένο μαχητικό
αεροσκάφος με το όνομα «Kizi-
lelma», που βρίσκεται σε στάδιο
δοκιμών, ωστόσο με την ενεργο-
ποίηση της αντι-UAV ομπρέλας
ούτε αυτό θα αποτελεί απειλή για
τη χώρα μας.  Πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο μαχητικό αερο-
σκάφος με αεριωθούμενο, μονοκινητήριο, χαμηλής παρατήρησης,
υπερηχητικό και με δυνατότητα μεταφοράς. Όπως αναφέρουν τα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το «Kizilelma» ή, αλλιώς στα ελληνι-
κά, «Κόκκινο Μήλο» ολοκλήρωσε το τεστ τροχοδρόμησης στο αε-
ροδρόμιο του Τσόρλου στην Ανατολική Θράκη, που σημαίνει ότι
ακόμη δεν πετάει, αλλά μπορεί να κινείται αυτόματα στο έδαφος.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Baykar Defense του «Kizilelma»
υποστηρίζει ότι το υπερηχητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος θα
μπορεί μελλοντικά να επιχειρεί με βάση το ελικοπτεροφόρο Ana-
dolu του τουρκικού ναυτικού. Το «Kizilelma» θα είναι επίσης σε

θέση να πετά με ωφέλιμο φορτίο
έως 1.500 κιλά (3.300 λίβρες), εξο-
πλισμένο με πυρομαχικά τουρκι-
κής κατασκευής αλλά και ραντάρ
ηλεκτρονικής σάρωσης τύπου AE-
SA, που η τουρκική εταιρεία Asel-
san ισχυρίζεται ότι δημιούργησε
τόσο για μη επανδρωμένα όσο και
για μαχητικά αεροσκάφη.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τουρκικής αμυντικής βιο-
μηχανίας Ισμαήλ Ντεμίρ, το ραντάρ θα τοποθετηθεί στα τουρκικά
μαχητικά F-16 Block 30 και στο μελλοντικό τουρκικό εθνικό μαχη-
τικό αεροσκάφος TF-X όταν αυτό κατασκευαστεί. Στρατιωτικοί
αναλυτές ωστόσο είναι επιφυλακτικοί, καθώς το σύστημα προσ-
γείωσης του «Kizilelma», που πραγματοποίησε πρόσφατα τις δοκι-
μαστικές πτήσεις, φαίνεται αρκετά ελαφρύ, όπως λένε, για να αντέ-
ξει την πίεση από τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις στο κατά-
στρωμα του Anadolu και συμπληρώνουν ότι αυτή η έκδοση του
«Kizilelma» που δοκιμάστηκε θα μπορούσε να είναι η έκδοση για
χερσαίες επιχειρήσεις.

Οι Τούρκοι δοκιμάζουν μη επανδρωμένο μαχητικό

«Ασπίδα» στο Αιγαίο...
τυφλώνει τα τουρκικά drones
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της
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ - Ζάππειο
Μέγαρο
Οικονομολόγος,
ΜΒΑ
Πολιτευτής ΝΔ,
Βόρειο Τομέα Β1
Αθηνών

25 Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλει-
ψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η αύξηση της βίας
κατά των γυναικών αποτελεί μάστιγα που εξαπλώ-
νεται σε ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο. Ο όρος  γυ-
ναικοκτονία κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο. Σήμα
κινδύνου για τη βία κατά των γυναικών εκπέμπεται
όταν γίνεται αντιληπτό πόσο πολλές είναι οι γυναί-
κες παγκοσμίως που δέχονται σωματική ή σεξουα-
λική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της ζωής τους -
μια διάχυτη εγκληματική συμπεριφορά που αυξή-
θηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά τη συγ-
κεκριμένη περίοδο, το ελληνικό κίνημα metoo πή-
ρε μια νέα διάσταση, με γυναίκες τολμηρές που
έσπασαν τη σιωπή.

«Πυρ, γυνή και θάλασσα», φράση που ανήκει στον
αρχαίο ποιητή Μένανδρο, που εκφράζει τη θέση πως
η φωτιά, η γυναίκα και η θάλασσα είναι τα φοβερό-
τερα κακά του κόσμου. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα
τελικά η γυναίκα είναι ένα από τα μεγαλύτερα καλά
που σπάει τη σιωπή και διεκδικεί. Καταγγέλλει πα-
ρενοχλήσεις, κακοποιήσεις, μα και βιασμούς με την

ίδια ορμή της θάλασσας, σαν τις άσβεστες φλόγες
της φωτιάς!

Η κυβέρνηση πήρε ουσιαστικά μέτρα για την αντι-
μετώπιση της σύγχρονης μάστιγας. Αυτό αποδει-
κνύεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες εμπιστεύον-
ται όλο και περισσότερο την Πολιτεία, σπάνε τη σιω-
πή τους και καταγγέλλουν συμπεριφορές που
ασκούνται εις βάρος τους. 

Με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδι-
κα Ποινικής Δικονομίας που προώθησε η κυβέρνη-
ση ανάμεσα στα άλλα, αυστηροποιήθηκαν και οι ποι-
νές που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας. Τα θύματα γνωρίζουν ότι οι δράστες θα
τιμωρηθούν και αξίζει να μιλήσουν χωρίς ταμπού
του παρελθόντος, χωρίς να απειλούνται από κοινω-
νικό αποκλεισμό και στιγματισμό. Τον Νοέμβριο του
2019 ιδρύθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες αντιμετώπισης
ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛΑΣ. Σε αυτό προστέ-
θηκαν η δωρεάν εφαρμογή του panic button -κουμ-
πί πανικού- και η 24ωρη γραμμή 15900. Το να μιλή-
σουν τα θύματα ακούγεται απλό, σκεφτόμαστε όμως

το πρόβλημα σε όλη του τη διάσταση. Πού θα πάει
για να προφυλαχθεί μια γυναίκα που σπάει τη σιωπή
και αν έχει παιδιά, αυτά τι θα γίνουν; Και η δουλειά
της; Πώς θα βιοπορίζεται; Η κυβέρνηση καθιέρωσε
μια σειρά μέτρων που προσπαθούν να δώσουν λύση
σε αυτά τα πρακτικά θέματα και να φροντίσουν τις
συγκεκριμένες γυναίκες. Υπάρχουν 19 ξενώνες φι-
λοξενίας, όπου τα θύματα μπορούν να διαμείνουν
μαζί με τα παιδιά τους. Οι υφιστάμενες υποδομές
περιλαμβάνουν 44 Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη τη
χώρα, όπου τα θύματα έμφυλης βίας μπορούν να λά-
βουν κοινωνική, ψυχολογική και εργασιακή υπο-
στήριξη. Σε συνεργασία με τα Συμβουλευτικά Κέν-
τρα, οι ξενώνες διευκολύνουν την πρόσβαση στις
υποστηρικτές υπηρεσίες, ενώ διευκολύνουν την
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την εγγραφή
παιδιών σε σχολεία.

Πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους η οντότητα
της γυναίκας. Η γυναίκα δεν είναι κτήμα κανενός και
δεν επιτρέπει κακοποιητικές συμπεριφορές. Η εξά-
λειψη της βίας κατά των γυναικών είναι στο χέρι μας.

Σ
υχνά πυκνά, ακούμε τους συντρόφους της
Αριστεράς να μιλούν για την άδικη «συσσώ-
ρευση πλούτου» από ένα μικρό ποσοστό του

Δυτικού Κόσμου, εις βάρος της συντριπτικής πλει-
οψηφίας των εργαζομένων.

Δεν θα προβάλω αντίρρηση, δυστυχώς ο Καπιτα-
λισμός δεν έχει ακόμα καταφέρει να βρει έναν μη-
χανισμό πιο δίκαιης κατανομής του πλούτου στους
απλούς ανθρώπους, αλλά μέχρι να φτάσουμε σε
εκείνο το ποθητό σημείο, ας σκεφτούμε τα παρα-
κάτω:

Υπάρχουν ΤΕΡΑΣΤΙΑ ποσά χρημάτων που περι-
διαβαίνουν την Υφήλιο και επενδύονται σε αγορές
που αναπτύσσονται και εγγυώνται την παραγωγή
κερδών. Τα επενδυτικά funds, άλλωστε, αυτή τη φύ-
ση έχουν, μια μεγάλη ομάδα ευκατάστατων επενδυ-
τών βάζει τα λεφτά της, ώστε να υπάρχει η ευκαιρία
να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη από προσοδοφό-
ρες επενδύσεις.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η πτωχή πλην τίμια πα-
τρίδα μας έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους δέκα
καλύτερους προορισμούς για τέτοιες επενδύσεις,
τόσο στον Τουρισμό όσο και στην Ενέργεια, τα Lo-
gistics & Supply Chain, τις Μεταφορές και (ω, έκ-
πληξη!) την υψηλή τεχνολογία.

Όμως, για να αποφασίσει ένα επενδυτικό fund να
«ξεκουράσει» τα χρήματά του σε μια χώρα, χρειάζε-
ται κάποιες προϋποθέσεις, όπως:

1. Πολιτική σταθερότητα και εργασιακή ειρήνη.
2. Ομαλή συνέχεια της φιλοεπενδυτικής πολιτικής

από όλα τα κόμματα.
3. Σύγχρονες υποδομές στις μεταφορές και την

επικοινωνία.

4. Γρήγορη απονομή της Δικαιοσύνης σε αστικές
διαφορές.

5. Σταθερή φορολογική νομοθεσία.
6. Επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό με σύγχρο-

νες επαγγελματικές δεξιότητες.
Υπάρχουν, βέβαια, και δεκάδες άλλες παράμετροι,

ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, αλλά οι πο-
λιτικοί μας και ιδίως αυτοί της «προοδευτικής παρά-
ταξης» πρέπει να αντιληφθούν επιτέλους ότι έχουν
στα χέρια τους το προϊόν «Ελλάδα», το οποίο πρέπει
να μοσχοπουλήσουμε, ώστε ο λαός της να ζει σε
συνθήκες ευημερίας, ασφάλειας και κοινωνικής
φροντίδας, από φόρους δίκαια συγκεντρωμένους
από τα κέρδη της αναπτυσσόμενης αγοράς και όχι
ληστρικά αρπαγμένους από «ταξικούς εχθρούς».

Το αφήγημα της Αριστεράς ότι οι επενδύσεις γί-
νονται ΜΟΝΟ σε χώρες με μεροκάματα της πείνας
και καταπιεσμένους εργαζόμενους, μπορεί να έχει
βάση στην κομμουνιστική Κίνα, αλλά φαντάζει
αστείο για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, όπου
και τεράστιες επενδύσεις γίνονται αλλά και οι λαοί
τους έχουν εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο διαβίω-
σης. Μόνο στην Τουρκία του Ερντογάν η κυβέρνηση
ρίχνει το εθνικό της νόμισμα στα σκουπίδια και τον
λαό της στη φτώχεια για να προσελκύσει επενδύ-
σεις.

Όταν λοιπόν ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευ-
σης ανερυθρίαστα μιλάει για «επαναδιαπραγματεύ-
σεις» και «ακυρώσεις των συμβάσεων», προκαλεί
περισσότερη ζημιά στην οικονομία μας από όση θα
κατάφερνε ποτέ να προκαλέσει ο Ερντογάν, τον
οποίο γενικώς τον έχουμε γραμμένο πλέον εκεί που
δεν πιάνει μελάνι. Τι θέλει, δηλαδή, να εκπέμψει ο κ.

Τσίπρας, πέρα από το καταστροφικό μήνυμα ότι «θα
είμαστε αφερέγγυοι, αναξιόπιστοι και θα κλάψετε τα
λεφτά που βάλατε στην οικονομία μας»;

Όταν στο όνομα μιας θολής και παραζαλισμένης
οικολογικής «ευαισθησίας» το ΣτΕ φορτώνεται με
δεκάδες προσφυγές ασχέτων (και σαφώς υποκινού-
μενων) «πολιτών» εναντίον οποιασδήποτε επένδυ-
σης στη χώρα μας, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή
οι επενδυτές θα αποφασίσουν να μας προσπερά-
σουν και να πάνε σε άλλες, πιο φιλικές για τις επεν-
δύσεις τους, χώρες.

Όταν (από φίλο και πελάτη μου, Ελληνοαμερικανό
manager ενός τέτοιου fund) ακούω ότι «στην Ελλά-
δα δεν επενδύουμε ούτε ένα σεντ πια, γιατί επενδύ-
σαμε 26 εκατομμύρια στην ΕΒΖ και από το 1994 δεν
έχει βγει απόφαση από τα δικαστήρια που προσφύ-
γαμε όταν μας τα έφαγαν», καταλαβαίνω ότι χώρα
στην οποία επικρατεί η αρνησιδικία, το μέλλον της
όποιας οικονομικής ανάπτυξης είναι σκοτεινό.

Όταν ο συνδικαλισμός στη χώρα μας, από θεσμός
προστασίας των εργαζομένων, έχει καταντήσει μη-
χανισμός καταστροφής της παραγωγικής βάσης της
χώρας, για κομματικούς ή ιδιοτελείς λόγους, για τι
επενδύσεις μπορούμε να μιλάμε;

Και αυτό το ταξικό μίσος και ο μίζερος κρατισμός
που επιδεικνύονται από τον μισό πληθυσμό της πα-
τρίδας μας είναι ό,τι πιο τοξικό λειτουργεί μέσα στα
σπλάχνα της, εδώ και 40 χρόνια…

Λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά όχι εκεί που φαντά-
ζεται ο κ. Τσίπρας. Είναι λοιπόν καιρός να αντιληφθεί
με ποιους κανόνες παίζεται το παγκόσμιο παιχνίδι,
αν θέλει να ελπίζει ότι θα τον δούμε κάποια στιγμή
ως σοβαρό ηγέτη. 

Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Τοξική εμπάθεια και άλλα αφηγήματα 

του
Κώστα Κάπου

Ενεργειακός 
μηχανολόγος -

 μηχανικός
costas.kapos@gmail.com 



Αντιμέτωπο για πρώτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια
με ένα πανεθνικό κύμα διαδηλώσεων για τους σκλη-
ρούς υγειονομικούς περιορισμούς της «μηδενικής
Covid», το αυταρχικό καθεστώς του Σι Τζινπίνγκ έβγα-
λε τα τανκς σε κεντρικές οδούς μεγάλων πόλεων της
Κίνας, ξυπνώντας μνήμες της σφαγής στην πλατεία
Τιεν Αν Μεν του Πεκίνου, όταν ο στρατός έπνιξε στο αί-
μα τη φοιτητική εξέγερση το 1989. Μάλιστα χθες έφυγε
από τη ζωή ο Ζιανγκ Ζεμίν, ο οποίος είχε αναλάβει τις

τύχες της χώρας μετά την αιματηρή εξέγερση.
Σε στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δί-

κτυα εμφανίζονται άρματα μάχης να προελαύνουν
στους δρόμους της Σαγκάης, της Γουχάν και της
Χανγκζού, γεγονός που προοιωνίζεται αναβάθμιση της
επιχείρησης καταστολής. Παρά τις συνεχείς περιπο-
λίες, τις δεκάδες προσαγωγές, τις τηλεφωνικές προει-
δοποιήσεις από μέρους των αστυνομικών και τα οδο-
φράγματα ακόμη και σε κεντρικά σημεία των πόλεων,

οι διαδηλωτές παραμένουν απτόητοι, φωνάζοντας
πλέον ανοιχτά συνθήματα κατά του Σι, της λογοκρισίας
και της καταπίεσης του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Στην Γκουανγκζού, μια πόλη 19 εκατ. κατοίκων στη
Νότια Κίνα, έγιναν νέες διαδηλώσεις, που σημαδεύτη-
καν από βίαια επεισόδια. Βίντεο δείχνουν πολίτες να
συγκρούονται με αστυνομικούς που φόραγαν λευκές
ολόσωμες προστατευτικές στολές και κράνη, ενώ αντι-
κείμενα εκτοξεύονταν εναντίον τους. 

Σ
ε μια έντονη και ταυτόχρονη
στρατιωτική κινητικότητα, οι ένο-
πλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του
Ισραήλ ξεκινούν τα μεγαλύτερα

κοινά αεροπορικά γυμνάσια των τελευταί-
ων ετών με στόχο το Ιράν, ενώ κοινή αερο-
πορική περιπολία Κίνας - Ρωσίας έφερε
αεροσκάφη στον χώρο αεράμυνας της
Νότιας Κορέας. Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία
εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει έως
και 500 πυραύλους Κρουζ από τις ΗΠΑ,
ενώ το αμερικανικό Πεντάγωνο εκτιμά ότι
η Κίνα μπορεί να υπερτριπλασιάσει το
οπλοστάσιό της με 1.500 πυρηνικές κεφα-
λές έως το 2035.

Πρόκειται για «παιχνίδια πολέμου των
μεγάλων δυνάμεων», καθώς ΗΠΑ, Ισραήλ,
Ρωσία και Κίνα πραγματοποιούν επιδεί-
ξεις ισχύος στους εχθρούς τους. Μαχητι-
κά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού εν πτή-
σει των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα ασκηθούν
για την αντιμετώπιση διαφόρων «σενα-
ρίων» που συνδέονται με «περιφερειακές
απειλές» για αρκετές μέρες, όπως ανα-
κοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, με πληρο-
φορίες να αναφέρουν ότι θα εκτελεστούν
πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ώστε οι
χειριστές να εξοικειωθούν με τις επιχει-
ρησιακές ανάγκες ενδεχόμενης κλιμάκω-
σης με το Ιράν.

Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν απειλήσει
επανειλημμένως ότι μπορεί να προχωρή-
σουν σε πλήγματα εναντίον υποδομών του
προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του
Ιράν, που αντιμετωπίζεται ως υπαρξιακή
απειλή για το εβραϊκό κράτος.

Παραλλήλως, ρωσικά και κινεζικά πο-
λεμικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν χθες
κοινή περιπολία πάνω από τη Θάλασσα της
Ιαπωνίας και την Ανατολική Σινική Θάλασ-
σα, με τον στρατό της Νότιας Κορέας να

ανακοινώνει ότι αναχαίτισε ξένα μαχητικά
αεροσκάφη, καθώς δύο κινεζικά και έξι
ρωσικά πολεμικά αεροπλάνα εισήλθαν
στην αντιαεροπορική ζώνη της χώρας. 

Πυρηνικές κεφαλές
Η ιαπωνική αεροπορία έστειλε επίσης

μαχητικά αεροσκάφη, αφού τα κινεζικά
βομβαρδιστικά πέταξαν από τη Θάλασσα
της Ανατολικής Κίνας στη Θάλασσα της Ια-
πωνίας, όπου ενώθηκαν με τα ρωσικά μη
επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως δήλωσε
το υπουργείο Άμυνας του Τόκιο.

Την ίδια ώρα, έκθεση του αμερικανικού
Πενταγώνου αναφέρει ότι το πυρηνικό
οπλοστάσιο της Κίνας, της κυριότερης
στρατιωτικής πρόκλησης για τις ΗΠΑ,
αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί μέχρι το
2035, φτάνοντας τις 1.500 πυρηνικές κε-
φαλές.

Ταυτοχρόνως, το Τόκιο ετοιμάζει το με-
γαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ια-
πωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θεωρεί απει-
λές τον εκσυγχρονισμό του στρατού της
Κίνας και τα προγράμματα της Βόρειας
Κορέας για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυ-
ραύλων και πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με πηγές, η Ιαπωνία ενδέχεται
να αγοράσει έως και 500 πυραύλους
Κρουζ Tomahawk μέχρι το 2028.

ΟΟργή κατά 
Balenciaga για 
τα σαδομαζοχιστικά 
αρκουδάκια 

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δι-
κτύωσης έχουν κατακλυστεί από
βίντεο όπου εξαγριωμένοι χρή-
στες καταστρέφουν τσάντες, σκί-
ζουν ρούχα και καίνε παπούτσια
και αξεσουάρ του πολυτελούς οί-
κου μόδας Balenciaga εξαιτίας
μιας καμπάνιας στην οποία μικρά
παιδιά τριών και τεσσάρων ετών
πόζαραν κρατώντας λούτρινα
ζωάκια ντυμένα με σαδομαζοχι-
στικές στολές.

Η υπόθεση έχει λάβει και πολιτι-
κές διαστάσεις. Μέσα ενημέρω-
σης, δημοσιογράφοι και πολιτικοί
κάνουν λόγο για φωτογραφικό υλι-
κό που παραπέμπει σε παιδική
πορνογραφία και προωθεί τη σε-
ξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων
παιδιών και την παιδεραστία. Η
εταιρεία ζήτησε συγγνώμη, αλλά η
μεταμέλειά της δεν γίνεται δεκτή
από τους περισσότερους χρήστες
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
οι οποίοι δημιούργησαν το hashtag
#cancelbalenciaga. Οι συγκεκρι-
μένες εικόνες και ολόκληρη η
καμπάνια έχουν πλέον «κατέβει»
από τα social media, ενώ ο οίκος
Balenciaga κατέθεσε αγωγή κατά
της North Six, της εταιρείας παρα-
γωγής που διαχειρίστηκε τη δια-
φημιστική εκστρατεία με τα παι-
διά, και του σκηνογράφου Νικολά
ντε Ζαρντέν, ζητώντας αποζημίω-
ση 25 εκατ. δολαρίων.

Παιχνίδια πολέμου από
τις Μεγάλες Δυνάμεις
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«Καζάνι που βράζει» η Κίνα, ξαναβγήκαν τα τανκς στους δρόμους

ΗΠΑ, Ισραήλ, Ρωσία και Κίνα
πραγματοποιούν επίδειξη
ισχύος με στρατιωτικές 
ασκήσεις στέλνοντας μηνύματα
στους εχθρούς τους
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Η
έντονη σεισμική ακολουθία των τε-
λευταίων ημερών άνοιξε και πάλι τον
διάλογο για τα πολλά ρήγματα που θα
μπορούσαν κάλλιστα να «δώσουν»

έναν μεγάλο σεισμό -σε άγνωστο χρόνο- στο
μέλλον. 

Κάποια από αυτά τα ρήγματα φαίνεται ότι προ-
βληματίζουν ιδιαίτερα τους ειδικούς, οι οποίοι
παρακολουθούν ενδελεχώς τα φαινόμενα.
Η «Political» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προ-
στασίας και καθηγητή Γεωλογίας Ευθύμιο Λέκ-
κα, καθώς και με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Πα-
παδόπουλο για να λάβει όλες τις απαραίτητες
απαντήσεις. Από τις έως τώρα καταγραφές εδώ
και αρκετά χρόνια τέσσερα φαίνεται πως είναι τα
ρήγματα που ανησυχούν ιδιαζόντως τους σει-
σμολόγους και θα μπορούσαν να προκαλέ-
σουν κάποιον μεγάλο σεισμό.

Ο ελλαδικός χώρος κατατάσσεται
πρώτος στην Ευρώπη και έβδομος
στον κόσμο ως προς τη σεισμικότητά
του, καθώς υπάρχουν διάσπαρτα
ρήγματα τόσο στον ηπειρωτικό όσο και
στον θαλάσσιο χώρο του. Ένα μεγάλο
μέρος αυτών είναι ενεργό, ωστόσο τα
περισσότερα παρουσιάζουν μεγάλη
περιοδικότητα, ακόμη και εκατοντά-
δων ετών, στην πρόκληση σεισμών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ρήγ-
ματα που προβληματίζουν είναι τα εξής:
� Κορινθιακού Κόλπου,
� Δυτικά της Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου,
� Βόρειου Αιγαίου (Ανατολία),
� Κατά μήκος του ελληνικού τόξου (νότια της
Κρήτης και νότια της Ρόδου).

«Μπορεί να έρθει από εκεί
που δεν το περιμένουμε»

«Αυτά είναι ρήγματα που έχουν υψηλή σεισμι-
κότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι αύριο θα ενεργο-
ποιηθεί κάποιο από αυτά και θα δώσει κάποιον
μεγάλο σεισμό. Μπορεί να ενεργοποιηθεί κά-
ποιο άλλο που δεν το υπολογίζουμε, όπως έγινε
το 1995 στα Γρεβενά, και να προταχθεί στη σειρά
που εκδηλώνει κάποιον μεγάλο σεισμό», μας εί-
πε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας. «Εκείνο που

πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχει αρχίσει μια
προσπάθεια από τον ΟΑΣΠ μετά την πρώτη κατα-
χώρηση που έγινε, έπειτα από 40 χρόνια, όλων

των ρηγμάτων του ελληνικού χώρου, αξιοποι-
ώντας όλη την εμπειρία και τη γνώση του

επιστημονικού χώρου και των ειδι-
κών. Αυτή η καταχώρηση θα γίνει
πάνω σε μια ηλεκτρονική βάση δε-
δομένων, σε γεωγραφικά συστήματα

πληροφοριών και θα έχουμε μια σύγ-
χρονη βάση», ανέφερε στην «Political»
o πρόεδρος του Οργανισμoύ Αντισει-

σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
και καθηγητής Γεωλογίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδό-
πουλος επισήμανε ότι «δεν ξέρουμε

πού μπορεί να βγει και τι. Ρήγματα
υπάρχουν πολλά και μπορούν να προκα-

λέσουν προβλήματα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να
ξέρουμε ποιος είναι ο χρόνος επανάληψης σε
καθένα από τα ρήγματα. Δεν μπορούμε να απαν-
τήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Το συγκεκριμένο
που έγινε πρόσφατα μας προβληματίζει γιατί
δεν έχουμε καταγεγραμμένα παρελθόν σεισμών
στην περιοχή όπου ενεργοποιήθηκε το ρήγμα
στη Νότια Εύβοια. Αυτό μας δυσκολεύει στις
εκτιμήσεις μας. Γνωρίζουμε λίγα για τα χαρα-
κτηριστικά του ρήγματος και τη σεισμικότητα
της περιοχής. Έτσι, δεν διευκολύνονται οι εκτι-
μήσεις». Βέβαια, εκτός από τα παραπάνω ρήγ-
ματα, υπάρχουν και άλλα που ενδέχεται να προ-
καλέσουν κάποιον μεγάλο σεισμό στην ελληνι-
κή επικράτεια. 

Γιατί οι σεισμοί 
στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζονται
«μαλακοί»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα
προκαλούνται από τις λιγότερες ζη-
μιές παγκοσμίως μετά την έκκληση
της σεισμικής ενέργειας, ενώ το ίδιο
συμβαίνει και αναφορικά με τον
αριθμό των θανάτων, ο οποίος είναι
από τους χαμηλότερους σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Οι βασικότερες αιτίες
για τα προαναφερθέντα είναι ότι στον
ελλαδικό χώρο οι σεισμοί δεν έχουν
μεγάλη σεισμική επιτάχυνση και χα-
ρακτηρίζονται «μαλακοί», ενώ η Ελ-
λάδα διαθέτει έναν από τους καλύτε-
ρους αντισεισμικούς κανονισμούς
σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με
την κατασκευή των κτιρίων. Πάντως,
είναι χαρακτηριστικό πως σε καθη-
μερινή βάση το Γεωδυναμικό Ινστι-
τούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, που είναι και ο φορέας που
παρατηρεί τη σεισμικότητα της Ελλά-
δας και συντονίζει το εθνικό σεισμο-
λογικό δίκτυο, που απαρτίζεται πάνω
από 300 σεισμολογικούς σταθμούς
σε όλη την επικράτεια, καταγράφει
σε φυσιολογικές συνθήκες από 20
μέχρι 30 σεισμούς που δεν γίνονται
αισθητοί. Οι συγκεκριμένες δονή-
σεις καταγράφουν μεγέθη κάτω από
3 Ρίχτερ. 

Ο χάρτης με τα ενεργά ρήγματα της Ελλάδας

Οι ειδικοί φοβούνται 
ότι θα δώσουν... 
πολλά Ρίχτερ 
τα επόμενα χρόνια 
- Τι λένε ο πρόεδρος 
του ΟΑΣΠ Ευθ. Λέκκας 
και ο σεισμολόγος 
Γερ. Παπαδόπουλος

Τα τέσσερα ρήγματα που 
τρέμουν οι σεισμολόγοι

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Ν
έος σεισμός, μεγέθους 5 βαθ-
μών της κλίμακας Ρίχτερ, στη
Νότια Εύβοια σημειώθηκε το
βράδυ της Τρίτης, με τους κα-

τοίκους να πετάγονται από τα σπίτια τους
μέσα στη νύχτα. Όλα έγιναν στις 22.06 με
επίκεντρο 6 χλμ. ΝΑ των Ζαράκων και
εστιακό βάθος 8,9 χλμ., σύμφωνα με την
ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η δόνηση, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή
και στην Αττική, σήκωσε στο πόδι τους κα-
τοίκους της Εύβοιας, οι οποίοι πετάχτηκαν
για πολλοστή φορά στους δρόμους και τις
πλατείες. Ο νέος σεισμός ήταν ισχυρότε-
ρος συγκριτικά με εκείνον που είχε σημει-
ωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα. Τόσο ο κρα-
τικός μηχανισμός όσο και οι δήμοι σε όλη
την Εύβοια ήταν σε επαγρύπνηση, καθώς η
νύχτα ήταν αρκετά δύσκολη λόγω των με-
τασεισμών που σημειώθηκαν μετά το νέο
ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου. Αρκετοί,
μάλιστα, πέρασαν το βράδυ σε αυτοκίνητα
ή σε άλλους εξωτερικούς χώρους.

Ελέγχουν τα σπίτια οι αρμόδιοι
Χθες από νωρίς το πρωί ήταν σε πλήρη

εξέλιξη οι έλεγχοι των αρμόδιων συνερ-
γείων στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας,
προκειμένου να προσδιοριστούν οι ζημιές
από τον πρώτο σεισμό. Ο πρόεδρος του
ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας επικοινώνησε με
τον δήμαρχο της περιοχής μετά τη νέα
ισχυρή δόνηση. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι
θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά για να
βγάλουμε συμπεράσματα και ξεκαθάρισε
ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποι-
ος να ισχυριστεί με βεβαιότητα ότι πρόκει-
ται για τον κύριο σεισμό. Παράλληλα, πρό-
τεινε στους κατοίκους να είναι προσεκτικοί
εάν διαπιστώσουν ζημιές και να αποφεύ-

γουν δρόμους όπου υπάρχουν εγ-
καταλελειμμένα κτίρια.

Ο τελευταίος σεισμός ήταν
πιο δυνατός από τους πρωι-
νούς, αλλά και τους μετασει-
σμούς που καταγράφηκαν στην
περιοχή, με τους ειδικούς να
επισημαίνουν ότι «έχει έντονη κα-
τευθυντικότητα προς την Αττική» και
να δικαιολογούν με αυτόν τον
τρόπο την έντονη αίσθηση της
σεισμικής δόνησης στην πε-
ριοχή της πρωτεύουσας.

Τα καρφιά Παπαδόπουλου
Μεγάλη κόντρα ξέσπασε χθες

μεταξύ των σεισμολόγων Γεράσιμου
Παπαδόπουλου και Άκη Τσελέν-
τη με αφορμή τους σεισμούς
που χτύπησαν την Τρίτη την
Εύβοια. Όλα άρχισαν τη στιγμή
που ο κ. Παπαδόπουλος κλή-
θηκε στην πρωινή εκπομπή
«Κοινωνία Ώρα MEGA» και μεταξύ
άλλων έκανε λόγο για ασυνεννοησία
των σεισμολόγων στην Ελλάδα.

Ο γνωστός σεισμολόγος αναφέρθηκε
στον κ. Τσελέντη χωρίς να τον κατονομάσει,
λέγοντας πως «δεν νομίζω πως όταν μια πε-
ριοχή βρίσκεται σε διέγερση είναι η κατάλ-

ληλη στιγμή για να αρχίσουμε, ορι-
σμένοι από εμάς, να λέμε ότι δεν

κοιμόμαστε το βράδυ ή ότι μπο-
ρεί να περιμένουμε σεισμούς
σε άλλη περιοχή της χώρας, και
αυτό να λέγεται από επίσημα

χείλη. Δεν νομίζω ότι αυτό συνι-
στά υπευθυνότητα. Δεν νομίζω ότι

είναι υπεύθυνη αυτή η στάση».
«Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι

έφτασε η ώρα να το πούμε,
χρειάζεται περισσότερη υπευ-
θυνότητα και περισσότερη συ-
νεννόηση μεταξύ των επιστη-

μόνων. Νομίζω ότι φτάνει το μή-
νυμα εκεί που πρέπει να φτάσει»,

επισήμανε.

Η αιχμηρή απάντηση 
Τσελέντη

Ύστερα από λίγη ώρα ο Άκης
Τσελέντης έδωσε στην ίδια εκ-

πομπή τη δική του αιχμηρή
απάντηση. «Επιτρέψτε μου, επειδή

εγώ δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω,
πρέπει να μιλήσω λίγο επί του προσωπι-
κού. Πριν από λίγο ο κ. Παπαδόπουλος μου
επετέθη δημόσια. Τι να κάνουμε, αυτή η
καρέκλα έχει καρφιά, αλλά για να την πά-
ρεις πρέπει να σε εξετάσει μια διεθνής επι-

τροπή. Τι να κάνουμε, εγώ την πήρα. Δεν
υπάρχει λόγος για εμπάθειες», είπε φανε-
ρά εκνευρισμένος. «Σχετικά με τις εκτιμή-
σεις μου χθες, δεν ήμουν καθόλου επιπό-
λαιος. Είπα στον κόσμο να μην μπαίνει στα
πέτρινα σπίτια», συμπλήρωσε και αναφέρ-
θηκε εκ νέου στον κ. Παπαδόπουλο, κατη-
γορώντας τον πως οικειοποιείται τίτλους
για να κοροϊδεύει τον κόσμο: «Να θυμίσω
και κάτι άλλο: Αγωνίστηκα έναν χρόνο να
“μαζέψω” τη Θήβα, που την είχε ανεβάσει
στα κάγκελα, μιλώντας για σεισμό 7 Ρίχτερ.
Είχε πει ότι θα κάνει 7,5 Ρίχτερ και είχε
τρελαθεί ο κόσμος».

Η επικριτική δήλωση Παπαζάχου
Θέση στην κόντρα των δύο συναδέλφων

του πήρε και ο καθηγητής Γεωφυσικής
Κώστας Παπαζάχος, που επέκρινε τις δια-
φορετικές απόψεις μεταξύ των σεισμολό-
γων. «Ας επικεντρωθούμε όχι σε κάτι που
μπορεί να γίνει αλλά στη σεισμική ακολου-
θία που είναι σε εξέλιξη και ας βοηθήσου-
με τους κατοίκους της περιοχής να αντιμε-
τωπίσουν την ακολουθία που είναι σε εξέ-
λιξη. Το τι θα γίνει αργότερα έχουμε χρόνο
να το δούμε μπροστά μας. Δεν έχουμε κα-
θόλου καλή εικόνα για την περιοχή που εί-
ναι ελάχιστα μελετημένη», ανέφερε χωρίς
να αποκλείσει την πιθανότητα ισχυρότερης
δόνησης στο μέλλον.

Με τον φόβο
του μεγάλου 
σεισμού ζουν 
στην Εύβοια

Ανάστατοι οι κάτοικοι 
με τη νέα δόνηση των 5 Ρίχτερ
που χτύπησε την περιοχή 
το βράδυ της Τρίτης 
- Νέος εμφύλιος μεταξύ 
των σεισμολόγων 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Η
Αλεξία Μαρτίνου ως πρόεδρος
της ΜΚΟ έκανε πράξη τη δέ-
σμευσή της για άμεση αξιολό-
γηση του προσωπικού που ερ-

γάζεται στις δομές και άναψε «πράσινο
φως» για την απομάκρυνση τουλάχιστον
τριών ατόμων, ανάμεσά τους και ένας
36χρονος άνδρας που φέρεται να έχει κα-
ταγγελθεί για κακοποιητική συμπεριφορά. 

Απόλυση ανακοινώθηκε και στον 34χρο-
νο ιρακινής καταγωγής -με τα πάρα πολλά
χρόνια δίπλα στον πατέρα Αντώνιο και με
ρόλο γενικού διευθυντή των δομών για αρ-
κετά-, ο οποίος εμφανιζόταν στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης να διαβιοί πολυτελώς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάφορα πόστα
στην Κιβωτό του Κόσμου εργάζονταν και
στενά συγγενικά του πρόσωπα, όπως τα
αδέλφια του και η σύζυγός του, τα οποία
βρίσκονται και αυτά στην κρίση του νέου
διοικητικού συμβουλίου.

Βρέθηκαν 14 εκατ. σε λογαριασμούς
Την ίδια ώρα, ζάλη προκαλεί ο... χορός

των εκατομμυρίων ευρώ που είχε στηθεί
γύρω από τη ΜΚΟ, με τις νεότερες πληρο-
φορίες να αναφέρουν ότι σε χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα της Ελλάδας έχουν εντο-
πιστεί περισσότερα από 14 εκατ. ευρώ (η
αρχική πληροφόρηση ήταν για 12 εκατ. ευ-
ρώ) σε λογαριασμούς της Κιβωτού του Κό-
σμου. Πρόκειται για χρήματα που διαχειρί-
ζονταν η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή
και η 86χρονη μητέρα του πατέρα Αντωνί-
ου. Αίσθηση προκαλεί δε η απάντηση που
φέρεται να έδωσε στην Οικονομική Αστυ-
νομία η τέως πρόεδρος του ΔΣ σε ερώτηση

για τις περίπου 347.000 ευρώ και τις περισ-
σότερες από 200 λίρες που βρέθηκαν σε
κρύπτη σε διαμέρισμα -εντός της δομής
του Κολωνού- που χρησιμοποιούσαν ο πα-
τέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα του. «Τα
πήρα για να τα μετρήσω και θα τα έβαζα
στους λογαριασμούς της Κιβωτού», φέρε-
ται να είπε η Σταματία Γεωργαντή. 

«Φύλλο και φτερό» 
η Σταματία Γεωργαντή

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Αρ-
χής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει
μπει η περιουσιακή κατάσταση της Σταμα-
τίας Γεωργαντή, με τον επίτιμο αντεισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρ-
λιώτη να διατάζει εξονυχιστικό έλεγχο στο
πόθεν έσχες τής τέως προέδρου του ΔΣ της
Κιβωτού του Κόσμου. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι ο συγκεκριμένο έλεγχος θα γί-
νει παράλληλα με αυτόν που αφορά τη γε-
νικότερη οικονομική διαχείριση των χρη-
μάτων που εισέρρεαν αφειδώς στη ΜΚΟ -
κυρίως από δωρεές. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η Αρχή θα εξετάσει τις δηλώσεις
που υπέβαλε τα προηγούμενα χρόνια η
πρεσβυτέρα του πατρός Αντωνίου, δίνον-
τας έμφαση στο αν έχει δηλώσει όσα πράγ-
ματι διαθέτει ή έχει αποκρύψει ακίνητα και
άλλα περιουσιακά στοιχεία. Χρήζει αναφο-
ράς το γεγονός πως μέσω του πόθεν έσχες
της πρεσβυτέρας ελέγχεται έμμεσα και ο
πατήρ Αντώνιος, καθώς η ίδια υποχρεούται
από τον νόμο να δηλώνει, πέραν των δικών
της περιουσιακών στοιχείων, και όσα κατέ-
χει ο σύζυγός της.
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Ξεσκόνισμα» πόθεν έσχες
και... σκούπα από Μαρτίνου

Η περιουσιακή κατάσταση της πρεσβυτέρας στο στόχαστρο 
των ελεγκτών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Η νέα
διοίκηση «καθάρισε» κάποιους πιστούς συνεργάτες του π. Αντώνιου 

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και
αυτό αποδεικνύεται στην υπόθεση της
Κιβωτού. Οι νόμοι είναι νόμοι και
ισχύουν για όλους. Δεν μπορεί να
υπάρχουν πολίτες ανώτερης και
κατώτερης βαθμίδας», διαμήνυσε
σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος ανέφερε ακό-
μη ότι «η περίπτωση της Κιβωτού συγκεν-
τρώνει το τεράστιο ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης γιατί αφορά παιδιά που έχουν
ανάγκη, ανάγκη στήριξης, ανθρωπιάς, αλ-

ληλεγγύης. Αφορά μια υπόθεση που η κοι-
νωνία είχε στηρίξει με πολύ μεγάλη

ευαισθησία». Ο κ. Θεοδωρικάκος
ανέφερε ακόμη ότι ολοκληρώθη-
κε η πρώτη φάση εμπλοκής της
ΕΛΑΣ στην έρευνα, τονίζοντας ότι

«η Οικονομική Αστυνομία μπήκε
στις δομές της Κιβωτού από την προ-

ηγούμενη Δευτέρα και μέσα σε 8 μέρες εκ-
πλήρωσε την πρώτη φάση της αποστολής
της, συγκέντρωσε τα ευρήματα που έχουν
ενδιαφέρον και τα κατέθεσε στην Εισαγγε-
λική Αρχή».

Θεοδωρικάκος: «Ουδείς υπεράνω του νόμου»



Ξ
εκίνησε από την Τρίτη η υποβολή αίτη-
σης συμμετοχής στις πανελλαδικές
εξετάσεις του 2023, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Οι

υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που θέλουν
να πετύχουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση μπορούν από 29/11/2022 έως
και τη Δευτέρα 12/12/2022 να καταθέσουν τα
χαρτιά τους, με το υπουργείο να διευκρινίζει
πως η συγκεκριμένη προθεσμία είναι αποκλει-
στική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται
δεκτή καμία αίτηση-δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπο-
ρεί να προμηθεύεται την αίτηση-δήλωση που
αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το δια-
δίκτυο είτε από το λύκειό του. Στη συνέχεια θα
συμπληρώνει την αίτηση-δήλωση σύμφωνα
με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο
και θα προσέρχεται στο λύκειό του για την
οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου
Παιδείας www.minedu.gov.gr, στον σύνδε-
σμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτω-
ση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης και οι
σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως
τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητι-
κά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, απο-
στέλλονται ήδη στα λύκεια οι σχετικές εγκύ-
κλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της αίτη-
σης-δήλωσης.

Τι ισχύει για Μουσικά Τμήματα 
και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθη-
σιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορι-
κά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει
νεότερη εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογη-
τικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (Τρίτη 29/11/2022 έως
και Δευτέρα 12/12/2022), οι υποψήφιοι που
τυχόν ενδιαφέρονται για τα τρία Μουσικά
Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής
(το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πα-

νεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων), εκτός από την αίτηση-
δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υπο-
βάλλουν και σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλω-
ση για τα τρία Μουσικά Τμήματα.

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις
Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχο-
λές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδη-
μίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και
τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού
Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αί-
τηση απευθείας στον Στρατό, στην Αστυνομία,
στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμ-

πορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα
ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν
τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί
στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες
προγραμματίζονται για το διάστημα Μάρτιος-
Απρίλιος 2023.  Οι παραπάνω προκηρύξεις θα
διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα
Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και
το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθο-
ριστεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

Τα ΤΕΦΑΑ και το 10%
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕ-

ΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να

δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ,
ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δο-
κιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνί-
σματα). Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων
(χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο
όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2021 ή το
2022 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια
ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι
για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώ-
ρα την αίτηση-δήλωση, αλλά απευθείας μη-
χανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν ει-
σαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστι-
κή, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτη-
ση στο αρμόδιο υπουργείο και συμμετέχουν
στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-
Απρίλιος 2023). Οι υποψήφιοι για το 10% με τε-
λευταία εξέταση το 2021 θα διεκδικήσουν την
εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ,
όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές
εξετάσεις του 2021. Οι υποψήφιοι για το 10%
με τελευταία εξέταση το 2022 θα διεκδική-
σουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση
της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις του 2022.

Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην
ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόν-
των από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο
5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις)
πρέπει να απευθυνθούν σε κάποια από τις αρ-
μόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομεί-
ων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πά-
θησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την αί-
τηση-δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανο-
γραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινω-
θούν αργότερα.
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Κολωνός: Επέστρεψε στο οικογενειακό της περιβάλλον η 12χρονη
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Μέχρι 12/12 οι αιτήσεις για
τις Πανελλαδικές του 2023

Από την Τρίτη 29/11 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και 
των ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν τα χαρτιά τους για 
να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμιο 

Σε σπίτια στενών συγγενών (σ.σ.: της για-
γιάς και της θείας τους) επέστρεψαν η
12χρονη από τον Κολωνό -που είχε πέσει
θύμα βιασμού και μαστροπείας- και τα υπό-
λοιπα πέντε ανήλικα αδέρφια της, ύστερα
από εισαγγελική εντολή. Τα παιδιά για πε-
ρισσότερο από ενάμιση μήνα βρίσκονταν σε
καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο
«Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να
μείνουν μακριά από ένα ακατάλληλο οικο-
γενειακό περιβάλλον. Η εξέλιξη γνωστοποι-
ήθηκε και στην 37χρονη, προφυλακισμένη
στον Κορυδαλλό, μητέρα τους, η οποία φέ-
ρεται να δήλωσε ανακουφισμένη, ενώ ανα-

μένει την απόφαση του δικαστικού συμβου-
λίου στο αίτημα που έχει καταθέσει για άρση
της προσωρινής κράτησής της. Σύμφωνα,
πάντως, με πληροφορίες η ψυχολογία του
12χρονου κοριτσιού είναι πολύ κακή, καθώς
κλαίει συχνά και ζητά τη μητέρα της με την
οποία είχε αναπτύξει ένα ιδιότυπο «δέσι-
μο». Όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθε-
σης, ο φάκελος δεν έχει κλείσει ούτε για την
ΕΛΑΣ ούτε για τη Δικαιοσύνη, καθώς υπάρ-
χουν ακόμη αρκετά ερωτήματα που δεν
έχουν απαντηθεί και πρόσωπα που παραμέ-
νουν άγνωστα στις Αρχές.

Κώστας Παπαδόπουλος



Αδιαφορία από 
τους... αντιδημάρχους

Είναι αλήθεια ότι η αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης αδειάζει σε χρόνο-ρεκόρ
από αντιδημάρχους αμέσως μετά τις ανακοινώσεις
του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Πλην ελαχίστων εξαιρέ-
σεων, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται για τα θέμα-
τα που θίγει η αντιπολίτευση; Την απουσία των στε-
λεχών της διοίκησης καυτηρίασε για μια ακόμη
φορά στην τελευταία συνεδρίαση ο Βασίλης Γάκης.
«Προφανώς δεν θέλει να ακούει στο πλαίσιο ενός
δημοκρατικού διαλόγου απόψεις διαφορετικές. Αν
είναι δυνατόν!», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γάκης.

Ο Ορφανός, ο Λεκάκης
και η... ισορροπία

Το ίδιο θέμα έθιξε και ο Γιώργος Ορφανός όταν
ήρθε η ώρα να ανέβει στο βήμα για τις δικές του το-
ποθετήσεις. «Ο δήμαρχος φεύγει. Εσείς γιατί ακο-
λουθείτε; Μείνετε εδώ, σας θέλουμε στο συμβού-
λιο», είπε απευθυνόμενος προς τα άδεια έδρανα
από αντιδημάρχους. «Να μείνετε εσείς, πρόεδρε,
που κρατάτε την ισορροπία», πρόσθεσε απευθυνό-
μενος προς τον πρόεδρο του ΔΣ Πέτρο Λεκάκη. 

Στα δικαστήρια ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Π
ροσφυγή για να
κηρυχθούν πα-
ράνομες και
καταχρηστικές

οι κινητοποιήσεις των ερ-
γαζομένων στην καθαριό-
τητα του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης έκανε η δημοτική
αρχή. Κατατέθηκε αγωγή
με τη διαδικασία των ερ-
γατικών διαφορών που
επρόκειτο να συζητηθεί
χθες για να εκδοθεί άμε-
σα απόφαση. Παρότι οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η κινη-
τοποίησή τους είναι αποχή και όχι απεργία, η διοίκηση
του δήμου ακολούθησε τις διαδικασίες αντιμετωπίζον-
τάς την ως απεργιακή κινητοποίηση.

Έτσι, με την προσφυγή
ζήτησε να κηρυχθούν πα-
ράνομες οι κινητοποι-
ήσεις, με το σκεπτικό ότι
δεν υπάρχει συγκεκριμένη
απόφαση γενικής συνέ-
λευσης που να τις ορίζουν,
δεν έχει οριστεί προσωπι-
κό ασφαλείας, ούτε έχει
ενημερωθεί ο δήμος. Πα-
ράλληλα, θεωρούν ότι η κι-
νητοποίηση είναι καταχρη-
στική, με την αιτιολογία ότι

ο δήμος έχει δρομολογήσει την επίλυση των χρόνιων αι-
τημάτων των εργαζομένων καθαριότητας. Στην αγωγή
τονίζεται ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης, καθώς
αναλύεται η κατάσταση που επικρατεί στην πόλη.

Στην Καλαμαριά θα θέσει υποψηφιότητα για τη
δημαρχία η Χρύσα Αράπογλου. Η πρώην βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ αλλά και υποψήφια για τη δημαρχία
στον κεντρικό δήμο πήρε την απόφαση έπειτα από
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβου-

λία του πρώην προέδρου του δημοτικού συμβουλί-
ου Καλαμαριάς Γιώργου Τελίδη, ο οποίος είχε ανα-
κοινώσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία της
Καλαμαριάς, ωστόσο αποσύρθηκε για προσωπι-
κούς και επαγγελματικούς λόγους.

Για υποψήφια δήμαρχος Καλαμαριάς κατεβαίνει η Αράπογλου

ΤΤι ισχύει με Λάσπα
για τα ψηφοδέλτια

Δεν του βγήκε σε καλό
η μετωπική σύγκρουση

Μετωπική με νταλίκα στην Εθνική τρέχοντας
με 120... Αυτό αντιμετωπίζει με τα σκουπίδια ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας. Εκεί στον 3ο όροφο επέλεξαν στις πρό-
σφατες εκλογές των εργαζομένων να πάνε κόν-
τρα σε αυτούς που τελικά πήραν αυτοδυναμία.
Και πήραν την αυτοδυναμία από ένα kibo στο
λιμάνι «εξόριστοι» για να μην έρχονται σε επα-
φή με τους άλλους εργαζόμενους. Ο δήμαρχος
έχασε τη μάχη και τώρα κινδυνεύει να χάσει και
τον... πόλεμο. Με τις φωτογραφίες και τα ρε-
πορτάζ από τους κάδους να μένουν ανεξίτηλα
στην έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προεκλογικό άρωμα
σε εκδήλωση της ΝΔ
στο Θεατράκι
Με πολύ έντονο προεκλογικό άρω-
μα πραγματοποιήθηκε η εκδήλω-
ση της Πολιτικής Ακαδημίας της
ΝΔ στο Θεατράκι της οδού Χηλής
στην Καλαμαριά. Μάλιστα, παρου-
σία των δημάρχων Θεσσαλονίκης
και Καλαμαριάς, ο κ. Μαρινάκης
έστειλε μήνυμα στήριξης των υπο-
ψηφιοτήτων και των δύο. Εξήρε το
έργο του κ. Δαρδαμανέλη στην Κα-
λαμαριά τονίζοντας ότι «προέρχε-
ται από τη ΝΔ και είναι ένας από
εμάς», ενώ για τον κ. Ζέρβα σημεί-
ωσε ότι «η Θεσσαλονίκη ακολου-
θεί το παράδειγμα της Ελλάδας του
Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σε αναμμένα 
κάρβουνα 
οι πολιτευτές
Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έδω-
σαν το «παρών». Εμείς εκτός των
βουλευτών και των κομματικών
εντοπίσαμε πολιτευτές του 2019
όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλ-
λά και από τη Χαλκιδική. Άλλω-
στε, οι περισσότεροι κάθονται σε
αναμμένα κάρβουνα περιμένον-
τας το επίσημο άκουσμα του ονό-
ματός τους προκειμένου να ρι-
χτούν στη μάχη του σταυρού. 

Στην Αρμενία
ο Τ. Μπαρτζώκας
Στο μνημείο και το μουσείο Γενοκτο-
νίας των Αρμενίων βρέθηκε ο Τάσος
Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο επίσκεψης
αντιπροσωπείας της ελληνικής Βου-
λής στην Αρμενία. Αφήνοντας ένα
λουλούδι ως ελάχιστο φόρο τιμής και
μνήμης στα θύματα της γενοκτονίας, ο
βουλευτής ξεναγήθηκε στον χώρο
υπό την αφήγηση των τραγικών γεγο-
νότων της εξόντωσης των Αρμενίων,
αθώων θυμάτων, ως αποτέλεσμα ενός
καλά οργανωμένου σχεδίου των Νεό-
τουρκων.

Θα κατέβει η Κατε-
ρίνα Λάσπα στη
Θεσσαλονίκη; Θα
είναι σε ένα από τα
δύο ψηφοδέλτια; Θα
είναι υποψήφιος
και ο Σάκης Αρνα-
ούτογλου για βου-
λευτής; Πρόκειται για μερικά από τα εύλογα
ερωτήματα που προκύπτουν μετά τις τοποθετή-
σεις των τομεαρχών στο ΠΑΣΟΚ. Άλλοι υποστη-
ρίζουν ότι πολλοί τομεάρχες τοποθετήθηκαν για
να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές, άλλοι λένε
ότι όσοι μπήκαν θα είναι. Μόνο ο Νίκος Ανδρου-
λάκης γνωρίζει τι θα ισχύσει τελικά. 



Το σχέδιο για την «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και
διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα» παρου-
σίασε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, το
οποίο αφορά την αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων,
λειτουργιών και ευθυνών των φορέων ανά τομέα
πολιτικής καθώς και την ορθή κατανομή των αρμο-
διοτήτων κατά τρόπο απόλυτα σαφή και οριοθετη-
μένο στα επιμέρους επίπεδα διοίκησης (εθνικό, πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο).
Σύμφωνα με τον υπουργό, το έργο θα υλοποιηθεί σε
τέσσερις φάσεις, ξεκινώντας από την καταγραφή
της υφιστάμενης κατάστασης και των αρμοδιοτή-
των και θα ακολουθήσουν ο καθορισμός του νομο-
θετικού πλαισίου και η ανάπτυξη της πλατφόρμας
και του συστήματος παρακολούθησης αρμοδιοτή-
των μεταξύ των φορέων. Όπως ανέφερε ο κ. Βορί-

δης, «πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση
που θα είναι τομή για τη διακυβέρνηση του κράτους,
αλλά δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα κατευθείαν».
Όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα, επισήμανε πως
θα υπάρχει μια ομάδα που θα ονομάζεται «Εθνικό
Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» και θα
εισηγείται στον υπουργό προτάσεις που θα μεταφέ-
ρονται σαν νομοθετική πρωτοβουλία στο υπουργικό
συμβούλιο και ή θα απορρίπτεται ή θα επιστρέφεται
και πάλι στο Συμβούλιο για περισσότερη εξειδίκευ-
ση. Τέλος, καθιερώνεται ένα Εθνικό Σύστημα Πο-
λυεπίπεδης Διακυβέρνησης με το οποίο οι ασκού-
μενες δημόσιες πολιτικές ταξινομούνται σύμφωνα
και με το διεθνές πρότυπο COFOG και κατανέμονται
με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συντονισμού των
διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.

Τον διέγραψε
Άλλη μια απώλεια καταγράφει ο πρώην δήμαρχος

Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, αλλά αυτή τη φορά
δεν πρόκειται για δήλωση ανεξαρτητοποίησης, κα-
θώς φαίνεται πως πρόλαβε να διαγράψει από την
παράταξη τη δημοτική σύμβουλο Ακριβή Καρούμ-
παλη. Φαίνεται πως η κ. Καρούμπαλη επέλεξε λάθος
μέρα, αυτήν που ο κ. Σωφρόνης απηύθυνε κάλεσμα
προς τους δημότες, ώστε να ξεκινήσει ευρεία συζή-
τηση για την οικονομική κατάσταση του δήμου, για
να εκφράσει τη διαφοροποίησή της από θέσεις της
παράταξης, οπότε μοιραία ήρθε και η διαγραφή.
Πάντως πίσω από αυτές τις «διαφοροποιήσεις» ο κ.
Σωφρόνης βλέπει σχέδιο να τον εμποδίσουν να απο-
καλύψει «την οικονομική κατάρρευση του Δήμου
Σαρωνικού». 

Τρίτη ανεξαρτητοποίηση…
Στο βασανιστήριο της σταγόνας φαίνεται ότι προ-

σπαθούν να υποβάλουν τον δήμαρχο Χαϊδαρίου
Βαγγέλη Ντηνιακό τα δυσαρεστημένα στελέχη της
παράταξής του, που μέσα σε μικρό διάστημα ανα-
κοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους. Έτσι, μετά
την Ελένη Μπέλα που άνοιξε τον χορό και τον πρώην
υποψήφιο δήμαρχο Δημήτρη Τσατσαμπά που ακο-
λούθησε, τη σκυτάλη πήρε η Μέμη Κοντογιάννη
ανακοινώνοντας την ανεξαρτητοποίησή της από την
παράταξη της διοίκησης. Στην ανακοίνωσή της η κ.
Κοντογιάννη επιτίθεται προσωπικά στον δήμαρχο
επισημαίνοντας πως οι επιλογές του σε θέματα που
αφορούν κρίσιμα ζητήματα της πόλης αλλά και «η
συμπεριφορά έναντι συναδέλφων, εργαζόμενων,
φορέων της πόλης μας και εμού δεν μου αφήνουν
κανένα άλλο περιθώριο παραμονής στην παράτα-
ξη». Μάλιστα οι φήμες επιμένουν πως έπονται και
άλλες αποχωρήσεις…

!
Περίπλοκο σκηνικό 
στην Κέρκυρα
Επισήμως είναι
υποψήφιος δή-
μαρχος Κεντρικής
Κέρκυρας ο πρώην
νομάρχης Στέφα-
νος Πουλημένος,
απέναντι στην
πρώην αντινομάρ-
χη του και νυν δή-
μαρχο Κεντρικής
Κέρκυρας Μερόπη
Υδραίου, επιβεβαι-
ώνοντας τις φήμες
που κυκλοφορού-
σαν εδώ και καιρό.
Το αξιοσημείωτο δεν είναι μόνο ότι και οι δύο υποψηφιότητες
έρχονται από τον «γαλάζιο» χώρο αλλά και ότι η νυν δήμαρχος
θεωρείται «πολιτικό παιδί» του πρώην νομάρχη, όμως αυτό
δεν τον εμπόδισε να αφήσει εναντίον της αρκετές αιχμές, κα-
λώντας τους Κερκυραίους «να αναλάβουμε δράση στην κα-
τεύθυνση ανάκτησης της αξιοπιστίας του δήμου μας, αποκα-
τάστασης του κύρους του και διαμόρφωσης μιας νέας σχέσης
εμπιστοσύνης με τους πολίτες».
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Υπουργείο Εσωτερικών 

Σε τέσσερις φάσεις η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, ο δήμαρχος καταγγέλ-
λει την αντιπολίτευση ότι του καταψηφί-

ζει ακόμη και τα θέματα που αφορούν την
κοινωνική πολιτική; Φαίνεται πως το προεκλο-

γικό κλίμα που όλο και «θερμαίνεται» το τελευταίο
διάστημα έχει στερήσει ακόμη και τα κοινωνικά κρι-
τήρια από την αντιπολίτευση που έχει την πλειοψη-
φία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κι ούτε οι φήμες ότι
δεν θα είναι ξανά υποψήφιος ο δήμαρχος δεν τους
«χαλαρώνουν»…  

Η Αττική «θα πληρώνει
όσο πετάει»

Το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω»
που αφορά ένα διαφορετικό σύστημα
χρέωσης των δημοτικών τελών στον το-
μέα της διαχείρισης των αστικών αποβλή-
των παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της
Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ με
τίτλο «Πληρώνω όσο Πετάω: ελληνικές
εμπειρίες και ευρωπαϊκές πρακτικές».
Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο θα
αποτελεί και οικονομικό κίνητρο στα νοι-
κοκυριά και τις επιχειρήσεις για τη μεί-
ωση του όγκου των αποβλήτων τους και
την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Στην εκ-
δήλωση, που συζητήθηκαν οι προκλή-
σεις, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εφαρ-
μογές του συστήματος, καθώς και οι δυ-
νατότητες τιμολόγησης και συμμετοχής
του κοινού, συμμετείχαν ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο γενι-
κός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρι-
σης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ Μανώλης Γρα-
φάκος. Μάλιστα ο κ. Πατούλης υπογράμ-
μισε πως «η εμπειρία από τα Κινητά Πρά-
σινα Σημεία και τους 200.000 εγγεγραμ-
μένους χρήστες αποδεικνύει ότι οι πολί-
τες είναι έτοιμοι να υποδεχθούν και να
αγκαλιάσουν τέτοιες πολιτικές». 
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Μ
εγάλη ανάσα για χιλιά-
δες νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις δίνει η ρα-
γδαία αποκλιμάκωση

των τιμών των καυσίμων κατά τις τε-
λευταίες δύο εβδομάδες, η οποία μά-
λιστα έχει οδηγήσει την τιμή του πε-
τρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα του
περσινού Οκτωβρίου! 

Αποκλιμάκωση
H πτώση της διεθνούς τιμής του πε-

τρελαίου πέρασε γρήγορα στα διυλι-
στήρια αλλά και στην κατανάλωση στα
μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς οι τιμές
σε ολόκληρη την επικράτεια παρου-
σιάζουν σημαντική αποκλιμάκωση, σε
σχέση με δυο τρεις εβδομάδες νωρίτε-
ρα. Σύμφωνα με έρευνα της «Political»

στα στοιχεία που δίνουν τα πρατήρια
στο fuelgr.gr., προκύπτει ότι μεμονω-
μένα η φθηνότερη τιμή του πετρελαίου
θέρμανσης με βάση και την επιδότηση
που έχει δοθεί από τα διυλιστήρια συ-
ναντάται σε πρατήριο στο Πέραμα Αττι-
κής με τιμή κάτω από το 1,00 ευρώ! Την
ίδια στιγμή, η μέση τιμή στα πρατήρια
και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου
θέρμανσης του Λεκανοπεδίου έχει
υποχωρήσει στο 1,14 ευρώ ανά λίτρο.
Στην υπόλοιπη χώρα, η μέση τιμή του

πετρελαίου θέρμανσης έχει υποχωρή-
σει στο 1,25 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,40-
1,45 ευρώ ανά λίτρο πριν από σχεδόν
έναν μήνα. 

Η αμόλυβδη
Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95

οκτανίων έχει υποχωρήσει ακόμη και
στο 1,74 ευρώ το λίτρο σε πρατήριο της
περιοχής της Νίκαιας Αττικής, ενώ η
μέση τιμή κινείται κοντά στο 1,90 ευρώ.
Ραγδαία είναι επίσης η αποκλιμάκωση

και στην τιμή του πετρελαίου κίνησης,
το οποίο στην Αθήνα έχει βρεθεί ακόμη
και στο 1,67 ευρώ το λίτρο, αν και η μέ-
ση τιμή κινείται κοντά στο 1,85 ευρώ το
λίτρο. Σημειώνεται ότι για αρκετά με-
γάλο χρονικό διάστημα το πετρέλαιο
κίνησης ήταν ακριβότερο από τη βενζί-
νη. Η τιμή του αερίου κίνησης (LPG)
συναντάται στα 0,84 ευρώ ανά λίτρο,
ενώ η μέση τιμή κινείται κοντά στα 0,95
ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις κι-
νείται στο 1,00 ευρώ. 

Οι μεγάλες διαφορές
Οι μεγάλες διαφορές στις τιμές που

μπορεί να παρουσιάζονται με βάση τα
χθεσινά στοιχεία του fuelgr.gr οφεί-
λονται αφενός στο αυξημένο κόστος
των μεταφορών και αφετέρου στο γε-
γονός ότι πάρα πολλά πρατήρια, ιδίως
στην επαρχία, δεν έχουν προμηθευτεί
νέες ποσότητες με τις μειωμένες τιμές.
Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, τότε τα πρα-
τήρια που πουλούν μεγάλες ποσότητες
είναι και τα πρώτα τα οποία αγοράζουν
ακριβότερα και συνεπώς αυξάνουν
πρώτα από όλα τις λιανικές τιμές πώ-
λησης. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η
μείωση των τιμών θα συνεχιστεί και τις
επόμενες ημέρες, ενώ την ίδια στιγμή
επικρατεί προβληματισμός στις αγορές
σε σχέση με τις αποφάσεις που θα λά-
βει την Κυριακή ο ΟΠΕΚ, καθώς έχει
πέσει στο τραπέζι η πρόταση για νέα
μείωση της παραγωγής. 

«Τρέχει» από σήμερα η διαδικασία πληρωμής της
πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης στην πρώτη
«φουρνιά» δικαιούχων, οι οποίοι θα δουν σε λίγες ημέ-
ρες στους λογαριασμούς τους τα σχετικά ποσά. Ειδικό-
τερα, η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί έως τις
21 Δεκεμβρίου για το σύνολο των αγορών που έγιναν
έως χθες και υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά τιμο-
λόγια θα καταχωριστούν στο σύστημα MyΘέρμανση,
έως την επόμενη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου. 

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στους δικαιούχους
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και θα αφορά τις αγορές
που έγιναν έως τις 31 Ιανουαρίου, εφόσον όμως τα τιμο-
λόγια δηλωθούν στην ΑΑΔΕ έως τις 15 Φεβρουαρίου. Η
τρίτη δόση θα καταβληθεί έως τις 28 Απριλίου 2023 και

θα αφορά αγορές έως τις 31 Μαρτίου 2023, εφόσον τα
τιμολόγια αγοράς δηλωθούν στο σύστημα έως τις 15
Απριλίου. Εφόσον πρόκειται για φυσικό αέριο με δι-
καιολογητικά αγορών, η καταχώριση των σχετικών
στοιχείων πρέπει να αφορά τιμολόγια που θα έχουν κο-
πεί έως τις 16 Μαΐου 2023 και θα έχουν ανέβει στο σύ-
στημα έως τις 31 Μαΐου, οπότε το επίδομα θα καταβλη-
θεί στις 15 Ιουνίου.

Τέλος, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέ-
σω τηλεθέρμανσης με ημερομηνία έκδοσης του παρα-
στατικού πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου 2023 και υπό την
προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχεί-
ων έως τη 15η Ιουλίου 2023, το αντίστοιχο ποσό επιδό-
ματος θα καταβληθεί στις 10 Αυγούστου.

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα 

Ανάσα από τη μείωση
των τιμών στα καύσιμα

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στα επίπεδα του περσινού Οκτωβρίου
το πετρέλαιο θέρμανσης
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Ι
διαίτερα θετικά μηνύματα εισέ-
πραξε η διοίκηση της ΔΕΗ από το
«roadshow» του Λονδίνου που
διοργάνωσε η ΕΧΑΕ από κοινού

με τη Morgan Stanley, με το έδαφος
να δείχνει ευνοϊκό για νέες συμφω-
νίες το επόμενο διάστημα. 

Αμερικανικά κεφάλαια, όπως τα
Sandglass και Manulife, και ευρωπαϊ-
κά, όπως τα βρετανικά Senvest, Poly-
gon και TFG Asset management, ενη-
μερώθηκαν για τις προοπτικές της
επιχείρησης, με έμφαση στην απαν-
θρακοποίηση, στα νέα έργα ΑΠΕ, στην
επέκταση εκτός Ελλάδας και στην ψη-
φιοποίηση.

Ανάμεσα στους «συνομιλητές» της
ΔΕΗ ήταν τόσο γνωστά funds που βρί-
σκονται σε επικοινωνία με την επιχεί-
ρηση από παλαιότερα όσο και νέοι
παίκτες που ενδιαφέρονται να μπουν
στη μετοχή ή στα δύο ομόλογα (775
εκατ. ευρώ λήξεως 2026 και 500 εκατ.
ευρώ λήξεως 2028), όπου και επικεν-
τρώθηκαν οι συζητήσεις.

Η επιχείρηση που βγαίνει σώα από την
κρίση και υλοποιεί, παρά το γεμάτο προ-
κλήσεις διεθνές περιβάλλον, χωρίς πα-
ρεκκλίσεις το business plan της αναμέ-
νει για φέτος EBITDA μεταξύ 800 και 900
εκατ. ευρώ, όσο περίπου και πέρσι, με
ανάλογες ή καλύτερες επιδόσεις από του
χρόνου. Το 2023 η συνέχιση της ανθεκτι-
κής κερδοφορίας πρόκειται να συνδυα-
στεί και με διανομή μερίσματος στους
μετόχους (η πρώτη από το 2014), όπως
είχε ενημερώσει πρόσφατα τους αναλυ-
τές ο CEO Γ. Στάσσης, μετά την ανακοίνω-
ση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Στα one to one ραντεβού τού επικε-
φαλής της με τους CEO των ξένων
funds, οι κινήσεις των οποίων μένει να
φανούν το προσεχές διάστημα, ανα-

λύθηκε εκτενώς η εικόνα καθενός
από τους βασικούς τομείς δράσης του
επιχειρηματικού πλάνου της ΔΕΗ.

Επενδύσεις 9,3 δισ.
Θυμίζουμε ότι το business plan

προβλέπει επενδύσεις οι οποίες θα
φτάσουν στα 9,3 δισεκατομμύρια, με-
γάλο μέρος των οποίων αφορά ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα, κι-
νήσεις στα Βαλκάνια και διαχείριση
απορριμμάτων. Τα μισά και πλέον
επενδυτικά κεφάλαια (55%) θα κατευ-

θυνθούν σε ανανεώσιμες πηγές, εν-
τός και εκτός Ελλάδας, το 20% σε δί-
κτυα διανομής, ένα 7% σε συμβατικές
πηγές ενέργειας, το 4% στην παραγω-
γή ενέργειας από απορρίμματα και το
3% στη λιανική. Γεωγραφικά, το 85%
προορίζεται για επενδύσεις εντός Ελ-
λάδας και το 15% (1,4 δισ.) στα Βαλκά-
νια, κυρίως Ρουμανία και Βουλγαρία,
οι οποίες παρουσιάζουν το πλεονέ-
κτημα της διασύνδεσης με το ελληνι-
κό σύστημα. Στο θέμα και απαντώντας
σε μια σειρά από πρόσφατα δημοσι-

εύματα, η επιχείρηση είχε εκδώσει
στα τέλη Οκτωβρίου ανακοίνωση προς
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιβε-
βαιώνοντας ότι πράγματι εξετάζει πι-
θανές περιπτώσεις εξαγορών σε Ρου-
μανία και Βουλγαρία.

Χρονικά, το επενδυτικό ντεμαράζ
της ΔΕΗ διαρθρώνεται ως εξής: Του
χρόνου θα προχωρήσει σε επενδύσεις
2,3 δισ., το 2024 σε 2,5 δισ., ενώ το
2025-2026 θα επενδυθούν από 1,7
δισ. ευρώ. Όπως έχει ανακοινώσει η
επιχείρηση, ακριβώς επειδή οι επεν-
δύσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση
της ενεργειακής αυτάρκειας της χώ-
ρας, οι εισαγωγές ρεύματος προβλέ-
πεται να μειωθούν στο 10% της αγοράς
το 2026 έναντι 18% το 2020.

Στις «κεραίες» των funds 
το business plan της ΔΕΗ

Οι επαφές Στάσση στο «roadshow» του Λονδίνου 
με αμερικανικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια 

και η επιτάχυνση των επενδύσεων

Ανάμεσα στις δώδεκα πρώτες χώρες με τη μεγαλύτε-
ρη αύξηση εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) βρίσκεται η Ελλάδα, σε ένα σύνολο 45 χωρών,
γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη σημασία
της χώρας ως κόμβου μεταφοράς φυσικού αερίου στα
Βαλκάνια και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Η κατάταξη της χώρας στη 12η θέση προκύπτει από τα
στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, όπου
η Ελλάδα έφερε περισσότερα φορτία κατά περίπου 1 εκατ.
μετρικούς τόνους έναντι της περσινής περιόδου. 

Πρώτη χώρα με τη μεγαλύτερη άνοδο των εισαγω-
γών ήταν η Γαλλία. Αύξησε κατά περίπου 10 εκατ. τό-
νους (mtpa) τις εισαγωγές LNG, ακολούθησε το Ηνω-

μένο Βασίλειο με αύξηση 6 εκατ. τόνων, η Ισπανία ήταν
η τρίτη χώρα που διεύρυνε σχεδόν κατά 6 εκατ. τόνους
τις εισαγωγές της κ.ο.κ.

Η χώρα μας, όμως, δεν πιάνει μόνο αυτήν την πρωτιά.
Σε περίπου έναν χρόνο θα διαθέτει και ένα από τα με-
γαλύτερα FSRUs και τερματικούς σταθμούς LNG στην
ΕΕ. Πρόκειται για το FSRU της Αλεξανδρούπολης με
αποθηκευτική δυναμικότητα 153.500 κυβικών μέτρων
και δυναμικότητα επαναεριοποίησης στα 4 εκατομμύ-
ρια μετρικούς τόνους.

Πρώτος είναι ο τερματικός σταθμός Wilhelmshaven
στη Γερμανία με 5,5 εκατ. τόνους και 174.000 κυβικά μέ-
τρα αποθηκευτικό χώρο, δεύτερος είναι ο offshore τερ-

ματικός σταθμός Stade της Γερμανίας επίσης με 5,5
εκατ. τόνους αλλά με χωρητικότητα αποθήκευσης στα
150.000 κυβικά μέτρα και τρίτος ο Elmusel στην Ισπανία
με δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,1 εκατ. τόνους.

Το FSRU της Αλεξανδρούπολης εκτιμάται ότι θα έχει
ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2023. Με τη λειτουργία
του, όπως και με αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσ-
σονται στη χώρα μας (FSRUs Θράκης και Θεσσαλονί-
κης, Διώρυγα GAS) η περιοχή των Βαλκανίων μέχρι και
την Ουκρανία θα μπορεί να καλύπτεται με φυσικό αέριο
που θα φτάνει στους λεγόμενους πλωτούς σταθμούς
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG. 

M.M.

Στο top 12 παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών LNG η Ελλάδα
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ι εξαγωγές φυσικού αερί-
ου από τη χώρα μας έχουν
φτάσει φέτος στα 2,5 δισ.
κυβικά μέτρα έναντι 0,7

πέρσι, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας κατά την ομιλία του στο 22ο Παγ-
κόσμιο Συνέδριο για το υγροποιημένο
φυσικό αέριο (LNG) που πραγματο-
ποιείται στην Αθήνα.

Κατά την ομιλία του ο υπουργός
Περιβάλλοντος παρουσίασε επίσης
τη στρατηγική της κυβέρνησης για
ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο
εξαγωγής φυσικού αερίου αλλά και
πράσινης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ.
Σκρέκα:

• Οι δυνατότητες πολλαπλασιά-
ζονται για τη χώρα μας με την προ-
σθήκη της νέας πλωτής δεξαμενής
στη Ρεβυθούσα, η οποία αυξάνει τη
δυναμικότητα του σταθμού κατά
65%.

• Η δυναμικότητα των σταθμών
υγροποιημένου φυσικού αερίου της
χώρας μας μπορεί να φτάσει στα 20
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετη-
σίως τα επόμενα δύο χρόνια.

* Η διασύνδεση με τη Βουλγαρία

μπορεί να επεκτείνει τον εφοδιασμό
με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέ-
σω Ελλάδας μέχρι και τη Μολδαβία
και την Ουκρανία.

Στον τομέα του ηλεκτρισμού, στάθηκε
ιδιαίτερα στις νέες διασυν-
δέσεις με τη Βουλγα-
ρία, την Αίγυπτο και
την Κύπρο, ενώ
επανέλαβε την
πρόταση που δια-
τύπωσε η κυβέρνη-
ση για απευθείας
σύνδεση με την Αυ-
στρία και τη Γερμανία.

«Στόχος είναι να μειωθεί η εξάρ-
τηση από έναν και μοναδικό προμη-
θευτή», σημείωσε ο κ. Σκρέκας, το-
νίζοντας ότι χρειάζονται κοινή πλατ-
φόρμα αγορών από την Ευρωπαϊκή
Ένωση που θα αυξήσει τη διαπραγ-
ματευτική δυνατότητα της ΕΕ, κα-
θώς και μακροπρόθεσμα συμβό-
λαια, προκειμένου να σταθεροποι-
ηθεί η αγορά.

Το πλαφόν 
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο

του συνεδρίου, που επικαλείται το
ΑΜΠΕ, ο κ. Σκρέκας επανέφερε την

πρόταση για δημιουργία κεντρι-
κού μηχανισμού οικονομικής στήρι-
ξης των κρατών-μελών, των πολιτών
και των επιχειρήσεων από την ΕΕ.

«Η ευρωπαϊκή βιομηχανία χάνει
ανταγωνιστικότητα, πολλές επιχει-
ρήσεις μειώνουν την παραγωγή τους
ή κλείνουν, έχουμε απώλεια θέσεων
εργασίας», ανέφερε ο κ. Σκρέκας.
Διευκρίνισε ότι η πρόταση για επιβο-
λή πλαφόν στην τιμή του φυσικού
αερίου που θα διασφαλίζει χαμηλό-
τερες τιμές φυσικού αερίου και ηλε-
κτρικής ενέργειας παραμένει στο
τραπέζι. «Δεν θα ησυχάσουμε», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά, «αν δεν το πε-
τύχουμε».

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στο θέ-
μα μιλώντας χθες στο Οικονομικοε-
πιχειρηματικό Συνέδριο στο Ζάππειο
Μέγαρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο
υπουργός, η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο έχει τεθεί επικεφαλής μιας
ομάδας 15 κρατών για τη θέσπιση
πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερί-
ου, αλλά και για τη δημιουργία ενός
μηχανισμού χρηματοδότησης που θα
ενισχύσει συνολικά την ανταγωνιστι-
κότητα της Ευρώπης, καθώς πρέπει
να αποφεύγονται οι υπέρογκες επι-
δοτήσεις εκ μέρους συγκεκριμένων
πλούσιων χωρών. Εξέφρασε επίσης
την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα
βρεθεί η χρυσή τομή για όλους.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, τα ερωτήματα
που προκύπτουν πληθαίνουν χωρίς όμως να δίνονται
πειστικές απαντήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το
πολύπαθο ταμείο των μηχανι-
κών ΤΜΕΔΕ που θα κληθεί να
βάλει εκ νέου το χέρι στα απο-
θεματικά των ασφαλισμένων,
προκειμένου να διασώσει για
ακόμη μία φορά την τράπεζα που έχει στοιχίσει μέχρι
τώρα τουλάχιστον 1 δισ. στους μηχανικούς.

Το αμείλικτο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι
γιατί ο εν λόγω ασφαλιστικός φορέας δεν έχει κάνει το
αυτονόητο που θα έκανε κάθε επενδυτής. Να ελέγξει,

δηλαδή, τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης στα
οποία θα επενδύσει -στην προκειμένη θα τζογάρει- τα
χρήματά του. Με το αμαρτωλό παρελθόν της τράπεζας

και με την αιμορραγία που έχει υπο-
στεί το Ταμείο των Μηχανικών, κάτι
τέτοιο θα έπρεπε να θεωρείται αυτο-
νόητο και επιβεβλημένο. Ο έλεγχος,
όμως, δεν έγινε… Γνωρίζοντες λένε
ότι, αν γινόταν εξονυχιστικός έλεγ-
χος, η απόσυρση του ΤΜΕΔΕ από την

ΑΜΚ θα ήταν μονόδρομος. Αν και η σχεδιαζόμενη αύξη-
ση καταλήξει σε φιάσκο με κόστος για τους ασφαλισμέ-
νους του Ταμείου, ποιος θα απολογηθεί; Και επειδή οι
προηγούμενες διοικήσεις έμεναν στο απυρόβλητο,
έχουν την πεποίθηση ότι αυτό θα ισχύει στο διηνεκές;

Attica Bank: Το πάθημα δεν έγινε μάθημα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τι ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κ. Σκρέκας κατά την ομιλία του 

στο 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο για το LNG

«Δεν θα ησυχάσουμε
αν δεν πετύχουμε 
πλαφόν στο αέριο»
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έλος επιχειρεί να βάλει το
υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών στην τριτοκο-
σμική εικόνα των πεζοδρο-

μίων της Αθήνας με τα δεκάδες μηχα-
νάκια και αυτοκίνητα να σταθμεύουν
ανεξέλεγκτα και άναρχα όπου υπάρ-
χει μια σπιθαμή ελεύθερου χώρου.

Το πρόστιμο από παράνομη στάθ-
μευση ΙΧ ή δίκυκλων σε οδεύσεις τυ-
φλών ή ραμπών ΑμεΑ θα αυξηθεί με
τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ), όμως η συνδρομή της Δημοτι-
κής Αστυνομίας θα παίξει καθοριστι-
κό ρόλο στην εφαρμογή του.

Η βασική φιλοσοφία του νέου ΚΟΚ
είναι να τιμωρείται ο οδηγός και όχι το
αυτοκίνητο και το πρόστιμο για παρά-

νομη στάθμευση σε όδευση τυφλών ή
ράμπα ΑμεΑ θα αυξηθεί κατά πολύ,
προασπίζοντας εμπράκτως τα ανα-
φαίρετα δικαιώματα στην ελεύθερη
και ανεμπόδιστη πρόσβαση των
ατόμων με αναπηρία.

Είναι γεγονός πως η
πρόσβαση των ΑμεΑ στη
γραμμή 1 του μετρό
(πρώην ηλεκτρικός) γί-
νεται με δυσκολία, κάτι
που δεν συμβαίνει στις
υπόλοιπες γραμμές του
μετρό, και ήδη το υπουργείο
προχωρά τον διαγωνισμό για την ανα-
καίνιση των συρμών και την αγορά νέ-
ων. Παράλληλα, με τον νέο ΚΟΚ, θα
ρυθμιστεί και το ζήτημα με τα ηχητικά
σήματα στα φανάρια.

Καραμανλής: 
«Θα εφαρμόσουμε τον νόμο»

Ο Κώστας Καραμανλής, απαντών-
τας σε επίκαιρη ερώτηση της βου-

λευτού Φωτεινής Πιπιλή, μίλησε
για την κατάσταση στην

πρωτεύουσα επισημαί-
νοντας πως το υπουρ-
γείο βρίσκεται στη δια-
δικασία ολοκλήρωσης
του νέου ΚΟΚ και σύν-

τομα θα κατατεθεί προς
διαβούλευση.

«Αυτό που θα ήθελα να απο-
φύγω ως υπουργός είναι να νομοθε-
τήσουμε κάτι το οποίο δεν θα εφαρ-
μοστεί. Γιατί πολλές φορές ανανεώ-
νουμε τον ΚΟΚ, τον εκσυγχρονίζουμε
και κανένας δεν τον εφαρμόζει»,

υπογράμμισε ο Κώστας Καραμανλής.
Το υπουργείο Υποδομών και Με-

ταφορών υλοποίησε μια σειρά πρω-
τοβουλιών για τα ΑμεΑ, όπως η χο-
ρήγηση δελτίων στάθμευσης σε ΙΧ
αυτοκίνητα γονέων ή παιδιών, αλλά
και συζύγων ΑμεΑ, βελτίωσε την
πρόσβαση σε μετρό και τραμ, ενώ
παράλληλα συνήψε συμβάσεις με τα
ΚΤΕΛ για τις αστικές συγκοινωνίες,
στις οποίες προβλέπεται στα οχήμα-
τα να υπάρχει δυνατότητα εύκολης
πρόσβασης.

Στο υπουργείο έχει συσταθεί ειδική
επιτροπή, η οποία ασχολείται με την
προσβασιμότητα των συνανθρώπων
μας που αντιμετωπίζουν κινητικά
προβλήματα, ενώ προβλέφθηκε και η
ίδρυση ιδιωτικών Κέντρων Αξιολόγη-
σης Ικανότητας και Προετοιμασίας
Οδήγησης για άτομα με κινητικά προ-
βλήματα, ώστε να μην ταλαιπωρούνται
περαιτέρω, τα οποία άλλωστε σύμφω-
να με τον νόμο δικαιούνται δίπλωμα
οδήγησης.

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνεδρίασης της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια
εγκρίθηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδι-
κής Ασφάλειας για την περίοδο 2021-2030.

Παράλληλα, ψηλά στην ατζέντα τέθη-
κε και η επικαιροποίηση και προτεραι-
οποίηση των δράσεων για την οδική
ασφάλεια και το σχέδιο νόμου για το κυ-
ρωτικό πλαίσιο του ΚΟΚ. 

Τη συνεδρίαση απασχόλησε και το έργο της
ερευνητικής υποδομής ENIRISST, με έμφαση στο
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, τα εργαλεία χρη-

ματοδότησης υποδομών και η βάση αξιολόγησης συγ-
χρηματοδοτούμενων έργων καθώς και ο Οδη-

γός Δημόσιας Πολιτικής για το ποδήλατο,
ενόψει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
το ποδήλατο.

«Η αποδοχή του Εθνικού Στρατηγι-
κού Σχεδίου σηματοδοτεί την έμπρα-
κτη απόδειξη ότι η βελτίωση του επιπέ-

δου οδικής ασφάλειας αποτελεί προτε-
ραιότητα της κυβέρνησης, του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού
Κώστα Καραμανλή, αλλά και δική μου», υπογράμμισε,

κατά την εισήγησή του, ο αρμόδιος υφυπουργός Μι-
χάλης Παπαδόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο υφυπουργός Με-
ταφορών και πρόεδρος της επιτροπής Μιχάλης Πα-
παδόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
και αντιπρόεδρος της επιτροπής Λευτέρης Οικονό-
μου, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ζέττα Μακρή, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μί-
να Γκάγκα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας και η γενική γραμματέας Υποδομών
Μαρία-Έλλη Γεράρδη.

Ρ.Σ. 

Ακόμη πιο τσουχτερά  τα πρόστιμα για παρκάρισμα 
σε ράμπες αναπήρων και οδεύσεις όπου 

κινούνται άτομα με δυσκολίες όρασης 

Εγκρίθηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

ΚΟΚ: «Καμπάνες» 
σε όσους δεν σέβονται 
τυφλούς και ΑμεΑ



Π
ροσωπική δικαίωση
των επιλογών του
υπουργού Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη

αποτελεί η έρευνα της Pulse, σύμ-
φωνα με την οποία για πρώτη φορά
η πλειονότητα των πολιτών έχει θε-
τική γνώμη για τη λειτουργία του
ΕΦΚΑ, ενώ επιθυμεί την τοποθέτη-
ση ιδιωτών και διευθυντών στις
υπηρεσίες του αλλά και στο υπό-
λοιπο Δημόσιο προκειμένου να εκ-
δίδονται ταχύτερα οι συντάξεις. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας, η οποία διεξήχθη το διά-
στημα 19-27 Οκτωβρίου σε δείγμα
2.512 πολιτών πανελλαδικά, προ-
κύπτουν τα εξής:

1Το 69% των ερωτηθέντων εγκρί-
νει την έκδοση των συντάξεων

fast track και μόλις το 12% εκφρά-
ζει αρνητική γνώμη. Μεταξύ αυτών
που έχουν υποβάλει αίτημα συντα-
ξιοδότησης και περιμένουν την έγ-
κριση της σύνταξης η αποδοχή
φτάνει το 76%. Σημειώνεται ότι η

διαδικασία fast track έχει μειώσει
τον χρόνο έκδοσης των συντάξεων
κάτω από τους δύο μήνες για
όσους υπέβαλαν σχετικό αίτημα
φέτος, ενώ το 2019 απαιτούνταν 18
μήνες!

2 Οι 9 στους 10 πολίτες (89%) βλέ-
πουν θετικά την πρόσληψη

ιδιωτών, ενώ επιθυμούν την επέ-
κταση του μέτρου και σε άλλους
φορείς του Δημοσίου με αντίστοιχα
προβλήματα! Αρνητικά σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο τοποθετείται μό-
λις το 8%. Ειδικά, στην ερώτηση για
πρόσληψη ιδιωτών σε θέσεις διευ-
θυντών του ΕΦΚΑ το 51% θεωρεί ότι
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
ενώ αρνητικά τοποθετείται το 20%.

3 Η συνολική λειτουργία του ΕΦ-
ΚΑ έχει βελτιωθεί σημαντικά

τους τελευταίους 12 μήνες και οι
θετικές γνώμες υπερισχύουν των

αρνητικών για πρώτη φορά! Πιο
συγκεκριμένα, το 50% των ερωτη-
θέντων δηλώνει «ναι» και «μάλλον
ναι», ενώ όσοι δηλώνουν το αντίθε-
το ανέρχονται στο 32%.

4 Το 56% των εν ενεργεία συντα-
ξιούχων εμφανίζεται ικανο-

ποιημένο από τη λειτουργία του
ΕΦΚΑ, σε αντίθεση με το 25% που
εκφράζει αντίθετη γνώμη. Η θεα-
ματική βελτίωση στις θετικές γνώ-
μες συνδέεται με το γεγονός ότι
τους τελευταίους 22 μήνες έχουν
εκδοθεί 470.000 συντάξεις, οι
οποίες συνοδεύτηκαν και από την
καταβολή των σχετικών αναδρομι-
κών στους δικαιούχους.

5 Μεταξύ των ασφαλισμένων
που περιμένουν τη σύνταξή

τους, οι θετικές γνώμες για την
εξυπηρέτηση ανέρχονται σε 48%
έναντι 43% των αρνητικών. Ειδικά
στους αγρότες το ποσοστό με θετι-
κές γνώμες ανέρχεται σε 55% και οι
αρνητικές στο 39%. 

6 Το 63% θεωρεί βελτιωμένο τον
βαθμό εξυπηρέτησης του τη-

λεφωνικού κέντρου 1555, έναντι
του 27% που δηλώνει το αντίθετο,
ενώ σχεδόν τα ίδια ποσοστά
ισχύουν και για τα ηλεκτρονικά
ραντεβού και τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μείωση τιμών 
έως 25% στο «καλάθι 
του νοικοκυριού»

Μείωση τιμών στο 94,7% των προϊόν-
των του «καλαθιού του νοικοκυριού»
προκύπτει από τα στοιχεία των αλυσί-
δων σουπερμάρκετ για την εβδομάδα
έως τις 6 Δεκεμβρίου, ενώ πρεμιέρα
κάνει το «καλάθι του διαβητικού» και
προχωρούν οι προετοιμασίες για το
«εορταστικό καλάθι» και το «καλάθι της
λαχαναγοράς».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τιμοκα-
ταλόγων των αλυσίδων σουπερμάρκετ
που έχουν ανέβει στο e-katanalotis.gr,
σε 192 προϊόντα οι τιμές μειώθηκαν έως
και 25,8% και σε 581 παρέμειναν σταθε-
ρές, ενώ η αλυσίδα με το χαμηλότερο
κόστος καλαθιού μείωσε την αξία του
κατά 9,65%. Παράλληλα, σύμφωνα με
προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο
τιμάριθμος Νοεμβρίου υποχώρησε στο
9%. Τέλος, από χθες έκανε πρεμιέρα και
το «καλάθι του διαβητικού», με επιπλέ-
ον προϊόντα όπως βρόμη, στέβια, γλυ-
καντικές ύλες κ.λπ., ενώ στις 14 Δεκεμ-
βρίου θα κάνει πρεμιέρα το «εορταστι-
κό καλάθι». 

myDATA:
Προσυμπληρωμένες
δηλώσεις ΦΠΑ 
και πρόστιμα

Προσυμπληρωμένες θα είναι στο εξής
οι δηλώσεις ΦΠΑ για 1.000.000 επιχει-
ρήσεις και επιτηδευματίες, οι οποίοι
πρέπει να διαβιβάζουν τα στοιχεία των
τιμολογίων τους ηλεκτρονικά στην ψη-
φιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς από
σήμερα θα επιβάλλονται τσουχτερά πρό-
στιμα για τη μη διαβίβασή τους.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ
Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι για τις
δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από
5/12/2022 και εφεξής και αφορούν φο-
ρολογικές περιόδους από 1ης/1/2022
και έπειτα, η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τις
εκροές και εισροές και τους αντίστοι-
χους φόρους στους σχετικούς κωδικούς
των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ, με βάση
τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψη-
φιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και
τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις
υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις.
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Έρευνα Pulse: 
Συμφωνούν με

την τοποθέτηση ιδιωτών
σε θέσεις διευθυντών, 

λένε «ναι» στην έκδοση
των fast track συντάξεων

από ιδιώτες

Οι πολίτες επικροτούν
τις αλλαγές στον ΕΦΚΑ



Τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας με το ΑΦΜ
της Wind και το όνομα της Nova, η οποία θα απορ-
ροφηθεί από τη Wind, προβλέπει το σχέδιο συγ-
χώνευσης της Wind - Nova. Ειδικότερα η νέα
εταιρεία θα φέρει το brand «Nova» και θα απορ-
ροφήσει τον όμιλο της Nova. 

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο συγχώνευσης,
το μετοχικό κεφάλαιο της Wind ανέρχεται στα
45,39 εκατ., ενώ της Νova Τηλεπικοινωνίες στα
112,07 εκατ., της Nova Broadcasting στα 73,89 εκατ. και της NetMed στα 2,96 εκατ. Η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει την πα-
ροχή ενιαίων πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ίντερνετ και συνδρομητικής τηλεόρασης και μετά την ενο-
ποίηση θα κατέχει πλέον τη 2η θέση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας σε σταθερή τηλεφωνία/ίντερνετ και
συνδρομητική τηλεόραση.
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Μ
νημόνιο συνεργα-
σίας υπέγραψαν τη
Δευτέρα 29 Νοεμ-
βρίου το Ελληνοαμε-

ρικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα (HDB) με στόχο την υλοποί-
ηση συνεργειών και τη διαμόρφω-
ση ενός αμοιβαία επωφελούς
πλαισίου δραστηριοτήτων. Το σύμ-
φωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο
πρόεδρος του Ελληνοαμερικανι-
κού Επιμελητηρίου Νικόλαος
Μπακατσέλος και η διευθύνουσα
σύμβουλος της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας (HDB) Αθηνά
Χατζηπέτρου, σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση. 

Ο κ. Μπακατσέλος δήλωσε: «Το Ελληνοαμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο έχει ως προτεραιότητά του την
ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας του

ελληνικού επιχειρείν. Στο πλαίσιο
αυτής της στρατηγικής, η υπογρα-
φή του μνημονίου συνεργασίας με
την Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτε-
λεί ένα σημείο αναφοράς για την
ανάπτυξη συντονισμένων και στο-
χευμένων δράσεων ενθάρρυνσης
και ανάπτυξης της επιχειρηματι-
κότητας και διασύνδεσης με διε-
θνή οικοσυστήματα που προσφέ-
ρουν την απαραίτητη υπεραξία».

Η κυρία Χατζηπέτρου επεσήμα-
νε: «Μέσα από τη συνεργασία με το
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο θα μπορέσουμε να
σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε
δράσεις που ενθαρρύνουν περαι-
τέρω επιχειρηματικές πρωτοβου-

λίες, συνεισφέροντας στην προσέλκυση επενδύσεων και
βοηθώντας παράλληλα την ελληνική επιχείρηση να γίνει
πιο εξωστρεφής».

Εξαγορά της Workathlon
από το kariera.gr

Η εξαγορά της εταιρείας Workathlon, που
έχει ως αντικείμενο την εύρεση προσωπικού
στον τουριστικό τομέα από το μεγαλύτερο
portal εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, το
kariera.gr, ανακοινώθηκε σε σχετική συνέν-
τευξη Τύπου. Η νέα αυτή σύμπραξη στον χώ-
ρο του HR, που σχετίζεται με τους κλάδους
Τουρισμού και HoReCa, έχει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα, καθώς, όπως ανέφερε η Κατερίνα Σαν-
τίκου, ιδρύτρια του Workathlon, ο εν λόγω
κλάδος ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με ελλεί-
ψεις προσωπικού και το πρόβλημα αυτό θα
συνεχίσει να ταλαιπωρεί τους εργοδότες για
τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια ακόμη.

Η Aegean δημιουργεί 
την επόμενη γενιά πιλότων

Συνεχίζοντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα
Υποτροφιών Πιλότων που ξεκίνησε η Aegean
το 2018, με τους πρώτους 49 από τους συνολι-
κά 100 υποψηφίους να βρίσκονται ήδη στα πι-
λοτήριά της και τους επόμενους 40 να αναμέ-
νεται να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρεί-
ας στις αρχές του έτους, προσφέρει και πάλι
τη δυνατότητα σε 120 νέες και νέους συνολικά
για τα επόμενα τρία χρόνια να αποκτήσουν
επαγγελματικό πτυχίο πολιτικής αεροπορίας
και να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως
μελλοντικών κυβερνητών αεροσκαφών του
στόλου της Aegean και της Olympic Air. 

«Πράσινες» δράσεις
πραγματοποίησε η ΝΟΥΝΟΥ

Η FrieslandCampina Hellas με το ΝΟΥ-
ΝΟΥ, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγι-
κής βιωσιμότητας «Θρέφοντας έναν καλύ-
τερο πλανήτη», αποδεικνύει εμπράκτως την
εταιρική υπευθυνότητά της υλοποιώντας
δράσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνι-
κή κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, το ΝΟΥΝΟΥ
πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα αναδάσω-
σης σε τρεις πληγείσες περιοχές της Ελλά-
δας, καθώς και έργα αναβάθμισης σχολι-
κών υποδομών σε πυρόπληκτες περιοχές
της Β. Εύβοιας, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Κατόπιν πρωτοβουλίας της εται-
ρείας φυτεύτηκαν πάνω από 5.000 δέντρα
και αναβαθμίστηκαν οι προαύλιοι χώροι
πέντε δημοτικών σχολείων. 

Το Makedonia Palace, αποτελώντας πάντα αναπόσπαστο και ζωτικό κομ-
μάτι της Θεσσαλονίκης, συμπορεύεται μαζί της σε κάθε νέο της μονοπάτι
και ακολουθεί την καινοτομία περνώντας σε μια νέα εποχή, θέτοντας τον
πήχη της φιλοξενίας ακόμη πιο ψηλά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση. Την πορεία αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει για μια ακόμη χρονιά η
Υψηλή Διάκριση στον Διεθνή Θεσμό Πιστοποίησης EFQM στην εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε για την Επιχειρηματική Αριστεία «EFQM Award
Ceremony 2022», που απένειμε την αναγνώριση του ξενοδοχείου ως Qual-
ified by EFQM Organisation. Το Makedonia Palace εφαρμόζει από το 2018
το διεθνές μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, ένα παγκοσμίως
αναγνωρισμένο και ολιστικό μοντέλο διοίκησης που αποτελεί σήμα κατα-
τεθέν των καλύτερων επιχειρήσεων στον κόσμο. Έπειτα από μια απαιτητι-
κή διαδικασία αξιολόγησης το Makedonia Palace πιστοποιήθηκε εκ νέου
επιτυχώς με εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία, που βασίστηκε στους πυλώνες
του Εnviroment Social Governance. 

Συνεργασία Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου και HDB

Διάκριση επιχειρηματικής αριστείας για το Makedonia Palace

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Τι προβλέπει το σχέδιο συγχώνευσης της Wind με Nova
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Σ
το πλαίσιο των ενημερώσεων σε σημαντι-
κές βιομηχανικές δραστηριότητες και
υποδομές της χώρας στον χώρο της άμυ-
νας, η Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ) επι-

σκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Intracom Defense
(IDE). Η ΝΣΠ καταρτίζει και επιμορφώνει στελέχη
του Πολεμικού Ναυτικού για την εκτέλεση επιτελι-
κών και διοικητικών καθηκόντων σε όλη την κλίμα-
κα της ιεραρχίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, ανώτερα στελέχη της IDE υποδέχτηκαν τους
επιτελείς και τους σπουδαστές της σχολής, τους
ενημέρωσαν για τα προϊόντα της εταιρείας και τις
δυνατότητες συνεργασίας της με τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς επίσης και για τις τρέ-
χουσες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες διεθνείς
αμυντικές βιομηχανίες και τα πολυεθνικά προ-
γράμματα ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών
συστημάτων που συμμετέχει η εταιρεία. Παράλλη-
λα, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις διαδικα-
σίες και τις μονάδες παραγωγής της IDE.

Στις εταιρείες με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον 
η Kaizen Gaming

Ελλάκτωρ: «Πράσινο φως»
από ΓΣ στο deal με Motor Oil

Εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων του ομίλου Ελλάκτωρ η
διάσπαση της εταιρείας με απόσχιση του κλά-
δου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σύ-
σταση νέου φορέα όπου θα μεταβιβαστεί ο το-
μέας ΑΠΕ του ομίλου, κυριότητας πλέον
της Motor Oil. Το τελικό τίμημα της συναλλα-
γής σε όρους enterprise value οριστικοποι-
ήθηκε σε 994,1 εκατ. και στη νέα εταιρεία που
θα ιδρυθεί η Ελλάκτωρ θα έχει ποσοστό 25%
και ο όμιλος Βαρδινογιάννη 75%. Η αξία του
συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου
(Equity Value) της SpinCo έχει καθοριστεί σε
794,5 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της
νέας εταιρείας ορίζεται στο συνολικό ποσό
771.082.031 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελείται από έξι μέλη, με πρόεδρο και δι-
ευθύνοντα σύμβουλο τον Ε. Μπουλούτα, αντι-
πρόεδρο τον Κ. Τούμπουρο, ενώ συμμετέχει
και ο κ. Κυριακόπουλος. 

Επεκτείνουν τη συνεργασία
τους στην Κρήτη Grid
Telecom και Lamda Hellix

Η Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία του
ΑΔΜΗΕ, και η Lamda Hellix, θυγατρική εται-
ρεία της Digital Realty, ανακοίνωσαν την επέ-
κταση της στρατηγικής συνεργασίας τους
στην Κρήτη, συντονίζοντας τις επενδύσεις
τους που στοχεύουν στην εξέλιξη του νησιού
σε έναν ισχυρό τηλεπικοινωνιακό κόμβο με-
ταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας. Οι δύο
εταιρείες έχουν δρομολογήσει μια σειρά
επενδύσεων που αφορούν διηπειρωτικά, πε-
ριφερειακά και εθνικά υποθαλάσσια καλω-
διακά συστήματα που θα προσαιγιαλωθούν
στην Κρήτη. Σε συνέχεια αυτών, η Lamda Hel-
lix ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της για
την ανάπτυξη του πρώτου ουδέτερου Data
Center με την ονομασία HER1 στο Ηράκλειο.

Flexopack: Έκδοση
ομολόγου 12,9 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της Flexopαck, σε συνέχεια της
από 21/11/2022 αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την 24η
Νοεμβρίου υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοι-
νού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003,
όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας
€12.913.202, το οποίο δάνειο καλύφθηκε στο
σύνολό του την 29η Νοεμβρίου 2022.

Την Intracom Defense
επισκέφτηκε η Ναυτική 
Σχολή Πολέμου

Νέο μέλος στο διοικητικό
συμβούλιο του ΟΤΕ

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ
(ΟΤΕ ΑΕ ή Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επι-
τροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όρισε στις
25/11/2022 ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου τον Κωνσταντίνο Γκρά-
βα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος με ισχύ από
14/11/2022 ανεξάρτητου μέλους Catherine de Dor-
lodot για το διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων.

Η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη ελληνική
gametech εταιρεία, αναγνωρίστηκε για ακόμη
μια φορά ως Great Place to Work™ στην Ελλά-
δα, ενώ για πρώτη φορά έλαβε την ομώνυμη πι-
στοποίηση και σε Πορτογαλία, Ρουμανία και
Βουλγαρία, χώρες στις οποίες έχει αναπτύξει
ισχυρή παρουσία και δραστηριότητα. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαί-
σιο της έρευνας που διενεργήθηκε από τον διε-
θνώς αναγνωρισμένο θεσμό Great Place to
Work™, οι εργαζόμενοι της Kaizen Gaming
αξιολόγησαν το εργασιακό περιβάλλον, τις ευ-
καιρίες εξέλιξης, το επίπεδο εμπιστοσύνης αλ-
λά και την εταιρική κουλτούρα, μεταξύ άλλων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν
την υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων όσον
αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς
και ότι το συλλογικό πνεύμα αποτελεί βασική
και ουσιαστική αξία της εταιρείας. Σημειώνεται
ότι την πρώτη φορά που η Kaizen Gaming έλαβε
την πιστοποίηση Great Place to Work™ στην
Ελλάδα διακρίθηκε στη συνέχεια σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στα
Best Workplaces Europe 2021, στην κατηγορία
επιχειρήσεων με 500+ εργαζομένους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Νέα γενική διευθύντρια 
στη Henkel Consumer Brands
Η Henkel Hel-
las ανακοινώ-
νει ότι η Karoli-
na Markiewicz-
K u s k o w s k a
αναλαμβάνει
γενική διευ-
θύντρια της Henkel Consumer Brands, της νεο-
σύστατης δομής που συγχωνεύει τις επιχειρη-
ματικές μονάδες Laundry & Home Care και
Beauty Care. Η Markiewicz-Kuskowska, 44
ετών, διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπει-
ρίας στο marketing, το trade marketing και τις
πωλήσεις για εταιρείες καταναλωτικών αγαθών.
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Μ
εγάλα παιχνίδια, γεμάτα…
μαθηματικούς τύπους γί-
νονται σήμερα στο Μουν-
τιάλ του Κατάρ, στην τελευ-

ταία πράξη του 5ου και του 6ου ομίλου.
Κόστα Ρίκα - Γερμανία (21.00, ΑΝΤ1+) και
Ισπανία - Ιαπωνία (21.00, ΑΝΤ1) στον 5ο
όμιλο. Όπως είναι τώρα διαμορφωμένη η
βαθμολογία, καμία δεν τη συμφέρει να
πάρει την πρώτη θέση! Διότι όποια την πά-
ρει, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει
κάποια από Κροατία, Μαρόκο, Βέλγιο και
αν προκριθεί, τότε στους «8» θα την περι-
μένει η Βραζιλία. Και αν την περάσει,
στους «4» θα την περιμένει η Αργεντινή ή
η Ολλανδία.

Άρα, καλύτερη η δεύτερη θέση, που αν-
τί για τη Βραζιλία στους «8» θα φέρει αντί-
παλο την Πορτογαλία. Πώς, όμως, Ισπανία
και Γερμανία θα… αποφύγουν την πρώτη

θέση; Ένα σενάριο είναι η Ισπανία να χά-
σει 1-0 από την Ιαπωνία. Αν γίνει αυτό, οι
Γιαπωνέζοι θα πάρουν την πρώτη θέση
στον όμιλο. Οι δε Ισπανοί τη δεύτερη, οπό-
τε, όλα καλά. Σε αυτήν την περίπτωση μέ-
νουν έξω οι Γερμανοί. Αν, όμως, νικήσουν
με επτά γκολ διαφορά την Κόστα Ρίκα, τό-
τε παίρνουν αυτοί τη δεύτερη θέση και μέ-

νουν έξω οι Ισπανοί. Θα μπορούσαν να το
ρισκάρουν οι Ισπανοί; Απίθανο. Λογικά, οι
Ισπανοί θα κερδίσουν τους Ιάπωνες, οι
Γερμανοί τους Κοσταρικανούς και θα πε-
ράσουν ως δεύτεροι. 

Σε περίπτωση που το παιχνίδι Ισπανία -
Ιαπωνία λήξει ισόπαλο, οι Γερμανοί θα
πρέπει να νικήσουν την Κόστα Ρίκα με

δύο γκολ παραπάνω από αυτά που θα βά-
λει η Ιαπωνία στους Ισπανούς.

Στον 6ο όμιλο θα παίξουν Κροατία -
Βέλγιο (17.00, ΑΝΤ1) και Καναδάς - Μαρό-
κο (17.00, ΑΝΤ1+). Εδώ δεν χρειάζονται
μαθηματικοί υπολογισμοί, αφού το ζητού-
μενο είναι άλλο. Μόνο η πρόκριση. Οι Βέλ-
γοι δεν έχουν άλλη επιλογή εκτός από το
να νικήσουν. Οι Κροάτες βολεύονται και
με ισοπαλία. Το Μαρόκο που παίζει ωραία
μπάλα, αν νικήσει τον Καναδά περνάει,
μπορεί και με ισοπαλία, αν στο άλλο παι-
χνίδι δεν υπάρξει νικητής.

Ισπανία - Ιαπωνία 
και Κόστα Ρίκα - Γερμανία
απόψε με στόχο τη… 2η θέση

Μακριά από την… 1η θέση!

5ος OΜΙΛΟΣ
Ισπανία - Ιαπωνία

Κόστα Ρίκα - Γερμανία

ΟΜAΔΑ ΒΑΘΜΟI ΓΚΟΛ
Ισπανία ..................8-1 ................4
Ιαπωνία..................2-2 ................3
Κόστα Ρίκα ............1-7 ................3
Γερμανία................2-3 ................1

6ος OΜΙΛΟΣ
Κροατία - Βέλγιο

Καναδάς - Μαρόκο

ΟΜAΔΑ ΒΑΘΜΟI ΓΚΟΛ
Κροατία ................4-1 ................4
Μαρόκο ................2-0 ................4
Βέλγιο....................1-2 ................3
Καναδάς ................1-5 ................0



Η
υπόθεση προσομοιάζει με
τους άγραφους νόμους
αλάνας τη δεκαετία του ’60

στην Ελλάδα. Όποιος φέρνει τη δι-
κή του μπάλα, παίζει αυτοδίκαια.
Ακριβώς έτσι, επί των ημερών μας,
το Ντουμπάι έριξε στο τραπέζι της
EuroLeague 50 εκατ. ευρώ, για να
πάρει μέρος με δική του ομάδα και
αρχικό μπάτζετ 125 εκατ. ευρώ για
να φτιάξει ρόστερ, με «αστέρες»
από το ΝΒΑ προφανώς. Για να
έχουμε μια τάξη μεγέθους, η τουρ-
κική αεροπορική εταιρεία που είναι
ο βασικός χορηγός της Eu-
roLeague προσφέρει 10 εκατ. ευρώ
τον χρόνο. Στον συνεταιρισμό, πάν-
τως, δεν είδαν όλοι με καλή πρόθε-
ση την ενέργεια των ζάπλουτων

Αράβων. Και αυτό, γιατί αν δημι-
ουργήσουν ομάδα δαπανώντας τό-
σα εκατομμύρια, οι υπόλοιπες ομά-
δες θα είναι «καλεσμένες» στο
αραβικό πάρτι. Για αυτό και σε

πρώτη φάση πρότειναν στο Ντουμ-
πάι να φιλοξενήσει τρία σερί Final-
4 και μετά να το ξανασυζητήσουν,
όπως αναφέρει δημοσίευμα της
ισπανικής εφημερίδας «El Mundo». 

Το Ντουμπάι 50 εκατ. ευρώ στη EuroLeague Πήρε Ροντινέι 
ο Ολυμπιακός

Τελειωμένη υπόθεση είναι η μεταγραφή του
Βραζιλιάνου μπακ της Φλαμένγκο, Ροντινέι, στον
Ολυμπιακό, αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ. Ο
παίκτης, 30 ετών, θα υπογράψει συμβόλαιο
τριών χρόνων με τους «ερυθρόλευκους» και θα
ενσωματωθεί στην αποστολή που προετοιμάζε-
ται στην Ισπανία. Ο Ροντινέι ήταν στην προεπιλο-
γή της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ, αλλά
την τελευταία στιγμή προτιμήθηκε ο Ντάνι Άλ-
βες, για ψυχολογικούς λόγους πιο πολύ.

Πανηγύρισε 
και ο Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος της ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μόλις είχε
τελειώσει τη συνέντευξη Τύπου με τους δημο-
σιογράφους, όταν ξαναγύρισε στο αναλόγιο. Πή-
ρε το μικρόφωνο και είπε: «Μόλις τελείωσε το
παιχνίδι, κερδίσαμε 1-0 το Ιράν». Και πρόσθεσε:
«Μίλησα με τον προπονητή μας πριν από τον
αγώνα και του είπα ότι μπορούμε να νικήσουμε
τους Ιρανούς γιατί έχουμε καλή ομάδα. Ο Θεός
τον αγαπάει».

Αλ Νασρ: Θέλει Κριστιάνο 
με 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Ένα βήμα πριν από τη μετακόμισή του στην Αλ
Νασρ της Σαουδικής Αραβίας με ασύλληπτο
συμβόλαιο, 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο, είναι ο
Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με δημοσίευμα
της ισπανικής «Marca». Οι Σαουδάραβες, που
αγόρασαν και τον Κώστα Μανωλά από τον Ολυμ-
πιακό, πρόσφεραν συμβόλαιο δυόμισι χρόνων
στον 37χρονο Πορτογάλο σούπερ σταρ. Που ση-
μαίνει μισό δισ. ευρώ στο σύνολο.

Όταν ξεκαρδίστηκε 
ο Φερνάντο Σάντος

Ρώτησαν τον προπονητή της εθνικής Πορτογα-
λίας, τον «δικό μας» άνθρωπο Φερνάντο Σάντος,
ποιος έβαλε το πρώτο γκολ με την Ουρουγουάη
και ξέσπασε σε γέλια. «Λες και έχει σημασία ποι-
ος το έβαλε», είπε. Όπως είναι γνωστό, το τσιπάκι
που έχει μέσα της η μπάλα, για να ελέγχεται κα-
λύτερα το οφσάιντ, αποφάνθηκε ότι στη σέντρα-
σουτ του Μπρούνο Φερνάντες η μπάλα βρήκε
μία… τρίχα του Κριστιάνο.

Η Αγγλία 3-0 την Ουαλία, παίζει με τη Σενεγάλη
Η Αγγλία ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και με δύο γκολ
του Ράσφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ένα του Φόντεν της
Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 3-0 την Ουαλία. Αντίπαλός της στη φάση των
«16» θα είναι η Σενεγάλη, νικήτρια 2-1 του Ισημερινού, επίσης σε με-
γάλο ματς. Οι Σενεγαλέζοι προηγήθηκαν 1-0 με τον Σαρ, ισοφάρισε το
Εκουαδόρ με τον Καϊσέδο και ο Κουλιμπαλί έγραψε το τελικό 2-1. Το
ματς Αγγλία - Σενεγάλη θα γίνει την προσεχή Κυριακή στις 21.00.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ολλανδία νίκησε 2-0 με γκολ των Χάπκο και Φρένκι ντε
Γιονγκ το Κατάρ και προκρίθηκε στην επόμενη νοκ άουτ φάση των «16» του Μουντιάλ.
Θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, που ύστερα από συγκλονιστικό αγώνα κέρδισαν 1-0 
το Ιράν με γκολ του Πούλισικ. Το παιχνίδι θα γίνει μεθαύριο, Σάββατο, στις 17.00. 
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Ολλανδία - ΗΠΑ 
στους «16»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα

Δάρδα Τ
η φετινή Πρωτοχρονιά
να είστε φειδωλοί στις
ευχές, γιατί το 2023 θα
είναι η συνέχεια του

2022 αλλά με διαφορετικό τρό-
πο, καθώς αναμένονται άγρια
παγκόσμια φαινόμενα, κοσμο-
γονικές αλλαγές και γεγονότα
που θα μείνουν στην ιστορία.

Αυτό αποκάλυψε στην «Po-
litical» ο διεθνούς φήμης Έλ-
ληνας αστρολόγος και συγ-
γραφέας Κώστας Λεφάκης,
προβλέποντας πως το Επι-
σιτιστικό, το Ενεργειακό, ο
περιορισμός της κίνησης των
χρημάτων, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού
της Γης, το Μεταναστευτικό, οι λαϊκές εξεγέρ-
σεις και η εργαλειοποίηση της πανδημίας θα
απασχολήσουν έντονα τον πλανήτη.

«Η νέα χρονιά θα συμβάλει στην εξέλιξη πολ-
λών πραγμάτων και μεταξύ άλλων αναμένεται
να ξεσκεπάσει τις συνέπειες καταστάσεων που
ξεκίνησαν τα τρία προηγούμενα χρόνια, όπως η
πανδημία, ενώ θα προετοιμάσει την πολύ ση-
μαντικής και καθοριστικής αξίας διετία 2024-
25 που θα αλλάξει τα πάντα στις συνθήκες ζωής
και τις προοπτικές της ανθρωπότητας για το
μέλλον», δήλωσε.

Με αφορμή την κυκλοφορία της ετήσιας
αστρολογικής ατζέντας για το 2023 με τίτλο
«Χρονιά κρίσιμων αποφάσεων», ο αστρολόγος
που φέτος γιορτάζει 50 χρόνια στο «star sy-
stem» άνοιξε τους χάρτες και για τα θέματα
που θα απασχολήσουν την Ελλάδα, κάνοντας
λόγο για έντονο «φλερτ» μεταξύ Νέας Δημο-
κρατίας και ΚΚΕ, δηλώνοντας μεγάλος θαυμα-
στής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Για τις προκλήσεις εξ Ανατολών προέβλε-
ψε πως η κατάσταση θα γίνει πιο έντονη από
το φθινόπωρο του 2023 έως την άνοιξη του
2024: «Τα επεισόδια με την Τουρκία όλο αυ-
τό το διάστημα θα τα χαρακτήριζα ελεγχό-
μενα, σαν ένα πείραμα γυμναστικής. Σε ένα
σοβαρό επεισόδιο, παρόλο που η γείτονα
χώρα έχει πλούσιο πολεμικό υλικό δεν θα
κερδίσει, όμως θα υπάρξουν ανθρώπινες

απώλειες και από τις δύο πλευρές». Όσο για
την πιθανότητα έξαρσης μιας νέας πανδη-
μίας, χρονικά το τοποθέτησε ανάμεσα στον
Σεπτέμβριο του 2023 και την άνοιξη του
2024, θεωρώντας το δευτερεύον θέμα μπρο-
στά στο άγριο οικονομικά τοπίο. «Η επόμενη
πενταετία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη ως
προς το ποιος θα είναι χρήσιμος στο παγκό-
σμιο σύστημα και ποιος θα αντέξει να μην πε-
θάνει σαν ζωή ή σαν δραστηριότητα. Ποιος
θα βγει ζωντανός. Η Ευρώπη θα υποφέρει,
αλλά η Ελλάδα θα σωθεί γιατί έχει τους αγρό-
τες», δήλωσε και πρόσθεσε: «Το παγκόσμιο
χρέος είναι πολύ μεγάλο και η περίοδος θυ-
μίζει έντονα την περίοδο 1940-45. Οποιοσδή-
ποτε ιός θα είναι ελαφρύτερος από την οικο-
νομική κατάρρευση. Η ζωή θα γίνει ακριβή,
θα είσαι εγκλωβισμένος στο σπίτι σου και δεν

θα έχεις λεφτά. Θα εξαπλωθεί μια πολυκρί-
ση. Αυτή η λέξη δεν υπάρχει στα ελληνικά
ούτε στα αγγλικά, είναι μια γλωσσοπλαστία
των Βρετανών, ένας καινούργιος όρος για την
περιγραφή της παγκόσμιας πολυεπίπεδης
κρίσης την οποία προσομοιάζω με τον Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, τον λιμό της Ινδίας και τον
Τριακονταετή Πόλεμο».

Πρόσφατα ο Κώστας Λεφάκης ταξίδεψε στο
Ισραήλ. Ήταν άτυπα προσκεκλημένος πολιτι-
κών παραγόντων για τις εκλογές. Οι αστρολο-
γικές προβλέψεις του σχετικά με τα ποσοστά
των κομμάτων σημείωσαν επιτυχία κατά 95%
και μάλιστα μεταφράστηκαν και στα αγγλικά
για τους ξένους παρατηρητές.

Πότε προβλέπει την πρώτη μεγάλης διάρ-
κειας ανάσα; Από το 2026 έως το 2030. Οπό-
τε, υπομονή!

Το έντονο «φλερτ» ΝΔ με ΚΚΕ 
και οι προκλήσεις εξ Ανατολών

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΦΑΚΗΣ 

«Το ’23 έτος 
κρίσιμων 
γεγονότων, 
αλλαγών και 
εξεγέρσεων»



Το πρωί δημοσιογράφος, τα Σαββατοκύριακα
αμαζόνα! Η Ανθή Βούλγαρη, η συμπαρουσιάστρια
του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στο ενημερωτικό
πρωινό «Κοινωνία ώρα ΜEGA», απέκτησε και
επίσημα την άδεια ικανότητας αθλητή (στην ιππα-
σία) και το ανακοίνωσε με χαρά στο διαδίκτυο:
«Ύστερα από πολύ κόπο, γέλια, απογοήτευση,
κούραση, ιδρώτα, μοναδικές στιγμές, καταφέρα-
με με τον Riverdance να πάρουμε την άδεια ικα-
νότητας αθλητή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
προπονήτρια αλλά και στο άλογό μου που μου
έμαθε να συνεχίζω ακόμη και όταν φοβάμαι».

Πήρε το χαρτί

Μεγάλες φούριες

Γάμος μετά τα γεννητούρια! Αυτό αποκάλυψε
η Ιωάννα Τούνη λίγες ημέρες πριν έρθει στον κό-
σμο το πρώτο της παιδάκι. Η δημοφιλής influ-
encer μίλησε στις κάμερες για τα μελλοντικά της
σχέδια: «Με κοιλιά δεν παντρεύομαι με τίποτα,
μετά τη γέννηση ο γάμος». Όσο για το ενδεχόμε-
νο να παρουσιάσει εκπομπή με τον σύντροφό
της Δημήτρη Αλεξάνδρου, απάντησε χωρίς δεύ-
τερη σκέψη: «Μάλλον ο Δημήτρης θα κάνει τη-
λεόραση και εγώ με τον μπέμπη θα βλέπουμε
και θα βαράμε παλαμάκια».

Η πρώτη «άσπρη» ημέρα του
φετινού χειμώνα! Στα λευκά
ντύθηκε το χωριό Επτάλοφος
Φωκίδας και ο τυχερός Σπύρος
Σούλης που επέλεξε την κο-
σμοπολίτικη Άνω Αγόριανη για
διήμερη εξόρμηση αποζημιώ-
θηκε και με το παραπάνω. Ο τη-
λεοπτικός διακοσμητής ευχή-
θηκε «καλό χειμώνα» στους
followers του ντυμένος σαν
κρεμμύδι με μπουφάν και τζό-
κεϊ, ρίχνοντας στον φωτογρα-
φικό φακό μια χιονόμπαλα για
το καλό!

Χιονοπόλεμος

NNew look
Το πιο hot trend της σεζόν υιοθέτησε η Κέλλυ Κελεκίδου. Η τραγου-
δίστρια έκοψε τα μακριά της μαλλιά σε ένα κομψό στιλάτο καρέ, κά-
νοντας την ωραιότερη αλλαγή στην εμφάνισή της, έπειτα από πολλά
χρόνια. Το parisian chic κούρεμα της πάει πολύ, τονίζοντας τα
όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου της, όπως έσπευσαν να
σχολιάσουν και οι followers της, στην πρώτη φωτογραφία που δη-
μοσίευσε στο Instagram.

Με την ολοκλήρωση των φετινών γυρι-
σμάτων του «GNTM», ο Γιώργος Καράβας
ετοίμασε βαλίτσες για Ζανζιβάρη. Ο κρι-
τής του ριάλιτι μόδας επέλεξε για μίνι
καλοκαιρινές διακοπές την αφρικανική
Τανζανία, απολαμβάνοντας τον ήλιο και
τη θάλασσα σε πολυτελές κατάλυμα. Ο
λογαριασμός του στο Instagram γέμισε
φωτογραφίες από ειδυλλιακά τοπία, ενώ
έπαιξε και beach soccer με νεαρούς Μα-
σάι, όλοι με τα μαγιό τους.
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Σε νέα ταινία με μπλε μαλλιά

Στα ζεστά

Π
εριζήτητη είναι στην παγκόσμια Μέκκα του κινηματο-
γράφου η δική μας Δέσποινα Μοίρου! Η Ελληνίδα που
κατέκτησε το Χόλιγουντ με την ομορφιά και το ταλέντο
της, πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας ται-

νίας «Playing Opossum» στην οποία εμφανίζεται με μπλε περούκα,
δίπλα στον διάσημο αστέρα Steven Kimbrough. «Πρόκειται για μια
μαύρη κωμωδία που δείχνει την απέραντη μοναξιά των ανθρώπων.
Σε αυτό το στάδιο μετανθρωπισμού που ζούμε, που όλα γίνονται μέ-
σω Ίντερνετ, που δεν υπάρχει φλερτ, που οι σχέσεις δημιουργούν-
ται μέσω διαδικτύου, δυστυχώς δυο μοναχικές ψυχές κανονίζουν
να περάσουν τη γιορτή μαζί και στο τέλος, όπως συμβαίνει και στην
καθημερινότητα, αυτές οι ψευδαισθησιακές σχέσεις αποδεικνύον-
ται αποτυχημένες από την αρχή. Όχι απλώς δεν τους ενώνει κάτι,
αλλά είναι τόσο αντίθετοι!», ανέφερε η ηθοποιός.



E
νας από τους πιο συχνούς τραυματι-
σμούς στο γόνατο είναι η ρήξη του
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ). Ο
τραυματισμός αυτός προκαλεί αστά-

θεια και προοδευτική φθορά της άρθρωσης. «Πα-
ρατηρείται πιο συχνά σε επαγγελματίες (πχ, χο-
ρευτές) και σε αθλήματα (πχ, ποδόσφαιρο, σκι,
μπάσκετ, βόλεϊ) με έντονη καταπόνηση του γόνα-
τος και αιφνίδια αλλαγή κατεύθυνσής του», ανα-
φέρει ο κ. Αναστάσιος Δεληγεώργης, εξειδικευ-
μένος ορθοπαιδικός χειρουργός ώμου, γόνατος &
ισχίου, ειδικός αθλητίατρος. 

Ο ειδικός αναφέρει ότι αρκετές μελέτες έχουν
δείξει πως οι αθλήτριες εμφανίζουν υψηλότερο
ποσοστό ρήξης πρόσθιου χιαστού συγκριτικά με
τους αθλητές του ίδιου αγωνίσματος. 

Έχουν προταθεί ως πιθανά αίτια ανατομικοί και
εμβιομηχανικοί παράγοντες όπως η διαφορά στη
φυσική κατάσταση, στη μυϊκή ισχύ και στον νευ-
ρομυϊκό έλεγχο, οι ανατομικές διαφορές που
αφορούν τη λεκάνη, τη διαφορετική ευθυγράμμι-
ση των κάτω άκρων και την αυξημένη χαλαρότητα
των συνδέσμων καθώς και η επίδραση των οι-
στρογόνων στους συνδέσμους.

Σε σχέση με τον προστατευτικό νάρθηκα ο για-
τρός αναφέρει: «Με το να φοράτε συνεχώς έναν
προστατευτικό νάρθηκα γονάτου αλλά να μην
ακολουθείτε ένα ειδικά σχεδιασμένο για το άθλη-
μά σας προπονητικό πρόγραμμα, θα καταφέρετε
μόνο να δημιουργήσετε εξάρτηση στο γόνατο από
τον νάρθηκα και να το αποδυναμώσετε, αυξάνον-

τας τον κίνδυνο τραυματισμού του. Η χρήση νάρ-
θηκα γόνατος συνιστάται μόνο ύστερα από τραυ-
ματισμό ή μετεγχειρητικά». Η ενδυνάμωση του
τετρακέφαλου μυός (πρόσθια επιφάνεια μηρού)
είναι απαραίτητη, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο στη

σταθερότητα του ποδιού. Ο πρόσθιος χιαστός
σύνδεσμος που έχει υποστεί ρήξη δεν μπορεί να
επουλωθεί χωρίς χειρουργείο. Σε αντίθεση με
άλλους συνδέσμους, έχει μικρή επουλωτική ή
αναγεννητική ικανότητα. 

Η «σωστή» θεραπευτική αντιμετώπιση, συντη-
ρητική ή χειρουργική, είναι διαφορετική για τον
κάθε ασθενή και εξαρτάται από τις μοναδικές
ανάγκες του. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός θα απο-
φασίσει για το είδος της θεραπείας. Ένας νέος
αθλητής με συμπτώματα αστάθειας, προκειμένου
να συνεχίσει να αθλείται, είναι πιθανότερο να
χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση σε σχέση με
κάποιον λιγότερο δραστήριο, συνήθως μέσης
ηλικίας (δηλαδή >50-55 ετών) χωρίς ιδιαίτερη
αστάθεια, που μπορεί να επιστρέψει στις καθημε-
ρινές του δραστηριότητες, ακολουθώντας συντη-
ρητική αντιμετώπιση. 

Η επέμβαση (συνδεσμοπλαστική) γίνεται με
αρθροσκόπηση, χωρίς να ανοιχτεί η άρθρωση του
γόνατος, μέσω οπών λίγων χιλιοστών. Η αρθρο-
σκοπική τεχνική υπερέχει, διότι είναι ασφαλής,
λιγότερο τραυματική, αναίμακτη και δεν απαιτεί
νοσηλεία. Μετά το χειρουργείο ο ασθενής μπορεί
να σηκωθεί και να εξέλθει από το νοσοκομείο την
ίδια μέρα με άμεση κινητοποίηση του γόνατος.
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Ο τραυματισμός προκαλεί αστάθεια 
και προοδευτική φθορά της άρθρωσης

Τα βλαστοκύτταρα δεν μπορούν να «κολλή-
σουν» τον χιαστό που έχει υποστεί ρήξη.
Στην περίπτωση, όμως, της αρθροσκοπικής
αντιμετώπισης συνδυαστικά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για καλύτερη και ταχύτε-
ρη επούλωση και ενσωμάτωση του μοσχεύ-
ματος. Η αποκατάσταση του χειρουργημένου
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου απαιτεί αρκε-
τό χρόνο, ώστε το μόσχευμα να ενσωματωθεί
(δηλαδή οστό και μόσχευμα να «δέσουν»
βιολογικά), να επαναιματωθεί, διαδικασία
που συνήθως διαρκεί αρκετούς μήνες. Η
εφαρμογή ενός ειδικού προγράμματος φυ-
σικοθεραπείας και ασκήσεων μυϊκής ενδυ-
νάμωσης και ιδιοδεκτικότητας είναι ένα πο-
λύ σημαντικό μέρος της διαδικασίας επανό-
δου του ασθενούς στις δραστηριότητές του. Ο
μέσος χρόνος που απαιτείται για την πλήρη
αποκατάσταση και την επιστροφή σε έντονες
αθλητικές δραστηριότητες και μάλιστα στο
σημείο απόδοσης πριν από τον τραυματισμό,
είναι περίπου έξι μήνες.

Ο ρόλος των
βλαστοκυττάρων 

Οι πιο συχνοί τραυματισμοί

Αναστάσιος Δεληγεώργης, 
εξειδικευμένος ορθοπαιδικός
χειρουργός ώμου, γόνατος 
& ισχίου, ειδικός αθλητίατρος ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Ο μήνας ξεκινά έντονα για εσάς, με τον κυ-
ρίαρχο πλανήτη σας σε ανάδρομη πορεία να
έρχεται σε αντίθεση με την Αφροδίτη. Είναι η
στιγμή να επανεξετάσετε τις σχέσεις σας,
εκείνα που πρεσβεύουν και φροντίστε να εί-
στε δίκαιοι σε κάθε κατάσταση, αλλά κυρίως
με τον εαυτό σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βρίσκεστε σε μια στιγμή όπου τα χρήματα
και τα συναισθήματά σας έχουν κάποιες
απώλειες. Ίσως να παρουσιαστούν ξαφνικά
έξοδα, αλλά και μερικοί από εσάς θα νιώ-
σουν ότι δεν υπάρχει σιγουριά μέσα στην
προσωπική τους ζωή. Οι εγωιστικές συμπε-
ριφορές θα γίνουν τροχοπέδη στην εξέλιξη
των συναισθημάτων σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε σε μια έντονη περίοδο, όπου δεν μπο-
ρείτε να διαχειριστείτε με ευκολία τις κατα-
στάσεις που συμβαίνουν γύρω σας. Η αντί-
θεση του ανάδρομου Άρη με την Αφροδίτη
δεν επιτρέπει στις σχέσεις σας να έχουν ηρε-
μία. Το πάθος στην προσωπική σας ζωή είναι
σημείο αναφοράς, που πρέπει να το διαχει-
ριστείτε με μέτρο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Υποθέσεις από το παρελθόν θα έρθουν και
πάλι στο προσκήνιο και θα σας οδηγήσουν
σε έντονα ψυχολογικά ξεσπάσματα. Μην
αφήσετε τους άλλους να σας χειρίζονται
ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Λέων
(23/7-22/8)
Το φλερτ και η διασκέδαση μπαίνουν έντονα
στην καθημερινότητά σας, αλλά καλό είναι
να μην αφήσετε μια σταθερή συναισθηματι-
κή κατάσταση για μια περιπέτεια. Επίσης,
κάποιο φιλικό σας πρόσωπο θα έρθει πιο
κοντά σας ή μια σχέση θα ξεκινήσει μέσα
από το φιλικό σας περιβάλλον. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολλές υποχρεώσεις έχουν δημιουργηθεί
αυτό το διάστημα για εσάς, όπου βρίσκεστε
γεμάτοι από άγχος να προλάβετε τα πάντα
μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Επίσης θα
πρέπει να καταλάβετε ότι το άγχος της εργα-
σίας σας έχει μεταφερθεί στην οικογένειά
σας και αυτό θα πρέπει να το φροντίσετε. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Δεκέμβριος ξεκινά με αρκετή ένταση, τόσο
στο περιβάλλον σας όσο και στις πολύ προ-
σωπικές σας σχέσεις. Καλό είναι να μη δια-
λέξετε τώρα να ταξιδέψετε ή να συζητήσετε
κάποιες σημαντικές σας υποθέσεις, γιατί η
υπερβολή θα είναι κακός σύμβουλος. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο μήνας ξεκινά με οικονομικές υποχρεώ-
σεις, όπου για κάποιο λόγο θα παρουσια-
στούν και παλιές εκκρεμότητες, που μάλλον
τις είχατε ξεχάσει. Είτε βρίσκεστε σε σχέση
είτε όχι, ένα συναισθηματικό σοκ θα το πε-
ράσετε και καλό είναι να το αντιμετωπίσετε
με λογική. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η αντίθεση του ανάδρομου Άρη με την
Αφροδίτη σάς γεμίζει με ενέργεια και έν-
τονα πάθη, εφόσον σας αφορά άμεσα.
Όσοι έχετε γεννηθεί 10, 11 και 12 Δεκεμ-
βρίου καλό είναι να μην αφήσετε τον αυ-
θορμητισμό σας να σας εκθέσει σε πρό-
σωπα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη
ζωή σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με την αντίθεση ανάδρομου Άρη - Αφροδί-
της, θα πρέπει να έχετε την προσοχή σας
στραμμένη σε παρασκηνιακές καταστάσεις,
που σκοπό έχουν να σας βλάψουν. Ίσως, μά-
λιστα, να έρθουν από το παρελθόν υποθέσεις
που θέλετε να ξεχάσετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Το φιλικό σας περιβάλλον θα παίξει σημαντι-
κό ρόλο αυτές τις μέρες, αλλά θα είστε και
έτοιμοι να βγάλετε από τη ζωή σας ό,τι σας
έχει δημιουργήσει έντονα ψυχικά τραύματα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αυτές τις μέρες το νιώθετε και εσείς πολύ
έντονα ότι δεν μπορείτε όλους και όλα να
τα έχετε σε απόλυτη τάξη. Είναι καιρός να
πάρετε κάποιες αποφάσεις που αφορούν
σπίτι, οικογένεια, γάμο και καριέρα.
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Ο μήνας ξεκινά με την αντίθεση
Αφροδίτης - ανάδρομου Άρη, μια όψη
που δημιουργεί ανασφάλεια στις
σχέσεις. Είναι πολύ δύσκολο να

κατανοήσει ο ένας τον άλλον όταν λειτουργούν
εγωιστικά κίνητρα ή όταν η σχέση βασίζεται
μόνο στην ερωτική επαφή.



Θ
ετική ήταν η ανταπόκριση των βρε-
τανικών μέσων ενημέρωσης στη
συνάντηση του βασιλιά Καρόλου
με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Η

επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ένα
διαχρονικό θέμα στις ελληνοβρετανικές σχέ-
σεις, τέθηκε προς συζήτηση και πληροφο-
ρούμαι ότι ίσως έχουμε σύντομα εξελίξεις. 

Από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους
άρχισαν, δειλά στην αρχή, λόγω της εξάρτη-
σης της χώρας από τις Μεγάλες λεγόμενες
Δυνάμεις και κυρίως την Αγγλία, να διατυπώ-
νονται αξιώσεις για την επιστροφή των γλυ-
πτών, και όσο περνούσαν τα χρόνια οι φωνές
δυνάμωναν, ανάλογα με τις πολιτικές συγκυ-
ρίες. Ο Αλεξανδρινός μας ποιητής Κωνσταν-
τίνος Καβάφης, μέσα από δύο κείμενά του,
διεκδίκησε την επιστροφή των μαρμάρων στη
βάση τους. 

Στη Μελίνα Μερκούρη εντοπίζονται οι
πρώτες συντονισμένες απόπειρες επιστρο-
φής τους, όταν ως υπουργός Πολιτισμού, τη
δεκαετία του 1980, ενστερνίστηκε και υπερα-
σπίστηκε με πάθος την ιδέα αυτή, εστιάζον-
τας το ενδιαφέρον της στην πραγματοποίησή
της. Όμως η στάση του Βρετανικού Μουσείου

και κατ’ επέκταση των βρετανικών κυβερνή-
σεων ήταν πάντα αρνητική. Πότε επικαλούν-
ταν το νέφος της Αθήνας, πότε την ανυπαρξία
κατάλληλου μουσείου και πότε προέβαλλαν
νομικίστικες αστήρικτες δικαιολογίες. 

Το 2014 η UNESCO πρότεινε να διαμεσολα-
βήσει για την επίλυση του θέματος, αλλά η
πρόταση απορρίφθηκε από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Τελευταία, όμως, ιδίως μετά την κατα-
σκευή του σύγχρονου Μουσείου της Ακρό-
πολης και τη διεθνοποίηση του θέματος από
ελληνικής πλευράς, αλλά και την ομιλία του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο στις 17
Μαΐου 2022, φαίνεται πως κάτι άλλαξε και
στη βρετανική κοινή γνώμη. 

Ο διακεκριμένος Βρετανός ηθοποιός και
συγγραφέας Στίβεν Φράι, ο οποίος έχει ταχ-
θεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών, δι-
καιολόγησε την άποψή του λέγοντας: «Σκε-
φθείτε αν οι Αμερικανοί είχαν αγοράσει τον
Πύργο του Άιφελ από τους Γερμανούς το 1941
και μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας το
1945 να υποστήριζαν ότι επειδή τον αγοράσα-
με από τους ναζί, τώρα είναι δικός μας. Είναι
εξωφρενικό. Ο Παρθενώνας είναι μακράν πιο
σημαντικός για την Αθήνα από ό,τι είναι ο

Πύργος του Άιφελ για τους Παριζιάνους».
Αλλά και οι «Times» του Λονδίνου στις 12 Ια-
νουαρίου 2022 άλλαξαν θέση και έγραψαν:
«Για περισσότερα από 50 χρόνια, καλλιτέχνες
και πολιτικοί έχουν υποστηρίξει ότι έργα τέ-
χνης τόσο θεμελιώδη για την πολιτιστική ταυ-
τότητα ενός έθνους πρέπει να επιστρέψουν
στην Ελλάδα. Το Μουσείο αλλά και η βρετανι-
κή κυβέρνηση, υποστηριζόμενα από τους
“Times”, αντιστάθηκαν στην πίεση αυτή, αλλά
τώρα οι συνθήκες άλλαξαν. Τα γλυπτά ανή-
κουν στην Αθήνα. Πρέπει τώρα να επιστρα-
φούν». Ο Ρότζερ Μίτσελ, διευθυντής Ψηφια-
κής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξ-
φόρδης, πρόσφατα προέβλεψε ότι ο επανα-
πατρισμός των γλυπτών είναι ζήτημα μηνών
και δεν απέκλεισε, μάλιστα, αυτό να συμβεί
πριν από τις εκλογές του 2023. Αλλά και ο
πρωθυπουργός κάτι υπαινίχθηκε προχθές
από το Λονδίνο, κάνοντας λόγο για μια λύση
win-win. Μακάρι αυτό να συμβεί, χωρίς
αστερίσκους και σοβαρές υποχωρήσεις,
ώστε το όραμα της Μελίνας να γίνει πραγμα-
τικότητα: «...Ελπίζω να δω τα μάρμαρα πίσω
στην Αθήνα προτού πεθάνω. Αν όμως έρθουν
αργότερα, εγώ θα ξαναγεννηθώ…». 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Γλυπτά του Παρθενώνα: 
Από τον Καβάφη στον Μητσοτάκη

Οι φωνές 
έχουν δυναμώσει

και οι πολιτικές
συνθήκες έχουν

ωριμάσει 


