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Η
έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις αυξήσεις τον
μήνα Ιούλιο δεν μας κάνει σοφότερους,
αλλά επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουν οι
πολίτες στη... σούμα που κάνουν στο τέ-

λος του μήνα. Μπορεί ο δείκτης τιμών να διαμορφώ-
θηκε στο 11,6% για τον μήνα που μας πέρασε έναντι
12,1% τον Ιούνιο, όμως η ακρίβεια παραμένει υψηλή
τόσο στην ενέργεια όσο και σε βασικά είδη διατροφής.

Τα ελληνικά νοικοκυριά «αγκομαχούν» για να κα-
ταφέρουν να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες
που επιτάσσει το κύμα ανατιμήσεων που σαρώνει την
Ευρώπη από τον Ιανουάριο. Όμως, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι είναι η πρώτη φορά από τη στιγμή που οι
Έλληνες πολίτες άρχισαν να βλέπουν τα νούμερα και
να... ζαλίζονται που υπάρχει μια (μικρή) πτώση.

Η κυβέρνηση με σειρά μέτρων που έλαβε και συνε-
χίζει να λαμβάνει για τη στήριξη των νοικοκυριών
έχει κατορθώσει να δώσει ανάσες στους πολίτες της
χώρας και με σταθερά βήματα να ομαλοποιήσει έως
ένα βαθμό την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο πεδίο των
τιμών και να βάλει «φρένο» στις ανατιμήσεις που
αδειάζουν τα πορτοφόλια των Ελλήνων.

Παρ’ όλα αυτά, η εκτόξευση των τιμών είναι μια
πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραβλέψει κα-
νένας. Και η ΕΛΣΤΑΤ έρχεται να δώσει τη συνολική
εικόνα, που πραγματικά προκαλεί ίλιγγο με τις αυξή-
σεις σε ποσοστά που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς
εύκολα: στην ενέργεια, με 178,9% μεταξύ Ιουλίου
2021 - Ιουλίου 2022 στο φυσικό αέριο και 65,1% στο
πετρέλαιο, ενώ 33% στα καύσιμα και στον ηλεκτρισμό

55,8%. Ο δείκτης των τροφίμων διαμορφώνεται πλέον
στο 13%, με αυξήσεις στα κρεατικά 16,7%, στα λαχανι-
κά 13,4%, στο λάδι 27,3%. Ακόμη, μεγάλες αυξήσεις
καταγράφονται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στα αερο-
πορικά εισιτήρια και στις τιμές των ξενοδοχείων, με
την τιμή του πακέτου διακοπών να αυξάνεται κατά
11,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021.

Όλα αυτά με φόντο τον «παγωμένο» χειμώνα που
έρχεται να σφίξει κι άλλο το ζωνάρι στους πολίτες της
χώρας, όπως και σε όλη την Ευρώπη. Και παράλληλα
την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να συνε-
χίζουν τον σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων προκειμέ-
νου να διασώσουν την κρίσιμη κατάσταση.
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Χ
ωρίς να κρυφτεί από τις ευθύνες
που αναλογούν στην κυβέρνηση για
την υπόθεση της παρακολούθησης
του Νίκου Ανδρουλάκη, ο πρωθυ-

πουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα όσα συ-
νέβησαν, τονίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο
πως στην περίπτωση που είχε ενημερωθεί από
την ΕΥΠ το ζήτημα δεν θα είχε την ίδια εξέλιξη.
«Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με
το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το
γνώριζα και, προφανώς, δεν θα το επέτρεπα
ποτέ», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεο-
πτική του δήλωση.

Άλλωστε, δεν ήταν η πρώτη φορά που σε αυ-
τά τα τρία χρόνια που έχει αναλάβει τη διακυ-
βέρνηση της χώρας βγήκε μπροστά κάνοντας
αυτοκριτική. «Εγώ, προσωπικά, δεν κρύφτηκα
ποτέ μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες. Σε μία
συχνά μοναχική αλλά σταθερή μάχη αυτοκρι-
τικής και προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρριψε ευθύνες
στην ΕΥΠ, καθώς υποτίμησε την πολιτική διά-
σταση της συγκεκριμένης ενέργειας. «Ήταν
τυπικά επαρκής, όμως, πολιτικά μη αποδεκτή.
Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, προκαλώντας
ρωγμές στην εμπιστοσύνη των πολιτών στις
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας», σημείωσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κίνδυνος υποτίμησης
Στο Μαξίμου δεν κρύβουν τους κινδύνους

που έχει η στοχοποίηση της ΕΥΠ από τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης, καθώς μπορεί να
αποτελέσει αιτία υποβάθμισης της υπηρεσίας
και να υπονομευθεί η εθνική ασφάλεια. Ο
πρωθυπουργός σημείωσε πως η υπόθεση δεν
θα πρέπει να μετατραπεί σε «κατασκοπευτικό
σίριαλ προς κομματική κατανάλωση» και πρό-
σθεσε: «Πρέπει η αλήθεια να αναδειχθεί στις
διαστάσεις που πραγματικά έχει. Μόνο έτσι θα
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαχρο-
νικές παθογένειες της υπηρεσίας πληροφο-
ριών». Για αυτό τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης αναφέρθηκε στη σημαντική συνεισφορά
που είχε η ΕΥΠ στα επεισόδια στον Έβρο αλλά
και για τις κινήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο.

Ωστόσο, μια αποστροφή του πρωθυπουργού
«περί εχθρών της Ελλάδας» και για «σχέδιο
αποσταθεροποίησης της χώρας» προκάλεσε
αρκετές συζητήσεις στη «γαλάζια» κοινοβου-
λευτική ομάδα. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης ξεκαθάρισε πως η χώρα μας είναι και
«ισχυρή και θεσμικά θωρακισμένη», στέλνον-
τας με αυτό τον τρόπο μήνυμα προς πάσα κα-
τεύθυνση. Στην κυβέρνηση είναι αποφασισμέ-
νοι να μην επιτρέψουν στον Νίκο Ανδρουλάκη

και τον Αλέξη Τσίπρα να επιχειρήσουν να εκ-
μεταλλευτούν πολιτικά το ζήτημα των παρακο-
λουθήσεων, προκειμένου να κερδίσουν δημο-
σκοπικούς πόντους.

Καμία σκιά αναπάντητη
Για αυτό τον λόγο ο πρωθυπουργός θα βγαί-

νει μπροστά αναλαμβάνοντας διαρκώς πρωτο-
βουλίες, αλλά και δεν θα αφήνει τίποτα ανα-
πάντητο, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόσφορο
έδαφος στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλ-
λωστε, από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην
επιφάνεια το ζήτημα με τις καταγγελίες του
Νίκου Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε
πως δεν θα μείνει καμία σκιά για την υπόθεση
των παρακολουθήσεων.

Ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής τη σύγ-
κληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,
συμφώνησε με τη σύσταση Εξεταστικής Επι-
τροπής και χωρίς χρονοτριβή θωράκισε με νέα
μέτρα την ΕΥΠ, ώστε να μην επαναληφθούν
ανάλογα φαινόμενα. «Είμαστε, όμως, μια δη-
μοκρατική Πολιτεία. Και έχουμε ιερή υποχρέ-
ωση να ισορροπούμε ανάμεσα στην ασφάλεια
του τόπου και των πολιτών και την προστασία
των θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν την
ιδιωτική σφαίρα και το απόρρητο των επικοι-
νωνιών», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνον-
τας πως μπορεί να έχει χάσει ορισμένες μάχες
με κάποιες από τις παθογένειες, αλλά κερδίζει
«τον πόλεμο των μεγάλων στοιχημάτων». 
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Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Με τηλεοπτική του δήλωση 
ο πρωθυπουργός τόνισε 
πως είχε άγνοια 
για το θέμα, ρίχνοντας 
τις ευθύνες στην ΕΥΠ 
- «Δεν κρύφτηκα ποτέ 
μπροστά σε δυσκολίες 
ή ευθύνες»

«Δεν γνώριζα και 
δεν θα επέτρεπα
παρακολούθηση
του Ανδρουλάκη»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:

Ανοίγει η Βουλή 
στις 22 Αυγούστου 
Με ταχύτατα ανακλαστικά η κυβέρνηση έκανε δεκτό το
αίτημα του Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει η Βουλή για να συζη-
τηθεί η υπόθεση των υποκλοπών στις 22 Αυγούστου αντί
στις 31, όπως ήταν προγραμματισμένο. Είχε προηγηθεί
επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο της
Βουλής Κ. Τασούλα, με την οποία ζητούσε την πρόωρη λή-
ξη των θερινών διακοπών για να συνεδριάσει η Ολομέλεια
της Βουλής των Ελλήνων, με προ ημερησίας συζήτηση για
το θέμα των παρακολουθήσεων. 
«Η κυβέρνηση συμφωνεί στην επίσπευση του ανοίγματος
της Βουλής στις 22 Αυγούστου και τον ορισμό της συζήτη-
σης αυτής εντός εκείνης της εβδομάδας», ήταν η απάντη-
ση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου. 
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Ο Γρηγόρης Δημητριάδης βρέθηκε στο επίκεντρο των
εξελίξεων, «πλήρωσε» την υπόθεση παρακολούθησης του
κινητού Ανδρουλάκη και απομακρύνθηκε από το Μαξίμου,
ψυχή του οποίου υπήρξε από την πρώτη μέρα της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη. Ωστόσο, όσα κατόρθωσε στα τρία χρό-
νια παραμονής του δεν απομειώνονται στο ελάχιστο.

Δίπλα στον κ. Μητσοτάκη από τη θητεία του στο υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την περίοδο 2013-2015,
ο διακεκριμένος νομικός έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάρ-
κεια της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας, συμβάλ-
λοντας τα μέγιστα ώστε να αναδειχθεί νικητής ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αλλά και στα χρόνια της προεδρίας του σημε-
ρινού πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία ως αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Μεταρρυθμίσεις στο κόμμα, εξωστρέφεια, περιοδείες
στην περιφέρεια, ενίσχυση σχέσεων με συγκεκριμένα
κομμάτια της κοινωνίας, πολλά από αυτά που έγιναν και

έφεραν την εκλογική νίκη του 2019 έχουν το στίγμα του.
Ο Δημητριάδης όμως δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος για τις

ειδικές αποστολές του Μαξίμου, αλλά και αυτός που ανέ-
πτυξε ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις για ευάλωτους συμ-
πολίτες μας, για απομακρυσμένες περιοχές της χώρας
μας, για σχολεία της περιφέρειας. Σε ένα ευρύ φά-
σμα τομέων κοινωνικής δραστηριότητας ο Γρη-
γόρης μάθαινε τα προβλήματα και βοηθούσε
στη λύση τους.

Πλάι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στήριξε τα
παιδιά που διαμένουν σε δομές παιδικής προ-
στασίας, οικογένειες και άτομα με αναπηρία
που βρέθηκαν στο φάσμα της
ακραίας φτώχειας, πρόσφυ-
γες και συμπολίτες μας
που τελούν σε συνθήκες
αστεγίας, όπως πέρυσι

με τη μεγάλη χιονόπτωση, όταν άνοιξαν ξενοδοχεία για να
τους φιλοξενήσουν. Ο άνθρωπος που ήταν «πρώτη» επαφή
στο προσωπικό τηλέφωνο του Κυριάκου Μητσοτάκη,
αφού είχαν συνεχή επαφή, στήριξε οργανισμούς όπως οι
Γιατροί του Κόσμου και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Με
την παροχή εξοπλισμού, με δράσεις για εκπαίδευση του

προσωπικού, με παρασκηνιακές κινήσεις για την ενί-
σχυσή του οργανισμού.

Υποστήριξε και έδρασε για τον Φάρο του Κόσμου
στον Δενδροπόταμο ή τα Παιδικά Χωριά SOS και το
Κέντρο Ημέρας Παιδιού και Οικογένειας, το Ελληνι-

κό Κέντρο Σκύλων Οδηγών, Εθνικής Ομάδας Ποδο-
σφαίρου Ακρωτηριασμένων και της Εθνικής Ομά-

δας Ποδοσφαίρου Τυφλών. Ο Γρηγόρης
ήταν πάντα πλάι στους πολίτες, όπου και
αν βρίσκονταν, και αυτό είναι κάτι που
το αναγνωρίζουν άπαντες.

Το αθέατο έργο του Γρηγόρη Δημητριάδη με τις δράσεις και τις ειδικές αποστολές

Μ
ια αθέατη πλευρά μέχρι σή-
μερα στην υπόθεση παρακο-
λούθησης του κινητού τηλε-
φώνου του Νίκου Ανδρουλά-

κη «φωτίστηκε» από τη δήλωση Μητσοτά-
κη σχετικά με τον εισαγγελικό έλεγχο και
εν συνεχεία την εισαγγελική άδεια στα αι-
τήματα της ΕΥΠ για άρση τηλεφωνικού
απορρήτου.

Της Ραφαέλας Παπαγεωργίου

Και αυτή αφορά τη «χαλάρωση» του
ελέγχου από την πλευρά της Δικαιοσύνης,
πράγμα που πέρασε το 2018 με το άρθρο 25
παρ. 3 του Ν. 4531/2018, ΦΕΚ Α 62/5.4.2018
επί κυβέρνησης Τσίπρα και με ιθύνοντα νου
τον σημερινό διευθυντή του γραφείου του
κ. Τσίπρα Μιχάλη Καλογήρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.
3649/2008, στην ΕΥΠ αποσπάται ύστερα
από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου ένας εισαγγελικός λειτουργός
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβεί την τριετία, ο οποίος ελέγχει τη νο-
μιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών
δράσεών της, που αφορούν θέματα Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου και ασκεί όσες
άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται με
διατάξεις του παρόντος νόμου.

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια το έγγρα-
φο αίτημα άρσης απορρήτου έπρεπε, όταν
αφορούσε ζητήματα εθνικής ασφάλειας,
να σταλεί για τελική έγκριση και υπογραφή
σε εισαγγελέα Εφετών. Το 2018 ο νόμος άλ-
λαξε και έκτοτε αρκεί η υπογραφή του ει-
σαγγελέα που εποπτεύει την ΕΥΠ για την
έγκρισή του. Η ίδια διαδικασία ακολουθεί-
ται και από τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ.

Στη διάταξη, που τίθεται υπ’ όψιν του ει-
σαγγελέα, τυπικά απαιτείται η επαρκής αι-
τιολόγηση της εισήγησης περί άρσης

απορρήτου στο τηλέφωνο του στόχου, ενώ
χρειάζεται ονομαστική αναφορά στο πρό-
σωπο-στόχο. Στην πράξη όμως συχνά δεν
αναγράφεται το όνομα του προσώπου που
τίθεται υπό παρακολούθηση παρά μόνον ο
τηλεφωνικός αριθμός του. Επίσης, έχει

συμβεί να δίνεται στους εκάστοτε επο-
πτεύοντες εισαγγελείς μια λίστα με τα τη-
λέφωνα, π.χ., δέκα στόχων και σε αυτή να
προστίθεται και μια ακόμη τηλεφωνική
σύνδεση που ουδεμία σχέση έχει με την
υπό έρευνα υπόθεση.

Οι τέσσερις αλλαγές
Άμεσα και χωρίς περιστροφές ο Κυριάκος

Μητσοτάκης προχώρησε στην περαιτέρω θε-
σμική θωράκιση της ΕΥΠ, καθώς η υπόθεση
των παρακολουθήσεων ανέδειξε ελλείψεις
στη λειτουργία της υπηρεσίας. «Θα συζητήσω
προτάσεις που θα ενισχύουν τη διαφάνεια
στη δράση των μυστικών μας υπηρεσιών, χω-
ρίς προφανώς να εμποδίζουν την αποστολή
τους. Ξεκινώντας σίγουρα από τις αυστηρό-
τερες δικλίδες σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επι-
συνδέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός. 

Συγκεκριμένα, τα 4 πεδία αλλαγών είναι
τα εξής:

1. Ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ και
της εποπτείας του Κοινοβουλίου μέσω της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

2. Αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλί-
ου Εθνικής Ασφάλειας για την καλύτερη
αξιοποίηση των πληροφοριών και της ΕΥΠ.

3. Θωράκιση του πλαισίου νόμιμων επι-
συνδέσεων για πολιτικά πρόσωπα. 

4. Αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΥΠ για
την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της
διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της εκ-
παίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

«Χαλάρωση» του ελέγχου
της ΕΥΠ διά χειρός Τσίπρα

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3, 
που πέρασε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί
η υπογραφή του εισαγγελέα που
εποπτεύει την υπηρεσία για την
έγκριση αιτήματος άρσης απορρήτου
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Αν και το Σαββατοκύριακο τα σενάρια περί πρόωρων
εκλογών πήραν φωτιά, τη Δευτέρα το μεσημέρι και μετά τις
δηλώσεις Μητσοτάκη, στον ΣΥΡΙΖΑ «μαζεύτηκαν», με τα
πρωτοκλασάτα στελέχη να συνεχίζουν τις διακοπές τους
κοντά βεβαίως στην Αθήνα, για να μην τους βρει το «ξαφνι-
κό» σε καμιά παραμεθόριο.

Η αλήθεια είναι πως στην Κουμουνδούρου επικράτησε
ένας μίνι συναγερμός ενόψει της παρέμβασης Μητσοτάκη
για το ζήτημα των παρακολουθήσεων, ωστόσο αυτή τη φορά
προσπάθησαν να είναι εγκρατείς και να εστιάσουν στο ζήτη-
μα. Στα σχόλια για τα όσα είπε ο πρωθυπουργός, τόσο on
όσο και off camera, κυριαρχούσε το γεγονός ότι ο Κ. Μητσο-
τάκης αποκλείεται να μη γνώριζε τι είχε συμβεί. «Είναι δυ-
νατόν να μη γνωρίζει ο πρωθυπουργός; Και μάλιστα σε τόσο

σοβαρές υποθέσεις;», διερωτώνται στην «Political» κύκλοι
της Κουμουνδούρου, επιδιώκοντας να μπει στο κάδρο των
ευθυνών ο πρωθυπουργός. 

Μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη, το γραφείο Τύπου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας αλαζόνα και
ψεύτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας πως δεν είχε την
αξιοπρέπεια να παραιτηθεί: «Οι 48 ώρες προθεσμία που
έδωσε στον εαυτό του για να απολογηθεί δεν αποκατέστη-
σαν, δυστυχώς, ούτε στοιχειωδώς τη σχέση του κ. Μητσοτά-
κη με την αλήθεια. Εμφανίστηκε αλαζόνας και αμετανόητος
εκτός από ψεύτης. Ζήτησε ελαφρυντικά λόγω μειωμένου
καταλογισμού, προσπαθώντας να πείσει ότι δεν ήξερε τι γί-
νεται ούτε στους πιο εθνικά ευαίσθητους τομείς του επιτελι-
κού του κράτους». 

ΚΚΕ: Υπονομεύονται 
δικαιώματα και ελευθερίες

Με σκληρή γλώσσα καυτηρίασε το περιεχόμενο
των δηλώσεων του πρωθυπουργού και το ΚΚΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Περισσός έχει καταγγείλει εδώ
και καιρό φαινόμενα παρακολούθησης στο τηλε-
φωνικό του κέντρο. «Ο κύριος Μητσοτάκης προ-
σπαθεί, πίσω από αστείες δικαιολογίες περί “λά-

θους” και “ολισθήματος”, να κρύψει τη βασική
πλευρά του σκανδάλου των παρακολουθήσεων,
που δεν είναι άλλη από την απόλυτη προσήλωσή

του στη διαμόρφωση ενός σκοτεινού και επικίνδυ-
νου θεσμικού πλαισίου που σταθερά υπονομεύει τα

δικαιώματα και τις ελευθερίες του ελληνικού
λαού», αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ. 

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν τους βγήκαν (και πάλι) εκλογές

Μ
ε ευθείες βολές κατά του πρω-
θυπουργού και με αιχμές για
προσπάθεια συγκάλυψης της
υπόθεσης των τηλεφωνικών

παρακολουθήσεων απάντησε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ στα όσα υποστήριξε ο πρωθυ-
πουργός στο χθεσινό του διάγγελμα.

«Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε και
πάλι άμοιρος ευθυνών υιοθετώντας το
αφήγημα ενός “νόμιμου λάθους” για να
δικαιολογήσει μια αξιόποινη πράξη και
την ευθεία παραβίαση της συνταγματικής
πρόνοιας για το βουλευτικό απόρρητο.
Επιδίωξε, δε, απροκάλυπτα να καθοδηγή-
σει τις εξελίξεις», είπε ο κ. Ανδρουλάκης
και ανεβάζοντας τους τόνους της κριτικής
του τόνισε: «Ήταν εμφανής η αγωνία του
κ. Μητσοτάκη να βρεθεί στο απυρόβλητο
ο τέως διοικητής της ΕΥΠ, ενώ απέδωσε
την αντικειμενική πολιτική ευθύνη στον
γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού,
Γρηγόρη Δημητριάδη, υποβαθμίζοντάς τη
στο επίπεδο της αμέλειας. Αφού στη Δη-
μοκρατία δεν επιτρέπονται σκιές, ποια
σκιά φωτίσατε, κύριε Μητσοτάκη; Τη σκιά
του Predator που ούτε καν αναφέρατε; Ο
πρωθυπουργός απέφυγε μεθοδικά να
δώσει εξηγήσεις για τον παρακρατικό
βραχίονα που είχε στηθεί». Κατηγόρησε
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με τη στρατη-
γική του επιδιώκει να κερδίσει χρόνο, ενώ
για ακόμη μία φορά απέφυγε να ζητήσει

εκλογές, επισημαίνοντας με νόημα: «Ο
πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να
κερδίσει χρόνο. Όμως ο χρόνος μετρά πια
αντίστροφα για αυτόν. Σύντομα θα βρεθεί
αντιμέτωπος με την αλήθεια». 

«Να ανακοινωθεί ο λόγος  
της παρακολούθησης…»

Ο κ. Ανδρουλάκης για ακόμη μία φορά
εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για τις
διαρροές που είδαν το φως της δημοσιό-
τητας αναφορικά με τους λόγους που εί-
χαν οδηγήσει την ΕΥΠ να παρακολουθή-
σει το τηλέφωνό του: «Τα παραμύθια χω-
ρίς κινεζικό δράκο περί εμπλοκής της Αρ-
μενίας και της Ουκρανίας στην παρακο-
λούθησή μου σας τα απάντησαν οι πρε-
σβείες τους με τον πιο επίσημο και εξευ-
τελιστικό για εσάς τρόπο». Απευθυνόμε-
νος σε πρώτο πρόσωπο προς τον πρωθυ-
πουργό, ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις:
«Κύριε Μητσοτάκη, ζητώ να ανακοινωθεί
άμεσα ο λόγος παρακολούθησής μου από
την ΕΥΠ, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζετε
με περίσσιο θράσος νόμιμη κατά παράβα-

ση του απορρήτου των επικοινωνιών μου
ως ευρωβουλευτή και υποψήφιου προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Δεν
θα δεχτώ καμία συγκάλυψη. Δεν θα επι-
τρέψω να ευτελίσει ο κ. Μητσοτάκης μια
υπόθεση κομβική για τη διάκριση των
εξουσιών στη χώρα μας». 

Μάλιστα, σημείωσε με νόημα ότι δεν
πρόκειται να κάνει πίσω αν δεν διαλευ-
κανθεί πλήρως η υπόθεση: «Θα συνεχί-
σω τον αγώνα, προκειμένου η Δικαιο-
σύνη, η ελληνική Βουλή και οι ευρωπαϊ-
κοί θεσμοί να φέρουν στο φως όλη την
αλήθεια», και κάλεσε τους πολίτες να
υπερασπιστούν «την εύρυθμη λειτουρ-

γία του πολιτεύματος απέναντι σε αυ-
τούς που έκαναν τις συνταγματικές
ελευθερίες κουρελόχαρτο, εκθέτοντας
διεθνώς τη χώρα μας».

Βολές και αιχμές
από Ανδρουλάκη
σε Μητσοτάκη

Πώς σχολίασε ο αρχηγός 
του ΠΑΣΟΚ το διάγγελμα 
του πρωθυπουργού:
«Προσπάθησε να κερδίσει
χρόνο, όμως, ο χρόνος μετρά
αντίστροφα για αυτόν»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Τ
ο θέμα των υποκλοπών στην Ελλά-
δα δεν είναι άγνωστο, ούτε βεβαί-
ως πρωτοφανές. Συνεπώς κανείς
δεν χρειάζεται να πέφτει από τα

σύννεφα, όπως πέφτουν ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και άλλοι
πολιτικοί που αναζητούν οφέλη από την εκ-
μετάλλευση ενός ιδιαιτέρως ευαίσθητου
ζητήματος.

Παρακολουθήσεις γίνονταν, γίνονται και
θα γίνονται. Έτσι κι αλλιώς, η ραγδαία εξά-
πλωση του κυβερνοχώρου έχει καταργήσει
την έννοια της ατομικότητας, της ιδιωτικό-

τητας και των ατομικών ελευθεριών και δι-
καιωμάτων εδώ και χρόνια. Βεβαίως, υπήρ-
ξαν και περιπτώσεις που συντάραξαν την
πολιτική ζωή του τόπου, όπως, για παρά-
δειγμα, το 1989 με το σκάνδαλο Κοσκωτά
και τις παρακολουθήσεις, όταν διοικητής
του ΟΤΕ ήταν ο Τόμπρας. Αξέχαστες επο-

χές. Οι κασέτες με τις συνομιλίες μεταξύ
πολιτικών και επιχειρηματιών παραλίγο να
πωλούνται στα καλάθια στην Ομόνοια. Λά-
σπη, βούρκος και κατηγορίες εκατέρωθεν.

Αντίστοιχο κλίμα δημιουργήθηκε και το
2014. Ξένες υπηρεσίες παρακολουθούσαν
τη μισή κυβέρνηση της ΝΔ. Βεβαίως, αυτά
τα σκάνδαλα πυροδότησαν πολιτικές εξελί-
ξεις, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ. Τα πιο γνω-
στά ονόματα από τις δεκαετίες του ’80 και
του ’90 που σχετίζονται με τον όρο «υπο-
κλοπές» είναι αυτά του Θεοφάνη Τόμπρα
και του Χρήστου Μαυρίκη. 

Δύο χρόνια αργότερα και ενώ η κυβέρνηση του Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη (1990-1993) είχε πέσει, εμ-
φανίζεται ένα σκάνδαλο υποκλοπών... από την
ανάποδη. Ελεγχόμενος είναι πλέον ο Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης και «κατήγορος» ο τότε πρωθυ-
πουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου. 

Πρωταγωνιστής του σκανδάλου αυτού, η cult
φιγούρα του Χρήστου Μαυρίκη. Πρόκειται για τον
υπάλληλο του ΟΤΕ που κατήγγελλε στα μέσα ενη-
μέρωσης, ήδη από τον Απρίλιο του 1993, ότι εκτελούσε
υποκλοπές κατά πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποί-

ων και του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Χρήστος
Μαυρίκης θα πάρει το παρωνύμιο «Εθνικός Κο-
ριός» από τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ θα πρέπει να
προσθέσουμε ότι προτού συμβούν όλα αυτά, δια-
πιστώθηκε ότι παρακολουθήθηκαν τα τηλέφωνα
του Μιλτιάδη Έβερτ, πρώην προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας, έως τον Αύγουστο του 1991, του
γραφείου του έως το 1991 και του υπουργείου
Προεδρίας, κατά το διάστημα που ήταν υπουργός

έως τον Δεκέμβριο του 1991. 
O Μαυρίκης είχε βέβαια μεγάλο πελατολόγιο από όλο

το πολιτικό φάσμα… Παρακολουθούσε, όπως αποκαλύ-
φθηκε τον Γεράσιμο Κουρή, έως τα τέλη Απριλίου 1990
και την εφημερίδα «Αυριανή» έως τον Σεπτέμβριο του
1990. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, το τριψήφιο τηλέφωνό
του, έως τον Ιούνιο του 1990. Τον Γεώργιο Ράλλη, πρώην
πρωθυπουργό, έως τα τέλη του 1990. Τα γραφεία του ΠΑ-
ΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη έως τον Δεκέμβριο του
1991. Τον Αντώνη Λιβάνη έως τον Σεπτέμβριο του 1991.
Τον Κυριάκο Γριβέα έως τον Δεκέμβριο του 1990, ο οποί-
ος ήταν αναπληρωτής διευθυντής του πολιτικού γραφεί-
ου του κ. Μητσοτάκη. 
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Η προϊστορία 
των παρακολουθήσεων 
στην Ελλάδα 
- Όλες οι περιπτώσεις 
που συντάραξαν 
την πολιτική ζωή του τόπου  
από το «βρόμικο ’89» 
μέχρι σήμερα

Η πρώτη περίοδος του ΠΑΣΟΚ με τον «αρχικοριό» Θεοφάνη Τόμπρα
Ο Θεοφάνης Τόμπρας υπήρξε ο υποδιοικητής και στη συνέχεια διοικητής του Ορ-
γανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας την πρώτη οκταετία της διακυβέρνησης της
χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, υπήρξε ιδιόμορ-
φη προσωπικότητα. Συγκέντρωνε τα στοιχεία ενός ανθρώπου που ως στρατιωτι-
κός είχε υπηρετήσει στις Διαβιβάσεις αλλά και στην Κεντρική Υπηρεσία
Πληροφοριών πριν από την 7ετία. Ο βασικός όμως λόγος που βρέθηκε στο
στόχαστρο της τότε αντιπολίτευσης ήταν πως επρόκειτο για άνθρωπο έμ-
πιστο του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και προσωπικός του φίλος. Άλλω-
στε, ο ίδιος παραιτήθηκε από τη διοίκηση του ΟΤΕ το 1989, δηλώνοντας ότι
ο λόγος που το πράττει είναι πως ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν πλέον
πρωθυπουργός της χώρας. Οι επικριτές του την εποχή εκείνη έδωσαν
στον Θ. Τόμπρα το παρωνύμιο «Αρχικοριός». Κατηγορούνταν ότι είχε
«στήσει» ένα δίκτυο εκτεταμένων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και υποκλο-
πών, που περιλάμβανε πολιτικά πρόσωπα (αντιπάλους αλλά και μέλη του ΠΑΣΟΚ),
επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και εκδότες. Η πλήρης πολιτική κάλυψη που εί-
χε από τον Ανδρέα Παπανδρέου από το 1981 έως και το 1989, όπως και ο εκρηκτι-
κός -σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής- χαρακτήρας του τον έφεραν σε σύγ-

κρουση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και πολλές φο-
ρές και με ανθρώπους του ίδιου του ΠΑΣΟΚ.
Παρά τα δεκάδες δημοσιεύματα που καταγράφονται εναντίον του, τελικά ουδέπο-
τε κατέστη δυνατόν να υπάρξει ουσιώδης δικαστική έρευνα και εκτίμηση για όσα

του καταμαρτυρήθηκαν. Ο Θεοφάνης Τόμπρας παραπέμφθηκε έμμεσα σε
ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παγίδευσης και παραβίασης τηλε-
φωνημάτων. Ουσιαστικά όμως η παραπομπή του αποτελούσε παρεπόμενο
της απόφασης που έλαβε η Βουλή στις 21 Σεπτεμβρίου 1989 να παραπέμψει
για το ζήτημα αυτό τον Ανδρέα Παπανδρέου με την κατηγορία της ηθικής αυ-
τουργίας στο προαναφερθέν αδίκημα. Η υπόθεση ουσιαστικά επιλύθηκε με
πολιτικό τρόπο τρία χρόνια αργότερα. Αυτό έγινε στο πλαίσιο των συνθηκών
που δημιουργήθηκαν μετά την αθώωση του Ανδρέα Παπανδρέου, που κατα-

γράφεται στις 16 Ιανουαρίου 1992, για το περίφημο σκάνδαλο Κοσκωτά. Έτσι, πέν-
τε μήνες αργότερα, στις 15 Μαΐου, η Βουλή αποφάσισε την αναστολή της δίωξης
κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και για την υπόθεση των υποκλοπών με 117 ψήφους
υπέρ και ενώ από τη σχετική συνεδρίαση απουσίαζε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνέχισε
να μιλά για πολιτικές διώξεις.

Η σειρά της ΝΔ και ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου Χρήστος Μαυρίκης

Υ Π Ο Κ Λ Ο Π Ε Σ

Οι μωρές παρθένες
που πέφτουν
από τα... σύννεφα

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Κ
αι οι υποκλοπές συνεχίζονται.
Το 2006, στα μέσα της θητείας
της κυβέρνησης του Κωνσταν-
τίνου Καραμανλή, μια άλλη

υπόθεση υποκλοπών έρχεται να αιφνιδιά-
σει και να ταρακουνήσει επί μήνες το πο-
λιτικό σκηνικό. Στις 2 Φεβρουαρίου 2006
τρεις υπουργοί, ο Γιώργος Βουλγαράκης
(Δημόσιας Τάξης), ο Αναστάσης Παπαλη-
γούρας (Δικαιοσύνης) και ο Θόδωρος
Ρουσόπουλος (Επικρατείας), ανακοινώ-

νουν στο πανελλήνιο ότι εντοπίστηκε
έπειτα από έλεγχο ρουτίνας τής εταιρείας
Vodafone, που έγινε το 2005, εκτεταμένο

δίκτυο τηλεφωνικών υποκλοπών. Οι
έρευνες οδηγούν σε ενδείξεις εμπλοκής
των ΗΠΑ, όμως ουδέποτε επισήμως τίθε-

ται τέτοιο θέμα από την πλευρά της ελλη-
νικής κυβέρνησης, αν και παρακολου-
θούνταν το μισό υπουργικό συμβούλιο.
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Όταν... άκουγαν το μισό υπουργικό

Αντίστοιχες υποθέσεις έχουν αποκαλυφθεί και επί συγ-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι οποίες προκάλεσαν πολιτι-
κό σεισμό. Θυμίζουμε τα ηχητικά που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας μεταξύ του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και
του τότε υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά. Το ηχητικό
ντοκουμέντο του 2016 με τον διάλογο του επιχειρηματία με
τον τότε υπουργό προκάλεσε κλιμακωτές αντιδράσεις. Οι
αναφορές του Νίκου Παππά σε «πολλά λεφτά», «την ατζέν-
τα του μαγαζιού», «και τη Μαρέβα» δημιούργησαν την εν-
τύπωση παρακρατικών μεθόδων στην άσκηση της εξου-
σίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι συγκλονιστικοί διάλογοι εγείρουν
μείζον θεσμικό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αποκαλύ-

πτουν την τακτική που ακολούθησε για τη διακυβέρνηση
της χώρας και τις παρακρατικές μεθόδους με τις οποίες

επιχείρησε να ελέγξει τους «αρμούς της εξουσίας» ήδη
από τις πρώτες μέρες που κατέλαβε το Μέγαρο Μαξίμου.

Η μαγνητοφωνημένη συνομιλία πραγματοποιήθηκε στις
26 Μαΐου 2016 και εμφανίζει τον Νίκο Παππά, πρώην
υπουργό Επικρατείας και δεξί χέρι τού τότε πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα, να παραδέχεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου
γνώριζε τις παράλληλες δραστηριότητες -outsourcing-
του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου -ενδεχομένως και άλλων
υπουργών- από τις οποίες «κάποιοι έβγαζαν πολλά λε-
φτά». Ομολογεί, δε, πως οι παραθεσμικές business γίνον-
ταν με την ανοχή της τότε ηγεσίας, αρκεί να μην «κάμπτουν
την ατζέντα του μαγαζιού μας». 

Αξέχαστη είναι και η περίπτωση του πρώην
βουλευτή των ΑΝΕΛ Παύλου Χαϊκάλη και του
ηχητικού ντοκουμέντου που αποκαλύ-
φθηκε και το οποίο αποκάλυπτε προ-
σπάθεια χρηματισμού του από επιχει-
ρηματία για την εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας.  Το θέμα είχε πάρει και
αυτό τεράστιες διαστάσεις, αλλά τελι-
κώς μπήκε στο αρχείο. Οι ΑΝΕΛ τότε
έκαναν τεράστιο σόου με συνεντεύξεις
Τύπου και απίστευτες καταγγελίες που άγγιζαν
τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Μάλιστα,
παρέδωσαν στη Βουλή το βίντεο προκειμένου
να δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς. Στο Μέγα-
ρο Μαξίμου αρνήθηκαν να το παραλάβουν. Οι

ισχυρισμοί του Παύλου Χαϊκάλη προκάλεσαν
την αντίδραση του Μαξίμου και τη μήνυση του

τότε πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά:
«Η απόλυτη συκοφαντία και αθλιότητα
στην κορύφωσή τους. Ο πρωθυπουργός
καταθέτει άμεσα μήνυση και ζητά την
παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών». 

Σε πολιτικό επίπεδο, θέμα υποκλοπών
και παρακολουθήσεων έχει θέσει τα τε-
λευταία χρόνια αρκετές φορές το ΚΚΕ.

Και το καλοκαίρι του 2020 είχε κάνει σχετική
καταγγελία για υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέν-
τρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό,
ενώ είχε επισημάνει δύο ακόμη κρούσματα το
2017 και το 2019.

Η υπόθεση Χαϊκάλη που μπήκε στο αρχείο Οι επιχειρηματίες 
με τα... βαλιτσάκια 
Παράλληλα, είναι γνωστό στην πολιτική και τη δη-
μοσιογραφική πιάτσα ότι τουλάχιστον δύο μεγάλοι
Έλληνες επιχειρηματίες διαθέτουν βαλιτσάκια πα-
ρακολουθήσεων τηλεφωνικών συνδέσεων, αντίστοιχα με αυτά που διαθέτει η
ΕΥΠ, με τα οποία ουδείς γνωρίζει ποιους και πόσους παρακολουθούν. Για όλα
τα παραπάνω βεβαίως δεν μιλάει κανείς εδώ και χρόνια. Ίσως η σύσταση Εξε-
ταστικής Επιτροπής -αν τελικώς γίνει- θα πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω
και στο 2014-2015 για να μάθουμε τι συνέβαινε και εκείνη την περίοδο και τι
έκαναν οι σημερινοί καταγγέλλοντες. Οι έχοντες τις ανάλογες μνήμες ανακα-
λούν συγκεκριμένες περιόδους τα τελευταία 40 χρόνια, κατά τις οποίες οι κα-
ταγραφές τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι υποκλοπές και οι παρακολουθήσεις
κυριάρχησαν στην πολιτική αντιπαράθεση. Δημιούργησαν εντυπώσεις, αψι-
μαχίες, καταγγελίες, έρευνες και, πάνω από όλα, εξαιρετικά ισχυρή πόλωση.

ΣΥΡΙΖΑ: Τα ηχητικά του Σάμπυ Μιωνή με τον Νίκο Παππά

ΚΟΡΙΟΙ KAI 
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΟ 2006



Από αρκετά νωρίς ήταν στο νέο του γρα-
φείο στο Μαξίμου ο νέος γενικός γραμμα-
τέας του πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Μπρα-
τάκος συμμετείχε στον «πρωινό καφέ»,
ενώ είχε και συζητήσεις με τους συνεργά-
τες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε, ο
Γρηγόρης Δημητριάδης, με τον οποίο δια-
τηρεί άριστες σχέσεις, τον κατατόπισε
άμεσα στα νέα του καθήκοντα, αλλά και
στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο ζήτη-
μα ο Γιάννης Μπρατάκος γνωρίζει πως το
τηλέφωνο του Γρηγόρη Δημητριάδη θα εί-
ναι πάντα ανοιχτό. 

Δεν... πανηγυρίζουν όλοι στη Χαριλάου Τρι-
κούπη από την έκβαση που παίρνει η υπόθεση
της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.
Οι πιο νουνεχείς, για να το κάνουμε πιο συγκε-
κριμένο, είναι πολύ σκεπτικοί και προβλημα-
τισμένοι για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα,
για το αν αυτή η ιστορία θα κάνει τελικά καλό
στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.  Και αυτό γιατί βλέπουν
ανεπαρκή διαχείριση του ζητήματος, καθώς
σε άλλες εποχές θα είχε σημάνει λαϊκός ξε-
σηκωμός από την αποκάλυψη ότι η κυβέρνη-
ση παρακολουθεί το τηλέφωνο του αρχηγού
του ΠΑΣΟΚ.  Και τα προσθέτουν όλα αυτά στις
τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν «ξε-
φούσκωμα» ποσοστών και απουσία προγραμ-
ματικών θέσεων. 

Είχαν καλλιεργήσει κλίμα εκλογών (πάλι)
και όταν δεν τους βγήκε, το γύρισαν στη
«μανιέρα» του τελευταίου διαστήματος πε-
ρί Ταμείου Ανάκαμψης. Στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός
του ότι βιάζονται να χάσουν, τους βγαίνει
και μια νέα εμμονή, αυτή του αφηγήματος
ότι ο Μητσοτάκης «δεν το κουνάει» για να
προλάβει να διαχειριστεί τις δόσεις που
έρχονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρω-
τοβουλίας ενίσχυσης. Σε αυτό το πλαίσιο,
φιλοσυριζαϊκά Μέσα «αποκάλυψαν» κα-
θυστέρηση της δεύτερης δόσης λόγω «μη
επίτευξης στόχων που αφορούν το Κράτος
Δικαίου». Εννοείται πως… ούτε καν υπάρ-
χει τέτοιο θέμα, αφού από τη Καραγεώργη
Σερβίας απαντούσαν πως το αίτημα για τη
δεύτερη δόση θα υποβληθεί τον... Σεπτέμ-
βριο. Μικρές λεπτομέρειες για την Κου-
μουνδούρου, που μετά τη διάψευση άλλα-
ξαν ξανά το τροπάριο και επανήλθαν στο ότι
ο πρωθυπουργός πρώτα θα διαχειριστεί το
Ταμείο και μετά θα κάνει εκλογές. 

«Α
ντί του μάννα χολήν» από τον
Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος για
ακόμη μια φορά βρίσκει ευκαι-

ρία να επιτεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη με
τον μανδύα του «ενεργού πολίτη» και με
αφορμή την υπόθεση της παρακολούθησης
του κινητού του Ανδρουλάκη. Ο πρώην πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ, μετά τις δηλώσεις του
πρωθυπουργού, σχεδόν... αυτόματα ανάρτη-
σε άρθρο με συνταγματική και νομική επιχει-
ρηματολογία, χαρακτηρίζοντας «σφάλμα με-
γάλων διαστάσεων» τη θέση του πρωθυ-
πουργού ότι η παρακολούθηση ήταν νόμιμη
αλλά πολιτικά λάθος. «Μπορούν άραγε να
παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα, βου-
λευτές και αρχηγοί κομμάτων για λόγους
“εθνικής ασφάλειας”, εάν το σταθμίσει ο εκά-
στοτε πρωθυπουργός και το εγκρίνει ένας ει-
σαγγελέας εφετών; Όχι βέβαια. Περιμένω ο
πρωθυπουργός να επανέλθει με σχετική δι-
ευκρίνιση», ήταν το σχετικό απόσπασμα Βε-
νιζέλου. Ο οποίος, βέβαια, δεν έμεινε σε αυ-
τό, αλλά προχώρησε και σε μια συνολική θε-
ώρηση, με την οποία μάλιστα άρχισε το άρ-
θρο του, ότι «ένα ολόκληρο μοντέλο συγκεν-
τρωτικής άσκησης της εξουσίας να φτάνει με
πολύ θόρυβο στα όριά του. Το μείγμα αίσθη-
σης παντοδυναμίας και ακρισίας απέβη ανε-
ξέλεγκτο. Το μοντέλο πρέπει συνεπώς να αλ-
λάξει αμέσως», είναι το συμπέρασμά του.

Έτσι, μετά την πανδημία ζητήματα που
άπτονται της εξωτερικής πολιτικής αλλά και
της υπόθεσης Novartis, o Βενιζέλος επιτέθη-
κε στον πρωθυπουργό και για το ζήτημα των
υποκλοπών. «Μα καλά», θα αναρωτηθούν κά-
ποιοι, «ο Μητσοτάκης δεν τον πρότεινε για την
Επιτροπή των Σοφών του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης;». Και εγώ θα απαντήσω με νέα ερώτη-
ση: «Είναι αρκετό αυτό για τον Ευάγγελο;». 
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Γιατί ανησυχούν
στη Χαριλάου Τρικούπη

Συριζαϊκές
καλοκαιρινές εμμονές
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υ Ενημερώθηκε και
έπεσε με τα μούτρα
στη δουλειά

Οι κυβερνητικοί συντάκτες άκουσαν τον
πρωθυπουργό στην επέτειο για την Αποκα-
τάσταση της Δημοκρατίας να τους προτρέ-
πει να πάνε διακοπές. «Ούτε ανασχηματι-
σμός ούτε εκλογές θα γίνουν», τους είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, μόλις
«έσκασαν» οι παραιτήσεις Δημητριάδη και
Κοντολέοντα έτρεχαν και δεν έφταναν, κα-
θώς αρκετοί τις πληροφορήθηκαν στις πα-
ραλίες. Έτσι, αναγκάστηκαν να εργαστούν
από τις ξαπλώστρες.

Εργασία από
τις ξαπλώστρες

Ο... γνωστός
Βενιζέλος



Απόλυτη στήριξη από
υπουργούς βουλευτές

«Έσπασε» το τηλέφωνο του Γρηγόρη
Δημητριάδη από τα δεκάδες τηλεφωνή-
ματα και μηνύματα στήριξης που δέχθη-
κε από υπουργούς και βουλευτές. Ο μέ-
χρι πρότινος γενικός γραμματέας του
πρωθυπουργού, που είχε άριστες σχέ-
σεις με τα μέλη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου και της ΚΟ, είναι αποφασισμέ-
νος να μην επιτρέψει να συνεχιστεί ο
πόλεμος λάσπης εναντίον του και ήδη
έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά
όσων επιχείρησαν να εμπλέξουν το όνο-
μά του στην υπόθεση «Predator».

Κερδίζει η τέχνη 
Παρά τα σενάρια που επιμένουν πως η

Άντζελα Γκερέκου θα είναι υποψήφια με
το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο στην Κέρκυρα,
εντούτοις η ίδια δεν το
επιθυμεί. Η αλή-
θεια είναι πως
έχει ισχυρά
ερείσματα τόσο
στον χώρο της
Κεντροδεξιάς
όσο και στο πα-
ραδοσιακό Κέντρο,
αλλά οι καλλιτεχνικές
της υποχρεώσεις είναι τέτοιες που δεν
της αφήνουν κανένα χρονικό περιθώριο
για να κάνει προεκλογικό αγώνα.

Τo
...

 Π
ρό
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Γ
κρινιάζει και πάλι η τάση της «Ομπρέλας» στον ΣΥΡΙΖΑ με τους χειρισμούς
Τσίπρα για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Πολλά είναι
εκείνα τα στελέχη που λένε πως για ακόμη μία φορά ο Τσίπρας και το επιτε-
λείο του άφησαν την ευκαιρία να τους ξεφύγει και δεν μπόρεσαν να κεφα-

λαιοποιήσουν προς όφελος της αξιωματικής αντιπολίτευσης την ιστορία των υποκλο-
πών. «Θα κάνουμε μόνοι μας τον Ανδρουλάκη μάγκα», είπε χαρακτηριστικά στέλεχος
της «Ομπρέλας» σε παρέα το Σάββατο το βράδυ που διασκέδαζε σε παραλιακό κατά-
στημα εστίασης. Μάλλον περίμεναν να αφήσει ο κόσμος τις διακοπές και να βγει στον
δρόμο όπως το 2014. Εδώ δεν έχει σκοπό να χαλάσει τις διακοπές του ούτε ο πρό-
εδρος Αλέξης…

Οι τελευταίες εξελίξεις αναμένεται
να επισπεύσουν το τέλος διακοπών για
τα κυβερνητικά στελέχη και τους βου-
λευτές, καθώς με το άνοιγμα της Βου-
λής στις 22 Αυγούστου δεν αποκλείεται
να διεξαχθεί η συζήτηση για τη σύστα-

ση Εξεταστικής Επιτροπής. Έτσι, όσοι
είχαν κανονίσει να επιστρέψουν στο
τέλος του μήνα πιθανότατα θα αναγκα-
στούν να αλλάξουν τα καλοκαιρινά
τους σχέδια και να γυρίσουν νωρίτερα
στην Αθήνα.
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Τι θέλει να πει
η… ποιήτρια;

Μας μπέρδε-
ψε η Άννα Δια-
μαντοπούλου,
εκτός και αν εί-
ναι πολύ καλά
ενημερωμένη,
οπότε… πάσο.
Με ανάρτησή
της η πρώην
υπουργός του
ΠΑΣΟΚ και
πλέον επικεφαλής του Δικτύου
σχολιάζει την υπόθεση Ανδρου-
λάκη, κατηγοριοποιώντας ως
«κακά νέα» το ότι «η ΕΥΠ παρα-
κολουθεί και με βούλα εισαγγε-
λέως τον Έλληνα ευρωβουλευτή,
ο οποίος είναι γνωστό και δημο-
σιοποιημένο ότι είναι υποψή-
φιος αρχηγός του σοσιαλδημο-
κρατικού κόμματος. Μείζον θε-
σμικό θέμα». Ως «καλά νέα» τον
ρόλο των δημοσιογράφων που
ασχολήθηκαν με την υπόθεση.
Και ως «πολύ κακά νέα: Η πολιτι-
κή σταθερότητα μετά τις εκλογές
διακυβεύεται». Προφανώς η κυ-
ρία Διαμαντοπούλου εκτιμά και
προδικάζει πως η υπόθεση θα
αφήσει το στίγμα της για καιρό
στην πολιτική σκηνή. Όμως γιατί
το οριοθετεί για «μετά τις εκλο-
γές» και όχι, για παράδειγμα, τώ-
ρα; Μήπως, λέγω εγώ, αναφέρε-
ται σε αυτό το σενάριο που έβλε-
πε η ίδια μετεκλογικά, να υπάρ-
ξει κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ
- ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, και υπό αυτές
τις συνθήκες πλέον δεν «κάθε-
ται»; Πάντως και πριν από την
ιστορία δεν συμμερίζονταν πολ-
λοί τη θέση της, ιδίως στην κυ-
βέρνηση και στο πρωθυπουργικό
περιβάλλον.

Σήμερα εκτός απροόπτου αναμένεται να ενημε-
ρωθεί ο νέος διοικητής της ΕΥΠ, πρέσβης Θεμιστο-
κλής Δεμίρης, για τα καθήκοντά του. Ωστόσο, για να
επικυρωθεί επίσημα η τοποθέτησή του θα πρέπει να
εγκριθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής. Στην κυβέρνηση τόνιζαν με νόημα πως
ο πρόεδρος της επιτροπής έχει το δικαίωμα να τη
συγκαλέσει νωρίτερα, χωρίς να περιμένει την έναρ-
ξη της Ολομέλειας. Με την κίνηση αυτή αφήνουν
ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί η συνεδρίαση
τα επόμενα 24ωρα.

Επιστρέφουν νωρίτερα λόγω εξελίξεων

Η «Ομπρέλα»ήθελε ανένδοτο 
και ο Τσίπρας διακοπές… 

Αναλαμβάνει ο νέος διοικητής της ΕΥΠ



Αν είστε από τη νέα φουρνιά των αυτοδιοι-
κητικών στελεχών, που επιδιώκει τη διεκ-
δίκηση της εξουσίας όχι για να την οικειο-
ποιηθεί αλλά για να τη μοιράσει, σίγουρα
θα συμφωνήσετε με όλα τα παρακάτω
«Δεν».

11. Δεν μπορώ να εγγυηθώ, σήμερα, τίποτα πε-
ρισσότερο από το ότι θα σας σέβομαι ως
πολίτες του δήμου.

2. Δεν θα υπηρετήσω το δόγμα της προβολής
του ελάσσονος και της υποβάθμισης του
μείζονος.

3. Δεν θα υιοθετήσω την άποψη των περισσό-
τερων πολιτικών ότι οι πολίτες έχουν «μνή-
μη χρυσόψαρου», αλλά ότι έχουν τη «μνή-
μη ελέφαντα». Θα απολογούμαι για κάθε
λάθος και αστοχία μου, αμέσως.

4. Δεν θα εισηγηθώ, κατά τη διάρκεια της θη-
τείας μου, προτάσεις άνευ περιεχομένου
και ουσίας, παίζοντας το παιχνίδι είτε της
παραπλάνησης είτε κάποιων συμφερόν-
των, κομματικών ή ιδιωτικών, που θέλουν
να παίζουν ζάρια στην πλάτη σας.

5. Δεν θα χτίσω τη σχέση μαζί σας κάνοντας
ένα μεγάλο έργο βιτρίνας κάθε χρόνο, αλλά
πολλά μικρά έργα ουσίας και χρήσιμα για
την καλυτέρευση της καθημερινότητάς
σας.

6. Δεν θα αποποιηθώ ούτε την πολιτική ευθύ-
νη ούτε τη συνειδησιακή ευθύνη για κάθε
«στραβή στη βάρδιά μου».

7. Δεν τρέφω αυταπάτες όταν πιστεύω ότι
η πραγματική «γη της επαγγελίας» μπο-
ρεί να ταυτιστεί με τον δήμο μας. Όραμα

και όρεξη για δημιουργία χρειάζονται.

8. Δεν θα χρησιμοποιήσω την ψήφο σας ως
εφαλτήριο για την πολιτική ανέλιξή μου. Θα
παραμείνω στον δήμο όσο εσείς με την ψή-
φο σας το θέλετε.

9. Δεν κατανοώ τον ρόλο του πολίτη θεωρητι-
κά ή εννοιολογικά αλλά βιωματικά. Γιατί
μέχρι τώρα στη ζωή μου έχω υπάρξει πολί-
της και γνωρίζω πολύ καλά τα «θέλω» του.

10. Δεν θα κλειστώ στους τέσσερις τοίχους
ενός γραφείου. Θα είμαι ο «πανταχού πα-
ρών» δήμαρχος.

11. Δεν θα πιαστώ «με τη γίδα στην πλάτη», για
δύο λόγους. Γιατί σέβομαι το δημόσιο χρή-
μα και γιατί το μόνο που επιθυμώ να αφήσω
κληρονομιά στα παιδιά μου είναι η υστερο-
φημία μου. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Τα 11 «δεν» ενός αξιόπιστου υποψήφιου δημάρχου

ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ10

του
Μάνου Κρανίδη 

Πολιτικός 
Μηχανικός ΕΜΠ,
MSc, CEO τεχνική
εταιρεία «KRAMA
PROPERTY»
www.kramaprop-
erty.com, μέλος 
ΔΣ ΠΟΜΙΔΑ,
γραμματέας 
Επικοινωνίας, 
δημοτικός 
σύμβουλος 
Χαλανδρίου, 
επικεφαλής
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023,
υποψήφιος 
δήμαρχος 
Χαλανδρίου

Ενεργειακή φτώχεια SOS

Σ
ήμερα, στον κυκλώνα μιας μεγάλης ενεργει-
ακής κρίσης, πληθωρισμού και αυξήσεως
τιμών, αναδεικνύεται εντονότερα το ζήτημα

της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών. Δηλα-
δή, της ανεπαρκούς πρόσβασης στην αναγκαία
ενέργεια για μια ποιοτική καθημερινή διαβίωση. Εί-
ναι ένα ζήτημα που συνδέεται με την πορεία της οι-
κονομίας, των τιμών, των εισοδημάτων, της σχετι-
κής φτώχειας και, βέβαια, της ενεργειακής κτιρια-
κής κατανάλωσης. Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έν-
τονο με δεδομένο το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα
για έναν μεγάλο αριθμό νοικοκυριών και το μεγάλο
ποσοστό ιδιοκτησίας. Στην ουσία, στη χώρα μας πε-
ρίπου το 80% των ιδιοκτητών είναι μικρομεσαίοι με
περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα.

Σε έρευνα μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων που
διενεργήθηκε από την ΠΟΜΙΔΑ και τη Διεθνή Ένω-
ση Ιδιοκτητών (IUPO), το 65% των Ελλήνων ιδιοκτη-
τών θέλουν να ανακαινίσουν τα ακίνητα παλαιότη-
τάς τους αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότη-
τα. Τώρα, το πρόβλημα επεκτείνεται λόγω της ρα-
γδαίας αύξησης των τιμών ενέργειας είτε ηλεκτρι-
κού ρεύματος είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου,
όλων δηλαδή των μέσων ενεργειακής λειτουργίας
των ακινήτων. Η θέρμανση, η ψύξη, ο φωτισμός και
γενικά η ηλεκτρική και κτιριακή λειτουργία όλων
των ακινήτων είναι σε ραγδαία αύξηση κόστους το
2022, ειδικά για την κύρια κατοικία και επαγγελμα-
τική στέγη, που σε αυτές στηρίζεται η ομαλή δια-
βίωση και επιβίωση των πολιτών. 

Η ενεργειακή, κτιριακή και ηλεκτρική λειτουργία
είναι η αναγκαία συνθήκη της καθημερινής ζωής
και η αύξηση του κόστους τους είναι μια ανελαστική
δαπάνη που δεν αναβάλλεται. Για αυτό η ενεργει-
ακή φτώχεια εκπέμπει SOS, με ένα σημαντικό πο-
σοστό των πολιτών, ιδιοκτητών και μισθωτών, να

μην μπορεί να ανταποκριθεί στα ενεργειακά κόστη
της καθημερινής ζωής και ακινήτων του. Είναι ση-
μαντικό κοινωνικό ζήτημα, αφού επηρεάζει βαρύ-
τατα την καθημερινή ποιότητα ζωής, κυρίως της μι-
κρομεσαίας τάξης, και στην τελική ρηγματώνει την
κοινωνική συνοχή.

Η ΕΕ και η ελληνική Πολιτεία έχουν αντιληφθεί
το φαινόμενο, αλλά κλασικά έχουν καθυστερήσει
στην πρακτική δράση τους.

Πρέπει να εμβαθύνουν σημαντικά, να δημιουρ-
γήσουν μόνιμες διαδικασίες αποτελεσματικής
στήριξης σε επίπεδο καθημερινότητας των πολι-
τών. Ενδεικτικές δράσεις για μια συνεκτική πολιτι-
κή στήριξης της ενεργειακής φτώχειας είναι: 
1) Επιδοτήσεις, εθνικά και τοπικά, στην ενεργειακή
κατανάλωση (όλων των τύπων), ειδικά σε χαμηλά
εισοδήματα, και για ενεργειακή αναβάθμιση και
μόνιμη χρήση ΑΠΕ, 2) φορολογικές μειώσεις, π.χ.,
ειδικών φόρων κατανάλωσης πετρελαίου ή τελών
ηλεκτρικού ρεύματος, 3) μόνιμα ισχυρά φορολογι-
κά κίνητρα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο για ενερ-
γειακή αναβάθμιση, 4) δυνατότητες προσωρινών
αναβολών πληρωμών λογαριασμών ενέργειας με

εγγυήσεις. Η Ελλάδα επίσης έχει ορισμένες δρά-
σεις, όπως οι πολύπλευρες επιδοτήσεις στο ηλε-
κτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αλλά
απαιτείται ένα ευρύτερο ολοκληρωμένο πλέγμα
ενεργειών. 

Η περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος, νέα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» και η
μείωση της φορολογίας και της ανεργίας είναι ορι-
σμένες παράμετροι. Ενώ βέβαια απαιτούνται και
δράσεις σε διακρατικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως κοινές προμήθειες ενέργειας, π.χ., φυσικού
αερίου που σαφώς τα πολλά κράτη έχουν ισχυρή
διαπραγματευτική ισχύ. Αναμφίβολα, η ριζική επί-
λυση του προβλήματος είναι η εξασφάλιση αποτε-
λεσματικού και διευρυμένου διεθνούς ανταγωνι-
σμού στην αγορά ενέργειας και μεταφορών και η
ορθή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στην ελληνική οικονομία με τις κατάλληλες
μαζικές επενδύσεις. 

Είναι ένα δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση,
για αυτό η οριστική λύση είναι μακριά. Η αλήθεια
είναι ότι «η κρίση φαίνεται μακρά», αλλά οι δρά-
σεις απαιτούνται τώρα, άμεσα.



ρoliTiCAl AMYNA11
τριτη 9 aυγουστου 2022

Α
ρκετούς μήνες φαίνεται πως θα
κρατήσει το «ταξίδι» του πλωτού
γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίτ
Χαν» στα νερά της Ανατολικής

Μεσογείου. Το τουρκικό πλοίο, που απέ-
πλευσε από το λιμάνι Τασούκου, δυτικά του
κόλπου της Μερσίνας, θα ακολουθήσει ένα
πυκνό πρόγραμμα γεωτρήσεων, το οποίο,
σύμφωνα με την Άγκυρα, περιλαμβάνει έως
και επτά στόχους.

Πριν ακόμη βγει το «Αμπντουλχαμίτ Χαν»
στην Ανατολική Μεσόγειο, κινητοποίησε τα
αντανακλαστικά της ελληνικής διπλωμα-
τίας αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων. Όλο
το προηγούμενο διάστημα, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας φρόντισε να
ενημερώσει συμμάχους και εταίρους για
τους κινδύνους που κρύβουν οι κινήσεις
της Άγκυρας για την ασφάλεια και τη στα-
θερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου. 

Όσον καιρό η Άγκυρα προετοίμαζε το πλω-
τό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν» εκτε-
λώντας εργασίες συντήρησης και δοκιμές
στη θάλασσα, η Αθήνα επιδιδόταν σε έναν
ιδιότυπο «μαραθώνιο», με σκοπό την κινητο-
ποίηση των συμμάχων της στην Ανατολική
Μεσόγειο. Το υπουργείο Εξωτερικών διατη-
ρεί ανοιχτή γραμμή τόσο με το Ισραήλ όσο
και με την Αίγυπτο, ώστε να υπάρξει κοινή
στάση σε περίπτωση που η Τουρκία επιχει-
ρήσει να υπερβεί τα εσκαμμένα και παρα-

βιάσει τις «κόκκινες γραμμές» που έθεσε με
ξεκάθαρο τρόπο η ελληνική πλευρά. 

Στρατιωτικά γυμνάσια
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι

προ ολίγων ημερών το ισραηλινό Πολεμικό
Ναυτικό πραγματοποίησε στρατιωτικά γυ-
μνάσια σε θαλάσσια περιοχή νοτίως της
Κρήτης, δραστηριότητα για την οποία ζήτησε,
όπως προβλέπεται, άδεια από τις ελληνικές
Αρχές. Η κίνηση αυτή εξόργισε την Άγκυρα,
καθώς, εκτός από αναγνώριση της ελληνικής
δικαιοδοσίας στην επίμαχη περιοχή, αποτε-
λεί και ξεκάθαρη απόρριψη του τουρκολιβυ-
κού «μνημονίου».

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι επαφές
της Αθήνας με το Κάιρο, ενώ καθόλου τυχαία
δεν ήταν η αναφορά του Νίκου Δένδια στην
επέτειο των δύο ετών από την υπογραφή της
συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οι-
κονομικής Ζώνης Ελλάδας – Αιγύπτου. Πρό-
κειται για μία σαφή υπενθύμιση προς τους
γείτονες ότι η περιοχή δυτικά του 28ου με-
σημβρινού είναι οριοθετημένη και οποιαδή-
ποτε απόπειρα παραβίασης θα συναντούσε
την άμεση και δυναμική αντίδραση όχι μόνο
της Αθήνας αλλά και του Καΐρου.

Ερωτήματα
Ένα από τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα

είναι αν η Άγκυρα έβγαλε το πλωτό γεωτρύ-
πανο γιατί πράγματι σκοπεύει να προχωρή-

σει σε εκμετάλλευση υδρογονανθράκων,
ώστε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κερδίσει
«πόντους» στο εσωτερικό μέτωπο, ή θα ακο-
λουθήσει την τακτική του 2020, θα επιχειρή-
σει δηλαδή να κάνει επίδειξη σημαίας σε πε-
ριοχές που υπάγονται στη σφαίρα των τουρ-
κικών διεκδικήσεων. Στην πρώτη περίπτω-
ση, τα δεδομένα από τις σεισμικές έρευνες
που διαθέτει η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίων
της Τουρκίας περιλαμβάνουν ενδείξεις για
πιθανά κοιτάσματα σε περιοχές που βρί-
σκονται κυρίως στα βόρεια και δυτικά της
Κύπρου. Στη δεύτερη περίπτωση, το πλωτό
γεωτρύπανο, αργά ή γρήγορα, συνοδευόμε-
νο από πολεμικά πλοία θα κατευθυνθεί προς
το σημείο επαφής της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας με την κυπριακή ΑΟΖ ή και ακόμη δυ-
τικότερα, αναλόγως με τον βαθμό κλιμάκω-
σης που θα επιλέξει η Άγκυρα.

Έμπειροι αναλυτές, ωστόσο, δεν αποκλεί-
ουν ένα υβριδικό «παιχνίδι» από την Άγκυρα,
που θα εξελίσσεται ανάλογα με τα συμφέ-
ροντα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με άλλα
λόγια, το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» θα αποτελέ-
σει μοχλό πίεσης, μια διαρκή απειλή από την
πλευρά της Τουρκίας, που θα συντηρεί την
ένταση με την Ελλάδα. Άλλωστε, όσο πλη-
σιάζουμε στις προεδρικές εκλογές, ο Ερντο-
γάν αναμένεται να χρησιμοποιήσει κάθε δια-
θέσιμο μέσο για να συσπειρώσει το ακροδε-
ξιό ακροατήριό του και μια κρίση με την Ελ-
λάδα ίσως βρίσκεται στην προεκλογική του
ατζέντα.

Η επέτειος των δύο ετών από
την υπογραφή της συμφωνίας
Ελλάδας-Αιγύπτου είναι μία
σαφής υπενθύμιση ότι 
η περιοχή δυτικά 
του 28ου μεσημβρινού είναι
οριοθετημένη  και απαραβίαστη

Ο Ερντογάν τεστάρει το «ΝΑΤΟ»
Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με κάθε ευκαιρία τονίζει στους ομο-

λόγους του ότι ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας δημιουργεί προβλή-
ματα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δοκιμάζοντας τη συνοχή της και μάλιστα σε
μία περίοδο κατά την οποία απαιτείται αρραγές μέτωπο απέναντι στη ρωσική επι-
θετικότητα. Ο κ. Δένδιας φρόντισε ακόμη να ξεκαθαρίσει πως η Ελλάδα έχει ως
γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί τετελεσμένα ή απόπειρες παραβίασης της κυ-
ριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Οι δυνατότητες
του (7ης γενιάς)
«Αμπντουλχαμίτ»
Το «Αμπντουλχαμίτ Χαν»
θεωρείται ότι ανήκει στα
ισχυρότερα πλωτά γεωτρύ-
πανα του κόσμου. Είναι 7ης
γενιάς και η βασική διαφο-
ρά του σε σχέση με τα πα-
λαιότερης τεχνολογίας
πλοία, που διαθέτουν την
ικανότητα θαλάσσιων γεω-
τρήσεων, είναι ότι αυτό
μπορεί να πραγματοποιήσει
εργασίες υπό ακραίες συν-
θήκες πίεσης ξεπερνώντας
σε βάθος τα 12.500 μέτρα.
Το μήκος του ξεπερνά τα
230 μέτρα και έχει πλάτος
42 μέτρα. Η Τουρκία προμη-
θεύτηκε το υπερσύγχρονο
πλωτό γεωτρύπανο από τη
νοτιοκορεατική Daewoo το
2021. Το πλοίο είχε τότε την
ονομασία «West Cobalt».
Με την ένταξή του στον
τουρκικό στόλο έγινε το τέ-
ταρτο πλωτό γεωτρύπανο με
την ημισέληνο στην πλώρη
του. Τα υπόλοιπα τρία που
διαθέτει η Άγκυρα είναι το
«Yavuz», το «Kanuni» και
το «Fatih», τα οποία είναι
6ης γενιάς και ήδη πραγ-
ματοποιούν υποθαλάσσιες
γεωτρήσεις στη Μαύρη
Θάλασσα, όπου, σύμφωνα
με την Άγκυρα, έχουν εν-
τοπιστεί κοιτάσματα 400
δισεκατομμυρίων κυβι-
κών μέτρων.

Ώρα να 
μετρήσουμε
συμμάχους
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Ρ
ότα για νέο κύκλο εντάσεων βά-
ζει η Τουρκία και μαζί με το
πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλ-
χαμίτ Χαν» εξαπολύει και νέες

«τορπίλες» βάζοντας στο στόχαστρο για
μια ακόμη φορά την κυριαρχία των ελληνι-
κών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η κλεψύδρα μετρά ήδη αντίστροφα για
τον απόπλου του υπερσύγχρονου γεωτρύ-
πανου, το οποίο θα ξεπροβοδίσει ο ίδιος ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Άγκυρα έχει
προετοιμάσει για σήμερα μια μεγαλοπρε-
πή επικοινωνιακή φιέστα, από την οποία
δεν θα λείπουν οι προκλητικές αναφορές
στο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας»,
ενώ αναμένεται «παρέλαση» υπουργών
και αξιωματούχων που θα σταθούν δίπλα
στον Τούρκο πρόεδρο για την οικογενει-
ακή φωτογραφία με φόντο το «Αμπντουλ-
χαμίτ Χαν».

Ο Ερντογάν πάντως φρόντισε να προ-
ετοιμάσει από χθες το κλίμα με νέες εμ-
πρηστικές δηλώσεις που φανερώνουν τη
μεγαλομανία του και τα επεκτατικά σχέδια
της Άγκυρας. «Μέχρι σήμερα δεν έχουμε
επιτρέψει να γίνουν συναλλαγές στους
χώρους δικαιοδοσίας μας χωρίς τη συμ-
μετοχή μας και δεν θα το επιτρέψουμε ού-

τε στο μέλλον», είπε ο Τούρκος πρόεδρος
προαναγγέλλοντας την έξοδο του πλωτού
γεωτρύπανου.

Τα σενάρια
Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι

γραμμές, η Άγκυρα εξακολουθεί να κρατά
ως επτασφράγιστο μυστικό την πορεία που
θα ακολουθήσει το «Αμπντουλχαμίτ Χαν».
Το επικρατέστερο σενάριο θέλει το τουρ-
κικό γεωτρύπανο να αναπτύσσεται είτε στα
βόρεια της κατεχόμενης Καρπασίας, πε-
ριοχή όπου η Άγκυρα είχε πραγματοποι-
ήσει έρευνες στο παρελθόν, είτε στα οριο-
θετημένα θαλασσοτεμάχια της κυπριακής
ΑΟΖ, συγκεκριμένα στο Οικόπεδο 6, όπου
δραστηριοποιείται ήδη η κοινοπραξία Εni -
Total. Οι κινήσεις αυτές κρίνονται ως ενέρ-

γειες ήπιας κλιμάκωσης, ωστόσο κανείς
δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο
μετακίνησης του πλοίου δυτικότερα σε
χρόνο κατά τον οποίο η Άγκυρα θα κρίνει
ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά της.

Όσο πιο κοντά στον 28ο μεσημβρινό τό-
σο πιο προκλητική θα θεωρηθεί η κίνηση
της Τουρκίας, αναφέρουν αρμόδιες πηγές,
αφού η απόπειρα γεώτρησης στην ελληνι-
κή υφαλοκρηπίδα θα ερμηνευτεί ως ευ-
θεία παραβίαση της κυριαρχίας και των
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι
ίδιες πηγές μάλιστα ξεκαθαρίζουν ότι η
κρίση που θα προκαλούσε μια τέτοια από-
φαση της Άγκυρας θα ήταν πολύ διαφορε-
τική από εκείνη του 2020, καθώς είναι άλ-
λο πράγμα η σεισμική έρευνα που επιχεί-
ρησε να κάνει το «Ορούτς Ρέις» και άλλο η

γεώτρηση στον βυθό και μάλιστα σε περιο-
χή ελληνικών συμφερόντων. Ακόμη και αν
το σενάριο αυτό δεν συγκεντρώνει προς το
παρόν αρκετές πιθανότητες, η ελληνική
διπλωματία και οι Ένοπλες Δυνάμεις βρί-
σκονται σε εγρήγορση για να δώσουν τις
κατάλληλες απαντήσεις.

Έβδομης γενιάς
Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί

πάντως είναι αν η κίνηση της Άγκυρας έχει
στόχο την εκμετάλλευση υδρογονανθρά-
κων ή την προβολή σημαίας και κατ’ επέ-
κταση την αμφισβήτηση των ελληνικών ή
των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμά-
των. Παράγοντες που έχουν ακριβή γνώση
των δυνατοτήτων του πλωτού γεωτρύπα-
νου πάντως διευκρινίζουν ότι το «Αμ-
πντουλχαμίτ Χαν» είναι το μοναδικό πλοίο
που διαθέτει η Τουρκία με δυνατότητες γε-
ώτρησης στα βάθη της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Είναι 7ης γενιάς και μπορεί να
πραγματοποιήσει γεώτρηση υπό ακραίες
συνθήκες πίεσης, ξεπερνώντας τα 12.500
μέτρα βάθος. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το τουρκικό γεωτρύπανο
βγαίνει σήμερα στο Αιγαίο
με άγνωστη πορεία αλλά 
με γνωστή την ένταση που
θα προκαλέσει στην Ελλάδα

Σαλπάρει φορτωμένο με προκλήσεις
«ΑΜΠΝΤΟΥΛΧΑΜΙΤ ΧΑΝ»

Νέα αμφισβήτηση κυριαρχίας...
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, επανα-
φέροντας τη ρητορική αμφισβήτησης της ελλη-
νικής κυριαρχίας στο Ανατολικό Αιγαίο, πλει-
οδότησε και αυτός στην ένταση... Ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «δεν
διαθέτει τη βούληση για να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα», ενώ υποστήριξε ότι η Τουρκία
έχει ενημερώσει τα Ηνωμένα Έθνη για τη δήθεν
υποχρέωση της Ελλάδας να αποστρατιωτικο-
ποιήσει τα νησιά. «Είπαμε και εξηγήσαμε στους
συνομιλητές μας, ιδιαίτερα στον ΟΗΕ, πως τα
νησιά που βρίσκονται κοντά στις ακτές μας και, σύμφωνα με το διεθνές δί-
καιο, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς τώρα είναι στρατιωτικοποι-
ημένα», ισχυρίστηκε Τσαβούσογλου χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «κρίσιμο
για την ασφάλεια της Τουρκίας».



Ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωσε χθες ότι τηρεί την
εκεχειρία με την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση «Ισ-
λαμικός Τζιχάντ» στη Γάζα, λέγοντας ότι το τελευταίο
χτύπημα πραγματοποιήθηκε μόλις πέντε λεπτά μετά
την αναστολή των εχθροπραξιών που επιτεύχθηκε με
μεσολάβηση της Αιγύπτου.

Από την αρχή της ισραηλινής επιχείρησης την περα-
σμένη Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ σκοτώ-
θηκαν 44 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 15 παιδιά, και

τραυματίστηκαν 360, ενώ πρακτορεία μετέδωσαν ότι
από τα ισραηλινά πλήγματα καταστράφηκαν ολόκληρες
πολυκατοικίες.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει, μεταξύ άλλων,
«τη δέσμευση της Αιγύπτου να εργαστεί υπέρ της απε-
λευθέρωσης δύο φυλακισμένων» του «Ισλαμικού Τζι-
χάντ», οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ.

Αν και το Ισραήλ άνοιξε πάλι τα σύνορα επιτρέποντας
τη διέλευση για «ανθρωπιστικές ανάγκες» αλλά και σε

βυτιοφόρα με καύσιμα να εισέρχονται στη Λωρίδα της
Γάζας, η έλλειψη γιατρών και φαρμάκων και οι διακο-
πές στην ηλεκτροδότηση ταλαιπωρούν τον πληθυσμό
των 2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι
συμφώνησε σε μια προσφορά «δωρεάν καυσίμων» από
το Ιράν, καθώς η οικονομική και ενεργειακή κρίση έχει
οδηγήσει σε εξαθλίωση τέσσερις στους πέντε κατοί-
κους που ζουν στα όρια της φτώχειας.

Ο
κινεζικός στρατός συνέχισε
και χθες τα μεγάλα γυμνά-
σια στα ύδατα και τους αι-
θέρες «γύρω από την Ταϊ-

βάν», τονίζοντας παράλληλα ότι πρό-
κειται να διεξάγει στο εξής «τακτικές»
ασκήσεις στην ανατολική πλευρά της
«διάμεσης γραμμής» του Στενού της
Ταϊβάν.

Η «διάμεση γραμμή» που χωρίζει το
νησί από την ηπειρωτική Κίνα είναι μια
ανεπίσημη γραμμή ελέγχου που δεν
διασχίζουν συνήθως στρατιωτικά αε-
ροσκάφη και πολεμικά πλοία από τις
δύο πλευρές. Δεν αναγνωρίστηκε ποτέ
νομικά, καθώς είναι μια νοητή γραμμή
που ορίστηκε από τον στρατό των ΗΠΑ
για τις πολεμικές ανάγκες του εδώ και
δεκαετίες.

Ο κινεζικός στρατός προχώρησε
στις μεγαλύτερες ναυτικές και αερο-
πορικές ασκήσεις της ιστορίας του στο
Στενό της Ταϊβάν τις τελευταίες μέρες
σε ένδειξη της οργής του Πεκίνου για
την επίσκεψη που έκανε την περασμέ-
νη εβδομάδα η πρόεδρος της αμερικα-
νικής Βουλής των Αντιπροσώπων
Νάνσι Πελόζι στην Ταϊπέι.

Την επομένη της αναχώρησης της
Πελόζι η Λαϊκή Κίνα άρχισε ασκήσεις
με πραγματικά πυρά σε έξι μεγάλες
ζώνες γύρω από την Ταϊβάν, ενώ κινε-
ζικοί πύραυλοι πέρασαν για πρώτη
φορά πάνω από το νησί. Τα γυμνάσια
επρόκειτο να ολοκληρωθούν την Κυ-
ριακή, αλλά συνεχίστηκαν και χθες με
ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις και
εφόδους στη θάλασσα, αυξάνοντας τη
στρατιωτική πίεση στο νησί.

Την Κυριακή το υπουργείο Άμυνας

της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι έχει απο-
στείλει αεροσκάφη και πλοία για να
αντιδράσουν «καταλλήλως» στα κινε-
ζικά γυμνάσια γύρω από το νησί. Χθες
η Ταϊπέι καταδίκασε την απόφαση της
Κίνας να συνεχίσει τα στρατιωτικά γυ-
μνάσια, λέγοντας ότι το Πεκίνο δημι-
ουργεί «σκοπίμως κρίσεις» και κα-
λώντας το να «απομακρυνθεί από το
χείλος του γκρεμού».

Στο βάθος... ΗΠΑ - Κίνα
Αναλυτές εκτιμούν ότι οι έξι ζώνες

ναυτικού αποκλεισμού που δέσμευσε
το Πεκίνο για τις ασκήσεις μπορεί να
προσφέρουν πολύτιμη ευκαιρία στον
κινεζικό στρατό για μια «πρόβα τζενε-
ράλε» ενόψει της εισβολής στο νησί,
που η Κίνα θεωρεί αποσχισθείσα
επαρχία της και δεν αποκλείει να την
ενσωματώσει με τη βία.

Εκφράζονται επίσης φόβοι ότι τα κι-

νεζικά γυμνάσια μπορεί να αποτελέ-
σουν θρυαλλίδα μιας ένοπλης αντιπα-
ράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ιδίως
αν αεροσκάφη των δύο κρατών εμπλα-
κούν σε αερομαχίες.

Οι ΗΠΑ διατηρούν μια «στρατηγική
ασάφεια» απέχοντας από την απερί-
φραστη δήλωση αν θα επέμβουν
στρατιωτικά ή όχι για να υπερασπι-
στούν την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζι-
κής εισβολής.

ΖΖελένσκι:  «’Οχι»
στις συνομιλίες, 
αν οι Ρώσοι κάνουν
δημοψηφίσματα
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι δήλωσε ότι αν η Μόσχα προ-
χωρήσει το σχέδιο διεξαγωγής δημοψη-
φισμάτων στις κατεχόμενες περιοχές
της χώρας για την ένωσή τους με τη Ρω-
σία, δεν μπορεί να υπάρξουν συνομι-
λίες.
«Αν οι κατακτητές προχωρήσουν στον
δρόμο των ψευδο-δημοψηφισμάτων, θα
αποκλείσουν για αυτούς οποιαδήποτε
δυνατότητα συνομιλιών με την Ουκρανία
και τον ελεύθερο κόσμο, τις οποίες η
ρωσική πλευρά σαφώς θα έχει ανάγκη
κάποια στιγμή», είπε ο Ζελένσκι.
Και το Κρεμλίνο δήλωσε χθες ότι «η ου-
κρανική αποστολή έχει βγει εκτός ραν-
τάρ από τη διαπραγματευτική διαδικα-
σία», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει βά-
ση αυτήν τη στιγμή για μια συνάντηση
του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν
με τον Ζελένσκι.
Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι
έχουν πραγματοποιήσει κάποιους γύ-
ρους συνομιλιών κατά το πρώτο χρονικό
διάστημα μετά την εισβολή της Ρωσίας
τον Φεβρουάριο. Όμως, από το τέλος του
Μαρτίου δεν διεξάγονται συνομιλίες, με
την κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη
για τη διακοπή των επαφών.

Η αντίδραση της Ταϊβάν
στα κινεζικά γυμνάσια 
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Γάζα: Προσωρινή εκεχειρία με αστερίσκους

Το υπουργείο Άμυνας έστειλε
αεροπλάνα και πλοία για να
αντιδράσουν καταλλήλως, 
ενώ κάλεσε το Πεκίνο 
να απομακρυνθεί από 
το χείλος του γκρεμού 
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Κομοτηνή: Ενέδρα
με... 12 σφαίρες σε
Γεωργιανό μαφιόζο

Μαφιόζικα χαρακτηριστικά
είχε η απόπειρα δολοφονίας
ενός 41χρονου Γεωργιανού που
διαμένει στην Κομοτηνή, με τους
δράστες -δύο άγνωστα μέχρι
στιγμής άτομα- να πυροβολούν
προς το μέρος του συνολικά 12
φορές, με 7 βολίδες να καταλή-
γουν στο σώμα του. Πρόκειται για
ένα περιστατικό που έχει ανα-
στατώσει την τοπική κοινωνία,
ενώ η ΕΛΑΣ εξετάζει το ενδεχό-
μενο να πρόκειται για «συμβό-
λαιο θανάτου» με... υπογραφή
της γεωργιανής μαφίας. Άλλω-
στε, ο 41χρονος μόνο άγνωστος
δεν ήταν στις Αρχές, καθώς είχε
απασχολήσει κατά το παρελθόν
για υποθέσεις ναρκωτικών και
κλοπών. Οι επίδοξοι εκτελεστές,
φορώντας κράνη για να μην ανα-
γνωρίζονται, τον προσέγγισαν,
ενώ μόλις είχε σταθμεύσει το
όχημά του στην οδό Τηλεμάχου,
κοντά στο κέντρο της Κομοτη-
νής, ανοίγοντας πυρ εναντίον
του πριν ο Γεωργιανός προλάβει
να αντιδράσει. Ο 41χρονος έχον-
τας δεχτεί 7 σφαίρες νοσηλεύε-
ται σε ΜΕΘ νοσοκομείου χωρίς
να έχει διαφύγει τον κίνδυνο για
τη ζωή. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι και πέρσι είχε πέσει πάλι θύ-
μα μαφιόζικης επίθεσης, έχον-
τας δεχτεί πυρά και τραυματι-
στεί, γλιτώνοντας όμως τη ζωή
του από θαύμα. Η έρευνα της
ΕΛΑΣ στρέφεται σε άτομα με τα
οποία ενδεχομένως να είχε οι-
κονομικές διαφορές από έκνο-
μες δραστηριότητες. 

Παπ.

Σ
το μικροσκόπιο της Υποδιεύθυν-
σης Ασφαλείας Ρεθύμνου και
της Εισαγγελικής Αρχής βρίσκε-
ται η καταγγελία μιας 32χρονης

από τα Ανώγεια της Κρήτης ότι έπεσε θύμα
βιασμού από έναν 33χρονο. Σύμφωνα με
όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, η νεαρή
γυναίκα μαζί με την παρέα της παρακο-
λουθούσε μια μουσική εκδήλωση στα
Ανώγεια μέχρι που ενσωματώθηκε ένας
33χρονος ντόπιος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κα-
ταγγελία, η 32χρονη ένιωσε αδιαθεσία -πι-
θανότατα από το αλκοόλ που είχε καταναλώ-
σει- και ο 33χρονος προσφέρθηκε να τη με-
ταφέρει στο Κέντρο Υγείας για πρώτες βοή-
θειες. Οι γιατροί που εξέτασαν τη νεαρή γυ-
ναίκα διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, ότι υπήρ-
χαν ενδείξεις τέλεσης σεξουαλικής πράξης
(δεν φορούσε εσώρουχο) και τη ρώτησαν αν
είχε συνευρεθεί ερωτικά με κάποιον και αν
είχε αντίληψη του τι είχε συμβεί.

Άμεσα ενημέρωσαν και την ΕΛΑΣ, με την
32χρονη να υποστηρίζει προανακριτικά ότι
έπεσε θύμα βιασμού (κατά τη διάρκεια της
διαδρομής) από τον 33χρονο που τη μετέ-
φερε στο Κέντρο Υγείας, με αποτέλεσμα ο
άνδρας αυτός να συλληφθεί να τεθεί ενώ-
πιον της Δικαιοσύνης. 

Κατανάλωσαν αλκοόλ
Στη συνέχεια η νεαρή γυναίκα μεταφέρ-

θηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέ-
λειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω
περίθαλψη και εξετάσεις. Την ίδια ώρα, η

Ασφάλεια Ρεθύμνου εντόπισε και συνέλαβε
τον 33χρονο άνδρα -στο πλαίσιο του αυτο-
φώρου λόγω της καταγγελίας- ο οποίος φέ-
ρεται να παραδέχτηκε την ερωτική συνεύ-
ρεση κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς
το Κέντρο Υγείας, υποστηρίζοντας όμως ότι
είχε τη συναίνεση της 32χρονης.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, είπε ότι όλη
η παρέα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα
αλκοόλ και ήταν σε κατάσταση μέθης, κα-
θώς και ότι η νεαρή γυναίκα είχε δείξει από
νωρίς «ερωτική διάθεση» προς το πρόσωπό
του. Όσον αφορά την παρουσία του στο Κέν-
τρο Υγείας Ανωγείων, υποστήριξε ότι την
πήγε και ουδέποτε έφυγε από εκεί, ενώ ζή-
τησε να καταθέσουν τα μέλη της παρέας,
ανάμεσά τους και ο 34χρονος σύντροφος
της νεαρής γυναίκας. 

«Με βίασε και
ύστερα με άφησε
στο Κέντρο Υγείας»

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Καταγγελία-σοκ 
από 32χρονη στα Ανώγεια 
- Ο άνδρας φέρεται να παραδέ-
χτηκε την ερωτική συνεύρεση,
υποστηρίζοντας πως ό,τι έγινε
είχε τη συναίνεσή της 

Πιτσαρία στη «φάκα» 
για αποδείξεις που δεν
έκοβε και φοροδιαφυγή
635.000 ευρώ

Στις «δαγκάνες» των ηλεκτρονικών
συστημάτων της εφορίας έπεσε πιτσαρία
στην Αργυρούπολη, η οποία «ξέχασε» να
δηλώσει έσοδα 635.000 ευρώ, τα οποία
είχαν καταγραφεί στην πλατφόρμα πα-
ραγγελιών. Η νέα υπόθεση φοροδιαφυ-
γής κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, κα-
θώς δεν είναι το σχετικά μικρό μέγεθος
της φορολογητέας ύλης που δεν δηλώ-
θηκε όσο το γεγονός ότι η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων στέλνει το μή-
νυμα προς τους επαγγελματίες ότι έχει τα
τεχνολογικά μέσα να... ξετρυπώνει
όσους φοροδιαφεύγουν. Έτσι, εκτός από
τους καθημερινούς επιτόπιους ελέγχους
σε επιχειρήσεις, η Εφορία μπορεί πλέον
να πραγματοποιεί εξ αποστάσεως ελέγ-
χους με ειδικό λογισμικό και αλγορίθ-
μους σε συνεργασία με τις πλατφόρμες
διανομής φαγητού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης
που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, η συγκεκριμέ-
νη πιτσαρία κατά την τριετία 2017-2019
δεν είχε εκδώσει 58.200 αποδείξεις για
παραγγελίες που είχε πάρει μέσω πλατ-
φόρμας, με αποτέλεσμα να αποκρύψει
φορολογητέα ύλη, ύψους 635.000 ευρώ,
με διαφυγόντα έσοδα από ΦΠΑ ύψους
131.000 ευρώ. Εκτός από τους προβλε-
πόμενους φόρους και τις προσαυξήσεις,
οι ελεγκτές συνεχίζουν σε βάθος τον
έλεγχο στην επιχείρηση, προκειμένου να
διαπιστώσουν το πλήρες μέγεθος της
φοροδιαφυγής. Σημειώνεται ότι τα στοι-
χεία που αποστέλλουν οι πλατφόρμες
αξιοποιούνται καθημερινά, δεδομένου
ότι διαμορφώνουν -μαζί με τις βάσεις
δεδομένων της ΑΑΔΕ- συγκεκριμένες
στοχεύσεις επιχειρήσεων, μέσω των κρι-
τηρίων ανάλυσης κινδύνου. Τέλος, αξίζει
να τονιστεί ότι η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα
επεξεργασίας μεγάλου όγκου ηλεκτρο-
νικών δεδομένων, εντοπισμού δελτίων
παραγγελιών και ελέγχου μεγάλου όγ-
κου ακυρωτικών εγγραφών. 
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Δ
ιέρρεε ότι σκόπευε να παραδο-
θεί, ωστόσο είχε σχεδιάσει με
κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο
διαφυγής του από την Ελλάδα.

Ο 21χρονος Πακιστανός που δολοφόνησε
με βίαιο τρόπο τη Νικολέτα και είχε εμ-
πλακεί στο παρελθόν σε υποθέσεις ναρ-
κωτικών, πίστευε ότι τα διαφορετικά ονό-
ματα που είχε δηλώσει θα τον βοηθούσαν
να ξεγελάσει τις διωκτικές Αρχές και να
πετάξει προς την ελευθερία. Τελικά, όπως
αποδείχτηκε, σχεδίαζε χωρίς τους άνδρες
του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που κατά-
φεραν να τον εντοπίσουν στη Βόρεια Μα-
κεδονία και να τον οδηγήσουν ενώπιον
της Δικαιοσύνης. 

Τακτικές που θυμίζουν απατεώνες και
κακοποιούς μεγάλου βεληνεκούς είχε
χρησιμοποιήσει ο 21χρονος που σκότω-
σε με βίαιο τρόπο τη 17χρονη κοπέλα μέ-
σα στο σπίτι της στο Περιστέρι. Ο Πακι-
στανός υπήκοος, που οι αρμόδιες υπηρε-
σίες ελληνικού Δημοσίου τού είχαν
απορρίψει δύο φορές την παροχή ασύ-
λου, είχε δηλώσει δύο ονόματα, τρία επί-
θετα άλλα τόσα πατρώνυμα και τέσσερα
μητρώνυμα. Παράλληλα είχε δώσει και
δύο διαφορετικές ημερομηνίες γέννη-
σης, το 1999 και το 2001. Οι αστυνομικοί
που ανέτρεξαν στα αρχεία τους όταν κλή-
θηκαν να εξιχνιάσουν το έγκλημα διαπί-
στωσαν ότι το ένα από τα ονόματα του Πα-
κιστανού είχε εμπλακεί σε υπόθεση ναρ-
κωτικών. 

Παράλληλα, ακόμα και στη Νικολέτα
που ήταν μαζί της σχεδόν δέκα μήνες, κά-
νεις δεν μπορεί να πει με σιγουριά με ποια
στοιχεία της παρουσιάστηκε στην αρχή
και αν στη συνέχεια της αποκάλυψε το
πραγματικό του όνομα. 

Ταξίδεψε με το τρένο 
Ο αλλοδαπός που με τα χέρια του έκλει-

σε το στόμα και τη μύτη της Νικολέτας, με

αποτέλεσμα να την οδηγήσει στον ασφυ-
κτικό θάνατο, δεν φαίνεται να τα έχασε
ούτε όταν είδε την ανήλικη κοπέλα να έχει
ξεψυχήσει από τα χέρια του το απόγευμα
της περασμένης Δευτέρας. 

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέτα-
ση αλλά και από τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρώσει οι άνδρες της ΕΛΑΣ, η δο-
λοφονία πρέπει να σημειώθηκε γύρω στις
έξι το απόγευμα της 1ης Αυγούστου. 

Ο Πακιστανός με τα πολλά πρόσωπα
επιβιβάστηκε στο τρένο με προορισμό τη

Θεσσαλονίκη περίπου μιάμιση ώρα μετά
την αποτρόπαιη πράξη του και έφτασε στη
συμπρωτεύουσα γύρω στα μεσάνυχτα.
Εκεί, ήρθε σε επαφή με ομοεθνείς του, οι
οποίοι του βρήκαν κρησφύγετο έως ότου
οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια το σχέ-
διο εξόδου του από την Ελλάδα προς τη
Βόρεια Μακεδονία.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Πακιστανός έκλει-
σε το κινητό του τηλέφωνο αλλά και της
Νικολέτας, που είχε αρπάξει μετά τη δο-
λοφονία. Έτσι, το τελευταίο του ηλεκτρο-

νικό στίγμα εντοπίστηκε στη δεύτερη με-
γαλύτερη πόλη της Ελλάδας. 

Τα ξημερώματα της περασμένης Πέμ-
πτης πέρασε παράνομα τα σύνορα προς τη
γειτονική μας χώρα. Εκεί, όμως, έκανε το
μοιραίο λάθος που οδήγησε τους αστυνο-
μικούς στα ίχνη του. Ενεργοποίησε το κι-
νητό τηλέφωνο της 17χρονης, με αποτέλε-
σμα να εντοπιστεί το σημείο όπου βρισκό-
ταν. Οι αστυνομικές Αρχές της Βόρειας
Μακεδονίας, που είχαν ενημερωθεί αμέ-
σως, τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν
στην ΕΛΑΣ. Οδηγήθηκε στην Ασφάλεια
Αττικής και ύστερα από δύο προθεσμίες
που έλαβε, σήμερα θα μεταφερθεί στον
ανακριτή, προκειμένου να λογοδοτήσει
για την ειδεχθή πράξη του.

Την ώρα που όλα δείχνουν ότι η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις
συνθέσεις δύο δικαστηρίων, εκείνη φαίνε-
ται να μην πτοείται και να επιθυμεί να κατα-
θέσει ακόμα μία αίτηση αποφυλάκισης.
Η 33χρονη που έχει προφυλακιστεί για τον
θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας
και της ασκήθηκε πριν από λίγες ημέρες
ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρό-
θεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά
συρροή για τους θανάτους της 3,5 ετών Μα-
λένας και της 6 μηνών Ίριδας, συνεχίζει να
ισχυρίζεται ότι είναι αθώα, καθώς όπως
υποστηρίζει και τα τρία παιδιά της έφυγαν

από τη ζωή εξαιτίας παθολογικών αιτιών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η ίδια όσο
και οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την
υπεράσπισή της θεωρούν τα στοιχεία που
οδήγησαν στην προφυλάκισή της αδύναμα
και για τον λόγο αυτό θα προχωρήσουν, όπως
όλα δείχνουν, στο αίτημα της αποφυλάκισης
της 33χρονης. Άλλωστε η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου από τις πρώτες ημέρες του εγκλεισμού
της στις φυλακές του Κορυδαλλού έχει ζη-
τήσει από τον δικηγόρο της να τρέξει όλες
τις διαδικασίες για να προχωρήσει το συγ-
κεκριμένο αίτημά της. 
Η Ρούλα Πισπιρίγκου αναμένεται να κατα-

θέσει το αίτημα αποφυλάκισής της, εφόσον
ο ανακριτής λάβει όλες τις καταθέσεις για
τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας
αλλά και απολογηθεί και η ίδια. Κάτι τέτοιο
θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στα μέσα Σε-
πτεμβρίου, καθώς λόγω Αυγούστου πολλοί
από τους μάρτυρες δεν θα μπορέσουν να
προσέλθουν στις ημερομηνίες που θα τους
υποδειχθούν από τον ανακριτή. 
Όσον αφορά τώρα τις ακροαματικές διαδι-
κασίες, αυτές σύμφωνα με την πορεία των
δικαστικών ερευνών θα είναι δύο. Η μία δίκη
θα αφορά τον θάνατο της Τζωρτζίνας και η
άλλη τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας.

Πισπιρίγκου: Δηλώνει αθώα και ετοιμάζει νέα αίτηση αποφυλάκισης

Ο δολοφόνος της 17χρονης
Νικολέτας είχε δηλώσει 
δύο ονόματα, τρία επίθετα, 
τρία πατρώνυμα και τέσσερα
μητρώνυμα, είχε δώσει 
δύο ημερομηνίες γέννησης,
ενώ είχε εμπλακεί και σε
υπόθεση ναρκωτικών 
- Οι Αρχές είχαν αρνηθεί δύο
φορές την παροχή ασύλου

«Μπουμπούκι»ο Πακιστανός
με τα… χίλια πρόσωπα!



Άγιος Νικόλαος

Αλλάζει ρότα το υπουργείο
Πολιτισμού για τη Σπιναλόγκα

Το Μνημείο της Σπιναλόγκας, ο
επανακαθορισμός των αρχαιολογι-
κών ζωνών του Καλού Χωριού κα-
θώς και η επιτάχυνση των διαδικα-
σιών για την έγκριση μελέτης του
Φάρου Αφορεσμένου τέθηκαν, με-
ταξύ άλλων, από τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό
στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια σύ-
σκεψης που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Ναυτι-
λίας Γιάννη Πλακιωτάκη και του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου
Αρναουτάκη. Αναφορικά με το επίμαχο θέμα της απόρριψης της
πρότασης για την ένταξη της νήσου Σπιναλόγκας στον κατάλογο
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο κ. Ζερβός
δήλωσε ότι, όπως διαφάνηκε από τη συνάντηση, το υπουργείο
Πολιτισμού αλλάζει ρότα και προτίθεται να συμπεριλάβει τη Σπι-
ναλόγκα στο σειριακό σύστημα των οχυρωματικών μνημείων της
Μεσογείου (ενετικά φρούρια της Μεσογείου), γεγονός που προ-
κρίνεται από τον οργανισμό ICOMOS. 

Κοζάνη

Αναβάθμιση των υποδομών 
του Δρεπάνου 

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Αναβάθμιση και Συντήρηση
Υποδομών Κοινότητας Δρεπάνου» από τον δήμαρχο Κοζάνης
Λάζαρο Μαλούτα και τον ανάδοχο του έργου. Αντικείμενο της
σύμβασης είναι οι επεμβάσεις στην Κοινότητα Δρεπάνου και
πρόκειται για εργασίες τόσο αναβάθμισης υφιστάμενων υποδο-
μών όσο και συντήρησης άλλων. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γί-
νουν εργασίες στην περιοχή της βρύσης καθώς και ανακατα-
σκευή πεζοδρομίων επί της κεντρικής οδού του οικισμού. Ο προ-
ϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των
150.000 ευρώ, ενώ η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των
108.042,80 ευρώ. Ο συμβατικός για την εκτέλεση των εργασιών
χρόνος είναι οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το
έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». 

Σημαντικά έργα που αφορούν την οδική ασφάλεια και αναβάθμιση του οδικού
δικτύου στη Βόρεια Ζάκυνθο προχωρά η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την
υπογραφή της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου «Εργασίες
συντήρησης - αναβάθμισης επαρχιακού δικτύου Βόρειας Ζακύνθου 2021-
2022» προϋπολογισμού ύψους 1.500.000 ευρώ από την περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου
εταιρείας. Το έργο αφορά σημειακές παρεμβάσεις επί της επαρχιακής οδού
Ζακύνθου - Βολιμών εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Κατασταρίου,
Ορθονιών, Άνω και Βολιμών που περιλαμβάνουν διαπλατύνσεις της οδού,
βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της, εγκατάσταση νέου
ασφαλτοτάπητα, εργασίες σήμανσης και ασφάλισης. Όπως επισήμανε η
κυρία Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Βάζουμε τη βάση για την καλύτερη και
ασφαλέστερη επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων της Ζακύνθου από και προς
τις ορεινές περιοχές αλλά και την εξυπηρέτηση των αναγκών των
τουριστών». Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 12 μήνες.

Ηράκλειο

Αναβαθμίζονται
παιδικές χαρές και 
αθλητικοί χώροι

Υπεγράφη από τον δήμαρχο Ηρακλείου Βα-
σίλη Λαμπρινό η σημαντική σύμβαση για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών και υπαίθριων
χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων σε περιο-
χές της πόλης. Τα έργα προβλέπουν, μεταξύ
άλλων, την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκα-
τάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σκέιτ,
γηπέδων πολλαπλών αθλημάτων, υπαίθριων
οργάνων άθλησης και αστικού εξοπλισμού
κ.λπ. σε δώδεκα σημεία εντός των γεωγραφι-
κών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Ο προϋπο-
λογισμός της σύμβασης είναι 5.994.669 ευρώ
και η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης». Υπενθυμίζεται ότι τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί-ανακαινιστεί
51 παιδικές χαρές σε ολόκληρη την πόλη, ενώ
στην παρούσα σύμβαση συμπεριλαμβάνονται
ακόμα δώδεκα περιοχές όπου είτε θα δημι-
ουργηθούν νέες παιδικές χαρές είτε θα ανα-
καινιστούν οι υφιστάμενες, ενώ παράλληλα θα
φτιαχτούν και καινούργια πάρκα-χώροι υπαί-
θριων αθλητικών δραστηριοτήτων.

!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Φλώρινα

Συνεχίζονται οι δράσεις
πυροπροστασίας

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φλώρινας, ενισχυ-
μένη με εργατικό προσωπικό για δράσεις πυροπροστα-
σίας, συνεχίζει σε καθημερινή βάση την εκτέλεση εργα-
σιών καθαρισμού από αυτοφυή βλάστηση και αποκλα-
δώσεις σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Οι δρά-
σεις στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης δα-
σικών πυρκαγιών σε περιοχές με περιαστικά δάση και
μεγάλη αυτοφυή βλάστηση. Οι εργασίες θα συνεχιστούν
με αμείωτο ρυθμό και σε άλλες περιοχές με σκοπό να τη-
ρήσουν τη καθαριότητα του αστικού περιβάλλοντος, να
διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία, να αποτρέψουν τη δημι-
ουργία εστιών πυρκαγιών και να διατηρήσουν την καλαι-
σθησία της πόλης εν γένει. Ταυτόχρονα, εκτελεί περιπο-
λίες εντός των περιαστικών αλσών και τον καθαρισμό
τους από σκουπίδια και άλλα επικίνδυνα υλικά.

Πελοπόννησος

Απελευθέρωση φασιανών 
στην περιοχή της Τάκας

Στην απελευθέρωση 200 φασιανών στην περιοχή της
λίμνης Τάκα, από τον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο και το Δα-
σαρχείο Τρίπολης, παρέστη ο περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου Παναγιώτης Νίκας ύστερα από σχετική πρόσκλη-
ση. Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη συμβολή του
συλλόγου και τη συνδρομή του σε περιβαλλοντικά ζητή-
ματα, ενώ παράλληλα επισήμανε τη σημασία των προ-
ϋπολογισμού 325.000 ευρώ έργων διαμόρφωσης και πε-
ριβαλλοντικής αναβάθμισης του ταμιευτήρα της Τάκας
που έχει υλοποιήσει η περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι πε-
ριμετρικά της λίμνης έχουν γίνει φύτευση περί των 800
δέντρων 12 διαφορετικών ειδών, οδοστρωσία και ασφαλ-
τόστρωση του περιμετρικού δρόμου για να χρησιμοποι-
ηθεί ως ποδηλατόδρομος, διαμόρφωση του παραλίμνιου
τμήματος με κυβόλιθους, παγκάκια και κάδους απορριμ-
μάτων και διαμόρφωση χώρων επισκεπτών.
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Ιόνιο

Αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Βόρεια Ζάκυνθο



Π
αραδόθηκε στην κυκλοφορία από
την Περιφέρεια Αττικής, μετά και
την ολοκλήρωση των εργασιών
ασφαλτόστρωσης, το τμήμα της

Παλαιάς Εθνικής Οδού Κινέτας, στο ύψος
του ρέματος Πίκας, μετά την αποκατάσταση
των ζημιών που είχε υποστεί ο δρόμος από
πλημμυρικά φαινόμενα, και πλέον εκκρε-
μούν μόνο κάποιες μικροεργασίες, οι οποί-
ες θα ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο
διάστημα.

Το έργο αποκατάστασης του συγκεκριμέ-
νου τμήματος του δρόμου που ενώνει ξανά
την Αττική με την Κορινθία, μέσω της Παλαι-
άς Εθνικής Οδού Κινέτας, εντάσσεται στα
έργα ολιστικής αποκατάστασης των ζημιών
που προκάλεσαν στην Κινέτα τα πλημμυρικά
φαινόμενα και τα οποία υλοποιούνται με
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής,
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 18

εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών αλλά και των
απαιτούμενων σχετικών ελέγχων από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, με εντολή του περιφε-
ρειάρχη είχε δοθεί από την πρώτη στιγμή
προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των έρ-
γων, με δεδομένη τη νευραλγική σημασία
τους για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας
στην περιοχή και την προάσπιση της ασφά-
λειας των οδηγών.

Με αφορμή την παράδοση του δρόμου
στην κυκλοφορία, ο περιφερειάρχης Γιώρ-
γος Πατούλης επισήμανε σχετικά:

«Παραδίδουμε ξανά στην κυκλοφορία
έναν ασφαλή, σύγχρονο δρόμο, πλήρως
αποκατεστημένο και έτοιμο προς χρήση από
τους οδηγούς. Δεσμευτήκαμε πως η Κινέτα
θα αλλάξει όψη και θα ξαναγίνει μια ασφα-
λής περιοχή για τους κατοίκους της και αυτή
μας τη δέσμευση την κάνουμε πράξη».

Αναβαθμίζεται 
ο φωτισμός 
σε Λυκόβρυση-Πεύκη 

Εγκρίθηκε από τον Δήμο Λυκό-
βρυσης-Πεύκης η διαδικασία, με
την οποία θα πραγματοποιηθεί η
αναβάθμιση του Συστήματος Δημο-
τικού Φωτισμού σε συνδυασμό με
τη μείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας του συστήματος και του συνο-
λικού κόστους. Η αναβάθμιση βα-
σίζεται στη μελέτη καταγραφής
φωτιστικών σωμάτων χαμηλού και
υψηλού φωτισμού, που εκπονήθη-
κε με πόρους του δήμου, φτάνοντας
τις 20.000 ευρώ.

«Η αναβάθμιση του οδοφωτισμού
με στόχο την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, αλλά και την εξοικονόμηση
κόστους για τον δήμο, είναι ένα από
τα ζητούμενα για όλους τους δή-
μους αυτή την εποχή. Προχωράμε
με βάση τη μελέτη που εκπονήσαμε
και τα επιστημονικά δεδομένα σε
διαγωνιστική διαδικασία για την
αντικατάσταση των φωτιστικών με
τον πιο συμφέροντα τρόπο για τον
δήμο», δήλωσε ο δήμαρχος Λυκό-
βρυσης-Πεύκης Τάσος Μαυρίδης.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΣΣτο Ίλιον χτυπά 
η καρδιά της τζαζ 
H καρδιά της ελληνικής τζαζ θα χτυ-
πήσει και φέτος, για 11η χρονιά, στο
Ίλιον, φιλοξενώντας κορυφαίους καλ-
λιτέχνες, με ελεύθερη είσοδο. Το
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 ο μαγευ-
τικός κήπος του Πύργου Βασιλίσσης
θα φιλοξενήσει και πάλι ένα από τα
μεγαλύτερα τζαζ φεστιβάλ της χώρας,
ενώ οι λάτρεις του είδους θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν τους
NUKeLEUS (Σάμι Αμίρης, Περικλής
Τριβόλης, Γιάννης Σταυρόπουλος), με
special guest Gilad Atzmon, Alexan-
dros Affolter Trio (Παντελής Μπενε-
τάτος, Γιώργος Ρούλος, Σεραφείμ
Μπέλλος), Δημήτρης Παπαδόπουλος
Quartet (Δημήτρης Παπαδόπουλος,
Μιχάλης Τσιφτσής, Γρηγόρης Θεοδω-
ρίδης, Γιάννης Παπαδούλης). Όπως
επισημαίνει ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος
Ζενέτος: «Το ταξίδι στους μαγικούς
ήχους της τζαζ μουσικής και τα ρυθμι-
κά αυτοσχεδιαστικά μονοπάτια κορυ-
φαίων καλλιτεχνών συνεχίζεται για
11η χρονιά στο Ίλιον, σε έναν από τους
σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς
της χώρας, με ελεύθερη είσοδο για
όλους τους πολίτες». 

Συνεχίζεται το πρόγραμμα
αντιμετώπισης
κουνουπιών

Με τη χρήση καινοτόμων μεθό-
δων και σύγχρονων μέσων, όπως εί-
ναι τα drones, συνεχίζεται το ολο-
κληρωμένο τριετές πρόγραμμα
εφαρμογών προνυμφοκτονιών, μέ-
σω των Διευθύνσεων Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιει-
νής της Περιφέρειας Αττικής. Αρω-
γό της προσπάθειας αυτής αποτελεί
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ιν-
στιτούτο (ΜΦΙ), με το οποίο έχει συ-
νάψει αντίστοιχη προγραμματική
σύμβαση για την «Καταγραφή της
παρουσίας και της εποχιακής διακύ-
μανσης των κουνουπιών της Περι-
φέρειας Αττικής». Όπως επισημαί-
νει ο κ. Πατούλης: «Στόχος της Περι-
φέρειας Αττικής είναι η προστασία
της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια
των πολιτών. Βασική ασπίδα προ-
στασίας των πολιτών είναι η έγκαιρη
παρέμβαση και στοχευμένη στρατη-
γική πρόληψης. Αυτό γίνεται σε συν-
δυασμό με τη συστηματική τήρηση
των μέτρων σε ατομικό επίπεδο και
την κοινότητα». 

Εξοικονομούν 
ενέργεια 
σε Παπάγου-Χολαργό

Τα πρώτα μέτρα για εξοικονόμη-
ση ενέργειας πήρε ήδη ο Δήμος
Παπάγου-Χολαργού. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή, τα φώτα στο Δη-
μαρχείο Παπάγου - Χολαργού και
στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου
παραμένουν σβηστά από τις 21.00
και μετά. Το ίδιο ισχύει και για τα
σιντριβάνια της πόλης, τα οποία
απενεργοποιούνται από την ίδια
ώρα. Όπως επίσης ενημερώνει η
δημοτική αρχή του Ηλία Αποστολό-
πουλου, ήδη ορίστηκε από τον Δή-
μο Παπάγου-Χολαργού και υπεύ-
θυνος ενεργειακών εγκαταστάσε-
ων, με σκοπό τη λήψη μέτρων για
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Κοκκιναράς: Ολοκληρώθηκε το 3ο Εθελοντικό Πότισμα
Με τη συμμετοχή εργαζομένων, εθελοντών και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων

πολιτών ολοκληρώθηκε το 3ο Εθελοντικό Πότισμα για το 2022 από τον Σύνδεσμο Δήμων
για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) σε συνεργασία με τον Δήμο Κη-
φισιάς στην περιοχή που αναδασώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, τον Κοκκιναρά Κηφισιάς.
Τη δράση συντόνισε ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ και αντιδήμαρχος Πεντέλης Βλάσσης Σιώμος
και συμμετείχε ο αντιδήμαρχος Κηφισιάς Δημήτρης Λιανός καθώς και ευαισθητοποιημέ-
νοι πολίτες, οι οποίοι μαζί με τους εθελοντές και τους εργαζομένους του ΣΠΑΠ και του Δή-
μου Κηφισιάς έδωσαν δροσιά και ζωή στα δεντράκια που φυτεύτηκαν τα προηγούμενα
χρόνια. Στο πότισμα συμμετείχαν βυτιοφόρα από τον Δήμο Κηφισιάς, καθώς και οχήματα
και βυτιοφόρα του ΣΠΑΠ.
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Αττική

Ξανά στην κυκλοφορία
το τμήμα της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού Κινέτας
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Σ
τεγαστικό πρόγραμμα
ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με έμ-
φαση στα νέα ζευγάρια,
αναμένεται να ανακοινώσει

στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει το
φθινόπωρο θα προβλέπει τη χορήγηση
άτοκων δανείων για την αγορά ή την
επισκευή πρώτης κατοικίας και την
επιδότηση ενοικίου σε ευρύτερες ομά-
δες πολιτών -και όχι μόνο σε όσους
λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα-, με έμφαση στα νέα ζευγάρια.

Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η δημι-
ουργία μιας δεξαμενής ακινήτων τα
οποία θα μπορούσαν να παραχωρη-
θούν σε νέους εργαζομένους και
ανέργους με χαμηλό ενοίκιο, ώστε
σταδιακά σε βάθος ετών να αποκτή-
σουν δικό τους ακίνητο (rent to own).

Επισημαίνεται ότι σήμερα η ΔΥΠΑ
(πρώην ΟΑΕΔ) έχει στη διάθεσή της
170 ακίνητα, τα περισσότερα από τα
οποία χρήζουν ανακαίνισης για την
αξιοποίησή τους. Επιδίωξη της διοί-
κησης της ΔΥΠΑ είναι να προχωρήσει
σε ανέγερση κοινωνικών κατοικιών,
σε ανακατασκευή ή ανακαίνιση υφι-
στάμενων ακινήτων για χρήση κοινω-
νικής κατοικίας και σε μεταβίβαση
ακινήτων με το σύστημα της αντιπαρο-
χής ή της εκμίσθωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι να
αποκτήσουν φθηνή στέγη οι νέοι ερ-
γαζόμενοι όλων των κατηγοριών, είτε
είναι, δηλαδή, μισθωτοί είτε ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, και θα βασιστεί κα-
τά ένα μέρος σε επιδοτούμενα προ-
γράμματα του παλιού ΟΕΚ που είχαν
απήχηση (π.χ., δάνειο για αγορά με
επιδοτούμενο επιτόκιο), ενώ η κεντρι-
κή φιλοσοφία θα είναι παρόμοια με τα
στεγαστικά προγράμματα άλλων ευ-
ρωπαϊκών κρατών (Ισπανία, Πορτογα-
λία κ.ά.), όπου τα νέα ζευγάρια έχουν
πολλές εναλλακτικές επιλογές για την
απόκτηση στέγης με ευνοϊκούς όρους.

Οι βασικές επιλογές 
Σύμφωνα με το στεγαστικό πρό-

γραμμα της κυβέρνησης, οι βασικές
επιλογές που εξετάζονται για την από-
κτηση φθηνής στέγης από νέα ζευγά-
ρια είναι:

• Επιδότηση επιτοκίου για δάνειο

αγοράς πρώτης κατοικίας.
• Επιδότηση επιτοκίου για επισκευή

πρώτης κατοικίας.
• Επιδότηση ενοικίου με εισοδημα-

τικά και κοινωνικά κριτήρια. Εξετάζε-
ται να αφορά και σπίτια φοιτητών.

• Μακροχρόνια μίσθωση και αγορά
σπιτιού στη συνέχεια, με έκπτωση τι-
μής ίσης με τα καταβαλλόμενα ενοίκια
(rent to own).

• Ανέγερση οικιστικών συγκροτη-
μάτων με σύμπραξη ΟΑΕΔ-ιδιωτών
και διαμοιρασμό των σπιτιών στη συ-
νέχεια κατά 50% στους ιδιώτες για πώ-
ληση και 50% στον ΟΑΕΔ για εκχώρη-
ση σε νέα ζευγάρια.

Οι όροι επιδότησης και ενίσχυσης
θα είναι πιο ευνοϊκοί όταν εργάζονται
και οι δύο, καθώς το υπουργείο επι-
διώκει να ενθαρρύνει και να επιβρα-
βεύσει την απασχόληση, ενώ για ειδι-
κές κατηγορίες (ζευγάρι με έναν ερ-
γαζόμενο ή κανέναν εργαζόμενο) θα
ληφθεί μέριμνα ακόμη και για απευ-
θείας οικονομική επιδότηση για την
κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Οι ενισχύσεις-επιδοτήσεις θα κατα-
βάλλονται με εισοδηματικά-κοινωνι-
κά κριτήρια και εξετάζεται να είναι
κλιμακούμενες, δηλαδή, υψηλή επι-

δότηση για χαμηλό εισόδημα και μει-
ούμενη σταδιακά όσο υψηλότερο εί-
ναι το εισόδημα των ζευγαριών.

Για το στεγαστικό πρόγραμμα που
σχεδιάζεται θα ενισχύονται και ζευ-
γάρια με παρόμοια ή και μεγαλύτερα
εισοδήματα.

Επιδότηση επιτοκίου: Ο πρώην
ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο των στε-
γαστικών δανείων που χορηγούν οι
τράπεζες σε δικαιούχους του, παράλ-
ληλα και πέραν της επιδότησης του
Δημοσίου. Τα δάνεια είναι 15ετούς
διάρκειας, η επιδότηση του Δημοσίου
χορηγείται για τα 7 1/2 χρόνια και του
ΟΕΚ για τα 9 πρώτα χρόνια.

Επισκευή ή αποπεράτωση: Ο
πρώην ΟΕΚ χορηγούσε άτοκα δάνεια
από κεφάλαιά του για αποπεράτωση
υπάρχουσας κατοικίας. Το ποσό ήταν
25.000 ευρώ για εγγάμους και αγά-
μους και προσαυξάνεται κατά 4.000
ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Τα δάνεια αποπεράτωσης υπάρχου-
σας κατοικίας εξοφλούνται σε 15 χρό-
νια σε άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις. Πα-
ρέχεται περίοδος χάριτος ενός έτους,
η οποία θα αρχίζει από την ημερομη-
νία υπογραφής της δανειακής σύμβα-
σης. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί
εμπρόθεσμα η δόση, ο δικαιούχος
πληρώνει τον νόμιμο τόκο υπερημε-
ρίας.

Rent to own: Πρόκειται για μια συμ-
φωνία ενοικίασης, στην οποία νοικιά-
ζεις ένα σπίτι για ορισμένο χρονικό
διάστημα, με δυνατότητα αγοράς πριν
από τη λήξη της μίσθωσης. Οι συμφω-
νίες ενοικίασης αποτελούνται από δύο
μέρη: το πρώτο μέρος θα αφορά την
τυπική σύμβαση μίσθωσης και το δεύ-
τερο την αγορά του ακινήτου.

Τι θα ανακοινώσει για 
το πρόγραμμα 1,5 δισ. 
ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ 
- Επόμενος στόχος, ακίνητα
σε νέους εργαζόμενους 
και ανέργους 
με χαμηλό επιτόκιο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σχέδιο άτοκων δανείων 
για τα νέα ζευγάρια…



Π
τώση κατά μισή εκατοστι-
αία μονάδα σημείωσε ο
πληθωρισμός τον Ιούλιο,
βάζοντας φρένο στην…

απογείωση των τελευταίων 14 μη-
νών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής, ο δεί-
κτης διαμορφώθηκε στο 11,6% τον
Ιούλιο, έναντι 12,1% τον Ιούνιο, ενώ
τον Μάιο του 2021 ήταν στο 0,1%! Πα-
ρά την υποχώρηση του γενικού δεί-
κτη τιμών, εντούτοις, καταγράφηκαν
νέες μεγάλες αυξήσεις στις τιμές
των καυσίμων και των τροφίμων,
ενώ την πρωτοκαθεδρία στις αυξή-
σεις έχουν το φυσικό αέριο και το
ρεύμα. Από τα στοιχεία προκύπτει
ότι, τον Ιούλιο, το μισό ποσοστό της
ανόδου του δείκτη οφείλεται στα
καύσιμα και τα τρόφιμα. 

Ειδικότερα, από την «ακτινογρα-
φία» των μετρήσεων του προηγού-
μενου μήνα προκύπτουν τα εξής:
1.Η τιμή του φυσικού αερίου εί-

ναι αυξημένη κατά 178,9% σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα,
το πετρέλαιο θέρμανσης καταγρά-
φει άνοδο 65,1%, το ηλεκτρικό ρεύ-
μα 55,8% και τα καύσιμα 33%. Η με-

γάλη άνοδος των τιμών των καυσί-
μων τον Ιούλιο πρόσθεσε στον δεί-
κτη 6,43%, ενώ σημαντική αποκλι-
μάκωση αναμένεται να καταγρα-
φεί τον τρέχοντα μήνα. 
2. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες

αυξήσεις που καταγράφηκαν ήταν
σε λάδια και λίπη με 27,3%, σε κρέα-
τα και δημητριακά 16,7%, σε αυγά και
γαλακτοκομικά 16,4%, σε λαχανικά
13,4%, σε καφέ, τσάι, ζάχαρη 11,4%. 
3. Στις υπηρεσίες, η μεγαλύτερη

αύξηση καταγράφηκε στα αεροπο-
ρικά εισιτήρια με 62,3% σε σχέση με
πέρσι, ενώ ακολούθησαν τα τιμολό-
για των ταξί με 32,9% και στα ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια 25,4%. 
4. Οι τιμές των ξενοδοχείων και

καταλυμάτων έχουν αυξηθεί σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα
κατά 20%, τα εισιτήρια στα θέατρα
και τους κινηματογράφους 13,9%,
ενώ το λεγόμενο «τουριστικό πακέ-

το» είναι πιο… αλμυρό κατά 11,4%. 
5.Αυξήσεις κατά 15,9% σημείωσαν

οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτο-
κινήτων, ενώ στα καινούργια το πο-
σοστό διαμορφώθηκε στο 12,4%. 
6.Μεγάλες αυξήσεις κατά 11% κα-

ταγράφηκαν και στα είδη νοικοκυρι-
ού, στα έπιπλα 7% και στις οικιακές
συσκευές 5,2%. 
7.Μειωμένες ήταν οι τιμές στα εί-

δη ένδυσης-υπόδησης σε ποσοστό
23,3%, λόγω των θερινών εκπτώσε-
ων που ξεκίνησαν τον προηγούμενο
μήνα. 

Τώρα, το μεγάλο στοίχημα για την
πορεία του τιμάριθμου εντοπίζεται
στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρί-
ου, καθώς από τη μία καταγράφεται
σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών
των καυσίμων, ενώ από την άλλη έρ-
χεται κύμα ανατιμήσεων σε εκατον-
τάδες προϊόντα, σε ποσοστό από 8%
έως 20%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΡΑΕ: Έτσι πρέπει
να είναι οι νέοι 
λογαριασμοί ρεύματος

Οι παραπλανητικές διαφημίσεις
από τους προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας για τις χρεώσεις ρεύματος
αλλάζουν τη μορφή των λογαριασμών
που λαμβάνουν στο εξής οι κατανα-
λωτές. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συ-
στήνει πλέον στους παρόχους ενιαία
και ομοιόμορφη αποτύπωση των χρε-
ώσεων, των εκπτώσεων και της κρατι-
κής επιδότησης, έτσι ώστε να εξαλει-
φθούν τα «κόλπα» με τις τιμές της κι-
λοβατώρας. 

Η εφαρμογή του νέου υποδείγματος
λογαριασμών είναι προαιρετική,
ωστόσο, εκτιμάται ότι θα συμμορφω-
θεί το σύνολο των προμηθευτών ηλε-
κτρικής ενέργειας, αναγράφοντας ευ-
κρινώς την αποτύπωση των ανταγωνι-
στικών χρεώσεων, του μηνιαίου παγί-
ου, των εμπορικών εκπτώσεων, την
επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργει-
ακής Μετάβασης και την τελική χρέω-
ση των πελατών τους.

Η ενιαία μορφή ζητείται να εφαρμο-
στεί τόσο στους λογαριασμούς όσο και
στις διαφημιστικές καταχωρίσεις και
αναφορές.

Στην επιστολή της ΡΑΕ προς τους
παρόχους αναφέρεται ότι «λαμβάνον-
τας ιδίως υπόψη ότι ο τρόπος παρου-
σίασης της τελικής τιμής καταναλωτή,
καθώς και της επιδότησης μέσω του
Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης,
που επιδρά καθοριστικά στη διαμόρ-
φωση της βούλησης του καταναλωτή
για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας
και, υπό αυτήν την έννοια, συνιστά
στοιχείο που δύναται να αναχθεί σε
ανταγωνιστικό μειονέκτημα ή πλεο-
νέκτημα για κάθε προμηθευτή, έκρινε
σκόπιμη και αναγκαία την εναρμόνιση
των σχετικών καταχωρίσεων».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σή-
μερα λήγει και η δεύτερη προθεσμία
που είχε δώσει η Αρχή σε τρεις παρό-
χους, προκειμένου να συμμορφω-
θούν με τις υποδείξεις για τις διαφη-
μίσεις των χρεώσεων ρεύματος, απα-
λείφοντας την παρουσίαση της κρατι-
κής επιδότησης ως έκπτωσης της
εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες,
οι τρεις εταιρείες έχουν συμμορφω-
θεί, προκειμένου να αποφύγουν τη…
ζημιά που θα προκαλέσει η δημοσιο-
ποίηση των ονομάτων τους.
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Μέγγενη οι τιμές 
σε φυσικό αέριο, ρεύμα,
καύσιμα και τρόφιμα 

Έπεσε στο 11,6%, 
αλλά γκάζωσαν οι τιμές

Π Λ Η Θ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
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Σ
ημαντικές επιχειρηματικές κι-
νήσεις καταγράφονται το τε-
λευταίο διάστημα στην ελληνι-
κή αγορά ΑΠΕ, γεγονός που

επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά, μέσα σε λί-
γες εβδομάδες έχουν ολοκληρωθεί τέσ-
σερις μεγάλες συναλλαγές, με το συνο-
λικό ύψος των συμφωνιών να ξεπερνά
σε αξία το 1,2 δισ. ευρώ. 

Του Μιχάλη Μαστοράκη

Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των
deals είναι ότι παραδοσιακοί και με-
γάλοι παίκτες της ενεργειακής αγοράς
αποκτούν projects ή εταιρείες μικρό-
τερου μεγέθους που όμως έχουν στο
χαρτοφυλάκιό τους σημαντικά έργα
υπό ανάπτυξη ή σε λειτουργία. Τέτοιες
περιπτώσεις είναι η ΔΕΠΑ που προ-
χώρησε σε μια συμφωνία εξαγοράς
στις ΑΠΕ, τα ΕΛΠΕ, η ΔΕΗ και το deal
Motor Oil - Ελλάκτωρ. 

ΔΕΠΑ
Συγκεκριμένα, η Δημόσια Επιχεί-

ρηση Αερίου προχώρησε στην εξαγο-
ρά του 100% της NEW SPES CONCEPT,

εταιρείας η οποία έχει ως αντικείμενο
την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊ-
κών. Η εταιρεία αναπτύσσει 14 φωτο-
βολταϊκά έργα και έχει στην κατοχή
της 14 βεβαιώσεις παραγωγού ηλε-
κτρικής ενέργειας. Θυμίζουμε ότι έχει
προηγηθεί ανάλογη επιχειρηματική
κίνηση με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να έχει
προχωρήσει στην εξαγορά του 49%
της North Solar το 2021, μιας εταιρεί-
ας η οποία έχει πλάνο ανάπτυξης φω-
τοβολταϊκών συνολικής ισχύος 500
MW στη Δυτική Μακεδονία.

ΕΛΠΕ
Ένα ακόμη καλοκαιρινό deal, που

ανακοινώθηκε προ ημερών στην ελ-
ληνική αγορά ΑΠΕ, αφορά την εξαγο-
ρά από τον όμιλο των Ελληνικών Πε-
τρελαίων των εταιρειών Μακρυλάκ-
κωμα ΑΕ και Σαγιάς ΑΕ, ιδιοκτησίας
Ομίλου Κοπελούζου και Ομίλου Διε-
θνής Κατασκευαστική.

Οι δύο εταιρείες διαθέτουν αιολικά
πάρκα με συνολική ισχύ 55,2 MW στην
Ανατολική Μάνη Λακωνίας, που βρί-
σκονται σε λειτουργία από τον Δεκέμ-
βριο του 2019. Το συνολικό τίμημα για

το 100% των μετοχών των δύο εταιρει-
ών ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ. 

ΔΕΗ
Ένα ακόμη σημαντικό deal της αγοράς

έλαβε χώρα στις αρχές Ιουνίου, όταν η
ΔΕΗ Ανανεώσιμες ανακοίνωσε την εξα-
γορά των έργων ΑΠΕ της Volterra με την
αξία της συναλλαγής να φτάνει τα 133
εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανα-
νεώσιμες εξαγόρασε το 55% των μετο-
χών της Volterra K-R ΑΕ και της Volterra
Λυκοβούνι ΑΕ, στις οποίες είναι ήδη μέ-
τοχος σε εκάστη εταιρεία κατά 45% από
το 2019. Η Volterra K-R ΑΕ και η Volterra
Λυκοβούνι ΑΕ κατέχουν εν λειτουργία
αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος
69,7MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη
Βοιωτία. Επίσης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες
εξαγόρασε το 100% της Ηλιοφάνεια ΑΕ,
η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φω-
τοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 ΜW στη
Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες
Volterra Δούκας ΑΕ και Volterra Κου-
κούλι ΑΕ, που έχουν στην κατοχή τους
αιολικά πάρκα υπό ανάπτυξη συνολι-
κής ισχύος 39,5ΜW. Σημειώνεται ότι η
ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ήδη προχωρή-
σει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

150 εκατ. για την κεφαλαιακή ενίσχυσή
της ενόψει της χρηματοδότησης του
επιχειρηματικού της σχεδίου. 

Motor Oil - Ελλάκτωρ
Φυσικά, η συμφωνία της Motor Oil

για την απόκτηση του ελέγχου του
χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου Ελ-
λάκτωρ αποτελεί το μεγαλύτερο deal
των τελευταίων ετών για την αγορά
ηλεκτρισμού γενικότερα. Η αξία της
συμφωνίας έφτασε το 1 δισ. ευρώ, με
δεδομένο ότι η ΜΟΗ πληρώνει 750
εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 75%
της νέας εταιρείας όπου θα εισφερ-
θούν τα έργα ΑΠΕ της Ελλάκτωρ, ενώ
στα 180 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συμ-
φωνία για την είσοδο στο μετοχικό κε-
φάλαιο του Ομίλου Ελλάκτωρ. 

Παραδοσιακοί και μεγάλοι
παίκτες του τομέα αποκτούν
projects ή εταιρείες μικρότερου
μεγέθους που έχουν στο
χαρτοφυλάκιό τους υπό
ανάπτυξη ή σε λειτουργία έργα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο λιγνίτη για
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Έως σήμερα
τα αποθέματα, μαζί με όσες ποσότητες έχουν εξο-
ρυχθεί, κινούνται κοντά στα 2,5 εκατομμύρια τό-
νους, με τις διαδικασίες εξορύξεων, επενδύσεων σε
ορυχεία και αναβάθμισης της παραγωγής σε πλήρη
εξέλιξη. 

Κυρίως, όμως, το μήνυμα που στέλνουν πηγές της
ΔΕΗ είναι ότι λιγνίτης υπάρχει, δεν χρειάζεται να γί-

νουν εισαγωγές προκειμένου να επιτευχθεί ο σχε-
διασμός για ενεργειακή επάρκεια απέναντι στον φό-
βο μιας ολικής διακοπής των ρωσικών ροών αερίου.

Έξι από τις επτά μονάδες λιγνίτη της ΔΕΗ σε φουλ
λειτουργία στα τέλη Ιουλίου, όπως και τον Ιούνιο,
εκατομμύρια τόνοι συσσωρευμένου καυσίμου στις
αυλές τους και συμμετοχή του καυσίμου με πάνω
από 30% στο ενεργειακό μείγμα της επιχείρησης δεί-
χνουν ότι το σχέδιο υλοποιείται κανονικά, χωρίς τη

συνδρομή καυσίμου από γειτονικές χώρες.
Την άνοδο της λιγνιτικής παραγωγής επιβεβαι-

ώνουν και τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για τον μήνα Ιού-
νιο. Αντιπροσώπευε το 18,9% στο μείγμα συμβατικής
παραγωγής ανά κατηγορία καυσίμου, ενώ στο συνο-
λικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής ο λιγνίτης κάλυψε
το 10,9% τον Ιούνιο (468 GWh), και σε επίπεδο εξαμή-
νου το 9,6% (2.460 GWh). 

Μ.Σ.

ΔΕΗ: Στο φουλ οι μονάδες λιγνίτη - Σε εξέλιξη το σχέδιο για την ενεργειακή επάρκεια 

Στο €1,2 δισ. 
ο «λογαριασμός»
των deals
στην αγορά των ΑΠΕ
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου 

Ε
ντυπωσιακά είναι τα ποσο-
στά αύξησης στις διεθνείς
πτήσεις που καταγράφουν
τα περισσότερα αεροδρό-

μια της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο
του έτους. Από το σύνολο της επικρά-
τειας η Σαντορίνη και το Άκτιο εκτό-
ξευσαν τα ποσοστά τους.

Μόνο τον μήνα Ιούνιο η Σαντορίνη,
η οποία μονοπώλησε το ενδιαφέρον
των ξένων ταξιδιωτών, κατέγραψε
αύξηση 44% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019, ενώ επίσης εντυ-
πωσιακό είναι και το ποσοστό που κα-
τέγραψε το Άκτιο.

Στο αεροδρόμιο του ακροτελεύτιου
ακρωτηρίου της ομώνυμης χερσονή-
σου της Ακαρνανίας απογειώθηκε η
επιβατική κίνηση, καθώς τα ποσοστά
των αφίξεων διεθνών πτήσεων άγγι-
ξαν το 26%, γεγονός που οφείλεται
στις νέες συνεργασίες και τους νέους
προορισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκε-
κριμένο αεροδρόμιο κατά το πρώτο
εξάμηνο του έτους κατέφθασαν
80.000 επιβάτες από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, 30.000 από τη Γερμανία και
28.000 από την Ολλανδία.

Συνολικά οι Κυκλάδες αύξησαν τα
ποσοστά τους σε διεθνείς πτήσεις
κατά 30,5%, τα Δωδεκάνησα κατά
4,5% και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
κατά 5,5%.

Προσέλκυση επενδύσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προ-

κύπτουν από την έρευνα της GPR
Consulting για λογαριασμό της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
(ΠΟΞ), ο συνολικός αριθμός των δια-
νυκτερεύσεων ανά ξενοδοχείου μπο-
ρεί να κατέγραψε πτώση κατά 17,4%,
όμως τα έσοδα ξεπέρασαν το 2019.
Αύξηση σε ποσοστό 3,5% καταγράφη-

κε στα έσοδα των ξενοδοχείων τον
Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μή-
να του 2019.

Τα πολυτελή καταλύματα (resorts)
στην πλειονότητά τους ξεκίνησαν τη
σεζόν τον Απρίλιο και κάποια τον
Μάιο, με τα επίπεδα πληρότητάς τους
να είναι σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του
2019, με το οριακό ποσοστό του -0,7%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευ-
νας «EY Attractiveness Survey Ελλά-
δα 2022», παρά τις αντιξοότητες σε
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η

επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλά-
δας παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική
και οι δείκτες συνεχίζουν να βελτιώ-
νονται, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνι-
σμός στην προσέλκυση επενδύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το
2017 έως σήμερα επώνυμες αλυσίδες
δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά
της πρωτεύουσας, ενώ για τα επόμενα
χρόνια έχει ήδη εκφραστεί αντίστοιχα
μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις.
Ανάμεσα στις branded και rebranded
μονάδες ο συνολικός αριθμός των νέ-

ων ξενοδοχείων που λειτούργησαν
στην Αθήνα την τελευταία πενταετία
φτάνει τα 71.

Για τρίτη συνεχή χρονιά η Αμερική «ψηφίζει» Ελλά-
δα, καθώς η χώρα μας απέσπασε και πάλι τον τίτλο της
«αγαπημένη χώρας» των Αμερικανών στα ετήσια ταξι-
διωτικά βραβεία «The Trazees 2022».

Η πολύ σημαντική διάκριση μιας τόσο απαιτητικής
τουριστικής αγοράς δικαίως φέρνει τη χώρα μας στο
βάθρο των νικητών της τουριστικής βιομηχανίας παγ-
κοσμίως. Τα βραβεία οργανώνουν από κοινού η ιστο-
σελίδα trazeetravel.com και το κορυφαίο περιοδικό
για τον επαγγελματικό τουρισμό και τον τουρισμό πο-
λυτελείας «Global Traveler» της εκδοτικής εταιρείας

FXExpress Publications.
Στο trazeetravel.com μια εξειδικευμένη ομάδα δη-

μοσιογράφων ενημερώνει καθημερινά τους ταξιδιώ-
τες παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για πέντε κορυ-
φαίους τουριστικούς προορισμούς. Ενώ το περιοδικό
«Global Traveler», με περισσότερους από 500.000
αναγνώστες, απευθύνεται σε εύπορους ταξιδιώτες οι
οποίοι σε ποσοστό 96% ταξιδεύουν διεθνώς σε τακτική
βάση διαμένοντας σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και
πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο 80 διανυκτερεύσεις
τον χρόνο.

«Η Ελλάδα ως νικήτρια σε αυτή την κατηγορία είναι
ξεκάθαρο ότι είναι πρωτοπόρος στην τουριστική βιομη-
χανία και η αγαπημένη χώρα των millennial ταξιδιω-
τών, που αποτελούν παγκοσμίως το πλέον περιζήτητο
κοινό», σημειώνουν οι διοργανωτές των βραβείων.

Η φετινή έρευνα διενεργήθηκε από τις 14 Δεκεμβρί-
ου του περασμένου έτους έως την 1η Μαΐου και σε αυ-
τήν οι συμμετέχοντες υπέβαλαν ελεύθερα τις προτιμή-
σεις τους χωρίς προεπιλεγμένη λίστα κριτηρίων και
απαντήσεων.

Ρ.Σ. 

Αύξηση κατά 44% σε σχέση
με το 2019 στη Σαντορίνη,
εντυπωσιακή άνοδος 
σε Άκτιο, Κυκλάδες 
- Σε άνοδο και τα έσοδα 
για τα resorts 

Βραβεία «The Trazees 2022»: Η Ελλάδα αγαπημένη χώρα για τους Αμερικανούς

Καταρρίπτουμε όλα τα ρεκόρ
οι αφίξεις τουριστών 
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Ο
ι χαμηλοί τζίροι θα κυ-
ριαρχήσουν το επόμενο
διάστημα στο ελληνικό
χρηματιστήριο λόγω της

κορύφωσης των θερινών διακοπών
και μένει να αποδειχτεί τι θα πρά-
ξουν οι λιγοστοί traders που θα δρα-
στηριοποιούνται στην αγορά. Τεχνι-
κά ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει
ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το
οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και
κλείσιμο χαμηλότερα των 783 και με
ενδιάμεση στήριξη στις 845, 835
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 820 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 805
και 790 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200
εβδομάδων). Οι επόμενες αντιστά-
σεις στις 865 (εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), 866 - 884 μονάδες
(συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημε-
ρών). Οι 900 μονάδες παραμένουν
το απόλυτο σημείο αναφοράς. Σε
περίπτωση αρνητικής εξέλιξης και

κλεισίματος χαμηλότερα των 783 οι
επόμενες στηρίξεις στις 780 και 740
μονάδες. Ημερήσιο αγοραστικό σή-
μα και από τον δείκτη υψηλής κεφα-
λαιοποίησης, το οποίο ακυρώνεται
με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλό-

τερα των 1.870 μονάδων, με τις επό-
μενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις
1.850, 1.800 και 1.753 μονάδες και
με ενδιάμεση στήριξη στις 2.042,
1.943 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων),
1.922 και 1.917 - 1.907 μονάδες.

Attica Συμμετοχών: Στις 8/9 
η ΓΣ για αύξηση-μείωση ΜΚ και
επιστροφή ποσού σε μετόχους

Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών με

αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των

€10.790.292,15, με κεφαλαιοποίηση μέρους

του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση

μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομα-

στικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€

και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφα-

λαίου κατά το ποσό των 10.790.292,15€, με

αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας

κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30€ και επι-

στροφή του ποσού της μείωσης, ύψους

0,05€ ανά μετοχή, στους μετόχους.

ΤΑΙΠΕΔ: Τρεις δεσμευτικές
προσφορές για το 67% 
του Οργανισμού 
Λιμένος Ηγουμενίτσας

Tο ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερτα-
μείου, παρέλαβε τρεις δεσμευτικές προ-
σφορές για την απόκτηση πλειοψηφικού
μεριδίου συμμετοχής σε ποσοστό 67% στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανι-
σμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (ΟΛΗΓ
ΑΕ). Δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν τα
εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική
σειρά): Attica AE Συμμετοχών & Άκτωρ Πα-
ραχωρήσεις ΑΕ, Κοινοπραξία Grimaldi Eu-
romed SpA - Mινωικές Γραμμές ΑΝΕ &
Επενδυτική Κατασκευαστική Εμπορική και
Βιομηχανική ΑΕ, ΟΛΘ ΑΕ.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφο-
ρών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλη-
σης υποβολής δεσμευτικών προσφορών,
θα εκκινήσει άμεσα.

Την Black Light πιστοποίησε 
η TÜV Austria Hellas

Η Black Light με την υποστήριξη των αν-

θρώπων της TÜV Austria Hellas ολοκλήρω-

σε την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρι-

σης ποιότητας των υπηρεσιών της. Σύμφωνα

με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία των

δύο εταιρειών ξεκίνησε το 2019, με την κοινή

τους δράση «Αγοραστική Εμπειρία για

Όλους» με πρωτοβουλία και συμμετοχή της

ομάδας εθελοντών «Armonia» της Barilla

Hellas, και από τότε υπάρχει μια σταθερή

σχέση εκτίμησης και προσφοράς μεταξύ των

δύο εταιρειών, η οποία επισφραγίζεται με την

αφιλοκερδή πιστοποίηση της Black Light,

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Κλείδωσε η εξαγορά του McArthurGlen Designer Outlet Athens
από τη Lamda Development. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, η κατά 100% θυγατρική της Lamda Development, LOV SMSA, εξα-
γόρασε στις 5/8/2022 το 100% της εταιρείας McArthurGlen Hellas Μο-
νοπρόσωπη ΕΠΕ, ιδιοκτήτριας του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen
Designer Outlet Athens στα Σπάτα του νομού Αττικής, από την εται-
ρεία MGE Hellenic Investments Sarl. Η αξία του McArthurGlen De-
signer Outlet Athens ανέρχεται σε περίπου €109 εκατ. (Gross Asset
Value), όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή
CBRE Axies στις 31/12/2021. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε περί-
που €40 εκατ., περιλαμβανομένης της αποπληρωμής προϋφιστάμε-
νων δανείων που είχαν χορηγηθεί από τους προηγούμενους εταίρους
της εταιρείας.

ΧΑ: Σε θερινή ραστώνη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επενδύσεις συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ σε ορί-
ζοντα δεκαετίας τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο
και σε πάγια στοιχεία προβλέπει το στρατηγικό πλάνο
του Ομίλου Mantis για την ιστορική οινοποιία Μαλαμα-
τίνα. Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 με απόφαση του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η Μαλαματίνα πέ-
ρασε στον Όμιλο Mantis, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο
στην ιστορία της. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας έχει
αναλάβει ο Νίκος Κεράνης ως διευθύνων σύμβουλος
και μέτοχος, ενώ ο Κώστας Μαλαματίνας παραμένει
ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήδη μέσα
στο α’ επτάμηνο από την απόκτηση της οινοποιίας ο νέ-
ος ιδιοκτήτης έχει επενδύσει πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ
σε μηχανολογικό εξοπλισμό για τα οινοποιεία.

Στη Lamda Development το McArthurGlen Designer Outlet Athens

Επενδύσεις 12 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας για τη Μαλαματίνα



Siemens Energy: Αναμένει
μεγαλύτερες καθαρές ζημίες 
το 2022 λόγω... Ρωσίας

H Siemens Energy, εταιρεία παροχής εξοπλι-
σμού για τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας,
προειδοποίησε ότι αναμένει υψηλότερες των μέ-
χρι σήμερα προβλεπομένων καθαρών ζημιών της
για το 2022, κυρίως λόγω επιπλέον κόστους 200
εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάρθρωσης της δραστη-
ριότητάς της στη Ρωσία. Η εταιρεία, η οποία συντη-
ρεί τις τουρμπίνες για τον σταθμό συμπίεσης Por-
tovaya του ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού αε-
ρίου Nord Stream 1, σημείωσε, σύμφωνα με το
πρακτορείο Reuters, ότι οι καθαρές ζημίες για το
έτος προβλέπεται να είναι μεγαλύτερες από τα 560
εκατ. ευρώ που κατέγραψε το 2021, κυρίως λόγω
του συγκεκριμένου, έκτακτου κόστους.
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μφαση στο δίκτυο πωλήσεων του εξωτε-
ρικού δίνει η βιομηχανία κονσερβοποιίας
ΕΛΒΑΚ, η οποία πρόσφατα εμπλούτισε το
portfolio των προϊόντων της με νέους κω-

δικούς. Ειδικότερα, η θεσσαλική βιομηχανία, που
δραστηριοποιείται μόνο στο PL σε Ελλάδα και εξω-
τερικό, εξάγει σε χώρες όπως Γερμανία, Βέλγιο,
Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία, Ουγγαρία και Αυ-
στρία, με τη διοίκηση να στοχεύει σε αγορές όπως
της Αιγύπτου, στην οποία έχει σημαντική παρουσία
τα τελευταία χρόνια, αλλά και χωρών της Λατινικής
Αμερικής, όπως είναι το Εκουαδόρ, η Κολομβία και
το Μεξικό.

Intrakat: Υπογραφή
σύμβασης 154,76 εκατ.
με τον ΔΕΔΔΗΕ

Μόναχο, Μιλάνο και Σόφια 
οι νέοι προορισμοί της SKY express
Σε τρεις ιδιαί-
τερα δημοφι-
λείς πόλεις,
Μόναχο, Μι-
λάνο και Σό-
φια, επεκτεί-
νει ταυτόχρο-
να το δίκτυό της η SKY express το επόμενο
διάστημα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό
της εταιρείας, οι απευθείας πτήσεις προς το
διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ξεκινούν
στις 2 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, από 3 Νοεμ-
βρίου ο νεότερος και πιο πράσινος στόλος
της χώρας θα συνδέει απευθείας τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών με το Διεθνές Αερο-
δρόμιο Malpensa του Μιλάνου. Την ίδια χρο-
νική περίοδο και συγκεκριμένα στις 2 Νοεμ-
βρίου στο δίκτυο της SKY express εντάσσε-
ται και η Σόφια.

Ελλάκτωρ: Στο 61,08%
το συνολικό ποσοστό
της Reggeborgh
Στο 61,0814% διαμορφώνεται πλέον το ποσο-
στό της Reggeborgh στην Ελλάκτωρ, μετά το
πέρας της προαιρετικής δημόσιας πρότασης
που υπέβαλε τον Μάιο. Πιο ειδικά, με βάση
την εταιρική ανακοίνωση, «η εταιρεία ΕΛ-
ΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η Εταιρεία ή/και Εκδό-
τρια) γνωστοποιεί ενημέρωση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3556/2007 που έλαβε
στις 5/8/2022 από μετόχους της, σε συμμόρ-
φωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετι-
κά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή
και τα δικαιώματα ψήφου στην Ελλάκτωρ».

Μύλοι Κεπένου: Εγκρίθηκε 
η διανομή μερίσματος €0,04465/μτχ.
(καθαρό) από τη ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρή-
σης 2021, ύψους 314.900 ευρώ ή 0,047 ευρώ
ανά μετοχή (μεικτό ποσό), αποφάσισε η Γενική
Συνέλευση των μετόχων των Μύλων Κεπένου,
η οποία συνήλθε την Παρασκευή 5 Αυγούστου.
Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί, σύμφωνα με
τον νόμο, φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα
λάβουν καθαρό ποσό 0,04465 ευρώ ανά μετο-
χή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος
μερίσματος αποφασίστηκε να είναι η
24η/8/2022.

Ideal Holdings: Έκδοση κοινού
ομολογιακού δανείου 33,3 εκατ.
για την εξαγορά της Byte

Κοινό ομολογιακό δάνειο αποφάσισε να
εκδώσει η εταιρεία Ideal Holdings, στο πλαί-
σιο της δημόσιας πρότασης που υπέβαλε για
την απόκτηση του 100% των μετοχών εκδόσε-
ως της εταιρείας Byte. Η έκδοση του ομολό-
γου από τη Eurobank θα ανέλθει έως το ποσό
των 33.300.000 ευρώ, εμπραγμάτως εξασφα-
λισμένου, με σκοπό τη χρηματοδότηση του
πληρωτέου σε μετρητά ανταλλάγματος της
δημόσιας πρότασης, καθώς και του συνολι-
κού ποσού εκκαθάρισης που βαρύνουν την
εταιρεία υπέρ ΕΛΚΑΤ, σχετικά με την κατα-
χώρηση των μετοχών της Βυτε ΑΒΕΕ που θα
προσφερθούν. Η διάρκεια του δανείου είναι
τετραετής με δικαίωμα προπληρωμής χωρίς
ποινή. Ομολογιούχος δανειστής, εκπρόσω-
πος ομολογιούχων και διοργανωτής ορίστη-
κε η ομολογιούχος δανείστρια τράπεζα Eu-
robank AE.

Alpha Trust Ανδρομέδα:
Καλύφθηκε εν μέρει η ΑΜΚ,
άντλησε 12,2 εκατ. ευρώ

Η Alpha Trust Ανδρομέδα Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου γνωστοποίησε
προς το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετό-
χων, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση των Μετόχων της 25/2/2022 σε
συνδυασμό με την από 12/7/2022 απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και
πραγματοποιήθηκε από τις 22/7/2022 έως τις
4/8/2022 καλύφθηκε κατά 80,18% με την κατα-
βολή συνολικού ποσού €12.234.456,50, μέσω
της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και
του δικαιώματος προεγγραφής, καθώς και της
διάθεσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου των αδιάθετων μετοχών.

ΕΛΒΑΚ: Έμφαση στο δίκτυο
πωλήσεων του εξωτερικού

Υπογράφηκε μεταξύ της Intrakat και του ΔΕΔ-
ΔΗΕ η σύμβαση του έργου «ΔΔ - 214 Κατα-
σκευή και συντήρηση έργων δικτύων Διανο-
μής», ύψους 154,76 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το
έργο αφορά το σύνολο των εργασιών στο πλαί-
σιο της κατασκευής και συντήρησης έργων δι-
κτύων διανομής εντός των γεωγραφικών
ορίων έξι Διοικητικών Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Ο
ι εναπομείναντες στο κλεινόν

άστυ έχουν έναν σπουδαίο λόγο

να ανηφορίσουν προς το κλειστό

του ΟΑΚΑ το απογευματάκι, όπου η Εθνι-

κή «επίσημη αγαπημένη» δίνει φιλικό

παιχνίδι με την πρωταθλήτρια κόσμου

Ισπανία (19.00), έχοντας στο ρόστερ της

το κουαρτέτο Αντετοκούνμπο. Και Γιάν-

νης και Θανάσης και Κώστας και Άλεξ.

Και Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νικ Καλάθης και

Κώστας Σλούκας και όλη η παρέα. Το φι-

λικό εντάσσεται στην προετοιμασία της

Εθνικής ενόψει των δύσκολων αγώνων

των δύο προκριματικών του FIBA World

Cup 2023 (25/8 στο Βελιγράδι με τη Σερ-

βία και 28/8 στο ΟΑΚΑ με το Βέλγιο) και,

φυσικά, για το Eurobasket 2022 (1-18/9)

με πρώτο προορισμό το Μιλάνο. Εκεί αν-

τίπαλοι της Εθνικής θα είναι η Ιταλία, η

Εσθονία, η Κροατία, η Ουκρανία και η Με-

γάλη Βρετανία.

Μετά το σημερινό ματς στο ΟΑΚΑ, οι

δυο αντίπαλοι θα συναντηθούν επί ισπα-

νικού εδάφους (Μαδρίτη) μεθαύριο,

Πέμπτη, και μετά θα ακολουθήσει το

τουρνουά «Ακρόπολις AEGEAN» στις 17,

18, 19 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ με τη συμμε-

τοχή των Γεωργίας, Πολωνίας και Τουρ-

κίας. Ένας Αύγουστος γεμάτος μπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής καταρ-

χάς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνή-

θηκαν ότι αυτή η μακράν κορυφαία Εθνι-

κή όλων των εποχών πάει για μετάλλιο

στο Eurobasket. «Δεν μιλάμε για μετάλ-

λιο, βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά»,

τα λόγια του Δημήτρη Ιτούδη. Και συμ-

πλήρωσε ο Γιάννης: «Κάθε φορά τα ίδια

λέγανε και σπάγαμε τα μούτρα μας».

Και… διαφώνησε ο Θανάσης: «Στο τέλος

του τουρνουά, κάτι θα κρέμεται στο στή-

θος μου». Ό,τι και να λένε οι μετριοπα-

θείς, η πραγματικότητα δεν αλλάζει, η

Εθνική έχει τρομερή ποιότητα και όλοι οι

ειδήμονες την έχουν σίγουρη για το βά-

θρο. Μόνο στο χρώμα του μεταλλίου δεν

αναφέρονται. 

Στο μεταξύ, η βεβαιότητα ότι η Εθνική

θα κατακτήσει μετάλλιο εκφράζεται και

από το σύνολο του Τύπου, καθότι «παίζει

ο Γιάννης». Ο Κώστας Παπανικολάου,

μπαρουτοκαπνισμένος στο ευρωπαϊκό

μπάσκετ, φρόντισε να τους επαναφέρει:

«Η Εθνική δεν είναι ο Γιάννης και οι υπό-

λοιποι, είμαστε μια ομάδα». Και συμφώ-

νησαν άπαντες στα βασικά, ότι το μπά-

σκετ είναι ομαδικό άθλημα.

Δυο είναι να προβλήματα του Ιτούδη, οι

μικροτραυματισμοί του Σλούκα και του

Παπαγιάννη. Όσο για το ρόστερ της Ισπα-

νίας, Κλαβέρ, Γιουλ, Ρίκι Ρούμπιο, Κό-

λομ, Ρούντι Φερνάντεθ. Και με αυτούς

δεν τα πήγαινε ποτέ καλά…

Με τα τέσσερα αδέρφια
Αντετοκούνμπο η Εθνική
μπάσκετ παίζει σήμερα με την
Ισπανία στο ΟΑΚΑ, με μήνυμα
«σεμνά και ταπεινά»

Η καλύτερη όλων των εποχών
Το ρόστερ
Νικ Καλάθης

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Γιώργος Παπαγιάννης

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Ιωάννης Παπαπέτρου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Δημήτρης Αγραβάνης

Λεωνίδας Κασελάκης

Λευτέρης Μποχωρίδης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Μιχάλης Λούντζης

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Δημήτρης Μωραΐτης

Νίκος Χουγκάζ

Κωστής Γόντικας

Γιάννης Κουζέλογλου

Άλεξ Αντετοκούνμπο

Λευτέρης Μαντζούκας

Όμηρος Νετζήπογλου

Γιώργος Τανούλης



Ένα απαράδεκτο hashtag στο
Twitter εις βάρος των τεσσάρων
αδερφών Αντετοκούνμπο που παίρ-
νουν μέρος στην Εθνική ομάδα μπά-
σκετ (Γιάννης, Θανάσης, Άλεξ, Κώ-
στας) προκάλεσε σάλο. Κάποιος
ανόητος, βλέποντας τη φωτογραφία
των τεσσάρων, πόσταρε «not in my
national team» («όχι στην Εθνική
μου ομάδα»). Την ίδια στιγμή, ο μη-
τέρα των τεσσάρων, Βερόνικα, πό-
σταρε ευτυχισμένη που τα παιδιά
της φορούν το εθνόσημο. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των χρηστών των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης στά-
θηκε στο πλευρό των τεσσάρων παι-
διών, όπως και ο πολυθρύλητος και
αντίπαλος του Γιάννη στο ΝΒΑ Λεμ-
πρόν Τζέιμς. Ο δε γενικός γραμμα-
τέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρω-
τάς υπενθύμισε την ιστορική ατάκα

του Νέλσον Μαντέλα, ότι δηλαδή «ο
αθλητισμός γελάει μπροστά σε κάθε
είδους διάκριση», εξηγώντας πως
«ο αθλητισμός είναι το ιδανικότερο

όχημα ενσωμάτωσης, συμπερίλη-
ψης, ανοχής στη διαφορετικότητα
και άρσης των διακρίσεων. Τι ντροπή
αυτό το hashtag».

Ρατσιστικό hashtag για τα αδέρφια Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
δεν βλέπεται…

Σαν να μην πέρασε μία μέρα για τη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, έχασε 2-1 στην έδρα της από την
Μπράιτον στην πρεμιέρα της Premier League. Αλ-
λαγή μπήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Γκέλα για τη Λί-
βερπουλ, 2-2 με τη Φούλαμ, ενώ η Μάντσεστερ Σί-
τι με δυο γκολ του Χάαλαντ νίκησε 2-0 τη Γουέστ
Χαμ στο Λονδίνο. Τα άλλα αποτελέσματα: Κρίσταλ
Πάλας - Άρσεναλ 0-2, Μπόρνμουθ - Άστον Βίλα 2-
0, Λιντς - Γουλβς 2-1, Νιούκαστλ - Νότιγχαμ Φό-
ρεστ 2-0, Τότεναμ - Σαουθάμπτον 4-1, Έβερτον -
Τσέλσι 0-1, Λέστερ - Μπρέντφορντ 2-2.

Πάρτι για το διαζύγιο 
με τον Τζούμπερ

Ύστερα από δώδεκα χρόνια γνωριμίας και πέντε
γάμου, ο Ελβετός άσος της ΑΕΚ Στίβεν Τζούμπερ και

η Μιριάνα έβαλαν μπροστά το διαζύγιο. Μόλις
βγήκε, η Μιριάνα έκανε πάρτι! Οι φίλες της

έκαναν δώρο στη Μιριάνα μια τούρτα με το
πρόσωπό της, ενώ επάνω υπήρχε η

φράση «θέλω, το έκανα, τελείωσα», με την εφη-
μερίδα «Blick» να αναφέρει χαρακτηριστικά

ότι «οι κολλητές της ούρλιαξαν “καλό διαζύγιο”!
Κάνοντας παράλληλα πρόποση για τη νέα της ζωή».

Ξόδεψε σε μεταγραφές 
για τη Νότιγχαμ 104 εκατ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινά-
κη, έδωσε 9 εκατ. ευρώ στην Μπέτις και απέκτησε
τον Άλεξ Μορένο, που αγωνίζεται στη θέση του αρι-
στερού μπακ. Αυτή ήταν η 13η μεταγραφή της Νότιγ-
χαμ μετά την άνοδό της στην Premier League. Συνο-
λικά, μόνο σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ο Μαρι-
νάκης έχει ξοδέψει 104 εκατ. ευρώ και η Νότιγχαμ
είναι όγδοη στον σχετικό πίνακα σε όλη την Ευρώπη.

Εκτός εθνικής Καρίμ 
και Χατζισαφί

Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ και ο Εχσάν Χατζισαφί της
ΑΕΚ είναι με το ένα πόδι εκτός της εθνικής ομάδας
του Ιράν, για επικριτικά σχόλια εις βάρος του ομο-
σπονδιακού τεχνικού Ντράγκαν Σκόκιτς. Ο Ανσα-
ριφάρντ είναι χρόνια ο βασικός φορ του Ιράν και σε
90 συμμετοχές με τη φανέλα της μετράει 29 γκολ,
ενώ ο Χατζισαφί έχει 114 συμμετοχές. Ο Ανσαρι-
φάρντ δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της
ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα. 

Παγκόσμιος σφυροβόλος 
προπονείται στο… χωράφι!
Αποκαλύψεις που θα έπρεπε να ήταν σε γνώση της ΓΓΑ έκανε ο προπο-
νητής σφυροβολίας Κωστής Παπαμαρκάκης για τον ελπιδοφόρο αθλη-
τή του Χρήστο Φραντζεσκάκη, δεύτερο στον κόσμο στους εφήβους. Ο
Φραντζεσκάκης δεν είχε χώρο να προπονηθεί στα Χανιά, μέχρι που
βρέθηκε ένας χωρικός και τον άφησε να προπονείται στο… χωράφι του.

Τεντόγλου: 
Και χρυσό 
και ρεκόρ

Ο Μίλτος Τεντόγλου διατήρησε το αήττητο της σεζόν σε αγώνες Diamond League και με
άλμα στα 8,13 μ. πήρε την πρώτη θέση στο τουρνουά που έγινε στη Σιλεσία. Αν και ξεκίνησε
άσχημα, τελικά στο πέμπτο άλμα ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι κατάφερε όχι μόνο να
πάρει την πρώτη θέση, αλλά και να καταρρίψει το ρεκόρ αγώνα, που κρατούσε από το 2014
ο Άντριαν Στραλκόφσκι με άλμα στα 7,83 μ.

SPORTS
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Επιμέλεια: 
Ραφαέλα 

Παπαγεωργίου

Α
ύγουστος στην Αθήνα γίνεται; Φυσικά
και ναι, καθώς ο Βασίλης Θωμόπου-
λος φροντίζει να διασκεδάσετε και να
γελάσετε με την ψυχή σας, μεταφέ-

ροντας στο σανίδι την πιο ξεκαρδιστική παράστα-
ση του καλοκαιριού με τίτλο «Δώρο Γενεθλίων». 

Στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη παίζεται
από τον Ιούλιο μέχρι και τις 30 Αυγούστου, απο-
σπώντας τις καλύτερες κριτικές, η μεγάλη επιτυ-
χία του West End με την υπογραφή του master
της κωμωδίας Ray Cooney, σε απόδοση και σκη-
νοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου. Το δώρο του
σκηνοθέτη προς εσάς δεν είναι άλλο από το εξαι-
ρετικό καστ ηθοποιών και από το γεγονός ότι θα
λυθείτε στα γέλια.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Γερά-
σιμος Γεννατάς, που υποδύεται έναν ήσυχο και
συνηθισμένο λογιστή, η λαμπερή Μαριάννα Του-

μασάτου στον ρόλο μιας γλυκιάς και όμορφης
γυναίκας και στον ρόλο του θρασύδειλου κολλη-
τού ο Μάριος Αθανασίου. Για την υποκριτική τους
δεινότητα ξεχωρίζουν και ο Βίκτωρας Πέτσας
που «ντύνεται» με ορμή έναν διεφθαρμένο αστυ-
νομικό και η εκρηκτική Μαριλένα Ράδου, που με
μπρίο και ενθουσιασμό μάς συστήνει τη σύζυγο
του Vic, Betty.

Ο λάθος χαρτοφύλακας
Θυμάστε το ξεκαρδιστικό επεισόδιο από την

τηλεοπτική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» με
τίτλο «Πάρε τα λεφτά και τρέχα»; Κάτι τέτοιο, λοι-
πόν, θα δείτε να εκτυλίσσεται και στη σκηνή του
Θεάτρου Λαμπέτη με την παράσταση «Δώρο γε-
νεθλίων». Σε περίπτωση που γυρίζατε σπίτι από
το γραφείο τη βραδιά των γενεθλίων σας και ανα-
καλύπτατε ότι είχατε πάρει λάθος χαρτοφύλακα

στο τρένο με 1.735.000 λίρες σε μεταχειρισμένα
χαρτονομίσματα, πώς θα αντιδρούσατε;

Ο Henry Perkins, λοιπόν, αποφασίζει να πετά-
ξει στην ηλιόλουστη Ισπανία με τη σύζυγό του
Jean και τους καλύτερους φίλους του, Vic και
Betty. Το τι θα ακολουθήσει δεν λέγεται! Η γυ-
ναίκα του αρχίζει να πίνει, ο καλύτερός του φί-
λος συλλαμβάνεται, ένας αδερφός βρίσκεται
ξαπλωμένος στο νεκροτομείο, ένας άλλος αδελ-
φός μεταναστεύει στην Αυστραλία, ένας ταξι-
τζής φεύγει από το σπίτι του, δύο αστυνομικοί
τον κυνηγούν με μανία, ένας Ολλανδός δολοφό-
νος βρίσκεται με σπασμένο πόδι και… το μπέρ-
δεμα συνεχίζεται.

Μια ανατρεπτική, καλοκαιρινή και ανάλαφρη
κωμωδία, που θα σας κάνει να γελάσετε μέχρι
δακρύων, σας περιμένει κάθε Παρασκευή με Τρί-
τη στις 21.30, στο Θέατρο Λαμπέτη.

Ένα «Δώρο γενεθλίων»
με πολύ γέλιο 



Αποστομώνει 
follower της

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις δια-
κοπές της με αγαπημένους φίλους, αναρτώντας
στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
σχεδόν καθημερινά φωτογραφίες. Αυτή τη φορά
η παρουσιάστρια ανέβασε μια εντυπωσιακή φω-
τογραφία με ένα απίθανο φόρεμα, που αναδει-
κνύει το πλούσιο στήθος της, και μια follower
της σχολίασε: «Το στήθος είναι όλο ξένο. Κραυ-
γάζει!». Η παρουσιάστρια την αποστόμωσε γρά-
φοντας: «Εσύ το πλήρωσες; Όχι… εγώ! Κι επί-
σης δεν το έχω κρύψει… πόσο σεξιστικό σχόλιο,
ειδικά από γυναίκα».

Μια… Μαίρη 
στις Κυκλάδες 

Η Βάσω Λασκαράκη, θέλοντας να πάρει μια
ανάσα από τα γυρίσματα της σειράς «Μαίρη,
Μαίρη, Μαίρη» στο Mega, στην οποία πρωτα-
γωνιστεί, αποφάσισε να απολαύσει τις διακο-
πές της σε ένα κυκλαδίτικο νησί, χωρίς να
αποκαλύψει, όμως, τον ακριβή προορισμό.
Φόρεσε ένα λευκό τζιν παντελόνι σε φαρδιά
γραμμή και ένα απίθανο crop top λευκό με
κεντήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν επιμελώς
ατημέλητα.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ζέτα
Μακρυπούλια με τον αγαπημένο
της φίλο Νίκο Μουτσινά διατη-
ρούν άψογες σχέσεις και δεν χά-
νουν την ευκαιρία να μοιράζον-
ται μέσα από τα social media φω-
τογραφίες από τις κοινές τους
διακοπές. Άλλο ένα καλοκαίρι
που οι δύο φίλοι περνούν μαζί
και η όμορφη Ζέτα δημοσίευσε
δροσερές εικόνες συνοδευόμε-
νες από ένα τρυφερό κείμενο,
όπου γράφει ότι αγαπά την γκρί-
νια του και καταλήγει σ’ ένα «Κα-
λοκαίρι και φίλοι». 

Καλοκαίρι 
και φίλοι

Η
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στάθης Σχίζας ζουν έναν
φλογερό έρωτα και απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε
καλοκαιρινούς προορισμούς αλλά και στην Αθήνα. Το
ζευγάρι φαίνεται να είναι πολύ ευτυχισμένο και χαρού-

μενο που είναι ξανά μαζί ύστερα από τόσους μήνες απόστασης, κα-
θώς ο Στάθης ήταν για πολύ καιρό στο «Survivor», αλλά άξιζε τον
κόπο, αφού αναδείχτηκε και ο νικητής του παιχνιδιού επιβίωσης.

Ο ένας στηρίζει τον άλλο, κάνοντας και σχέδια για το μέλλον, με
πρώτο βήμα τη συγκατοίκηση. Το ζευγάρι, μάλιστα, σε μια από τις
εξόδους τους στην πρωτεύουσα πριν αναχωρήσει για το επόμενο
ταξιδάκι του, απόλαυσε μια βραδιά στο νυχτερινό κέντρο «Romeo».
Οι δυο τους ήταν εξαιρετικά διαχυτικοί με «καυτά» φιλιά και αγκα-
λιές, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Και, φυσικά, η καλ-
λονή influencer έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα στο μίνι καλοκαιρινό
της φόρεμα, που αναδείκνυε την άψογη σιλουέτα της. 

Πρωταγωνίστρια και στο TikTok
Η Δανάη Παππά, η γνωστή Θεοδώρα από τον «Σασμό», εκτός
από πανέμορφη και απίθανη ηθοποιός, κατέχει και πρωταγω-
νιστικό ρόλο στο TikTok, αφού τα βίντεό της γίνονται viral σε
χρόνο μηδέν, συγκεντρώνοντας κάθε φορά χιλιάδες likes και
σχόλια που την αποθεώνουν. Να υπενθυμίσουμε πως η Δανάη
Παππά έγινε γνωστή από τη σειρά της Βάνας Δημητρίου «Το τα-
τουάζ», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Γεωργίου, στην οποία πρωτα-
γωνίστησε το 2017.

Ένα διαφορετικό, εναλλακτικό καλοκαίρι
ζει η Ευγενία Σαμαρά, γνωστή ως Στέλλα του
«Σασμού», μαζί με τον έρωτά της, Γιάννη Ποι-
μενίδη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας και τις κοσμικές και πολυσύχναστες πα-
ραλίες. Το ερωτευμένο ζευγάρι φέτος απο-
φάσισε να περάσει μεγάλο μέρος των διακο-
πών του στη Σαμοθράκη, ένα εναλλακτικό νη-
σί, που συνδυάζει βουνό με θάλασσα. 
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Αγκαλίτσες και 
«καυτά» φιλάκια

Η εναλλακτική πλευρά
της Στέλλας του «Σασμού»



Μ
εγάλο ιατρικό και όχι μόνο ενδιαφέ-
ρον προκαλεί το σύνδρομο της Σχε-
τικής Έλλειψης Ενέργειας στον
αθλητισμό. Η Φωτεινή Αθανασο-

πούλου, κλινική διαιτολόγος - αθλητική διατρο-
φολόγος, και η Ιωάννα Αδαμίδου, διαιτολόγος -
διατροφολόγος & βιολόγος, αναλύουν μια σοβα-
ρή διαταραχή που πλήττει αρκετούς αθλητές και
συχνά παραμένει αδιάγνωστη για μεγάλο χρονικό
διάστημα. 

Από το 2018 αποτελεί το εξελιγμένο κλινικό
μοντέλο της «Αθλητικής Τριάδας Γυναικών» (Fe-
male Athlete Triad) που εξ ορισμού αφορούσε γυ-
ναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, με κύρια έκφρα-
σή του σε πρωταθλήτριες υψηλού επιπέδου, και τα
εξής τρία βασικά χαρακτηριστικά: αμηνόρροια
(απουσία περιόδου / εμμήνου ρύσεως), διαταραγ-
μένη πρόσληψη τροφής και μειωμένη οστική πυ-
κνότητα. Ο εξελιγμένος κλινικός όρος RED-S
προέκυψε από πληθώρα επιστημονικών δεδομέ-
νων που κατέδειξαν ότι η χαμηλή διαθεσιμότητα
ενέργειας εμφανίζεται τόσο σε γυναίκες όσο και
σε άντρες αθλητές και συνδέεται με εκτεταμένο
εύρος δυσμενών επιπτώσεων για την υγεία και την
αθλητική επίδοση. Το ανθρώπινο σώμα έχει ανάγ-
κη από τροφή (θερμίδες, θρεπτικά συστατικά),
προκειμένου να εκτελέσει τις λειτουργίες που
απαιτούνται για επιβίωση και καλή υγεία. 

Οι θερμιδικές ανάγκες των αθλητών είναι αυ-
ξημένες, προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτή-
σεις σώματος και αθλήματος. Το RED-S εμφανί-
ζεται με αυξημένη συχνότητα σε αθλήματα όπου

το χαμηλό σωματικό βάρος προσφέρει κάποιο
πλεονέκτημα, αλλά και ακούσια σε αθλητές κάθε
ηλικίας κατά τη διάρκεια κύκλων αυξημένου

προπονητικού φορτίου, όπου η διατροφή δεν έχει
προσαρμοστεί στις αυξημένες καύσεις του σώμα-
τος. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι νεαροί
αθλητές, αφού βρίσκονται σε ανάπτυξη που συ-
νοδεύεται από υψηλές διατροφικές απαιτήσεις,
οι elite αθλητές, καθώς η ανταγωνιστική φύση του
αθλήματος σε υψηλό επίπεδο, η πειθαρχημένη
τους φύση αλλά και η πίεση εκ μέρους των προ-
πονητών μπορούν να οδηγήσουν σε ακρότητες με
στόχο την επίτευξη βέλτιστης σύστασης σώματος.
Ακόμη, οι αθλητές αντοχής (ποδηλασία, κωπηλα-
σία, δρομικά αγωνίσματα στίβου, μαραθώνιος,
κολύμβηση κ.ά.), καθώς γνωρίζουν ότι το χαμηλό
σωματικό βάρος αποτελεί πλεονέκτημα για το
άθλημά τους, και οι αθλητές σε αισθητικά αθλή-
ματα (ενόργανη γυμναστική, καλλιτεχνικό πατι-
νάζ στον πάγο, αλλά και μπαλέτο), όπου η έμφαση
δίδεται στην καλλίγραμμη εικόνα σώματος.

Οι δύο ειδικοί συμβουλεύουν τους αθλητές να
συνειδητοποιήσουν ότι η υγεία είναι πιο σημαντι-
κή από ένα πιθανό αγωνιστικό πλεονέκτημα και
τους προτρέπουν, προτού υιοθετήσουν μια εξαντ-
λητική διατροφή, να συμβουλευθούν έναν αθλη-
τικό διαιτολόγο-διατροφολόγο. 
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Τι είναι η σοβαρή διαταραχή 
που χτυπάει πολλούς αθλητές 
- Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο 
και τι συμβουλεύουν οι ειδικοί 

Όταν το σώμα 
εκπέμπει SOS 
Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να προσαρμο-
στεί σε κατάσταση χαμηλής ενεργειακής
διαθεσιμότητας, δίνοντας προτεραιότητα
στις επείγουσες φυσιολογικές διεργασίες
και παρακάμπτοντας άλλες. Σε αρχική φά-
ση, ο αθλητής παρουσιάζει αφυδάτωση,
μυϊκές κράμπες, αδυναμία ή πρόωρη κό-
πωση κατά την προπόνηση, που συχνά περ-
νούν απαρατήρητα. Οι δυσμενείς επιπτώ-
σεις του RED-S εξελίσσονται προοδευτικά
καθώς το έλλειμμα ενέργειας εντείνεται,
οπότε και επέρχεται πραγματική απώλεια
σωματικής δύναμης και μυϊκού ιστού, αφού
το σώμα μπαίνει στη διαδικασία να καταβο-
λίσει σκελετικούς μυς, προκειμένου να
υποστηρίξει πιο σημαντικές λειτουργίες
του σώματος (αναπνοή, καρδιακή λειτουρ-
γία). Εάν το RED-S παραμένει αδιάγνωστο
για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιπτώ-
σεις για την υγεία σοβαρεύουν και μπορεί
να είναι ενδοκρινολογικές/ορμονικές,
καρδιολογικές, αιματολογικές, γαστρεντε-
ρικές, ψυχολογικές κ.ά.

Σύνδρομο Σχετικής Έλλειψης 
Ενέργειας στον αθλητισμό

Φωτεινή Αθανασοπούλου,
κλινική διαιτολόγος - αθλητική
διατροφολόγος

Ιωάννα Αδαμίδου, διαιτολόγος -
διατροφολόγος & βιολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς που τα γενέθλιά σας είναι 5, 6, 7
Απριλίου θα υπάρξουν θεραπευτικές συν-
θήκες, που θα σας απαλλάξουν από κά-
ποιες δύσκολες καταστάσεις. Αυτές οι
συνθήκες μπορεί να έχουν να κάνουν και
με την ψυχολογία σας ή ένα σοβαρό θέμα
υγείας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάποια πράγματα σήμερα θα σας λυτρώ-
σουν και ίσως ήρθε ο καιρός να πείτε αυτά
που αισθάνεστε έξω από τα δόντια. Καλή
μέρα για να νιώσετε τις πιο βαθιές σας
ανάγκες να εκπληρώνονται. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ένας φίλος και μια γνωριμία θα δώσουν
λύσεις στους προβληματισμούς σας. Είναι
η στιγμή που θα βρείτε τρόπο να φύγετε
από πρόσωπα που δεν ταιριάζουν στην ψυ-
χοσύνθεσή σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για κάποια σοβαρά θέματα που αφο-
ρούν το οικογενειακό σας περιβάλλον ή
μια επαγγελματική σας επιδίωξη θα
έχετε τη βοήθεια που περιμένατε.
Ίσως, μάλιστα, ορισμένες καταστάσεις
από το παρελθόν σάς έχουν διδάξει τον
τρόπο που θα τις αποφύγετε εκ νέου,
όταν ξαναπαρουσιαστούν.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ήλιος, στο δικό σας ζώδιο, δημιουργεί
ένα ευνοϊκό τρίγωνο με τον Χείρωνα,
όπου σας βοηθά να ξεπεράσετε κάποιες
προβληματικές καταστάσεις. Προβλήμα-
τα που έχουν δημιουργηθεί με τη σχέση
σας θα πάψουν να υπάρχουν, ενώ θα
βρείτε από κοινού την καλύτερη λύση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Τα μυστικά σας διαφυλάσσονται με επιτυ-
χία, ενώ κάποιες αποκαλύψεις που αφο-
ρούν άλλα πρόσωπα θα σας ωφελήσουν.
Το παρασκήνιο θα δουλέψει προς όφελός
σας και πρόσωπα από το επαγγελματικό
σας περιβάλλον θα σας στηρίξουν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι σχέσεις σας θα μπορέσουν να γίνουν πιο
δυνατές και ανθεκτικές. Ίσως αυτή την πε-
ρίοδο αποκτήσετε συμμάχους, που θα
φροντίσουν τα σχέδιά σας, θα σας καταλά-
βουν και θα έχουν χρόνο να ακούσουν τα
παράπονά σας, όταν, μάλιστα, έχετε απο-
μακρυνθεί από πρόσωπα που σας έχουν
πληγώσει. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε γεμάτοι φιλοδοξίες, ακόμη και σε πε-
ριόδους που τα πράγματα δεν κυλούν με τον
καλύτερο τρόπο. Αν είστε σε σχέση, είναι η
στιγμή που χρειάζεται να κάνετε μια ώριμη
συζήτηση για το μέλλον αυτής της σχέσης.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ιδανική μέρα για κοινωνικές επαφές και
επικοινωνία. Ακόμη και αν δεν είστε έτοι-
μοι για ριζικές αλλαγές, οι άλλοι βρίσκον-
ται κοντά σας, για να στηρίξουν τις προ-
σπάθειές σας.. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ήρθε η στιγμή να κάνετε ουσιαστικότερα
βήματα για να φροντίσετε κάποιες σχέ-
σεις που έχουν υποστεί συναισθηματικές
ρωγμές. Ίσως ασχοληθείτε με τη φροντί-
δα του χώρου σας ή μιας οικογενειακής
κατοικίας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι κατάλληλη στιγμή για να φτιάξετε τις
σχέσεις σας με τους άλλους, ακόμη και αν
βρίσκεστε σε μια περίοδο που δεν έχετε
ουσιαστική φροντίδα από το πλανητικό
σκηνικό. Αν είστε σε σχέση, εκτιμήστε τη
συναισθηματική φροντίδα που σας δίνεται
και μην ψάχνετε εφήμερες γνωριμίες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν κάποια πράγματα σας έχουν πιέσει το
τελευταίο διάστημα, σήμερα θα κάνετε
θετικές αλλαγές και επιπλέον θα βελτιώ-
σετε την κοινωνική σας ζωή. Θα βρεθούν
επίσης λύσεις που αφορούν τα εισοδήμα-
τά σας.
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Mέσα στη δύστροπη αυτή εβδομάδα του Αυγούστου,
σήμερα θα υπάρξει μια θετική όψη, που αφορά
τον Ήλιο με τον Χείρωνα. Ο Χείρωνας
«αστεροειδής», σαν «πληγωμένος Θεραπευτής»,

δίνει την παρουσία του, θέλει να φροντίσει και να
ξεκουράσει από τη συνεχή ένταση τον κόσμο. Καλή μέρα
για θεραπείες και αγώνες που σκοπό έχουν να φροντίσουν
τα παλιά τραύματα, ψυχικά και σωματικά. Ίσως, μάλιστα,
παρουσιαστεί αυτό το χρονικό διάστημα μια ιατρική
ανακάλυψη.



Ο
γγ του ΟΗΕ σπανίως ανεβάζει τους τό-
νους με σκληρούς και επιθετικούς χα-
ρακτηρισμούς. Συνήθως αρθρώνει
έναν λιγότερο αιχμηρό λόγο, διότι εκ

του ρόλου του στοχεύει στη σύνθεση και όχι στην
αντιπαράθεση.

Στην πρόσφατη παρέμβασή του ωστόσο για
την πρακτική των εταιρειών παραγωγής ενέργει-
ας παγκοσμίως, ο κ. Γκουτέρες δεν μάσησε τα
λόγια του. Όπως είπε, οι εταιρείες πετρελαίου
και φυσικού αερίου κερδοσκοπούν στην πλάτη
των φτωχών επιβαρύνοντας επιπλέον το περι-
βάλλον, με τα υπερκέρδη του κλάδου για το πρώ-
το τρίμηνο του 2022 να αγγίζουν τα 100 δισ. δο-
λάρια.

Ο γγ συνόδευσε την παρέμβασή του με παραί-
νεση προς τις εθνικές κυβερνήσεις να φορολο-
γήσουν αυστηρά την «ανήθικη» υπερβάλλουσα
κερδοφορία και να διοχετεύσουν τα έσοδα στην
ενίσχυση των πιο ευάλωτων τμημάτων του πλη-
θυσμού τους.

Προφανώς ο κ. Γκουτέρες δεν κόμισε γλαύ-
κας. Το φαινόμενο της αισχροκέρδειας είναι
παγκόσμιο και πριν από την ενεργειακή κρίση το
ζήσαμε σε όλο του το μεγαλείο στην πανδημία,
με τις μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες να
αποκομίζουν χρυσά κέρδη από την παραγωγή
των εμβολίων.

Προφανώς σώθηκαν εκατομμύρια ζωές. Προ-
φανέστατα όμως θα έπρεπε με κάποιον τρόπο
μέρος των υπερκερδών να επιστρέψει στις κοι-
νωνίες. Είτε με δωρεάν εμβόλια είτε με δωρεάν
φάρμακα.

Στην προκειμένη, στην υπόθεση της ενεργει-

ακής κρίσης οι μεγάλες βιομηχανίες παραγω-
γής ενέργειας παγκοσμίως αξιοποιούν προς
όφελός τους τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και
αντί να συμβάλουν στην εκτόνωση των προ-
βλημάτων, επιλέγουν να γίνουν μέρος τους, με
όποιον τρόπο και όποιο κόστος για το κοινωνι-
κό σύνολο.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν
από τις πρώτες στην κατά τα λοιπά αργοκίνητη ΕΕ
που δεσμεύτηκαν να φορολογήσουν και μάλιστα
δραματικά τα υπερκέρδη των συγκεκριμένων
εταιρειών. Και το έπραξε -επίσης από τις πρώτες-
φορολογώντας το 90% (!) των υπερκερδών τους
και προχωρώντας, που είναι και το σημαντικότε-
ρο, στη θέσπιση νέου πλαισίου κανόνων που θα
λειτουργήσουν προστατευτικά για τους βαλλόμε-
νους πανταχόθεν καταναλωτές. Και το έκανε
κόντρα στη βούληση κάποιων τουλάχιστον από
τους κορυφαίους «παίκτες» της ΕΕ.

Κάποιοι πήραν το μήνυμα. Άλλοι πάλι όχι μόνο
δεν το έλαβαν αλλά αντιθέτως προσπάθησαν με
πονηρία και ατιμία να το παρουσιάσουν ως δικές
τους πρωτοβουλίες που έλαβε με σημαντικό δη-
μοσιονομικό κόστος η κυβέρνηση για να ελα-
φρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο πόλεμος συμφερόντων βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη και είναι και αυτός ιδιαζόντως στυγνός.
Όπως και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ουδείς έτρεφε ελπίδες ότι οι επιχειρήσεις
ενέργειας θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια. Εί-
ναι όμως ευθύνη της κυβέρνησης -και την έχει
αναλάβει αγόγγυστα- να απλώσει δίχτυ ασφα-
λείας απέναντι στους καταναλωτές. Έλαχε βε-
βαίως σε αυτή την άκρως μεταρρυθμιστική και

φιλελεύθερη κυβέρνηση το πικρό ποτήρι της
απομάκρυνσης από τη βασική αρχή της αυτορ-
ρύθμισης της αγοράς, η οποία έχει αυταπόδει-
κτη αξία, αλλά σε άλλους καιρούς.

Ακούγονται πραγματικά τραγελαφικές οι φω-
νές κάποιων ένθερμων υποστηρικτών του φιλε-
λευθερισμού κατά του κρατικού παρεμβατισμού,
σε μια στιγμή που το τέρας του πληθωρισμού θε-
ριεύει, απειλώντας ευθέως το επίπεδο διαβίω-
σης των πολιτών της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι
ο πλέον συνεπής στις αρχές του φιλελευθερι-
σμού. Τώρα όμως ζούμε σε καιρό πολέμου. Και
σε τέτοιους δύσκολους καιρούς το πρώτο και
μοναδικό μέλημα των κυβερνώντων θα πρέπει
να είναι -και ευτυχώς είναι- οι άνθρωποι, όχι οι
αγορές.

Όταν εκατομμύρια Γερμανοί -για διαφορετι-
κούς λόγους, φυσικά- αδυνατούν να πληρώσουν
τους λογαριασμούς του ρεύματος και βρίσκονται
αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της ακραίας φτώχει-
ας, τι να πουν οι εξουθενωμένοι από τα μνημόνια
και την πανδημία Έλληνες πολίτες; Να μη διατα-
ραχθεί η ελεύθερη αγορά;

Όλοι οι φιλελεύθεροι πολίτες έχουν αναφυλα-
ξία στην έννοια του κρατικού παρεμβατισμού.
Όταν όμως πρόκειται για την επιβίωση μιας ολό-
κληρης κοινωνίας ανθρώπων, τότε οι προτεραι-
ότητες αλλάζουν. Άλλωστε, είναι κατ’ εξοχήν ευ-
θύνη της ίδιας της αγοράς να αντιληφθεί ότι έχει
και κοινωνικές ευθύνες. Όταν αδυνατεί ή αρνεί-
ται, η Πολιτεία οφείλει να πράξει το μέγιστο κα-
θήκον της απέναντι στους πολίτες που την κρα-
τούν όρθια.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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Στην υπόθεση
της ενεργειακής
κρίσης 
οι μεγάλες
βιομηχανίες
παραγωγής
ενέργειας
παγκοσμίως
αξιοποιούν προς
όφελός τους 
τις συρράξεις
στην Ουκρανία

Σε καιρό πολέμου


