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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Ποια τα ενοίκια
σε 10 πόλεις
Αυξημένα μέχρι 20%

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - «ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ

Ανάσα για 6.000.000
οφειλέτες της Εφορίας

Διαγραφή χρεών και επιμήκυνση της αποπληρωμής τους

Q Σελ. 12-13

Q Σελ. 14-15
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ «Π»

Η ΝΔ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ:

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΠ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Έρευνα για τις
παρακολουθήσεις
σε βάθος 10ετίας
• Θα αφορούν τα όσα έγιναν με τους

«κοριούς» της ΕΥΠ στις κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Q Σελ. 4-5

ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΣ»
82 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Στο φως απόρρητα
ιταλικά έγγραφα

• Δύο ιταλικά υποβρύχια που είχαν

εγκλωβίσει το ελληνικό καταδρομικό
σχεδίαζαν να βυθίσουν επιβατηγά πλοία
στο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τον Σαρωνικό!
Q Σελ. 20-21

ΑΡΘΡΑ Δημ. Ζαννίδης, Γ. Κοντονής,
Άλ. Φιτσόπουλος, Γ. Τσούκαλης, Τζ. Αλεξάκη,
Π. Αβραμόπουλος, Μ. Κρανίδης

Υποκλοπές
ρεκόρ
επί ΣΥΡΙΖΑ
• Παραδέχεται ότι επί ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ
σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός
παρακολουθήσεων στην ιστορία της
ΕΥΠ (αύξηση 70%) και έγιναν
παρατυπίες, τις οποίες διαπίστωσε
μετά από έλεγχο και η ΑΔΑΕ

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ:

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ‘17

Στα «πλοκάμια»
των παρακολουθήσεων
και οι (τότε) υπουργοί
Λαφαζάνης – Βαρουφάκης
• Ομολογεί ότι συμμετείχε ή και
οργάνωσε σχέδια παρακολούθησης
• Επιβεβαιώνει ότι επί πρωθυπουργίας
Τσίπρα είχαν μπει στο στόχαστρο
ο «τσάρος» της Οικονομίας
και ο υπουργός Ενέργειας
Q Σελ. 4-5

• ΦΩΤΗΣ ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ:

• ΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ:

• H ΘΕΣΗ ΜΑΣ:

Ποιος κερδίζει από την τοξικότητα
των ημερών; Σίγουρα όχι η χώρα!

Το θέμα δεν είναι το πρόβλημα
αλλά η διαχείρισή του!

Γιατί αποτελεί εγγύηση
ο νέος διοικητής της ΕΥΠ

Q Σελ. 40

Q Σελ. 17

Q Σελ. 2
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Υ

πάρχει και μία σημαντική παράμετρος στο θέμα των παρακολουθήσεων που κάνει η ΕΥΠ και η οποία
ασφαλώς πρέπει να ληφθεί υπόψη στα
πλαίσια των θεσμικών αλλαγών που πρότεινε ο πρωθυπουργός. Αν σκεφτεί κανείς
ότι πάνω από το 80% των νόμιμων παρακολουθήσεων γίνονται σήμερα για λόγους «εθνικής ασφαλείας» και ότι, σύμφωνα με τον νόμο, τις παρακολουθήσεις
αυτές μπορεί να τις ζητήσει από τον αρμόδιο εισαγγελέα όχι μόνο η δικαστική
αρχή (π.χ. ο ανακριτής σε μια υπόθεση
κατασκοπείας), αλλά οποιαδήποτε «άλλη στρατιωτική ή αστυνομική ή δημόσια
αρχή», θα αντιληφθεί το μέγεθος των καταχρήσεων που μπορεί να γίνουν. Γιατί,
όσο έντιμος, φιλότιμος και ανεξάρτητος
και αν είναι ο εισαγγελέας, διερωτάται
κανείς με ποια στοιχεία θα αμφισβητήσει
την πρόταση που του υποβάλλει η ΕΥΠ ή
κάποια άλλη αρχή που ισχυρίζεται π.χ.
ότι ο Χ ενημερώνει συστηματικά την
Τουρκία για τις κινήσεις του στόλου μας;
Με άλλα λόγια, με πλήρη σεβασμό της
αρχής της διάκρισης των λειτουργιών,
μήπως θα έπρεπε, ειδικά για τις περιπτώσεις εθνικής ασφαλείας να προβλεφθεί
ότι τα αιτήματα της ΕΥΠ και των άλλων
αρμόδιων αρχών, προτού υποβληθούν
στον αρμόδιο εισαγγελέα, να υποβάλλονται στον έλεγχο της ΑΔΑΕ;
Κατά τα άλλα: Η χώρα έχει υποφέρει διαχρονικά από την έλλειψη αυστηρής θεσμικής επίβλεψης των μυστικών υπηρεσιών
της και των παρακολουθήσεων που διεξάγει το ελληνικό κράτος. Για μία ακόμη φορά κινδυνεύει να βυθιστεί σήμερα γι’ αυτόν τον λόγο σε πολιτική κρίση και έναν
ανεξέλεγκτο κατήφορο αποκαλύψεων, με
ή χωρίς εισαγωγικά. Είναι ασφαλώς σημαντικό να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και να τεθούν
φραγμοί και δικλίδες ασφαλείας στο πιο
ευαίσθητο κομμάτι του κράτους. Και είναι
θετικό ότι ο πρωθυπουργός δείχνει αποφασισμένος να καθαρίσει το τοπίο, γεγονός που φάνηκε και από το προφίλ του
κρατικού λειτουργού, του μέχρι χθες γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμίρη, που ανέλαβε τα ηνία της ΕΥΠ.

ΦΩ.Σ

Δημήτρης Ζαννίδης

«Είπατε την Κύπρο;»
ΤΕΛΙΚΑ ο κ. Ερντογάν κουρεύτηκε,
έκανε ένα ζεστό μπάνιο, άλλαξε εσώρουχα, φόρεσε τη στολή ναυάρχου και
άρχισε να οδηγεί το «Αμπντούλ Χαμίντ
Χαν». Χαράζοντας «ρότα» από το λιμάνι
του Τασουτζού προς τα όρια της ΑΟΖ
Κύπρου ή κάποιου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ νησιού.
«Μα, καλά, οδηγείτε ολόκληρο γεωτρύπανο από το Γραφείο σας;», απόρησαν μερικοί περίεργοι. «Γιατί σαν
ναύαρχος δεν ανεβαίνετε στη γέφυρα;»
«Γιατί όποιος ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ ΡΟΥΧΑ
ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑ ΜΙΣΑ», είπε ο ναύαρχος Ερντογάν.
Δεδομένου ότι Τ’ ΑΛΛΑ ΜΙΣΑ τα
τρώει ο σκόρος…
ΒΕΒΑΙΑ με το γεωτρύπανό
του ο ναύαρχος αναζητά
ΤΡΙΑ κυρίως πράγματα:
πρώτον την ανακάλυψη πετρελαίου ή φυσικού υγραερίου, δεύτερον την προώθηση της μεγαλομανίας
του ΣΑΝ μέγας ηγέτης και
τρίτον την ευκαιρία πολιτικών πιέσεων: προς την Ελλάδα από «βίτσιο», προς
τις Ηνωμένες Πολιτείες για
τα αεροπλάνα που του υπόσχονται, αλλά ΔΕΝ του δίνουν, και προς το εσωτερικό της χώρας του.
«Για να δει ο ΛΑΟΣ», είπε ο ναύαρχος,
«Τι σπουδαίο ηγέτη έχει!»
«Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ΔΕΝ έχετε μαζί σας τον
ΛΑΟ...», παρατήρησε ο δήμαρχος της
Κωνσταντινούπολης.
«Ναι», συμφώνησε ο Ερντογάν, «είναι
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ…»
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ο Τούρκος Πρόεδρος –
και «εκ περιστάσεως» ναύαρχος– έδει-

ξε πόσο ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ βρίσκεται ο Ρώσος συνάδελφός του κ. Πούτιν. Γεγονός που έκανε έξαλλο τον Αμερικανό
ομόλογό του κ. Μπάιντεν.
«Σου έγινε ή του έγινες στενός κορσές;», του διεμήνυσε.
«Έχει δίκιο», παρενέβη η κυρία Ντερ
Λάιεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «ξέσφιξέ τον λίγο…»

Και μόλις ξεθύμωσε τον ρώτησε:
«ΠΟΣΗ έκπτωση;»
Στο μεταξύ ο Κύπριος Πρόεδρος κ.
Αναστασιάδης και o ημέτερος ΥΠΕΞ κ.
Δένδιας αντέδρασαν έντονα για το
τουρκικό θαλασσινό γυροβόλι!
«Κινηθήκατε πάραυτα στο Ιράν, στο
Αφγανιστάν –παλιότερα– στο Ιράκ, στη
Λιβύη και στη Σερβία», φωνάξαν, ξεση-

«Μας παρεξηγήσατε τον Πούτιν και
μένα», κούνησε το κεφάλι του ο Πρόεδρος και ναύαρχος Ερντογάν. «Εμείς
απλώς κάνουμε μπίζνες».
«Τι μπίζνες;», ρώτησε με ενδιαφέρον
η κυρία.
«Ε, να, ο Βλαντιμίρ μου φτιάχνει πυρηνικά εργοστάσια και ΜΟΥ δίνει πυραύλους και εγώ του πουλάω ΝΤΡΟΟΥΝΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡ», εξήγησε, «θέλετε κι εσείς μερικά ΜΕ έκπτωση;»
«Τι ‘ναι αυτά που λέτε», θύμωσε η κυρία Ντερ Λάιεν.

κώθηκε το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ
για την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, αλλά…»
«Αλλά ΤΙ;», ρώτησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ατλαντική Συμμαχία.
«Αλλά ΔΕΝ είδατε την τουρκική εισβολή στην ΚΥΠΡΟ, την ομηρία εδαφών της και τις καθημερινές απειλές
του Ερντογάν!»
«Δυστυχώς ο Ερντογάν είναι απρόβλεπτος», είπαν οι διεθνείς παράγοντες.
Και αφού σκέφθηκαν λίγο, ρώτησαν:
«Είπατε την Κύπρο; ΠΟΙΑ Κύπρο;»

Διά χειρός Δημητρίου

H ΘΕΣΗ ΜΑΣ
Εγγύηση ο νέος
διοικητής της ΕΥΠ
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Έρχεται (πολιτικά) «καυτός» Σεπτέμβριος
Δεν τίθεται
ζήτημα
εκλογών

όσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση
της παρακολούθησης του κινητού του
Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ, παρά την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον πρωθυπουργό για τους λανθασμένους χειρισμούς και
τις άμεσες πρωτοβουλίες που πήρε για τη θεσμική θωράκιση της Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Τ

του Σωτήρη Σταθόπουλου
stathopoulossotiris@gmail.com

Το χρονοδιάγραμμα
Με το άνοιγμα των εργασιών της Βουλής
στις 22 Αυγούστου, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να
καταθέσει αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η οποία πιθανότατα θα ξεκινήσει να συνεδριάζει στις αρχές Σεπτεμβρίου,
το διάστημα που ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί θα ετοιμάζονται για την παρου-

σία τους στη ΔΕΘ. Ωστόσο το πολιτικό κλίμα
θα έχει ήδη ζεσταθεί, καθώς θα έχει προηγηθεί η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή
που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Καμία ανησυχία
Η κυβέρνηση χωρίς να υποβαθμίζει σε καμία περίπτωση την υπόθεση των παρακολουθήσεων, δεν δείχνει να ανησυχεί για τυχόν
νέες εξελίξεις. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τη στάση που κράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βγήκε μπροστά,
έκανε δημόσια αυτοκριτική, «θυσίασε» τον
στενότερό του συνεργάτη Γρηγόρη Δημητριάδη και ανακοίνωσε μέτρα που μέσα σε λίγα
24ωρα έγιναν νόμοι του κράτους, προκαλώντας «βραχυκύκλωμα» στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει καμία πρόταση, παρά την πρόσκληση που τους απηύθυνε από την πρώτη στιγμή
ο πρωθυπουργός. Αντιθέτως, ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνείται πεισματικά να ενημερω-

Άξιος αντικαταστάτης ο Γιάννης Μπρατάκος
Άξιος αντικαταστάτης του Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού είναι ο Γιάννης Μπρατάκος, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι χθες
πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Ο Γιάννης Μπρατάκος σπούδασε Παραγωγή & Διοίκηση με μεταπτυχιακές
σπουδές στην Πολιτική Οικονομία στο London School of Economics. Είναι διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Πληροφορικής DD SYNERGY από το 1999, ενώ δραστηριοποιείται στον χώρο της Πληροφορικής και
ειδικά στις υπηρεσίες για το λογισμικό SAP από το 1995. Τον Δεκέμβριο
του 2017 εξελέγη αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ αναλαμβάνοντας τα θέματα
καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, νεοφυών επιχειρήσεων και επενδύσεων.
Διετέλεσε μέλος της διοικούσας επιτροπής της Εταιρείας Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤΑΠ) του ΕΒΕΑ και μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. Τον Ιανουάριο του 2019 με απόφαση του προέδρου της ΝΔ
ανέλαβε τη Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων του κόμματος, με αρμοδιότητες την επεξεργασία και αξιολόγηση προτάσεων και θέσεων για την επιχειρηματικότητα, την οικονομία και την
ανάπτυξη, την ανάληψη πρωτοβουλιών για λύσεις στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας.

Στην κυβέρνηση από την
πρώτη στιγμή ξέκοψαν
οποιοδήποτε εκλογικό
σενάριο, καθώς η
Κουμουνδούρου έκανε (ξανά)
λόγο για πρόωρες κάλπες
θεί από τα θεσμικά όργανα για τους λόγους
που η ΕΥΠ παρακολουθούσε το κινητό του,
ενώ επιμένει να εμπλέκει την κυβέρνηση με
το κακόβουλο λογισμικό «predator», το οποίο
κάποιοι επιχείρησαν μέσω μηνύματος να εγκαταστήσουν στο κινητό του.
Πρόκειται για μία κίνηση που έχει προκαλέσει
αρκετά ερωτήματα στο Μαξίμου. Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει να ενημερωθεί από τις
αρμόδιες αρχές, πριν ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. «Επίμονα και περιέργως
αρνείται να ενημερωθεί από την κυβέρνηση για
όσα έγιναν. Στην ουσία, ο κ. Ανδρουλάκης
απορρίπτει και δεν αξιοποιεί καμία θεσμική δυνατότητα ενημέρωσης», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί για ακόμη μία φορά να εκμεταλλευτεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί ρίχνοντας νέες γέφυρες προς την Χαριλάου Τρικούπη, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη
στη Βουλή, έτσι ώστε στην προ ημερησίας συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τις αντιπολιτευτικές εντυπώσεις. Άλλωστε η Κουμουνδούρου από την ημέρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, έχει μπει σε μια διαδικασία ανταγωνισμού με την Χαριλάου Τρικούπη όσον αφορά τις κινήσεις που θα κάνει η κάθε
πλευρά για το επίμαχο ζήτημα.

Στο Μαξίμου δεν κρύβουν την
ανησυχία τους για τη στάση που
κρατούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε ένα τόσο
λεπτό ζήτημα. «Τέτοια υπεύθυνη
διαδικασία δεν μπορεί, δεν πρέπει να μετατραπεί σε κατασκοπευτικό σήριαλ προς κομματική
κατανάλωση», είχε τονίσει ο
πρωθυπουργός και το επανέλαβε
στη συνέχεια και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. «Καλούμε όλες τις
πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν
την οφειλόμενη προς το Σύνταγμα και την Πατρίδα μας υπευθυνότητα και σοβαρότητα».
Στην κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υπόθεση με τις παρακολουθήσεις, ξέκοψαν οποιοδήποτε εκλογικό σενάριο, καθώς ήδη είχαν αρχίσει
οι διαρροές από την Κουμουνδούρου για πρόωρες κάλπες. Στο
Μαξίμου ξεκαθαρίζουν πως ο
σχεδιασμός που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός δεν αλλάζει. Είναι ενδεικτικό πως με την
επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ολιγοήμερες διακοπές του θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την παρουσία του στη
ΔΕΘ, ενώ το πρώτο νομοσχέδιο
που θα κατατεθεί θα αφορά τις
αλλαγές στο ασφαλιστικό.
Ωστόσο δεν αποκλείεται πριν
από τα εγκαίνια της έκθεσης ο
πρωθυπουργός να προχωρήσει
σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεχθεί εισηγήσεις να προχωρήσει σε
ανασχηματισμό, προκειμένου να
αλλάξει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, αλλά και για να σταλεί ένα μήνυμα επανεκκίνησης
της κυβέρνησης προς την κοινωνία. Ο πρωθυπουργός κρατάει
κλειστά τα χαρτιά του και όλα δείχνουν πως θα κριθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Αύξηση-ρεκόρ μέχρι
τον Ιούνιο του 2017
Εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των «κρατικών υποκλοπών» και παρακολουθήσεων, πρωτοφανής στα χρονικά της ΕΥΠ, παρουσιάστηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται σε απόρρητο έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών. Το έγγραφο περιλαμβάνεται σε πόρισμα που είχε συντάξει στις 24 Ιουλίου 2017
πενταμελές κλιμάκιο της ΑΔΑΕ, το οποίο μετά από καταγγελίες για «σωρεία παρατυπιών στις παρακολουθήσεις
της ΕΥΠ» έκανε έλεγχο στις 11 και 16 Μαΐου στο σύστημα
υποκλοπών. Μάλιστα στον έλεγχο παρίστατο και ο τότε
πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Χρήστος Ζαμπίρας. Στο πόρισμα
που εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2017 αναφέρεται ότι εκείνο τον χρόνο και μέχρι τον Ιούνιο του 2017 είχαν καταγραφεί 7.182 εισαγγελικές
διατάξεις, που αφορούσαν
άρση του απορρήτου των
επικοινωνιών με «ταχύρρυθμες διαδικασίες», μόνο
με μία διάταξη εισαγγελέα, για λόγους –όπως επισήμως αναφέρεται– κατασκοπίας, δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων,
αλλά και σε περιπτώσεις
όπου οι Αρχές «βιάζονται»
να εξιχνιάσουν υποθέσεις.
Συνολικά, όπως έγινε
γνωστό αργότερα, το 2017
καταγράφηκαν συνολικά
10.376 άρσεις απορρήτου.
Το σύνολο των αιτημάτων
για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις έφτασε στις
14.513, σε ένα πρωτοφανές ρεκόρ όλων των εποχών, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΑΔΑΕ,
με επίκληση την παρακολούθηση διερχόμενων τζιχαντιστών.
Το πενταμελές κλιμάκιο της ΑΔΑΕ στο πόρισμά του αποτυπώνει προβληματικές λειτουργίες των κρατικών συστημάτων
παρακολούθησης κινητών και σταθερών τηλεφώνων και
αναφέρεται ότι στο κρίσιμο σύστημα υποκλοπών της ΕΥΠ
«δεν υλοποιείται η πολιτική ασφαλείας του συστήματος νόμιμων συνακροάσεων, όπως προσδιορίζεται στο νομοθετικό
πλαίσιο», με αποτέλεσμα «να μη διασφαλίζονται τα δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών, το απόρρητο των επικοινωνιών, η προστασία των υπολογιστικών ζητημάτων και των δικτυακών υποδομών, ο έλεγχος πρόσβασης, η εγκυρότητα, η
εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και ο έλεγχος παραβίασης
της ασφαλείας». Ωστόσο, παρότι η ΑΔΑΕ είχε στείλει έγγραφα στις μυστικές υπηρεσίες ώστε να καλυφθεί το κενό
ασφαλείας, η μεν ΕΥΠ δήλωσε ότι πρόκειται να συντάξει εκ
νέου την εφαρμοζόμενη Πολιτική Ασφαλείας σύμφωνα με
τη «Σύσταση για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών», αλλά ουδέποτε την συνέταξε, η δε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «ουδέν έπραξε».

«Διαπιστώσαμε
σωρεία
παρατυπιών
από την ΕΥΠ»
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AΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

οι κρατικές υποκλοπές
υγκλονιστικές αποκαλύψεις για τις επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις πολιτών αλλά
και πολιτικών «διαχρονικά και από όλες τις
κυβερνήσεις» κάνει στο «Π» πράκτορας της ΕΥΠ,
προσφάτως συνταξιοδοτηθείς, ο οποίος μέχρι
«χθες» ήταν ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σ

του Φώτη Σιούμπουρα

Χωρίς –φυσικά– να αναφέρεται το όνομά του και δίχως να υπεισέρχεται ο ίδιος σε λεπτομέρειες που θα
οδηγούσαν σε συμπεράσματα «παραβίασης άκρως
απορρήτων πληροφοριών», ο πράκτορας της ΕΥΠ παραδέχεται ότι συμμετείχε ή και οργάνωσε σχέδια παρακολούθησης, αποκαλύπτει ότι την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός
παρακολουθήσεων στην ιστορία της ΕΥΠ και ότι την
ίδια περίοδο έγιναν οι περισσότερες παρατυπίες, τις
οποίες διαπίστωσε μετά από έλεγχο και η ΑΔΑΕ, ενώ
επιβεβαιώνει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι υπουργοί Λαφαζάνης
και Βαρουφάκης βρέθηκαν στο στόχαστρο της ΕΥΠ.
Προσφάτως συνταξιοδοτηθήκατε από την ΕΥΠ,
στην οποία υπηρετήσατε πολλά χρόνια. Προσωπικώς εσείς συμμετείχατε σε επισυνδέσεις – παρακολουθήσεις πολιτών ή και πολιτικών προσώπων;
Ναι, υπηρέτησα για πολλά χρόνια σε υψηλό πόστο, σε
υπηρεσία παρακολούθησης στόχων εθνικού συμφέροντος. Σε υπηρεσία, δηλαδή, που συλλέγει, επεξεργάζεται και γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες
που αφορούν σε μια σειρά από στόχους εθνικού συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι παρακολουθήσεις πολιτών τε και πολιτικών προσώπων.
Έχουμε τις νόμιμες επισυνδέσεις, αυτές δηλαδή
που για λόγους δημοσίου συμφέροντος γίνονται
διαχρονικά από την ΕΥΠ κατόπιν σχετικής αδείας
του εισαγγελέα, και τις (χωρίς άδεια) παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων διαφόρων
προσώπων, σωστά;
Ναι, τυπικά και ουσιαστικά η αποστολή της υπηρεσίας, από της συστάσεώς της, δεν είναι άλλη από τη
σύννομη συνταγματικά αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών που αφορούν σε μια σειρά από στόχους εθνικού
συμφέροντος. Στα πλαίσια της αποστολής αυτής γίνονταν από την ΚΥΠ όλων των κυβερνήσεων και γίνονται
παρακολουθήσεις ακόμη και πολιτικών προσώπων.
Εννοείτε ότι γίνονται παρακολουθήσεις –πάντα
και μόνο με άδεια του εισαγγελέα– πολιτών, επι-

χειρηματιών, εκδοτών, δημοσιογράφων, αλλά και
πολιτικών προσώπων, θα έλεγα, για λόγους εθνικού συμφέροντος;
Μη μου ζητάτε να αναφερθώ σε λεπτομέρειες ούτε σε
«πρόσωπα και πράγματα». Επισυνδέσεις, βεβαίως, και για
πολιτικά πρόσωπα γίνονται, ακόμη και για αρχηγούς κομμάτων και πρωθυπουργούς. Γενικά όμως, να σας πω ότι
εκτός από τις νόμιμες επισυνδέσεις υπάρχουν και οι «παρακολουθήσεις». Τις οποίες «παρακολουθήσεις» μπορεί να
κάνουν είτε «παρα-κυκλώματα» της ΕΥΠ για λογαριασμό
ακόμη και των κυβερνήσεων, είτε ξένες μυστικές υπηρεσίες, είτε ιδιώτες που κατέχουν τον απαραίτητο τεχνικό
εξοπλισμό. Να σας υπενθυμίσω τα «σκάνδαλα με τις υποκλοπές» τις εποχές Τόμπρα, Μαυρίκη, 2004-2005 και πιο
πρόσφατα του Γιάννη Ρουμπάτη.
Καλά, γνωστές οι «εποχές Τόμπρα, Μαυρίκη»,
όπως και η δράση πρακτόρων της CIA και KGP με
τις παρακολουθήσεις ακόμη και του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, αλλά η «εποχή Γιάννη
Ρουμπάτη», η περίοδος δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τι
το ιδιαίτερο στο θέμα των παρακολουθήσεων έχει;
Στην «εποχή Ρουμπάτη», την εποχή δηλαδή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με διοικητή της ΕΥΠ τον
Γιάννη Ρουμπάτη, έχουμε εντυπωσιακή αύξηση του
αριθμού των «κρατικών υποκλοπών», πρωτοφανή στα
χρονικά της ΕΥΠ. Θα επικαλεστώ μάλιστα στοιχεία που
περιλαμβάνονται σε απόρρητο έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, από τα
οποία συνάγεται ότι οι παρακολουθήσεις στο διάστημα
εκείνο είχαν αυξηθεί κατά 70%. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μόνον το 2017 είχαν καταγραφεί 7.182 εισαγγελικές διατάξεις, που αφορούσαν άρση του απορρήτου των επικοινωνιών πολιτών, αλλά και πολιτικών
με «ταχύρρυθμες διαδικασίες».
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Eπί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ
«χτύπησαν κόκκινο»!
Πρώην υψηλόβαθμος πράκτορας της
ΕΥΠ μιλά στο «Π» για τα παρακυκλώματα
των μυστικών υπηρεσιών και
αποκαλύπτει τι γινόταν την εποχή της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
του ΣΥΡΙΖΑ, από τέσσερις μυστικές υπηρεσίες.
Γνωρίζετε και μπορείτε να αποκαλύψετε αν και άλλων πολιτικών προσώπων οι συνομιλίες είχαν τεθεί
υπό παρακολούθηση εκείνη την εποχή;

Κατάλαβα καλά, μιλάτε και για παρακολουθήσεις
πολιτικών εκείνη τη χρονική περίοδο;
Καλύτερη απάντηση είναι η πρόσφατη διαβεβαίωση του Παναγιώτη Λαφαζάνη ότι παρακολουθείτο, όσο ήταν υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση

Μη μου ζητάτε κάτι τέτοιο. Και λόγω «απορρήτου» δεν
πρόκειται να σας αποκαλύψω κάτι σχετικό. Όμως, να
σας επισημάνω τα εξής και βγάλτε τα συμπεράσματά
σας: Διαβάστε τι γράφει σε ανύποπτο χρόνο και τι περιλαμβάνει στο βιβλίο του ο Γιάνης Βαρουφάκης, υπουργός επίσης τότε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Διαβάστε επίσης ηχογραφημένα αποσπάσματα συνομιλίας του
επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή με τον επίσης υπουργό τότε
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Νίκο Παππά, τα οποία, να
σημειώσω, παραδόθηκαν στον εισαγγελέα και στην προανακριτική επιτροπή.

Παν. Λαφαζάνης: Με παρακολουθούσαν
οι... δικοί μου, όταν ήμουν υπουργός
Καταγγελία ότι παρακολουθείτο από τέσσερις
μυστικές υπηρεσίες, όσο ήταν υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε, την περίοδο εκείνη βρισκόταν υπό κεντρική
παρακολούθηση της ΕΥΠ και άλλων υπηρεσιών, οι
οποίες έλεγχαν «τι σχεδιάζω, τι κάνω, τι πολιτικές
εφαρμόζω, ποιες σχέσεις αναπτύσσω».
«Ενημερώνω υπεύθυνα» είπε ο κ. Λαφαζάνης
«ότι ως υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και λόγω των διαπραγματεύσεων που κατέληξαν σε συμφωνία με τη Ρωσία για τη διέλευση
ενός μεγάλου αγωγού από τη χώρα μας, παρακολουθούμουν εκείνη την περίοδο τουλάχιστον από

Την Πέμπτη 11/8 ο δημοσιογράφος
Τάσος Τέλλογλου πέρασε το κατώφλι
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, ώστε να καταθέσει
για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων Κουκάκη και Μαλιχούδη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

τέσσερις υπηρεσίες. Ελληνικές
και ξένες. Εκείνη την περίοδο
παρακολουθούμουν μάλλον
αδιαλείπτως από ελληνικά κέντρα, τα οποία θεωρούσαν ότι η δραστηριότητά μου ως υπουργού έβαζε σε κίνδυνο,
υποτίθεται, τα ελληνικά συμφέροντα ασφαλείας.
Και ασφαλώς τα κέντρα αυτά που με παρακολουθούσαν παίξανε ρόλο σε αυτήν τη συνωμοσία, η
οποία στήθηκε σε βάρος μου, με στόχο να εξουδετερώσει μία εναλλακτική επιλογή για τη χώρα απέναντι στα μνημόνια. Αυτή η σκευωρία σε βάρος
μου, με το δήθεν “ριφιφί” στο Νομισματοκοπείο,
χαλκεύτηκε στα τότε κυβερνητικά κέντρα.

Ντογιάκος «καλεί»
Τέλλογλου!
Αφορμή στάθηκε η αναφορά του δημοσιογράφου πριν από λίγες ημέρες
σε μια ανάρτηση που είχε κάνει στον
λογαριασμό του στο Twitter λέγοντας

ότι «ιδιώτης που δραστηριοποιείτο επί
της προηγούμενης κυβέρνησης» παρακολουθούσε το τηλέφωνο του –τότε– αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης (και νυν πρωθυπουργού) Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 16 Αυγούστου 2022 έχει κληθεί να καταθέσει ο
δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Γ. Βαρουφάκης:

Επισυνδέσεις
λόγω… αμφιβολιών
Σ.σ.: Όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο Γ. Βαρουφάκης, όταν ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών είχε αμφιβολίες για την αφοσίωση των υπηρεσιακών στελεχών του
και ζήτησε να δει κατ’ ίδιαν τον διοικητή της ΕΥΠ Γιάννη
Ρουμπάτη. Γράφει σχετικά: «Περισσότερο απ’ όλα εκτίμησα το γεγονός ότι μου επιβεβαίωσε πως δεν είχα την αφοσίωση ολόκληρων τμημάτων μέσα στο υπουργείο μου
(σ.σ.: χαρακτηριστικά αναφέρει πως ήταν αφοσιωμένοι
αλλού), ενώ με ενημέρωσε πόσο στενή είχε γίνει η σχέση
μεταξύ των διευθυντών αυτών των τμημάτων και των
αξιωματούχων της τρόικας.
(…) Ερώτηση: Πώς ήξερε ο κ. Ρουμπάτης ότι κάποιοι δεν
ήταν αφοσιωμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ; Πώς ήξερε ότι ήταν αφοσιωμένοι αλλού; Πώς ήξερε ότι ορισμένοι διευθυντές του
υπουργείου είχαν αναπτύξει στενή σχέση με την τρόικα;
Απάντηση: Παρακολουθούσε τα τηλέφωνά τους.
Ερώτηση: Είναι νόμιμο, είναι ηθικό;
Απάντηση: Ούτε νόμιμο, ούτε ηθικό και σίγουρα
πρέπει να δοθούν απαντήσεις στην Eπιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας».
Γράφει και για «άλλες παρακολουθήσεις» ο Γιάνης Βαρουφάκης. «Θυμίζω ότι υπάρχει προϊστορία με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Θυμάστε το σκάνδαλο με τα
Wikileaks; Την αποκάλυψη, δηλαδή, των συνομιλιών των
στελεχών της τρόικας από το Χίλτον, που εξανέμισε και το
οποιοδήποτε ίχνος αξιοπιστίας στη σχέση των δανειστών
με την Αθήνα; Υποθέτω ότι ακόμα και ένας επαγγελματίας
αφελής δεν θα έχει καμία αμφιβολία για το ποιος παρακολουθούσε τα τηλέφωνα των πιστωτών».

«Καλωδιώσαμε και
τους... αντιπάλους μας»
Αποκαλυπτικά είναι και όσα αναφέρονται στην απομαγνητοφωνημένη συνομιλία του επιχειρηματία Σάμπυ
Μιωνή με τον τότε υπουργό Νίκο Παππά και η οποία
(συνομιλία) έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα και στην
εξεταστική επιτροπή. Όταν ο Νίκος Παππάς φέρεται
να μιλάει για τον Γιάννη Ρουμπάτη, τον αποκαλεί «δολοφόνο με αγγελικό πρόσωπο»... και ρίχνει την βόμβα.
«Δεν ξέρεις τι μας έχει δώσει». Και αναφέρεται προφανώς σε παρακολουθήσεις των πολιτικών αντιπάλων
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αφού λίγο νωρίτερα είχε
εξηγήσει ότι έκαναν καλή επιλογή και δεν έβαλαν
απλώς «έναν κατσαπλιά για να καλωδιώσει τους αντιπάλους» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνταξιούχος
«πράκτορας της ΕΥΠ», με τον οποίο είχαμε την άκρως
ενδιαφέρουσα αυτή συνομιλία, μας αποκάλυψε, πάντως, πως ο Γιάννης Ρουμπάτης παρέδωσε στον διάδοχό του, μέχρι χθες διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, τον «πιο πλούσιο φάκελο όλων των εποχών» με
παρακολουθήσεις πολιτών και πολιτικών. Και μία ακόμη… λεπτομέρεια: Ένας εκ των πρακτόρων της ΕΥΠ,
«πρωταγωνιστής» των τότε παρακολουθήσεων, έχει
αποσπαστεί και υπηρετεί στην προσωπική ασφάλεια
πολιτικού αρχηγού κόμματος της αντιπολίτευσης, βασικού προσώπου των τελευταίων εξελίξεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με το βλέμμα
στα πραγματικά
προβλήματα
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O πρωθυπουργός σκοπεύει σε κινήσεις που θα αλλάξουν την ατζέντα και
κυρίως θα απαντήσουν στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, όπως
είναι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η
ακριβή ενέργεια. Διότι η κυβέρνηση
Μητσοτάκη έχει την πρωτοβουλία των
κινήσεων σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Γι’ αυτό και το επόμενο διάστημα

θα σταθεί ιδιαίτερα στην κρίσιμη
ατζέντα της καθημερινότητας και του
εισοδήματος των πολιτών με μέτρα
που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, ένα καίριο ζήτημα θα είναι και η αύξηση των
συντάξεων, που πλέον μπορεί να ξεπεράσει το αρχικό 6% που είχαν πει κυβερνητικές πηγές και να φτάσει το 7%.

Ο πρωθυπουργός είναι
αποφασισμένος να αλλάξει
την ατζέντα και να ασχοληθεί
με αυτά που πραγματικά
απασχολούν τον ελληνικό λαό,
όπως η ακρίβεια, η ενέργεια
και το μέλλον των νέων

Η κυβέρνηση
δεν θα «συρθεί»
στην τοξικότητα
ς προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης βλέπουν
στην κυβερνώσα παράταξη τα
όσα διαδραματίζονται στο πεδίο της αντιπαράθεσης σχετικά με τις υποκλοπές
στο κινητό τηλέφωνο του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.
Το ζήτημα σηκώνει για λόγους μικροκομματικούς και ο ίδιος ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο
οποίος προσπαθεί να συντηρεί ένα κλίμα
που τον «θυματοποιεί» χωρίς ο ίδιος να
ψάχνει την ουσία: να ρωτήσει αρμοδίως
και να μάθει γιατί το κινητό του τέθηκε
υπό παρακολούθηση.

Ω

Προσπαθεί να σωθεί
Και μπροστά σε αυτό το κλίμα, μέσα σε
αυτή την αναμπουμπούλα προσπαθεί να
ανέλθει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος
στην αρχή μάλλον αμήχανα αντιμετώπισε
το θέμα, καθώς έφερνε στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος τον βασικό του αντίπαλο στην Κεντροαριστερά, Νίκο Ανδρουλάκη. Ανδρουλάκης - Τσίπρας σε μία ιδιότυπη συμμαχία, προσπαθούν να κερδίσουν πολιτικά οφέλη, τη στιγμή που όλες
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μετά από
3 χρόνια η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Γράφει ο
Σωτήρης Πίκουλας

διατηρεί σαφές προβάδισμα απέναντι στα
δύο κόμματα. Και το κυριότερο: ο πρωθυπουργός διατηρεί τα πρωτεία στο Κέντρο,
τον σημαντικό χώρο που δίνει το κρίσιμο
προβάδισμα για την αυτοδυναμία.

Θεσμική ενίσχυση
Φυσικά, το πλαίσιο χρειάζεται διόρθωση, όπως τόνισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, και ήδη προέβη σε κινήσεις ένταξης
πρόσθετων εγγυήσεων για τη νομιμότητα
των παρακολουθήσεων. Αλλά είναι προφανές ότι η ΕΥΠ κινήθηκε σε πλαίσιο νομιμότητας, ασχέτως των παραιτήσεων
Κοντολέοντα – Δημητριάδη, οι οποίες έγιναν διότι δεν είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός για την εξέλιξη αυτή. Δηλαδή
δεν αξιολογήθηκε η πολιτική διάσταση
του θέματος, την οποία «πληρώνει» αυτήν
τη στιγμή η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, το Μέγαρο Μαξίμου έδειξε ότι δεν
έχει να κρύψει κάτι, από τη στιγμή μάλιστα που συμφώνησε να επαναλειτουργήσει η Βουλή στις 22 Αυγούστου και να

Παράλληλα, η ατζέντα μπορεί να αλλάξει και αιφνιδίως λόγω της προσπάθειας της Τουρκίας να βγάλει στη Μεσόγειο το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν», πράξη που θα επιτείνει τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γεγονός που
θα ευνοήσει όσες πολιτικές δυνάμεις
δείξουν εθνική ομοψυχία και πατριωτικά αντανακλαστικά.

Η καχυποψία
για Βενιζέλο,
η απάντηση
Γεραπετρίτη
απαντήσει αρμοδίως στην Επιτροπή Θεσμών. Και προχώρησε και σε αλλαγές στο
πλαίσιο των παρακολουθήσεων αλλά και
της λογοδοσίας του διοικητή της ΕΥΠ
προς την πολιτική ηγεσία.

Υπάρχουν «σκελετοί»
Επίσης, το Μέγαρο Μαξίμου σκέφτεται
πολύ έντονα το ζήτημα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής που θα θέσουν τα δύο
κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και
ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, η πρωταρχική επιδίωξη
είναι να συμφωνήσει στην εξεταστική επιτροπή και να επεκτείνει το πεδίο διερεύνησης του θέματος των υποκλοπών σε
επίπεδο δεκαετίας, πιάνοντας τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εκεί,
σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,
υπάρχουν «σκελετοί» που θα αλλάξουν
τις ισορροπίες. Όπως, για παράδειγμα, η
περίπτωση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μ. Καρχιμάκη, που είχε κατηγορηθεί
ότι είχε εφοδιαστεί από υπάλληλο της
ΕΥΠ ανώτερα διαβαθμισμένα έγγραφα
για πολιτική αξιοποίηση. Και επίσης οι καταγγελίες Λαφαζάνη – Βαρουφάκη ότι η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τους παρακολουθούσε. Και όχι μόνο…

Στη Νέα Δημοκρατία είδαν με ανησυχία αλλά και καχυποψία την παρέμβαση του Βαγγέλη Βενιζέλου υπέρ
του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία συλλήβδην ακυρώνει τις νόμιμες παρακολουθήσεις στους βουλευτές, ακόμα
και όταν διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Η παρέμβαση Βενιζέλου είναι
περισσότερο πολιτική και έχει να κάνει
με μικροπολιτικά κίνητρα σε σχέση με
το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, η εξαίρεση για
τους βουλευτές δεν υπάρχει πουθενά
στο νομικό πλαίσιο, το οποίο –σημειωτέο– έχει ψηφίσει και ο ίδιος ο Βαγγέλης Βενιζέλος το 1994. Θέση την
οποία διατύπωσε και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο
οποίος με καίρια νομικά επιχειρήματα
έθεσε στον δημόσιο διάλογο τις εξής
παραμέτρους: 1. Η παρακολούθηση
βουλευτών/ευρωβουλευτών δεν
απαγορεύεται από το υπάρχον νομικό
πλαίσιο, άρα ήταν νόμιμες. 2. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει από προηγούμενες κυβερνήσεις, που τώρα φωνασκούν ενάντια στις παρακολουθήσεις.
3. Τη λανθασμένη παραδοχή ότι οι
βουλευτές εργάζονται εξ ορισμού για
το εθνικό συμφέρον χωρίς δικλίδες
ασφαλείας, π.χ. βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας.
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Εξεταστική
«κεκλεισμένων
των θυρών»
Σε γενικές γραμμές, λένε
στην Κουμουνδούρου, διαφαίνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να «λήξει» το θέμα των παρακολουθήσεων στο πολιτικό
επίπεδο με τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη Δευτέρα. Έτσι ώστε να συνεχιστεί
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο
με μία εξεταστική που θα συνεδριάζει «κεκλεισμένων των
θυρών», με την κυβέρνηση να
διαθέτει την πλειοψηφία των
βουλευτών που θα την απαρτίζουν, όπως και στο επίπεδο
της δικαστικής έρευνας που
αναμένεται να διαρκέσει για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Τσίπρας… βρήκε προεκλογική «σημαία»!
ξακολουθούν να θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τώρα με τη «βόμβα»
της παρακολούθησης Ανδρουλάκη,
ως το πλέον πιθανό σενάριο ο πρωθυπουργός να αναγκαστεί να πάει σε εκλογές.

Ε

της Αντιγόνης Μακρινού
«Όσο και αν δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης
τις εκλογές σε αυτή τη χρονική στιγμή»,
υποστηρίζουν στελέχη της Κουμουνδούρου, «θα αναγκαστεί να πάει σε αυτές. Το
βάρος από την ιστορία των παρακολουθήσεων είναι μεγάλο και ήδη μέσα στη ΝΔ
υπάρχουν φωνές αντίδρασης απέναντι
στον Μητσοτάκη, που πυκνώνουν».

Αποκλειστικά από το Μαξίμου
Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας είναι εμφανές –υποστηρίζουν στελέχη της
Κουμουνδούρου– ότι την ευαίσθητη υπόθεση των υποκλοπών χειρίζεται σχεδόν
αποκλειστικά το Μέγαρο Μαξίμου. Τα ελάχιστα μέλη της κυβέρνησης που εμπλέκονται είναι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, με βασικό ρόλο να έχει αποδοθεί
στον Γιώργο Γεραπετρίτη. Από τις δημόσιες δηλώσεις απέχουν κορυφαίοι υπουργοί όσο και γνωστά στελέχη του κόμματος,
με εξαίρεση μία ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στα social media. Δημιουργούνται, έτσι, ερωτήματα για το αν αυτό οφείλεται στην επικοινωνιακή τακτική ή στη δυσθυμία που υπάρχει για τον τρόπο με τον

οποίο εξελίσσεται η υπόθεση. Ιδίως από
τη στιγμή που φαίνεται να οδηγεί σε περίοδο μεγάλης ψυχρότητας τις σχέσεις Πειραιώς και Χαριλάου Τρικούπη.

Στην προμετωπίδα
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του
κόμματος, έγινε σαφές ότι η υπόθεση των
υποκλοπών, ως ζήτημα λειτουργίας του
δημοκρατικού πολιτεύματος, θα βρίσκεται
στην προμετωπίδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έως ότου υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Ο Αλέξης Τσίπρας αποσαφήνισε
ότι θα συνταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη θέση του
Κινήματος Αλλαγής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, γι’ αυτό και υπέβαλε το
αίτημα για εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή.

Όσο το δυνατόν λιγότερο
Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν
διαβλέψει την πρόθεση της κυβέρνησης να
μείνει όσο το δυνατόν λιγότερο στην πολιτική ατζέντα η υπόθεση των υποκλοπών.
Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας στις χθεσινές
δηλώσεις του ανέλαβε τη δέσμευση ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά θα διερευνήσει όχι
μόνον τις πολιτικές αλλά και τις ποινικές
ευθύνες της υπόθεσης, με τη δημιουργία
προανακριτικής επιτροπής. Αυτά, ενώ ο
ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί «στη φαρέτρα» του και
τα υπόλοιπα θεσμικά όπλα που διαθέτει
ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπως για

Ο Αλέξης Τσίπρας
δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
μετεκλογικά θα διερευνήσει
όχι μόνον τις πολιτικές αλλά
και τις ποινικές ευθύνες
της υπόθεσης
παράδειγμα την πρόταση μομφής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε δημόσια δήλωσή
του κατέστησε σαφές στον Κυριάκο Μητσοτάκη πως δεν πρόκειται να ξεφύγει
από την αναγκαιότητα του να δώσει πλήρεις εξηγήσεις με την τακτική της συγγνώμης. Όπως είπε αναφερόμενος στις
υποκλοπές, «δεν πρόκειται για μέγα και
ασυγχώρητο λάθος. Πρόκειται για μέγα
σκάνδαλο και ασυγχώρητη καθεστωτική
αλαζονεία από έναν πρωθυπουργό που
νόμιζε ότι κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει. Και όταν φανερώθηκε, είπε τόσο ο
ίδιος όσο και οι συνεργάτες του συνειδητά ψέματα, για να καλυφθεί».

Γνώριζε;
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρεί πως ο πρωθυπουργός γνώριζε
για τις παρακολουθήσεις, αφού «ο ίδιος
άλλαξε τον νόμο, ώστε να μην επιτρέπεται
στην ΑΔΑΕ να πει σε κάποιον ότι παρακολουθήθηκε, κι αυτό μόλις του έγινε γνωστή
η πρώτη καταγγελία» προσθέτοντας πως

«είχε αναλάβει από την πρώτη μέρα ο ίδιος
την ευθύνη της ΕΥΠ. Δεν ήξερε και τι νομοθετούσε; Ποιος μπορεί να τον πιστέψει;».
Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη δήλωσή του εκτίμησε ότι, ακόμη και αν δεχθεί κανείς αυτόν τον ισχυρισμό, τότε η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό που «η ανεπάρκειά του είναι επικίνδυνη για τη Δημοκρατία. Δεν είναι απλά πολιτικά υπόλογος, είναι και ηθικά έκθετος και καμιά υποκριτική
συγγνώμη δεν μπορεί να σβήσει το τραύμα
που έχει επιφέρει στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος».
Την ίδια ώρα την άμεση σύγκληση της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζήτησαν με επιστολή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν σε αυτή.
Οι βουλευτές της Επιτροπής στην επιστολή που κατέθεσαν ζήτησαν στην έκτακτη
αυτή συνεδρίαση να κληθούν σε ακρόαση
ο νέος διοικητής της ΕΥΠ, ο πρόεδρος της
Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ κ. Κοντολέων, ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού κ.
Δημητριάδης και η Εισαγγελέας αποσπασμένη στην ΕΥΠ.
Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι κατεπείγοντος για την άμεση σύγκληση της Επιτροπής, «τόσο λόγω αυτού καθαυτού του
σκανδάλου παρακολουθήσεων από την
ΕΥΠ και μέσω του λογισμικού Predator,
όσο και λόγω των προσπαθειών συγκάλυψής του από την κυβέρνηση».
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Η ερμηνεία
του νομικού
πλαισίου

Το ΠΑΣΟΚ
θα ψάξει
την ουσία
στο «γιατί»
ωρίς βιασύνη και με μεθοδικά βήματα φέρεται αποφασισμένος να
προχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το επόμενο διάστημα με στόχο να
διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της τηλεφωνικής υποκλοπής. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται, όπως λένε από τη
Χαρ. Τρικούπη, να υποκύψει στους κυβερνητικούς τακτικισμούς που έχουν ως
στόχο να συγκαλυφθεί η υπόθεση.

Χ

Εκείνο που θέλουν να αποφύγουν είναι
η παγίδα της επικοινωνιακής διαχείρισης
της υπόθεσης και να χαθεί η ουσία. Για
αυτό και αποφεύγουν τα έντονα ρητορικά
σχήματα και δεν ζήτησαν από την πρώτη
στιγμή εκλογές.

Μικρό καλάθι…
«Όλα στη ώρα τους και ένα βήμα την κάθε φορά. Δεν χρειάζονται βιασύνες», λένε με νόημα στενοί συνεργάτες του αποφεύγοντας τα πολλά λόγια. Στο επιτελείο
του κ. Ανδρουλάκη προετοιμάζονται για
τη στιγμή που θα συνεδριάσει η Επιτροπή

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,
όπου εκεί αναμένεται να κληθούν και να
δώσουν απαντήσεις όλοι οι εμπλεκόμενοι
σε αυτή την υπόθεση. «Μικρό καλάθι»
κρατάνε για την προ ημερησίας συζήτηση
στη Βουλή, καθώς, όπως σχολίαζαν, δεν
πρόκειται να μας κάνει σοφότερους,
αφού όλα δείχνουν ότι θα εξελιχθεί σε
ένα επικοινωνιακό σόου μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη - Τσίπρα.«Για μας είναι
πολύ σημαντική η δικαστική διερεύνηση.
Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους θεσμικά και
με μεγάλη αξιοπρέπεια στην αναζήτηση
της αλήθειας, τόσο σε πολιτικό όσο και σε
νομικό επίπεδο, γιατί δεν αφορά μόνο τον
πρόεδρό μας, αλλά όλους τους πολίτες
και τη Δημοκρατία μας», επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μάντζος δίνοντας το στίγμα των προθέσεων για την
«επόμενη μέρα».

«Κλειδί» οι λόγοι της νόμιμης επισύνδεσης!
Σε κάθε περίπτωση θεωρούν ότι το «κουβάρι» θα αρχίσει να ξετυλίγεται
όταν θα δημοσιοποιηθούν οι λόγοι που προκάλεσαν την «νόμιμη επισύνδεση»
στο τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη και αυτό, όπως όλα δείχνουν, θα συμβεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών. Η κυβερνητική προτροπή να ενημερωθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τον νέο διοικητή της ΕΥΠ δεν φαίνεται
να έχει τη δέουσα ανταπόκριση. «Δεν είμαστε καφενείο. Ο ελληνικός λαός
πρέπει να μάθει την αλήθεια θεσμικά», είπε χαρακρτηριστικά ο γραμματέας
του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Τίποτα στο σκοτάδι
Κληθείς να σχολιάσει διαρροές
περί προσπάθειας επικοινωνίας του
υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε με νόημα ότι «Δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Από την πρώτη
στιγμή προσπάθησαν να υπονοήσουν ότι
δεν θα ειπωθεί η αλήθεια. Θα ειπωθεί η
αλήθεια στον ελληνικό λαό...».

Στα χαρακώματα
Από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 «τα χαρακώματα» μεταφέρονται στη Βουλή, που ανοίγει εσπευσμένα. Ήδη ο πρόεδρος της Βουλής
απηύθυνε πρόσκληση προς τα μέλη της Διάσκεψης των προέδρων, στην οποία θα συζητηθούν
τόσο το αίτημα Τσίπρα για τον ορισμό έκτακτης
συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης στην Ολομέλεια «για το θέμα της παρακολούθησης πολιτικών και δημοσιογράφων από την υπαγόμενη
στον πρωθυπουργό ΕΥΠ» όσο και το νεότερο αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Το θέμα προκάλεσε την
ηχηρή παρέμβαση της
Προέδρου της Δημοκρατίας,
η οποία έκανε έκκληση για
άμεση και πλήρη
διαλεύκανση της υπόθεσης
των τηλεφωνικών
παρακολουθήσεων

Αίσθηση πάντως έχει προκαλέσει η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ερμηνεία του νομικού πλαισίου που διέπει τη
νομιμότητα των παρακολουθήσεων, ιδίως
για πολιτικά πρόσωπα, οδηγώντας σε σύγκρουση νομικών επιχειρημάτων τους κ.κ.
Ε. Βενιζέλο και Γ. Γεραπετρίτη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με αρθρογραφία του στο
protagon.gr επεσήμανε μεταξύ άλλων
πως «Το βουλευτικό απόρρητο του άρθρου 61 παρ. 3 ως ειδικότερη διάταξη θέτει, απευθείας εκ του Συντάγματος,
πρόσθετα ειδικότερα όρια στις
κάμψεις του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 1.
Τα άρθρα 8 της ΕΣΔΑ και 7 του
ΧΘΔ της ΕΕ ενισχύουν και δεν
απομειώνουν τις εγγυήσεις. Δεν
μπορεί να παρακολουθείται βουλευτής ή ευρωβουλευτής και
κατά μείζονα λόγο αρχηγός
κόμματος για λόγους “εθνικής
ασφαλείας” ενδογενείς ή πολύ περισσότερο “εισαγόμενους”. Τέτοιες δικαιολογίες είναι εξίσου κακές και βλαπτικές με
την πράξη καθεαυτήν. Η θέση του πρωθυπουργού ότι η παρακολούθηση ήταν τυπικά νόμιμη αλλά πολιτικά εσφαλμένη είναι
μεγάλων διαστάσεων σφάλμα. Μπορούν
άραγε να παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων
για λόγους “εθνικής ασφάλειας”, εάν το
σταθμίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός και
το εγκρίνει ένας εισαγγελέας εφετών; Όχι
βέβαια». Ο κ. Γεραπετρίτης, αφού υποστήριξε ότι το θεσμικό πλαίσιο της νόμιμης
άρσης απορρήτου θα πρέπει να βελτιωθεί
ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές
αλλοδαπών εννόμων τάξεων, επιχείρησε
να αντικρούσει τα επιχειρήματα του συναδέλφου του καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «Ο νόμος αυτός, τον οποίο υπέγραψε ως συναρμόδιος υπουργός ο κ. Βενιζέλος, ισχύει περίπου με το ίδιο περιεχόμενο
έως σήμερα. Ούτε, βεβαίως, στο σύγγραμμά του αναφέρει οτιδήποτε σχετικά
με την επέκταση της προστασίας των βουλευτών πέρα από την μη υποχρεωτική
μαρτυρία. Εάν, όπως διατείνεται ο κ. Βενιζέλος, δεν υπάρχει καν νομιμοφάνεια
στην άρση απορρήτου ενός βουλευτή,
επειδή αυτός αυτονοήτως προστατεύεται
συνολικά, είναι απορίας άξιο πώς δεν είχε
μνημονευθεί η εξαίρεση αυτή στον νόμο
και στο σύγγραμμά του».
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Σε τεντωμένο σχοινί
η «διπλωματία»
των γεωτρύπανων
ρκετούς μήνες φαίνεται πως θα
κρατήσει το «ταξίδι» του πλωτού
γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίντ
Χαν» στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου. Το τουρκικό πλοίο, που απέπλευσε
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.

Α

κινητοποίηση των συμμάχων της στην Ανατολική Μεσόγειο. Το υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί ανοιχτή γραμμή τόσο με το
Ισραήλ όσο και με την Αίγυπτο, ώστε να
υπάρξει κοινή στάση σε περίπτωση που η
Τουρκία επιχειρήσει να υπερβεί τα εσκαμμένα και παραβιάσει τις «κόκκινες γραμμές» που έθεσε με ξεκάθαρο τρόπο η ελληνική πλευρά.

Στρατιωτικά γυμνάσια
του
Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Πριν ακόμη βγει το «Αμπντουλχαμίντ
Χαν» στην Ανατολική Μεσόγειο, κινητοποίησε τα αντανακλαστικά της ελληνικής διπλωματίας 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 σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Όσον καιρό η Άγκυρα προετοίμαζε το
πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν»
εκτελώντας εργασίες συντήρησης και δοκιμές στη θάλασσα, η Αθήνα επιδιδόταν σε
έναν ιδιότυπο «μαραθώνιο», με σκοπό την

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι
προ ολίγων ημερών το ισραηλινό Πολεμικό
Ναυτικό πραγματοποίησε στρατιωτικά γυμνάσια 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, αποτελεί και ξεκάθαρη απόρριψη
του τουρκολιβυκού «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 Οικονομικής Ζώνης Ελλάδας – Αιγύπτου. Πρόκειται για μία σαφή
υπενθύμιση προς τους γείτονες ότι η περιοχή δυτικά του 28ου μεσημβρινού είναι
οριοθετημένη και οποιαδήποτε απόπειρα

Ο Ερντογάν «τεστάρει» το ΝΑΤΟ
Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με κάθε ευκαιρία τονίζει στους ομολόγους
του ότι ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας δημιουργεί προβλήματα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δοκιμάζοντας τη συνοχή της και μάλιστα σε μία περίοδο κατά την
οποία απαιτείται αρραγές μέτωπο απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. 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 περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί τετελεσμένα ή
απόπειρες παραβίασης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

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
γεωτρύπανο γιατί πράγματι σκοπεύει να
προχωρήσει σε εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ώστε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να
κερδίσει «πόντους» στο εσωτερικό μέτωπο, ή θα ακολουθήσει την τακτική του
2020, θα επιχειρήσει δηλαδή να κάνει επίδειξη σημαίας σε περιοχές που υπάγονται
στη σφαίρα των τουρκικών διεκδικήσεων.
Στην πρώτη περίπτωση, τα δεδομένα από
τις σεισμικές έρευνες που διαθέτει η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίων της Τουρκίας
περιλαμβάνουν ενδείξεις για πιθανά κοιτάσματα σε περιοχές που βρίσκονται κυρίως
στα βόρεια και δυτικά της Κύπρου. Στη
δεύτερη περίπτωση, το πλωτό γεωτρύπανο, αργά ή γρήγορα, συνοδευόμενο από
πολεμικά πλοία θα κατευθυνθεί προς το
σημείο επαφής της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με την κυπριακή ΑΟΖ ή και ακόμη
δυτικότερα, αναλόγως με τον βαθμό κλιμάκωσης που θα επιλέξει η Άγκυρα.
Έμπειροι αναλυτές, ωστόσο, δεν αποκλείουν ένα υβριδικό «παιχνίδι» από την Άγκυρα, που θα εξελίσσεται ανάλογα με τα
συμφέροντα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με
άλλα λόγια, το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» θα
αποτελέσει μοχλό πίεσης, μια διαρκή απειλή από την πλευρά της Τουρκίας, που θα
συντηρεί την ένταση με την Ελλάδα. Άλλωστε, όσο πλησιάζουμε στις προεδρικές
εκλογές, ο Ερντογάν αναμένεται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να συσπειρώσει το ακροδεξιό ακροατήριό του και
μια κρίση με την Ελλάδα ίσως βρίσκεται
στην προεκλογική του ατζέντα.

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

Οι δυνατότητες
του (7ης γενιάς)
Αμπντουλχαμίντ
Το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» θεωρείται ότι ανήκει στα ισχυρότερα πλωτά γεωτρύπανα του κόσμου. Είναι 7ης γενιάς και η βασική διαφορά του σε σχέση με
τα παλαιότερης τεχνολογίας
πλοία, που διαθέτουν την ικανότητα θαλάσσιων γεωτρήσεων, είναι ότι αυτό μπορεί να
πραγματοποιήσει εργασίες υπό
ακραίες συνθήκες πίεσης ξεπερνώντας σε βάθος τα
12.500 μέτρα. Το μήκος του
ξεπερνά τα 230 μέτρα και έχει
πλάτος 42 μέτρα. Η Τουρκία
προμηθεύτηκε 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 τέταρτο 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 πραγματοποιούν
υποθαλάσσιες γεωτρήσεις στη
Μαύρη Θάλασσα, όπου, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα 400 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

ΔΙΕΘΝΗ
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Το βασίλειο
των «κοριών»
είναι… παγκόσμιο!
ενήντα χρόνια από τη διάρρηξη
που το έφερε στο φως, το σκάνδαλο «Γουότεργκεϊτ» με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, οι οποίες
οδήγησαν στην παραίτηση τον Αμερικανό
πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον, δεν «βάφτισε»
μόνο με το δεύτερο συνθετικό του όποια
ανάλογη υπόθεση παρακολουθήσεων ξεσκεπάστηκε στις επόμενες δεκαετίες,
αλλά έδειξε πως ήταν απλά η αρχή σε
έναν ανελέητο πολιτικό και οικονομικό
πόλεμο κατασκοπίας.

Π

Τα πέντε «μάτια»
Γέννημα θρέμμα του Ψυχρού Πολέμου, το σύστημα του Echelon, που λειτουργούσαν από κοινού οι ΗΠΑ μαζί με την Αυστραλία, τον Καναδά,
τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, περιελάμβανε ένα δίκτυο σταθμών υποκλοπής,
δορυφόρους παρακολούθησης, επίγεια δίκτυα
τηλεπικοινωνιών και άλλες ασύρματες επικοινωνίες οργανικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Σε

Η ιστορία των υποκλοπών
από το «Γουότεργκεϊτ» και
το «Έσελον» στο «Prism»
και τον «Πήγασο»
κάθε σταθμό του δικτύου υπήρχαν ταχύτατοι
υπολογιστές που αναζητούσαν ανάμεσα σε εκατομμύρια μηνύματα εκείνα τα οποία περιέχουν
ορισμένες προεπιλεγμένες λέξεις-κλειδιά. Το
Echelon λειτουργούσε σαν ένα «φίλτρο πληροφοριών» τριών επιπέδων, μέσω πέντε επίγειων
σταθμών, δορυφόρων και διεθνών τηλεπικοινωνιών. Μόνον η αμερικανική NSA είχε πρόσβαση στις πληροφορίες όλων των σταθμών υποκλοπής, που ουσιαστικά λειτουργούσαν ως υποσταθμοί αυτής της υπερ-υπηρεσίας.
Η συμμαχία κατασκοπίας δεν τερμάτισε
την αποστολή της μετά το τέλος του Ψυχρού

Το Prism και η... τρομοκράτισσα Μέρκελ
Το 2013, ο 29χρονος πρώην τεχνικός της CIA Έντουαρντ Σνόουντεν, ως πληροφοριοδότης έφερε στο φως όλα τα απόρρητα έγγραφα της αμερικανικής NSA που μαρτυρούσαν το
τεράστιο αμερικανικό σκάνδαλο παρακολούθησης Prism. Ο Σνόουντεν αποκάλυψε πως η
Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ και οι βρετανικοί οργανισμοί πληροφοριών συνεργάστηκαν στενά για να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα. ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξαν ότι τα προγράμματα κατασκοπίας τους ήταν εγκεκριμένα και απαραίτητα για την καταπολέμηση των απειλών τρομοκρατίας, αλλά η
αποκάλυψη ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ,
ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και μετέπειτα
πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, αλλά και ο τότε υποψήφιος των Σοσιαλιστών για τη γερμανική καγκελαρία Πέερ
Στάινμπρουκ ήταν στη λίστα με εκατομμύρια άλλους ανθρώπους
που μπήκαν στο «ακουστικό» της NSA γκρέμισαν το επιχείρημα. Οι παρακολουθήσεις αφορούσαν τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα SMS και διαδικτυακή δραστηριότητα πολιτικών, σε μια περίοδο που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
στην κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα. Η υπόθεση προκάλεσε έντονους τριγμούς στη συμμαχία Ευρώπης – ΗΠΑ ήδη από την πρώτη αποκάλυψή της το 2013, αλλά πέρα από κάποιες κοινοβουλευτικές έρευνες, η αντίδραση των «θυμάτων» της παρακολούθησης τότε
ήταν, δημόσια τουλάχιστον, αρκετά χλιαρή.

Πολέμου. Αντίθετα, εξελίχθηκε σε έναν περίπλοκο και εκτεταμένο όμιλο που, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την αλλαγή χιλιετηρίδας ήταν σε θέση
να παρακολουθεί την παγκόσμια κυκλοφορία δεδομένων. Στόχοι του Echelon έγιναν
υπουργοί, πολιτικές οργανώσεις, ακόμη και
εμπορικοί και βιομηχανικοί ανταγωνιστές.

Η «καταιγίδα» Pegasus
Πέρυσι τον Ιούλιο σοκάρισε την παγκόσμια
κοινή γνώμη η αποκάλυψη ότι τα κινητά τηλέφωνα του Εμανουέλ Μακρόν και 15 μελών
της γαλλικής κυβέρνησης είχαν παγιδευτεί το
2019 με συστήματα παρακολούθησης, με
κύριο ύποπτο τις μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ήταν το διεθνώς πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο μιας λίστας
14 εν ενεργεία ή πρώην αρχηγών κρατών, τα
τηλέφωνα των οποίων είχαν χακαριστεί για
λογαριασμό πελατών της ισραηλινής εταιρείας κατασκοπευτικού λογισμικού ΝSO Group.
Στα χέρια μιας ομπρέλας 16 μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών, όπως η «Washington Post», η «Monde» και άλλοι κολοσσοί
των μίντια, έφτασε μία λίστα με περίπου
50.000 τηλεφωνικούς αριθμούς κινητών,
που αποτελούσαν στόχο παρακολούθησης
του στρατιωτικού συστήματος Pegasus της
NSO. Ανάμεσά τους οι πρόεδροι της Νότιας
Αφρικής και του Ιράκ, Σίριλ Ραμαφόσα και
Μπαρχάμ Σαλίχ, ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’
του Μαρόκου και οι πρωθυπουργοί του Πακιστάν Ιμράν Καν, της Αιγύπτου Μουσταφά
Μαντμπούλι και του Μαρόκου Σαέντ Οθμάνι.
Στόχος ήταν επίσης τα τηλέφωνα τουλάχιστον 180 δημοσιογράφων, 600 πολιτικών,
85 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 65 επικεφαλής επιχειρήσεων. Καταγγελίες για παρακολουθήσεις πολιτικών
έχουν γίνει και σε Ουγγαρία, Πολωνία, ακόμη και στο ίδιο το Ισραήλ, όπου κάποια στιγμή φέρεται να έχει χακαριστεί ολόκληρο το
υπουργικό συμβούλιο, αλλά και πολιτικοί,
όπως ο γιος του Νετανιάχου.
Γ.Μ.

«Φωτιές» σε
Γαλλία και Ισπανία
Ήταν στην προεκλογική περίοδο
του 2016, όταν βγήκαν στη φόρα οι
συνομιλίες του υπουργού Εσωτερικών της Ισπανίας Χόρχε Φερνάντεθ
Ντίαθ που ζητούσε από τον επικεφαλής της υπηρεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Καταλονία
στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν κατά των αποσχιστών τη χρονιά του άτυπου δημοψηφίσματος στη χώρα των Βάσκων.
Στη Γαλλία, το 2014, ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Ζαν Μαρκ Ερό
δήλωνε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η
υπουργός Δικαιοσύνης έμαθαν για
την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, που έγιναν
στο πλαίσιο των ερευνών για τα σκάνδαλα Μπετανκούρ – Καντάφι.
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Θέλει άραγε
η Κίνα τη δική της
Ουκρανία;
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Πρόβα πολέμου ή πόλεμος νεύρων
είναι το ερώτημα που πλανάται στη Δύση μετά τις κινεζικές στρατιωτικές
ασκήσεις στην πόρτα της Ταϊβάν, σε μια
κρίση που αναζωπυρώθηκε επικίνδυνα
με αμερικανική «φιτιλιά».
Μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία πολλοί αναρωτήθηκαν αν η Κίνα θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμά της και να
επιτεθεί στην Ταϊβάν.
Το ταξίδι της προέδρου της αμερικανικής Βουλής Νάνσι Πελόζι έδωσε μια
καλή αφορμή στον Σι Τζινπίνγκ να κάνει
μία επίδειξη πυγμής απλώνοντας τον
στόλο γύρω από τη νησιωτική χώρα,
στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στις κυβερνήσεις της Ταϊπέι, του Τόκιο και της
Ουάσιγκτον ότι μόνο το Πεκίνο παίρνει
τις αποφάσεις στα στενά της Ταϊβάν.

Ωστόσο, η αποτυχία του Σι Τζινπίνγκ
να αποτρέψει εκ των προτέρων την επίσκεψη της Πελόζι απογοήτευσε μερικούς από τους πιο σκληροπυρηνικούς
στην Κίνα, καθώς, παρότι το Πεκίνο βρίσκεται σαφώς σε ισχυρότερη θέση από
την τελευταία μεγάλη κρίση στα μέσα
της δεκαετίας του 1990, απέχει πολύ
από το να μπορεί να «εκτροχιάσει» τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Παρά την πολεμική ρητορική, δυτικοί
αναλυτές εκτιμούν πως ο Σι και πολλοί
από τους αξιωματούχους του ανησυχούν πολύ περισσότερο για την εδραίωση του Κομμουνιστικού Κόμματος
στην εξουσία και την εξάλειψη των κινδύνων για την κυριαρχία του. Η ηγεσία
θέλει να φαίνεται σκληρή, αλλά δεν
προτίθεται να κάνει βήματα που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια σύγκρου-

ση, της οποίας το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο. Θα πρέπει η Κίνα, όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, να έχει κατά νου
ότι, ενώ οι ΗΠΑ δεν επρόκειτο ποτέ να
στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία,
στην περίπτωση της Ταϊβάν ενδεχομένως να μπουν άλλα «ζύγια».
Το Πεκίνο εμμένει στις απειλές του
για αντίποινα σε ΗΠΑ και Ταϊβάν, αλλά
μάλλον ο Σι φαίνεται να θεωρεί ότι το
κόστος της άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης είναι πολύ υψηλό για να
μπορέσει να αντεπεξέλθει. Εξάλλου οι
στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας στα
στενά της Ταϊβάν δεν αποτελούν άμεση
απάντηση, αλλά μεθοδευμένη κίνηση
στη «σκακιέρα» για τον έλεγχο του νησιού, μέρος ενός αδυσώπητου, μακροχρόνιου σχεδίου για να τεθεί η Ταϊβάν
υπό κινεζικό έλεγχο.

«Αντικλείδι» ο Ερντογάν για τον τσάρο!
α όσα συμφώνησαν Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και Βλαντίμιρ Πούτιν στο
Σότσι ενισχύουν τη φωνή όσων προειδοποιούν πως η Τουρκία είναι πρόθυμη
να αποτελέσει το «αντικλείδι» για την παραβίαση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία, ακόμη και αν αυτή
της η κίνηση φέρει και την Άγκυρα αντιμέτωπη με μέτρα.

Τ

Το διπλό παιχνίδι του
σουλτάνου στο Σότσι έχει
εξοργίσει τη Δύση
• Ο Τούρκος άνοιξε την
«κερκόπορτα» για να γλιτώσει
ο Πούτιν τις κυρώσεις

του Γιώργου Μυλωνά

georgemilonas75@gmail.com

Οι Ευρωπαίοι δεν κρύβουν την οργή
τους για τον οπορτουνιστή Ερντογάν, ο
οποίος επιστρέφοντας από το Σότσι ανακοίνωσε πως θα πληρώνει μελλοντικά με
ρούβλια για το ρωσικό αέριο και θα δέχεται το ρωσικό σύστημα πληρωμών Mir,
που επιτρέπει στους Ρώσους στην Τουρκία
να πληρώνουν με κάρτα εκεί που έχουν
κατεβάσει ρολά η Visa και η Mastercard.

Προειδοποίηση
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα «απαντήσουν» σε χώρες που βοηθούν τη Ρωσία να
αποφύγει τις κυρώσεις με «δευτερεύουσες κυρώσεις», οι οποίες στοχεύουν παραβιάσεις πέρα από την αμερικανική νομική
δικαιοδοσία. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Γουάλι Αντεγιέμο συναντήθηκε τον Ιούνιο με Τούρκους αξιωματούχους και τραπεζίτες, για να τους προειδοποιήσει να μη γίνουν «αγωγός» παράνομων ρωσικών χρημάτων.

Επιδιώκει να επιβάλει το νόμισμά της
Η Ρωσία επιδιώκει εδώ και μήνες να επιβάλει το νόμισμά της στους διεθνείς διακανονισμούς έναντι του ευρώ και του δολαρίου, με φόντο τις πρωτοφανείς δυτικές
οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Η Τουρκία, ενώ καταγγέλλει την επίθεση της Ρωσίας κατά του γείτονά της, σε αντίθεση με
τις περισσότερες άλλες χώρες του ΝΑΤΟ δεν επιβάλλει κυρώσεις και επιδιώκει να
εμφανιστεί ως διεθνής μεσολαβητής, βοηθώντας να ανοίξει διάδρομος για τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών, ενώ ταυτόχρονα εκβιάζει τη Δύση για παραχωρήσεις,
ώστε να συναινέσει στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Στην Ευρώπη γίνονται σκέψεις, σύμφωνα με
τους «Financial Times», για επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία, αν ο Ερντογάν
βοηθήσει τη Ρωσία να παρακάμψει τις δυτικές
κυρώσεις. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να
καλέσουν τις εταιρείες και τις τράπεζές τους να
αποσυρθούν από την Τουρκία, εξέλιξη που θα
αποτελούσε καίριο πλήγμα στην ήδη κλονισμένη οικονομία της, η οποία παραμένει βαθιά ενσωματωμένη στο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα εμπορικά σήματα. Αν και μία επίσημη απόφαση της ΕΕ για κυρώσεις κατά
της Τουρκίας θα ήταν πρόκληση λόγω διαιρέσεων εντός των «27», ορισμένα κράτη-μέλη
θα μπορούσαν να αναλάβουν μεμονωμένα
δράση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να
ζητήσουν περιορισμούς στη χρηματοδότηση
του εμπορίου ή να ζητήσουν από τις μεγάλες
χρηματοπιστωτικές εταιρείες να μειώσουν
τη χρηματοδότηση σε τουρκικές εταιρείες.
Πάντως, όπως σχολιάζει το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», το αφτί του Ερντογάν δεν πρόκειται να ιδρώσει, αφού είναι μικρές οι πιθανότητες να επιβάλει η ΕΕ κυρώσεις στην Τουρκία και ως εκ τούτου θεωρεί
ότι μπορεί να συνεχίσει να παίζει άνετα το
διπλό του παιχνίδι, μέχρι εκεί που νιώθει ότι
έχει τα περιθώρια.

ΧΡΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Το Airbnb «σκοτώνει» τη

ΕΡΕΥΝΑ
Η

ραγδαία αύξηση των εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. Airbnb)
είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια
η αναζήτηση ποιοτικού ακινήτου να αποτελεί αρκετά δύσκολη διαδικασία.

της Αμαλίας Κάτζου

Μάλιστα, σε πολλές περιοχές της Αθήνας το
φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης άλλαξε τον χάρτη των φοιτητικών κατοικιών.
Τη φετινή χρονιά, αρκετοί ιδιοκτήτες, λόγω
της αύξησης της ζήτησης που καταγράφεται
στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης,
έχουν εγγράψει τα ακίνητά τους στις γνωστές
πλατφόρμες. Η αύξηση των εγγραφών στην
πλατφόρμα Airbnb στις πόλεις με τουριστικό
ενδιαφέρον καταγράφουν αυξητικές τάσεις.
Αυξητική τάση των ζητούμενων μισθωμάτων για φοιτητική κατοικία καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κέρκυρα και στα Χανιά. Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες, οι
ζητούμενες τιμές μίσθωσης καταγράφουν
ακόμη και διψήφιο αριθμό ποσοστιαίας αύξησης σε σχέση με πέρυσι.
Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, σχολίασε
στο «Παρασκήνιο» τις ζητούμενες τιμές μίσθωσης σε 10 φοιτητουπόλεις ξεκινώντας
από τη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται αυξήσεις
στα ζητούμενα μισθώματα σχεδόν στο σύνολο
των περιοχών, είτε πρόκειται για κατοικία 3045 τ.μ., είτε για κατοικία 50-60 τ.μ.
Η αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων
κυμαίνεται από 14,2% στην κατώτατη τιμή
έως και 14,5% στην ανώτατη τιμή μίσθωσης, κυρίως για ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα με το σύνολο
των οικοσυσκευών.
Στον Βαρδάρη το ζητούμενο μίσθωμα κατοικίας 30-40 τ.μ. κυμαίνεται από 280€/μήνα
έως 400€/μήνα, ενώ κατοικία 50-60 τ.μ. από
340€/μήνα έως 460€/μήνα.
Στη περιοχή Ροτόντα το ζητούμενο μίσθωμα
για κατοικία 30-40 τ.μ. κυμαίνεται από
320€/μήνα έως 500€/μήνα, έναντι 280€/μήνα έως 400€/μήνα την περσινή χρονιά, καταγράφοντας αύξηση κατά 14,28% στην κατώτατη τιμή και κατά 25% στην ανώτατη τιμή.
Αύξηση κατά 20% στην κατώτατη τιμή και
14,58% στην ανώτατη τιμή καταγράφεται και
στο ζητούμενο μίσθωμα κατοικίας 50-60 τ.μ.,

όπου πλέον διαμορφώνεται από 360€/μήνα
έως 550€/μήνα.
Στη συμπρωτεύουσα το μεγαλύτερο μέρος
των ακινήτων που είναι πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσυσκευών που διατίθενται προς μίσθωση είναι
ακίνητα που προέρχονται από πλατφόρμες
βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σήμερα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της AirDNA, 2.164 ακίνητα είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 1.693 που ήταν πέρυσι
την ίδια χρονική στιγμή.

Πάτρα
Στην Πάτρα, όπου αποτελεί διαχρονικά φοιτητική πόλη, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης
για γκαρσονιέρες και δυάρια καταγράφουν ραγδαία αύξηση στο σύνολο των περιοχών, κυρίως στην ανώτατη τιμή μίσθωσης.
Μεγάλο μέρος των φοιτητών που φοιτούν
στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας επιλέγουν κυρίως την περιοχή της Αγίας Σοφίας, Πυροσβεστείο και Ελ. Στρατιώτου. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικία 30-45 τ.μ. κυμαίνεται από
220€/μήνα έως 450€/μήνα, αν πρόκειται για
κατοικία πλήρως ανακαινισμένη ή νεόδμητη.
Σε σχέση με την περσινή χρονιά, το ζητούμενο
μίσθωμα καταγράφει αύξηση της τάξεως του
28,5% στην ανώτερη τιμή, ενώ για κατοικία
50-60 τ.μ. καταγράφεται αύξηση κατά 31,5%
στην ανώτερη τιμή.
Στο κέντρο της Πάτρας, στην περιοχή των
Ψηλών Αλωνίων, το ζητούμενο μίσθωμα για
κατοικία έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από

250€/μήνα έως 400€/μήνα, αν πρόκειται για
κατοικία πλήρως ανακαινισμένη ή νεόδμητη,
επιπλωμένη με το σύνολο των οικοσυσκευών.
Στα Ψηλά Αλώνια καταγράφεται αύξηση του
ζητούμενου μισθώματος κατά 38,8% σε σχέση με το 2021. Αυξητικές τάσεις καταγράφονται και στο ζητούμενο μίσθωμα κατοικίας 3045 τ.μ., όπου το 2021 το κόστος μίσθωσης
ήταν από 170€/μήνα έως 350€/μήνα και τη
φετινή χρονιά κυμαίνεται από 220€/μήνα έως
550€/μήνα, καταγράφοντας αύξηση στην κατώτατη τιμή κατά 29,4% και στην ανώτερη τιμή κατά 42,8%.
Παράλληλα, για κατοικία 50-60 τ.μ. στην
ίδια περιοχή το ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 450€/μήνα, αν πρόκειται για κατοικία ανακαινισμένη ή νεόδμητη,
όταν το 2021 το ζητούμενο μίσθωμα ήταν από
250€/μήνα έως 380€/μήνα. Η αύξηση του
ζητούμενου μισθώματος κυμαίνεται από 20%
στην κατώτατη τιμή και έως και 18,4% στην
ανώτατη τιμή.

Ηράκλειο
Στο Ηράκλειο οι ζητούμενες τιμές για κατοικία έως 25 τ.μ. καταγράφουν αύξηση από
5,8% έως 28%. Κυμαίνονται από 180€/μήνα
έως 320€/μήνα, αν πρόκειται για κατοικία
πλήρως ανακαινισμένη ή νεόδμητη, επιπλωμένη και με το σύνολο των οικοσυσκευών. Οι
κατοικίες από 30 τ.μ. έως 40 τ.μ. κυμαίνονται
από 220€/μήνα έως 380€/μήνα καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι από 10%
έως και 26,6% στην ανώτερη τιμή.

Επιπλέον, οι κατοικίες 50-60 τ.μ. καταγράφουν αύξηση στην κατώτατη τιμή
21,4% και στην ανώτατη τιμή 20%, με το
ζητούμενο μίσθωμα να κυμαίνεται από
340€/μήνα έως 600€/μήνα.

Χανιά
Στα Χανιά οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύψη, δεν υπήρχαν διαθέσιμα studio για μακροχρόνια μίσθωση, διότι σχεδόν
όλα ήταν εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το 2020 η ζητούμενη
τιμή μίσθωσης studio ήταν στα 270€/μήνα,
ενώ την περσινή χρονιά από 280€. Αύξηση
36,6% καταγράφεται στην κατώτατη και 19%
στην ανώτατη τιμή μίσθωσης διαμερίσματος
για κατοικίες από 30-45 τ.μ. Παράλληλα, καταγράφεται μηδενική διαθεσιμότητα για κατοικίες 50-60 τ.μ.

Καλαμάτα
Στην Καλαμάτα η αναζήτηση φοιτητικής
κατοικίας αποτελεί «Γολγοθά» για τους γονείς και τη φετινή χρονιά. Οι τιμές για ακόμη
μία χρονιά καταγράφουν αυξητικές τάσεις,
ενώ τα διαθέσιμα ακίνητα, κυρίως δυάρια,
είναι ελάχιστα αγγίζοντας ακόμη και τα
450€/μήνα. Το κόστος μίσθωσης για κατοικία 30-45 τ.μ. κυμαίνεται από 300€-350€
για τη φετινή χρονιά, ενώ πέρυσι το κόστος
κυμαινόταν από 250€-360€. Θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι στον Δήμο Καλαμάτας είναι εγγεγραμμένα 694 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
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φοιτητική στέγη!
• Στα ύψη οι τιμές
• Τι ζητάνε
οι ιδιοκτήτες ακινήτων
σε 10 περιοχές όπου
υπάρχουν πανεπιστήμια
Λάρισα
Στη Λάρισα το κόστος μίσθωσης φοιτητικής
κατοικίας έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από
170€/μήνα έως 300€/μήνα, αν πρόκειται για
ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο
των οικοσυσκευών διαμέρισμα. Η ενοικίαση
γκαρσονιέρας από 30-45 τ.μ. τη φετινή χρονιά
κοστίζει από 200€/μήνα έως 350€/μήνα,
έναντι 180€/μήνα έως 240€/μήνα την περσινή χρονιά. Η αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων στη Θεσσαλική πρωτεύουσα κυμαίνεται
από 11% έως 13% για studio και γκαρσονιέρες. Ενώ, αύξηση κατά 20% καταγράφεται
στην κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης για
κατοικία 50-60 τ.μ.

Κόρινθος
Τη φετινή χρονιά, το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25 τ.μ. διαμορφώνεται από 190€/μήνα έως 325€/μήνα, αν πρόκειται για ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσυσκευών διαμέρισμα. Τα διαμερίσματα 30-45
τ.μ. έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 260€/μήνα
έως 350€/μήνα, καταγράφοντας σταθερότητα
των τιμών σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ενώ,
αύξηση κατά 14,2% στην κατώτατη τιμή μίσθωσης και 5,2% στην ανώτατη τιμή μίσθωσης καταγράφεται τη φετινή χρονιά στις κατοικίες 5060 τ.μ. με το ζητούμενο μίσθωμα να κυμαίνεται
από 320€/μήνα έως 400€/μήνα.

Κέρκυρα
Στην Κέρκυρα το κόστος ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας έχει εκτοξευτεί καταγράφοντας
αύξηση από 20% έως 36% σε σχέση με το
2021. Καταγράφεται μηδενική διαθεσιμότητα
κατοικιών - studio έως 25 τ.μ. Η ενοικίαση
γκαρσονιέρας κοστίζει από 370€/μήνα έως
450€/μήνα, έναντι 280€ έως 430€ την περσινή χρονιά. Το δυάρι 50-60 τ.μ. κυμαίνεται από
450€/μήνα έως 600€/μήνα, έναντι 330€ έως
500€ την περσινή χρονιά.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ζητούμενες τιμές σίγουρα διαμορφώνονται διαφορετικά μετά το σύνηθες «παζάρι» των γονιών, ειδικά αν ο
ιδιοκτήτης νιώσει ότι θα εισπράττει το μηνιαίο
μίσθωμα χωρίς προβλήματα ή/και υπάρχει η
δυνατότητα προκαταβολής των μισθωμάτων
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΧΡΗΜΑ

Χίος
Στη Χίο το κόστος ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 300€/μήνα
έως 350€/μήνα, αν πρόκειται για ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσυσκευών διαμέρισμα, καταγράφοντας αύξηση
στην κατώτατη τιμή κατά 20% και στην ανώτατη
τιμή κατά 25%. Το ίδιο διαμέρισμα την περσινή
χρονιά μισθωνόταν από 250€/μήνα έως
280€/μήνα. Η ενοικίαση κατοικίας 30-45 τ.μ.
τη φετινή χρονιά κυμαίνεται από 230€/μήνα
έως 350€/μήνα, αν πρόκειται για ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσυσκευών διαμέρισμα, ενώ το ζητούμενο μίσθωμα
για κατοικία 50-60 τ.μ. διαμορφώνεται από τα
320€/μήνα έως 350€/μήνα, έναντι 280€/μήνα
έως 350€/μήνα την περσινή χρονιά.

Καστοριά
Στην Καστοριά καταγράφεται από το 2019
μηδενική διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων - studio έως 25 τ.μ. Το ζητούμενο κόστος
μίσθωσης για κατοικία 30-45 τ.μ. κυμαίνεται
από 180€/μήνα έως 230€/μήνα, έναντι
170€/μήνα έως 220€/μήνα την περσινή χρονιά. Παράλληλα, το κόστος μίσθωσης κατοικίας 50-60 τ.μ. κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα, από 220€/μήνα έως 270€/μήνα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην Καστοριά οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο
χειμώνας είναι βαρύς και το μηνιαίο κόστος
θέρμανσης πολλές φορές αγγίζει ή και ξεπερνά το μηνιαίο μίσθωμα.

Follow the Money
Ο νέος πρωταγωνιστικός ρόλος της ΔΕΗ
Το πρεστίζ και οι «μετοχές» της ΔΕΗ
έχουν ανέβει κατακόρυφα κατά τα τελευταία 3 χρόνια. Η μεγαλύτερη βιομηχανία
της χώρας, πέρα από τη συνεχή βελτίωση
των μεγεθών της, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
αλλά πάνω απ' όλα θέλει να αφήσει το πιο
ισχυρό αποτύπωμα στο μέτωπο της κλιματικής αλλαγής. Η συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα μηδενικής εκπομπής

ρύπων, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη μέχρι 1,5
βαθμό Κελσίου, αποτελεί πλέον μια ισχυρή δέσμευση, η οποία την καταξιώνει επιχειρηματικά αλλά και κοινωνικά. Η δέσμευση αυτή έχει ως βασικό πυλώνα το
σταδιακό κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, όταν ξεμπερδέψουμε με τη σημερινή
ενεργειακή κρίση. Το σχέδιο Στάσση είναι... καταδικασμένο να πετύχει!

Alpha Bank: Κάνει... άλματα
Διαβάζοντας τον ισολογισμό της Alpha Bank, οι αναλυτές αλλά και οι δημοσιογράφοι μείναμε στο σημείο εκείνο όπου γίνεται αναφορά στις εκταμιεύσεις νέων
δανείων. Είναι μία ένδειξη για την πορεία της οικονομίας, αλλά αντανακλά και τον
τρόπο με τον οποίο η τράπεζα υπερβαίνει τους στόχους που θέτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο α' εξάμηνο του έτους η τράπεζα χορήγησε δάνεια που αντιστοιχούν στο
73% του ετήσιου στόχου του 2022. Εν ολίγοις, ακόμη και με... σβηστές μηχανές να
πάει έως το τέλος του έτους, θα υπερβεί τον ετήσιο στόχο. Η διοίκηση Ψάλτη αποδεικνύει ότι δεν υπερβαίνει απλά τους στόχους, αλλά κάνει άλματα!

H έκπληξη της Πειραιώς
Άλλη μία μεγάλη έκπληξη στον τομέα
των χορηγήσεων ήρθε από την Πειραιώς. Η διοίκηση Μεγάλου πιστώνεται
την επίτευξη του ετήσιου στόχου για
την πιστωτική επέκταση του 2022 στο
τέλος Ιουνίου! Και φανταστείτε, αν είναι ανάλογο και το δεύτερο εξάμηνο
του έτους, πού θα κινηθεί η κερδοφο-

ρία της τράπεζας και πόσο μεγαλύτερες θα είναι οι προσδοκίες των μετόχων για να πάρουν υψηλότερο μέρισμα
για τη φετινή χρήση κάπου εκεί στην
άνοιξη του 2023. Όλοι αντιλαμβάνονται στην αγορά τι σημαίνει μία τέτοια
εξέλιξη για την ισχυροποίηση του ενεργητικού της τράπεζας.

Η «πράσινη» καινοτομία της Εθνικής
Μεγάλο... κλικ έκανε στην τραπεζική αγορά το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας
«Astypalea: Smart & Sustainable Island». Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει η τράπεζα, έχει ως στόχο τη μετεξέλιξη της Αστυπάλαιας στο πρότυπο της κλιματικά ουδέτερης
κινητικότητας, μέσω της επένδυσης της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen και του Ελληνικού Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα προσφέρει αποκλειστικά
για τους κατοίκους του νησιού Αστυπάλαια το νέο προνομιακό δανειακό προϊόν «Πράσινο
Δάνειο – Αστυπάλαια» για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σκούτερ, ποδηλάτου και
πατινιού. Εξαιρετική κίνηση, που θα βρει σίγουρα μιμητές.

«Ψηλώνει» η Intrakat
Πραγματικά εντυπωσιακή είναι η γιγάντωση του ομίλου της Intrakat του ομίλου
Κόκκαλη, που ανεβαίνει συνεχώς επίπεδο, τόσο από ποσοτικής όσο και ποιοτικής πλευράς. Η συμμετοχή σε κατασκευαστικά projects υψηλών απαιτήσεων έχει προσθέσει τζίρο εκατοντάδων
εκατομμυρίων, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση
προκαλεί και το νέο deal που έκλεισε με
τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή και συν-

τήρηση έργων δικτύων διανομής σε διάφορες περιοχές ευθύνης του διαχειριστή. Με τη σύμβαση ύψους 154,76
εκατ. ευρώ η κατασκευαστική αναλαμβάνει έργα σε Καλλιθέα και Ηράκλειο Αττικής, στην Περιφέρεια Αττικής, στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη και τον Πολύγυρο, στην Καρδίτσα, σε Θήβα, Λιβαδειά
και Άμφισσα. Η κατασκευαστική «ψηλώνει» συνεχώς και εκπλήσσει...

ΧΡΗΜΑ
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• Αυξήσεις σε μισθούς
και συντάξεις,
κατάργηση τεκμηρίων
και φόρου πολυτελούς
διαβίωσης
• «Κούρεμα» στο Τέλος
Επιτηδεύματος

Έρχονται έξι «δώρα»
για 6.000.000 πολίτες
νέα αύξηση του βασικού μισθού
για τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, οι αυξήσεις στους μισούς και
πλέον συνταξιούχους μετά από 12 χρόνια
«παγώματος», η κατάργηση της Εισφοράς
Αλληλεγγύης, των τεκμηρίων και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα οχήμα-

Η

τα, καθώς και η μείωση του Τέλους Επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ συνθέτουν το
πακέτο των παροχών προς 6.000.000
φορολογούμενους για τη νέα χρονιά.
Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ωστόσο οι

Τα μέτρα εισοδηματικού και φορολογικού χαρακτήρα που
δρομολογεί η κυβέρνηση για τη νέα χρονιά και αφορούν πάνω
από 6 εκατομμύρια πολίτες είναι τα εξής:
Αύξηση βασικού μισθού και συντάξεων. Με μέσο πληθωρισμό κοντά μεταξύ 7%-9% και αναμενόμενη ανάπτυξη στο 5%-7%, θα καθοριστεί το ποσοστό των αυξήσεων που
θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν σήμερα τη σύνταξη που
δικαιούνται με βάση τον επανυπολογισμό. Σημειώνεται ότι η
αύξηση στους μισθούς και τις συντάξεις, υπολογίζεται με βάση το 50% του αθροίσματος του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Έτσι, με βάση τις προαναφερόμενες προβλέψεις,
εκτιμάται ότι οι αυξήσεις θα διαμορφωθούν μεταξύ 6%-8%.
Αυτό σημαίνει ότι ο βασικός μισθός από τα 713 ευρώ θα αυξηθεί τουλάχιστον στα 751 ευρώ από την 01/05/2023, όσο
δηλαδή ήταν προ μνημονίου. Αντιστοίχως, για 1.300.000
συνταξιούχους, από την 01/01/2023, θα προκύψουν αυξήσεις, οι οποίες στη χειρότερη των περιπτώσεων θα διαμορφωθούν στα 40 ευρώ μηνιαίως.
Κατάργηση Εισφοράς Αλληλεγγύης. Περίπου
1.000.000 συνταξιούχοι και τουλάχιστον 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν σύνταξη ή μισθό άνω των
1.000 ευρώ μηνιαίως θα «τσιμπήσουν» αυξήσεις από 1 ευρώ
έως 72 ευρώ μηνιαίως, λόγω της κατάργησης του μέτρου, το

ΠΑΡΟΧEΣ
ΓΙΑ OΛΟΥΣ

1
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τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα
στον Νοέμβριο, ανάλογα με το γενικότερο κλίμα, το οποίο επηρεάζεται από τις
εξελίξεις στην ενέργεια και την πορεία
του πληθωρισμού. Οι τελικές αποφάσεις
θα περιληφθούν στο τελικό σχέδιο του
προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη

οποίο έχει καταργηθεί εδώ και δύο χρόνια για τους ιδιωτικούς
υπαλλήλους, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης ως προς τις
συνέπειες της πανδημίας.
Περίπου 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν έξτρα αύξηση κατά 1% στις τακτικές αποδοχές τους, καθώς η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, που είχε επιβληθεί στο πλαίσιο των μνημονιακών μέτρων. Οι αυξήσεις θα διαμορφωθούν από 8-25 ευρώ μηνιαίως ή 96-300 ευρώ ετησίως.
Καταργούνται τα τεκμήρια διαβίωσης, δίνοντας ανάσα
σε χιλιάδες χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους και άνεργους. Η κατάργηση είχε δρομολογηθεί από
το 2020, ωστόσο οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης παρέμειναν στον «πάγο» λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας και
της πίεσης στα δημοσιονομικά. Σημειώνεται ότι το τεκμήριο
για αυτοκίνητα έως 1.200 κυβικά εκατοστά ορίζεται σε
2.000 ευρώ, από 1.201-2.000 κυβικά προστίθενται 600 ευ-

3
4

Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά θα
δοθούν αμέσως ή εμμέσως εισοδηματικές αυξήσεις σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, μετά από 12 χρόνια λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων.
Λουκάς Γεωργιάδης

ρώ ανά 100 κυβικά, για 2.001-3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά, ενώ από τα
3.001 κυβικά και πάνω προστίθενται 1.200 ευρώ για κάθε
100 κυβικά εκατοστά.
Κατάργηση του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης, ο οποίος εφαρμόζεται σε αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών
εκατοστών. Σημειώνεται ότι ο ετήσιος φόρος στα αυτοκίνητα
άνω των 1.929 κυβικών μέτρων και έως 3.500 κυβικά, όπου
ανήκει η συντριπτική πλειονότητα των φορολογούμενων κατόχων, κυμαίνεται μεταξύ 410-3.094 ευρώ, αν το όχημα είναι
έως 5 ετών και μεταξύ 287-2.166 ευρώ, αν είναι μεταξύ 510 ετών. Σημειώνεται ότι μετά την παρέλευση δεκαετίας δεν
εφαρμόζεται ο σχετικός φόρος.
Δεδομένη είναι η μείωση του Τέλους Επιτηδεύματος.
Όμως το τελικό ποσοστό θα διαμορφωθεί στο τέλος του
έτους ανάλογα με την πορεία των δημοσίων οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει πολύ προσεκτικά την παρέμβασή της στο
συγκεκριμένο μέτρο. Το βασικό σενάριο προβλέπει τη μείωσή
του κατά 30%-50% από το 2023, μέσω εφαρμογής κλίμακας
ανάλογα με τον τζίρο του ελεύθερου επαγγελματία. Εφόσον
οι δημοσιονομικές εξελίξεις το επιτρέψουν, το 2024 θα
υπάρξει οριστική κατάργησή του, δίνοντας ανάσα σε
650.000 ελεύθερους επαγγελματίες.

5
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«Μονόδρομος» οι νέες ρυθμίσεις χρεών!
υθμίσεις-«σκούπα» για τα χρέη που
δημιουργήθηκαν την τελευταία
διετία επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, προκειμένου να δοθεί ανάσα σε πάνω από
6.000.000 οφειλέτες της Εφορίας, του
ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των Δήμων.

Ρ

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και η εκτίναξη του πληθωρισμού οδηγούν ολοένα και περισσότερους οφειλέτες
σε αδυναμία ανταπόκρισής τους στις ρυθμισμένες δόσεις. Έτσι, οι οφειλέτες της Εφορίας που βρίσκονται στο «κόκκινο» ανέρχονται σε 4.100.000 ΑΦΜ και στον ΕΦΚΑ
πάνω από 500.000, ενώ 1 στα 3 ρυθμισμένα δάνεια έχουν «ξανακοκκινίσει».

Αναβίωση
παλαιών
ρυθμίσεων

Λόγω κερδοφορίας
Ειδικά για τις τράπεζες πρέπει να σημειωθεί ότι η επιστροφή στην κερδοφορία μετά από 12 χρόνια, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα λόγω καταθέσεων,
ανοίγει τον δρόμο για πιο γενναίες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού, έτσι ώστε να περιληφθούν περισσότεροι οφειλέτες στη ρύθμιση των 420 δόσεων του πτωχευτικού κώδικα και να σώσουν την περιουσία τους. Επιπλέον, πρέπει
να υπάρξει πιο ευέλικτο πλαίσιο ρύθμισης
των χρεών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού
συμβιβασμού και από τα funds, τα οποία
δείχνουν... απροθυμία να διευκολύνουν
τους πολίτες σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία και ενόψει ενός πραγματικά πολύ δύσκολου χειμώνα.

Οι δυνατότητες ρύθμισης
Η πληρωμή των οφειλών με βάση την
πάγια ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων
αποτελεί αυτή τη στιγμή το βασικό «εργαλείο» για τους οφειλέτες, ωστόσο το υψηλό επιτόκιο εξόφλησης αποτελεί τροχοπέδη, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως
στις υποχρεώσεις τους.

«Διαγραφή» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ
Τη διαγραφή χρεών άνω των 23,5 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν το 2011, δρομολογεί το υπουγείο Εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής
της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την παραγραφή τους λόγω παρέλευσης της δεκαετίας.
Σύμφωνα με όσα ισχύουν έως σήμερα, με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης, τα
χρέη διαγράφονται με την παρέλευση της 20ετίας, γεγονός που είχε εγκλωβίσει χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, οι οποίοι είχαν προβλήματα κυρίως με
την έκδοση των συντάξεών τους. Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να λυθεί νομοθετικά
μέσα στο φθινόπωρο, καθώς οι οφειλές προ του 2011 θα παραγραφούν, ενώ τα συσσωρευμένα χρέη από το έτος αυτό και μετά θα ενταχθούν πιθανότατα στη ρύθμιση των
120 δόσεων. Επιπλέον, όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, η εξόφληση των τρεχουσών υποχρεώσεων από τους εκατοντάδες χιλιάδες
επιτηδευματίες θα γίνεται σε 24 δόσεις αντί για 12 που ισχύει σήμερα, καθώς οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ θα εναρμονιστούν πλήρως με το σύστημα της εξόφλησης των
οφειλών προς την Εφορία.

Σημειώνεται ότι σήμερα, για τις τρέχουσες φορολογικές οφειλές νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, έχει τεθεί σε ισχύ η δυνατότητα αποπληρωμής σε 2-12 δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετησίως, είτε σε 13-24 δόσεις
με ετήσιο επιτόκιο 6,82%.
Τα ίδια επιτόκια ισχύουν και για τις έκτακτες οφειλές, που ρυθμίζονται σε 2-24 ή
25-48 δόσεις αντίστοιχα.
Σε αυτές τις ρυθμίσεις υπάγονται τα έκτακτα χρέη από φόρους κληρονομιάς, δωρεές, γονικές παροχές μεταβιβάσεων ακινήτων, φόρους, πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων, πολεοδομικά πρόστιμα κ.λπ.

Γενναία δυνατότητα
τακτοποίησης οφειλών με
επιμήκυνση αποπληρωμής
και δεύτερη ευκαιρία για
τους… ασυνεπείς λόγω
πανδημίας και κρίσης

Η ενεργειακή κρίση, ο υψηλός πληθωρισμός και οι... εκλογές αναμένεται
να ξαναφέρουν στο προσκήνιο την αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων, καθώς η
κυβέρνηση βλέπει ότι θα χρειαστούν
περισσότερες διευκολύνσεις προς
τους οφειλέτες.
Παράγοντες της αγοράς έχουν ζητήσει από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων που ίσχυαν
για τα χρέη της πανδημίας, καθώς
έχουν προκύψει νέα δεδομένα, μετά
την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους
και του πληθωρισμού. Σύμφωνα με
πληροφορίες του «Π», τα συναρμόδια
υπουργεία επεξεργάζονται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ρύθμισης χρεών σε περισσότερες δόσεις και με την παροχή
«μπόνους συνέπειας». Δηλαδή, θα
υπάρχει ένα σύστημα, όπου όσο περισσότερα πληρώνει ο οφειλέτης, τόσο θα
αυξάνεται και το ποσό που θα διαγράφεται. Δεν αποκλείεται οι σχετικές ανακοινώσεις να γίνουν στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Σημειώνεται ότι εκτός από τις
12, 24 και 48 δόσεις υπάρχουν και οι
100 δόσεις για τη ρύθμιση των χρεών
προς τους Δήμους, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι θα ξαναμπούν στο παιχνίδι
όσοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν
στο μέτρο της εξόφλησης οφειλών σε
240 δόσεις προς Εφορία και ΕΦΚΑ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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«Προτεραιότητά μας η αλήθεια
και όχι ο αποπροσανατολισμός!»
Ελένη
Χρονoπούλου

«Η κυβέρνηση είναι σε
πανικό, το κουβάρι των
αποκαλύψεων μακρύ και η
υπόθεση αποδεικνύεται
πολύ πιο σοβαρή
από ό,τι φαινόταν»

μέλος ΠΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Παρά την ηχηρή καταδίκη του γεγονότος, γιατί δεν ζητήσατε και
εσείς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτηση του πρωθυπουργού και
την προκήρυξη εκλογών;

Ελένη Χρονοπούλου, μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ, έκανε αισθητή την παρουσία της στο κομματικό σύμπαν της Χαρ.
Τρικούπη, όταν εξελέγη τέταρτη στη σειρά
κατάταξης μεταξύ των μελών του ΠΣ. Με
«βαρύ» βιογραφικό είναι νομική σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωπος του Απόδημου Ελληνισμού.

Η

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

Πρόκειται για μία νέα και δυναμική γυναίκα, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της
νέας ηγεσίας και αναμένεται να «παίξει γερά» στη νέα σελίδα που ανοίγει για την παράταξη. «Προτεραιότητά μας είναι η αλήθεια, όχι ένας αποπροσανατολισμός από
την ουσία του θέματος», λέει αναφορικά με
τον σάλο που έχει προκαλέσει η παρακολούθηση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη.
Θεωρείτε ότι πίσω από την υπόθεση
των τηλεφωνικών υποκλοπών υπάρχουν και εξωθεσμικά κέντρα;
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το γνωρίζει
μόνο η κυβέρνηση και ιδίως ο πρωθυπουργός, ο οποίος κατά κύριο λόγο ευθύνεται
για το σκάνδαλο και το συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας το οποίο πρεσβεύει. Η
υπόθεση των υποκλοπών δείχνει πολύ σοβαρότερη από ό,τι νομίζαμε. Δυστυχώς, το
κουβάρι των αποκαλύψεων είναι μακρύ,
επιβάλλεται, λοιπόν, άμεση διαλεύκανση
της υπόθεσης.
Ποια είναι τα συμπεράσματα που έχετε
βγάλει παρακολουθώντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς;
Ότι η κυβέρνηση είναι σε πανικό και ολισθαίνει σε λάθη και αντιφάσεις. Αρχικά

δηλώνει ότι δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις προσπαθώντας να υποβιβάσει το ζήτημα και να αποκρύψει στοιχεία, έπειτα ότι
υπάρχουν. Στη συνέχεια, στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας, ο απερχόμενος
επικεφαλής της ΕΥΠ και δύο υπουργοί
αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για
το Predator και την παρακολούθηση, ενώ
αποδείχθηκε ότι ο κ. Ανδρουλάκης παρακολουθούνταν συστηματικά. Έπειτα, η κυβέρνηση εμπλέκει τρίτες χώρες, ενώ οι
πρέσβεις της Ουκρανίας και της Αρμενίας
διαψεύδουν δημόσια την ανάμειξή τους.
Τέλος, ότι η «επισύνδεση» στο τηλέφωνο
του Νίκου Ανδρουλάκη «πολιτικά είναι κάτι
το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί», «η
νομιμότητά της όμως δεν αμφισβητείται».
Εάν η νομιμότητά της δεν αμφισβητείται,
τότε γιατί δεν θα έπρεπε να συμβεί; Τα
ερωτήματα είναι πολλά και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης έωλα. Το πλέον θλιβερό συμπέρασμα, όμως, είναι ότι δεν υπάρχει σεβασμός στο Σύνταγμα, στην ΕΣΔΑ,
στην αρχή της αναλογικότητας και εκλείπει ο απαραίτητος δικαστικός έλεγχος. Με
λίγα λόγια, απουσιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου. Πώς ακριβώς ένας πολίτης θα εμπιστευτεί ένα τέτοιο κράτος;

Είναι ένα τέτοιο κράτος δημοκρατικό;
Εκτιμάτε ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει
να ανταποκριθεί στο «κάλεσμα» της κυβέρνησης, προκειμένου να ενημερωθεί
αρμοδίως για το περιεχόμενο των υποκλοπών που έγινε στο τηλέφωνό του;
Ο κ. Ανδρουλάκης δεν κλήθηκε νομίμως
από αρμόδια αρχή, προκειμένου να λάβει
γνώση για τη διαδικασία και τους λόγους
παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου. Βάσει ποιου νόμου καλεί η κυβέρνηση
τον κ. Ανδρουλάκη να ενημερωθεί; Ο πρωθυπουργός και ο κ. Γεραπετρίτης «καλούν
προς ενημέρωση τον κ. Ανδρουλάκη» σαν
να πρόκειται για ένα φιλικό καβγαδάκι λέγοντας ψέματα στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όμως έχει επιλέξει εξ αρχής τον δρόμο
της θεσμικής επάρκειας και της νομιμότητας. Δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα, είναι
ζήτημα Δημοκρατίας. Οι πολίτες δικαιούνται να ξέρουν ποιοι είναι στο τιμόνι της χώρας και με ποιον τρόπο την διοικούν. Αντί ο
κύριος Μητσοτάκης να τους τρομοκρατεί
με δήθεν «ασύμμετρες και υβριδικές απειλές», ας τους απαντήσει για ποιον λόγο έχει
επιλέξει να διοικεί με πρακτικές που υπονομεύουν το πολίτευμα της χώρας.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και το
επιτελικό κράτος που οραματίστηκε ο
κ. Μητσοτάκης δεν μπορούν να σταθούν μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις. Η κυβέρνηση οφείλει πρώτα να
απαντήσει σε μια σειρά αναπάντητων
έως σήμερα ερωτήσεων και να περατωθεί η έρευνα που θα αποδείξει ποιοι
κατέχουν και για λογαριασμό ποιων
χρησιμοποιούν το λογισμικό Predator
στην Ελλάδα, για ποιον λόγο παρακολουθούνταν ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί
δεν υπήρχε δικαστικός έλεγχος και άλλα. Προτεραιότητά μας είναι η αλήθεια, όχι ένας αποπροσανατολισμός
από την ουσία του θέματος.
Είστε ένας νέος άνθρωπος που κάνει τα
πρώτα του βήματα στην πολιτική. Ποια είναι τα συναισθήματα και γενικότερα η
«γεύση» που σας αφήνει αυτή η υπόθεση;
Γλυκόπικρη. Πικρή, γιατί ως δικηγόρος
που ασχολείται πάνω από μία δεκαετία με
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου με απογοητεύει η χώρα μας να γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα
ενημέρωσης για τόσο σοβαρά σκάνδαλα.
Όμως η πολιτική σκηνή μιας χώρας δεν είναι ένα κόμμα, ακόμη και αν αυτό κυβερνά.
Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κινείται θεσμικά, αποφεύγοντας να τορπιλίσει τοξικά τον δημόσιο διάλογο, διεκδικώντας το αυτονόητο:
διαφάνεια. Αυτό από μόνο του είναι ένας
πολύ καλός λόγος για έναν νέο άνθρωπο
να ασχοληθεί με την πολιτική. Η αίσθηση
ότι μέσα σε μία προσπάθεια διάτρησης του
δημοκρατικού πολιτεύματος υπάρχουν πολιτικοί που παλεύουν για κάτι καλύτερο.
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Το θέμα δεν είναι το πρόβλημα αλλά η διαχείρισή του!
Δ
Γράφει
ο Ίων
Παπαδάκης

Δημοσιογράφος

εν είναι η πρώτη φορά που οι πολιτικοί αυτής
της χώρας όχι μόνο «χάνονται στη μετάφραση», αλλά προσπαθούν να… εισπράξουν τα μέγιστα
από τα λάθη του (υποτιθέμενου) αντιπάλου τους.
Κάποτε ένας σοφός είχε πει ότι «λάθη δεν κάνουν όσοι δεν δουλεύουν»! Το θέμα των υποκλοπών κρύβει λάθη και σίγουρα είναι σοβαρό…
Όμως η διαχείρισή του είναι σοβαρότερη, μια και
πρέπει να βρεθεί μία λύση, ώστε το «λάθος» να
μην ξαναγίνει.
Και εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις και ένα
ερώτημα: Πώς διαχειρίζονται οι εμπλεκόμενοι την
«επόμενη ημέρα»; Ο πρωθυπουργός ανέλαβε
άμεσα και ξεκάθαρα το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί σε εκείνον και το επιτελείο του και δήλωσε
ότι θα γίνουν διορθώσεις με νομοθετική ρύθμιση
και θα διαλευκανθεί η υπόθεση. Ο άμεσα θιγόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι συνεργάτες του
ψύχραιμα ζήτησαν απαντήσεις και δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν θα επιδοθούν σε ένα επικοινωνιακό
σόου, αλλά θα κινηθούν «χωρίς βιασύνη και με μεθοδικά βήματα»!

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης (θα
περιμέναμε μία πιο υπεύθυνη στάση, μια και έχει
διατελέσει πρωθυπουργός) δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί για μία ακόμα φορά «στα κάγκελα»
ζητώντας ξανά εκλογές, παραιτήσεις, χρησιμοποιώντας εκφράσεις «πεζοδρομίου», προκαλώντας όχι μόνο τους συναδέλφους του αλλά και
τους πολίτες που παρακολουθούν το… κατασκοπευτικό «θρίλερ» με θυμό και με πλήρη άγνοια
των νόμων αλλά και των δεδομένων!
Το αποτέλεσμα είναι για μία ακόμα φορά τοξικότητα, θυμός, έκθεση της χώρας μας στο εξωτερικό και όλα αυτά χωρίς καμία προσφορά στη λύση του προβλήματος.
Σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζω το πρόβλημα ούτε προσφέρω άλλοθι στους υπαίτιους.
Όμως, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, «μην κλαις
για το χυμένο γάλα»… Το λάθος έγινε και είναι παρελθόν (όσο και αν αυτό δεν «βολεύει» τους…
μονομάχους) και η λύση θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο για το καλό του τόπου πάνω απ’ όλα!

Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο πρόταγμα της Δικαιοσύνης!
ια μία ευνομούμενη δημοκρατική κοι- στοσύνη των πολιτών, παρενέργειες στη
νωνία ο θεσμός της Δικαιοσύνης συνι- θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και,
στά τον κυριότερο θεσμικό πυλώνα του τελικά, υπονόμευση της εμπιστοσύνης των
κράτους, αλλά και το σοβαρότερο
πολιτών στο σπουδαίο πολιτιεχέγγυο για την προάσπιση των δηκό θέσμιο της Δικαιοσύνης.
μοκρατικών ελευθεριών και των διΤο ΠΑΣΟΚ, ως ένα κατεξοχήν
καιωμάτων των κοινωνικώς αδυνάδημοκρατικό κόμμα με ευαιτων. Μέσα από αυτή τη θεώρηση ο
σθησία και σεβασμό στην εγέξοχος κοινωνικός φιλόσοφος και
γυοδοτική δύναμη του θεπολίτης της Λωζάννης Ζαν Ζακ
σμού της Δικαιοσύνης για την
Ρουσσώ εξέφραζε το στίγμα του για
απρόσκοπτη λειτουργία της
Γράφει
το υψηλό βάρος της Δικαιοσύνης
Δημοκρατίας, προτείνει μία
ο Πάνος Ν.
ως εχεγγύου περιφρούρησης της
δέσμη μέτρων για τη ριζοτομιΑβραμόπουλος*
δημοκρατικής κοινωνίας. Στην Ελκή ανασυγκρότησή της. Προλάδα σήμερα, οι κυβερνητικές
τείνει έτσι:
αβελτηρίες και δολιχοδρομίες στο
• Την αποπεράτωση του
φάσμα της Δικαιοσύνης, που συναρσχεδίου δράσης για την ηλετώνται με σοβαρή έλλειψη δικαστικτρονική Δικαιοσύνη, που έχει
κού προσωπικού, καίριες ελλείψεις
καταρτιστεί από το 2011 και
στις υποδομές, καχεκτική θεσμική
προβλέπει τη μηχανογράφηση
θωράκιση του πεδίου της Δικαιοσύκαι την ηλεκτρονική διασύνδενης, πενιχρή ψηφιοποίηση των θεση όλων των δικαστηρίων και
σμικών λειτουργιών της και πολλές
σωφρονιστικών καταστημά*Συγγραφέας των της χώρας.
άλλες εγγενείς αδυναμίες, έχουν
α’ αναπληρωματικός
περιφέρει τη Δικαιοσύνη σε μία δύ• Την αναμόρφωση και τον
δημοτικός
σύμβουλος
σκολη καμπή. Γεγονός που επιφέρει
εκσυγχρονισμό
της βασικής νοΑθηναίων
μεγάλες καθυστερήσεις στις δικαμοθεσίας (Ποινική δικονομία,
στικές αποφάσεις -οι οποίες με τη
Διοικητική δικονομία, Σωφρονιστικός κώδισειρά τους ναρκοθετούν τη θεσμική ακεκας, Οικογενειακό δίκαιο).
ραίωση της χώρας, άρα και την εμπέδωση
• Τον ανασχεδιασμό του ελληνικού δικαελκυστικού επενδυτικού κλίματος-, καλστικού χάρτη για τη βέλτιστη αξιοποίηση
λιέργεια κλίματος καχυποψίας στην εμπιτων υφιστάμενων δικαστικών πόρων, σύμ-

Γ

ΑΡΘΡΑ

φωνα με τα διεθνή δικαστικά χωροταξικά
πρότυπα. Δηλαδή έναν «Καλλικράτη» για τη
Δικαιοσύνη.
• Την ίδρυση σώματος δικαστικών εμπειρογνωμόνων, αρωγών των δικαστών και
της δικαστικής αστυνομίας.
• Την αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης δικαστών και δικαστηρίων ακολούθως προς τα διεθνή πρότυπα.
• Τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, με
την ενεργό συμμετοχή της Βουλής στη διαδικασία επιλογής της δικαστικής ηγεσίας.
• Τον ανασχεδιασμό - εξορθολογικοποίηση του κόστους πρόσβασης στη Δικαιοσύνη για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
• Τη θέσπιση εξειδικευμένων δικαστικών
δομών, π.χ. για υποθέσεις εταιρικού δικαίου, οικογενειακό δικαστήριο κ.ά.
• Την ενίσχυση και προστασία του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων, με φροντίδα επιμόρφωσης των δικαστών που διευθύνουν δομές.
• Την πραγματική ενίσχυση της νομικής
βοήθειας σε όσους κοινωνικώς αδυνάτους
την έχουν ανάγκη, όπως επίσης και τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου.
Αυτές και άλλες πολλές παρεμβάσεις θα
απεγκλωβίσουν τη Δικαιοσύνη από τη δυσχερή σημερινή της θέση και θα την καταστήσουν έναν πολυδύναμο θεσμικό πυλώνα λειτουργίας της Δημοκρατίας, προαγωγής της ανάπτυξης και προάσπισης των
αδυνάτων.

Ακίνητα και Δήμοι:

4 δίκαιες προτάσεις
κοινής λογικής
η σημερινή ψηφιακή εποχή είναι σημαντικό να
απλοποιηθεί και η νομοθεσία και οι διατάξεις της
πολιτείας, του κράτους και των Δήμων. Στα ακίνητα,
σχετικά με τους Δήμους, υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης για δίκαιη αντιμετώπιση και υποστήριξη των πολιτών
και ιδιοκτητών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) έθεσε 4 αξιόπιστες προτάσεις προς το
αρμόδιο υπουργείο σχετικά με τους εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ακίνητα και τους Δήμους.

Τ

Της αυτόματης διακοπής χρέωσης δημοτικών τελών
όταν διακόπτεται η ρευματοδότηση κενού ακινήτου.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Να καταργηθεί η υποχρέωση των ιδιοκτητών
για δήλωση των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και να οριστεί ότι από τον χρόνο διακοπής της ρευματοδότησης απευθείας από τον οικείο πάροχο ισχύει αυτόματη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισμού. Είναι εξαιρετικά εύκολο και απλό.
Της διαρκούς δυνατότητας δήλωσης αδήλωτων εμβαδών ακινήτων με σταδιακά αυξανόμενα πρόστιμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Να νομοθετηθεί η μόνιμη δυνατότητα δήλωσης αδήλωτων επιφανειών κτιρίων μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής της ΚΕΔΕ, με επιβολή
σταδιακά αυξανόμενης προσαύξησης επί των οφειλών δημοτικών τελών και ΤΑΠ από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, όπως
ακριβώς ισχύει και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017), ήτοι: Για το πρώτο εξάμηΓράφει
νο καθυστέρησης ποσοστό προο Μάνος Κρανίδης*
στίμου +20% και εν συνεχεία
+5% για κάθε επόμενο εξάμηνο
και με ανώτατο όριο το +50%. Είναι μια ρύθμιση που θα
δώσει λύση σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες και θα φέρει νέα
έσοδα στους Δήμους.
Της επαναφοράς της παραγραφής οφειλών στην πενταετία, όπως στο Δημόσιο, αντί της εικοσαετίας.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ
να επανέλθει νομοθετικά στην πενταετία, όπως ισχύει σήμερα πλέον και για τις φορολογικές αξιώσεις του Δημοσίου,
ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πληρωμή τους, αφού η 20ετία είναι υπέρμετρη και μη εισπράξιμη.
Του περιορισμού (πλαφόν) των προστίμων στο 50%
της αρχικής οφειλής, ώστε να είναι εισπράξιμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Να καθοριστεί ως γενικό ανώτατο όριο προστίμου το 50% του κυρίως τέλους/φόρου, ώστε οι πολίτες
να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πληρωμή τους.

1

2

3
4

Είναι όλες δίκαιες προτάσεις κοινής λογικής, που έχουν
ως σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών, αφού εξασφαλίζουν τα έσοδα των Δήμων με βιώσιμο τρόπο σε μια δύσκολη εποχή αβεβαιότητας. Εμποδίζουν την υπέρμετρη συσσώρευση χρεών με υπερβολικά πρόστιμα και αχρείαστες
διαδικασίες που δεν απαιτούνται. Για αυτό η άμεση νομοθέτηση της δέσμης των σημαντικών θεσμικών αυτών ρυθμίσεων των σχέσεων ιδιοκτητών ακινήτων και ΟΤΑ, με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης, θα είναι μια σημαντική πολιτική παρακαταθήκη της
πολιτείας και της κυβέρνησης υπέρ των πολιτών, αλλά και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
Γραμματέας ενημέρωσης ΠΟΜΙΔΑ
Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, Επικεφαλής
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023
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«Έλα, φίλε, πάτα εδώ να σου...
αδειάσουμε τον λογαριασμό»

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Μάστιγα οι διαδικτυακές
απάτες με θύματα
ανυποψίαστους πολίτες –
Αναβαθμισμένη η δράση των
χάκερ τους τελευταίους
μήνες και τι συμβουλεύει η
δίωξη ηλεκτρονικού
εγκλήματος

Η μέθοδος
«sim swap»

την εποχή που τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης έχουν κυριαρχήσει στις
ζωές μας, θα ήταν μάλλον παράδοξο οι μετρ στις ηλεκτρονικές απάτες να
μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν και
αυτόν τον «δίαυλο», για να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε με... απευθείας πρόσβαση, είτε με εκβιασμούς.
«Έλα, τι κάνεις; Να σου πω, έχασα το
πορτοφόλι μου και ακύρωσα την τραπεζική μου κάρτα. Έχεις e-banking; Σε παρακαλώ, μπορείς να μου περάσεις μερικά
χρήματα και αύριο να σ’ τα επιστρέψω;»!
Αν δεν έχει ήδη λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα δικό σας άτομο, με τον ρυθμό που
αυξάνεται το hacking στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, είναι σίγουρο ότι θα
το λάβει το αμέσως επόμενο διάστημα. Κι
αν στους πιο υποψιασμένους είναι μία εμφανής προσπάθεια εξαπάτησης, υπάρχουν και οι λιγότερο καχύποπτοι, που δυστυχώς πέφτουν θύματα των επιτήδειων,

Σ

Οι τρεις συμβουλές της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Οι χρήστες του Διαδικτύου:
• να μην επιλέγουν τους
προτεινόμενους συνδέσμους
• να μην απαντούν στα μηνύματα
(είτε email είτε sms)
• να μην καταχωρούν και να μην
στέλνουν προσωπικά δεδομένα
και στοιχεία πιστωτικών καρτών

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

οι οποίοι γίνονται όλο και πιο διαβασμένοι
και πειστικοί, «αντιγράφοντας» ακόμη και
το ύφος του διαδικτυακού συνομιλητή
που παριστάνουν!

Eξειδικευμένο προσωπικό
Κάπως έτσι, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δουλεύει 24 ώρες
το 24ωρο με εξειδικευμένο προσωπικό,
προκειμένου να αντεπεξέλθει στα αιτήματα των πολιτών για βοήθεια, μέσω μίας
διαδικασίας που μόνο εύκολη δεν είναι,
καθώς εμπλέκονται εταιρείες κολοσσοί
στις ΗΠΑ που θέλουν τον... χρόνο τους για
να δράσουν!
Ίσως η πιο διαδεδομένη μέθοδος απάτης, σύμφωνα και με τις καταγγελίες που
φτάνουν καθημερινά στην ΕΛΑΣ, είναι το
«phishing» (σ.σ.: ελληνιστί «ψάρεμα»),
όπου οι δράστες επικοινωνούν με τα επίδοξα θύματά τους μέσω email ή SMS.
Σκοπός τους να πείσουν ότι πρόκειται για
ηλεκτρονικό μήνυμα από την τράπεζα που
συνεργάζονται και η οποία υποτίθεται ότι
τους ζητάει να κατευθυνθούν ψηφιακά σε
ιστοσελίδα, που προσομοιάζει με web
banking, αλλά είναι απατηλή. Εκεί τους
ζητούν να καταχωρίσουν τους κωδικούς
πρόσβασής τους και τα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, κωδικούς

μιας χρήσης για την επιβεβαίωση συναλλαγών κ.ά. με το πρόσχημα ότι δήθεν
υπάρχει πρόβλημα με τον τραπεζικό τους
λογαριασμό. Όποιος κάνει το λάθος να
συμπληρώσει αυτές τις φόρμες, τότε σε
ελάχιστα λεπτά θα δει τις καταθέσεις του
να κάνουν... φτερά! Τις περιόδους του
lockdown, όταν το ηλεκτρονικό εμπόριο
γνώρισε άνθηση, παρατηρήθηκε ακόμη
και το φαινόμενο να φτάνουν σε πολίτες
email –δήθεν από εταιρείες ταχυμεταφοράς– με σκοπό την πραγματοποίηση πληρωμής για παραλαβή δέματος.

Zητάνε λύτρα
Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις
που στόχος είναι η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού τύπου malware στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο του θύματος. Εάν ο χάκερ τα καταφέρει, αποκτά πρόσβαση στο σύνολο των
αρχείων του χρήστη, εκβιάζοντάς τον στη
συνέχεια πως θα διαρρεύσει προσωπικές
φωτογραφίες ή βίντεο που μπορεί να
υπάρχουν. Αρκετά συχνά η απαίτηση για
την καταβολή των λύτρων είναι αυτά να
γίνονται είτε σε δολάρια είτε σε κάποιο
κρυπτονόμισμα. «Έλα, φίλε, μπες σε αυτό
το λινκ (σ.σ.: η παγιδευμένη σελίδα που
οδηγεί σε malware). Έχουν ανεβάσει φωτογραφίες σου σε πορνογραφικό σάιτ.
Μπες να τις κατεβάσεις. Δεν είναι ιός», είναι το μήνυμα που κυκλοφορεί εσχάτως
σε διαδικτυακές εφαρμογές, με αποστολέα πραγματικό άτομο που του έχουν χακάρει τον λογαριασμό.

Μία από τις μορφές ηλεκτρονικής
εξαπάτησης που κερδίζει έδαφος το
τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το
«sim swap». Πρόκειται για μια κομπίνα, κατά την οποία ο δράστης χρησιμοποιώντας τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (χειραγώγηση) αποκτά τον
έλεγχο της κάρτας SIM του κινητού
τηλεφώνου του θύματος. Συγκεκριμένα, ο δράστης έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του
χρήστη (π.χ. με «ηλεκτρονικό ψάρεμα» – phishing, με χρήση κακόβουλων
εφαρμογών – προγραμμάτων κ.λπ.),
εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM, αποκτώντας νέα
κάρτα προς αντικατάσταση αυτής που
έχει ο νόμιμος κάτοχος. Με τον τρόπο
αυτόν λαμβάνει κλήσεις και μηνύματα
που προορίζονται για τους χρήστες –
θύματα και υποκλέπτει τους κωδικούς μιας χρήσης (OTP) ή τα μηνύματα επαλήθευσης ασφάλειας κ.λπ.
Προ μερικών μηνών μία σπείρα κατάφερε να αρπάξει περί τις 42.000 ευρώ από τον λογαριασμό ενός ανυποψίαστου πολίτη, ενώ το μεγαλύτερο
«χτύπημα» είναι η αρπαγή 185.000
ευρώ από τον λογαριασμό επιχειρηματία. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, έγιναν συλλήψεις από τη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
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Σούπερ «κοριοί» στην υπηρεσία της ΕΛΑΣ
όμιμες συνακροάσεις με «κοριούς»
προηγμένης τεχνολογίας ως
«όπλα» στη μάχη με την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και ειδεχθείς
πράξεις, όπως η δολοφονία της 17χρονης
Νικολέτας στο Περιστέρι από τον 22χρονο
Πακιστανό σύντροφό της, χρησιμοποιούν
υπηρεσίες αιχμής της ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα η Αντιτρομοκρατική και η Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Ν

Πώς, από ποιους και γιατί
γίνονται οι νόμιμες
συνακροάσεις από την
Αντιτρομοκρατική και τη
Διεύθυνση Διαχείρισης και
Ανάλυσης Πληροφοριών
Με εισαγγελέα
Χρήζει αναφοράς ότι για να ξεκινήσει μία
νόμιμη συνακρόαση απαιτείται –όπως και
στην περίπτωση της ΕΥΠ– εισαγγελική εντολή, ενώ στην εισήγηση που γίνεται από
την Αστυνομία, θα πρέπει να αιτιολογείται
επαρκώς γιατί ζητείται η άρση απορρήτου
επικοινωνιών. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η νόμιμη συνακρόαση απαιτεί τη συνεργασία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου,
προκειμένου οι Αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση στις επαφές του υπό παρακολούθηση ατόμου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η
προμήθεια υπερσύγχρονων συστημάτων
από Αντιτρομοκρατική και ΔιΔΑΠ κρίθηκε
απαραίτητη πριν από μερικά χρόνια, καθώς
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% οι επικοινωνίες ανάμεσα σε μέλη εγκληματικών οργανώσεων γίνονταν μέσω διαδικτυακών
εφαρμογών, που δεν μπορούσαν να «πιάσουν» οι τότε «κοριοί» της ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα πολλοί ποινικοί να τη... γλιτώνουν!

του Κώστα Παπαδόπουλου

papadkos@gmail.com
Οι υπηρεσίες αυτές, πάντα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έχουν τη δυνατότητα να
«σαρώνουν» τηλεφωνικές συνομιλίες, sms
ακόμη και μηνύματα μέσω ορισμένων διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας
εξελιγμένα συστήματα, που καμία σχέση
δεν έχουν με τα... παραδοσιακά «βαλιτσάκια» που έκαναν την εμφάνισή τους στην
Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα και ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σημαντική προσφορά
Πολλές λεπτομέρειες για τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων δεν μπορούν
να δοθούν –για ευνόητους λόγους– στη δημοσιότητα, ωστόσο, αποτελεί κοινό μυστικό ότι έχει προκαλέσει σημαντικά «πλήγματα» στους κόλπους των ποινικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρχηγοί συμμοριών έψαχναν για «βαθιά λαρύγγια» ανάμεσα στα μέλη τους, καθώς δεν είχαν γνώση των συστημάτων που χρησιμοποιεί πλέον η ΕΛΑΣ
και θεωρούσαν ότι η χρήση μίας διαδικτυακής εφαρμογής ήταν αρκετή για να καλύψει τις έκνομες δραστηριότητές τους.

Ο… μπον βιβέρ

Η άγνωστη ΔιΔΑΠ και το «στρατηγείο» της στο Περιστέρι
Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, που
κάποιοι έχουν αποκαλέσει «δεύτερη ΕΥΠ», ιδρύθηκε το 2014
και μέχρι τις αρχές του 2014 στεγάζονταν στον 8ο όροφο της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ωστόσο, τόσο για
χωροταξικούς όσο και για λειτουργικούς λόγους, κρίθηκε σκόπιμη η μεταστέγαση της υπηρεσίας σε ένα νέο, σύγχρονο κτίριο
στο Περιστέρι, μακριά από την πολύβουη και πολυσύχναστη ΓΑΔΑ (σ.σ.: η οποία συν της άλλοις αποτελεί ένα γηρασμένο κτίριο). Στο «στρατηγείο» της ΔιΔΑΠ δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι χτυπά η «ψηφιακή καρδιά» της ΕΛΑΣ, καθώς από εκεί
γίνεται ένας μεγάλος αριθμός νόμιμων συνακροάσεων και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και
συμμορίες ποινικών, ενώ υπάρχει ανοιχτή γραμμή και με την
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει διοικητική αυτοτέλεια και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ, ενώ η αρμοδιότητά της
αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς λειτουργεί
με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση ή διερεύνηση τυχόν
αξιόποινων πράξεων, αλλά και στο πλαίσιο της αυτόνομης επιχειρησιακής πληροφοριακής δράσης ή πληροφοριακής υποστήριξης άλλων υπηρεσιών και Αρχών. Στους servers της ΔιΔΑΠ τηρούνται βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται, διαβαθμίζονται ανάλογα
με το αντικείμενο και τη σπουδαιότητά τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την έρευνα και τη δίωξη του σοβαρού και
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Επίσης, υπάρχει συνεργασία με την Europol και με αστυνομίες ευρωπαϊκών
κρατών μέσω των προβλεπόμενων διαύλων.

Μία από τις πρώτες –και πλέον χαρακτηριστικές– περιπτώσεις που έπεσαν στη...
φάκα του νέου συστήματος νομίμων συνακροάσεων ήταν αυτή του γνωστού μπον βιβέρ των Αθηνών, ο οποίος είχε συλληφθεί
για έκνομες συναλλαγές με πολυπληθή
σπείρα «μπουκαδόρων» Ρομά.
Τόσο η Αντιτρομοκρατική όσο και η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών λειτουργούν με διαβαθμίσεις στο
προσωπικό και δικλίδες ασφάλειας, καθώς απαιτούνται «στεγανά» στον μέγιστο
βαθμό. Για να καταλάβει κανείς πόσο κλειστός είναι αυτός ο κύκλος, πρόσβαση στον
«κοριό» του 12ου ορόφου της ΓΑΔΑ έχουν
μόλις λίγες δεκάδες στελέχη της
Δ.Α.Ε.Ε.Β. που έχουν... ελεγχθεί πλήρως.
Τα στελέχη των υπηρεσιών που ασχολούνται με τις νόμιμες συνακροάσεις μπορούν
είτε να ακούσουν μία συνομιλία, είτε να
διαβάσουν μία «στιχομυθία», είτε να «ρίξουν» λέξεις - κλειδιά σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές που γίνονται οι καταγραφές
και να εντοπίσουν εάν υπάρχει κάτι που
απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Α

Στο φως απόρρητα ιταλικά έγγραφα για τ
ν και έχουν περάσει 82 χρόνια από τον τορπιλισμό
του εύδρομου «Έλλη» στην Τήνο, υπάρχουν ακόμα
στοιχεία που δεν έχουν φωτιστεί και αποδεικνύουν σε όλη του την έκταση το σατανικό σχέδιο των Ιταλών, που σχεδίαζαν –την ίδια μέρα– την βύθιση και άλλων
πλοίων με προσκυνητές στο Αιγαίο, στέλνοντας δύο «κυνηγούς» για να προκαλέσουν ναυτικές τραγωδίες!

Α

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Εμπιστευτικά ιταλικά στρατιωτικά έγγραφα που αποδεσμεύτηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν ότι το υποβρύχιο «Delfino» –που δεν ήταν το μόνο υποβρύχιο στην περιοχή– είχε
ως αποστολή αρχικά να προσβάλει και τα επιβατηγά που βρίσκονταν στο λιμάνι του νησιού της Μεγαλόχαρης, αλλά,
όταν αποκαλύφθηκε η παρουσία του, έπλευσε στη Σύρο να
τορπιλίσει ό,τι βρισκόταν στο λιμάνι της Ερμούπολης και στη
συνέχεια θα κατευθυνόταν στην Κόρινθο, στήνοντας καρτέρι στα πλοία που έμπαιναν στον Σαρωνικό από το Ιόνιο…
Αυτό γίνεται σαφές από την απόρρητη αναφορά του κυβερνήτη του υποβρυχίου, υποπλοιάρχου Τζουζέπε Αϊκάρντι, που ανέφερε τα εξής:

«Στόχος μου τα επιβατηγά»
«Αναχώρησα από τη Λέρο στις 14 Αυγούστου στις 20:30.
Στις 04:30 της 15ης Αυγούστου φτάνοντας κοντά στο λιμάνι της Τήνου, καταδύθηκα. Προχώρησα σε βάθος περισκοπίου και κατευθύνθηκα προς το στόμιο του λιμανιού.
Φτάνοντας σε απόσταση περίπου 4.000 μ. από το στόμιο
του λιμανιού, είδα να βγαίνει ένα ατμόπλοιο που κατευθύνθηκε αμέσως προς τα βόρεια, ξεφεύγοντας έτσι από επίθεσή μου. Φτάνοντας μπροστά από το στόμιο, είδα ευδιάκριτα
στο εσωτερικό του λιμανιού δύο μεγάλα ατμόπλοια…

Ενώ ετοιμαζόμουν να λάβω κατάλληλη θέση, ώστε να
εκτοξεύσω διαμέσου του στενού ανοίγματος μεταξύ των
δύο λιμενοβραχιόνων, είδα ένα πολεμικό πλοίο («Έλλη») να
κατευθύνεται προς το λιμάνι με μικρή ταχύτητα.
Επειδή η πορεία του θα το έφερνε να περάσει ακριβώς

από πάνω μου, θεώρησα σκόπιμο να καταδυθώ στα 4 μέτρα, παρακολουθώντας το με τα υδρόφωνα.
Λίγο αργότερα, μην ακούγοντας πλέον τον ήχο των ελίκων, αναδύθηκα σε βάθος περισκοπίου και είδα το «Έλλη»
αγκυροβολημένο μπροστά από τη μεγαλύτερη προβλήτα.

Ήθελαν να τα βυθίσουν όλα χωρίς καμία προειδοποίηση
Υπάρχει, βέβαια, και η πληροφορία ότι
στην επιχείρηση κατά της «Έλλης» συμμετείχε και δεύτερο ιταλικό υποβρύχιο.
Η πληροφορία αυτή προέκυψε από τον
Ιταλό Ντίνο Μπαλντασίνι, που υπηρετούσε ως ηλεκτρολόγος στο υποβρύχιο
«Ασιάγκι», το οποίο, κατά τα λεγόμενά
του, συνόδευε το «Ντελφίνο» στη συγκεκριμένη περιπολία στο Αιγαίο.
Ο ίδιος ο Αϊκάρντι, όταν ρωτήθηκε για
την ύπαρξη δεύτερου υποβρύχιου, απάντησε ότι δεν μπορεί να πει περισσότερα,
εκτός και αν του έδινε την άδεια το ιταλικό αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων.
Η απάντησή του ήταν μια έμμεση παραδοχή της ύπαρξης δεύτερου υποβρυχίου

στην επιχείρηση της Τήνου. Επιπλέον,
υπάρχει φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τα πληρώματα των δύο υποβρυχίων
να γιορτάζουν από κοινού τον τορπιλισμό
της «Έλλης».

Τα υποβρύχια είχαν διαταγές να βυθίσουν χωρίς προειδοποίηση όλα τα πλοία,
τα οποία θεωρούσαν ότι ενεργούσαν μεταφορές του «εχθρού», ακόμη κι αν καλύπτονταν από ουδέτερη σημαία. Η ενέργεια
αυτή έπρεπε να γίνει με τέτοιον τρόπο,
ώστε η ταυτότητα και η εθνικότητα του
υποβρυχίου να μην αποκαλυφθούν.
Η αποστολή θα εκτελούνταν μεταξύ 2025 Αυγούστου.
Στο ίδιο έγγραφο γινόταν λόγος να κρατηθεί απόλυτη και πλήρης ραδιοτηλεγραφική σιγή από και προς το υποβρύχιο,
καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής.
Επίσης, ο Αϊκάρντι ισχυρίστηκε ότι ο
Ντε Βέκκι του έδωσε ένα μικρό φύλλο

χαρτιού, στο οποίο ήταν σημειωμένα τα
νησιά Τήνος και Σύρος, καθώς εκεί είχε
παρατηρηθεί έντονη ναυτική κίνηση.
Για όσους γνώριζαν πράγματα και καταστάσεις, ο τορπιλισμός της «Έλλης» δεν
ήταν παρά ένα σκηνοθετημένο γεγονός,
προκειμένου να δικαιολογηθεί η ήδη προαποφασισμένη επίθεση κατά της Ελλάδας.
Σύμφωνα με τον Έλληνα πρεσβευτή στη
Ρώμη, Ιωάννη Πολίτη, η φασιστική Ιταλία
τορπίλισε την «Έλλη» σε μία προσπάθεια
να τρομοκρατήσει την Ελλάδα, ώστε να
αποσπάσει από αυτήν στρατηγικά πλεονεκτήματα στον θαλάσσιο αγώνα της έναντι
της Αγγλίας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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τον τορπιλισμό της «Έλλης»
•Δύο ήταν τα ιταλικά υποβρύχια («Delfino»
και «Assiagi») που είχαν εγκλωβίσει το
«Έλλη» • Ήθελαν να βυθίσουν «αθόρυβα»
όλα τα επιβατηγά πλοία σε Αιγαίο,
Κυκλάδες και Σαρωνικό!

Αποφάσισα να τορπιλίσω πρώτο το πολεμικό πλοίο και
στη συνέχεια τα ατμόπλοια. Η απόφαση ήταν αποτέλεσμα
του κάτωθι συλλογισμού: 1) Η πεποίθηση πως τα δύο εμπορικά πλοία βρίσκονται στην υπηρεσία του εχθρού. Διαφορετικά δεν εξηγείται η παρουσία των δύο αυτών μεγάλων πλοίων σε ένα λιμάνι που μόλις τα χωρούσε, ούτε μπορούμε να
καταλάβουμε σε τι είδους μεγάλη διακίνηση εμπλέκονταν.
2) Η παρουσία του πολεμικού πλοίου, έτοιμο να προστατεύσει και να συνοδεύσει τα πλοία, καθιστούσε την υπόθεση
ύποπτη και μαρτυρούσε την ελληνική συνενοχή.
3) Ο τορπιλισμός των πλοίων εντός του λιμένα με παρουσία πολεμικού πλοίου σήμαινε κατάφωρη παραβίαση, ίδια
με αυτή του τορπιλισμού του ίδιου του πολεμικού πλοίου.
Από την άλλη πλευρά, αντί να αντιμετωπιστεί κατόπιν η
αναπόφευκτη αντίδραση του πολεμικού πλοίου, ήταν καλύτερα να απαλλαγούμε από αυτό πριν».

Το απόρρητο ελληνικό πόρισμα
Στις 21 Αυγούστου 1940 ειδική επιτροπή, αποτελούμενη
από τον υποναύαρχο και αρχηγό Στόλου Ε. Καββαδία, τον
κυβερνήτη της «Έλλης» Α. Χατζόπουλο, τον πλωτάρχη ύπαρχο της «Έλλης» Κ. Δούση, τον υποπλοίαρχο Α. Στεριόπουλο και τον ανθυποπλοίαρχο Χ. Λεβαντίνο, συνέταξε έκθεση – πόρισμα. Αμφότερες οι τορπίλες έφεραν διακριτικά
και γράμματα, που αποδείκνυαν ότι ήταν ιταλικής κατασκευής. Στο πόρισμά του ο Καββαδίας αναφέρει ότι τον τορ-

πιλισμό της «Έλλης» εκτέλεσε άγνωστο υποβρύχιο, ενώ ορισμένοι από το πλήρωμα ισχυρίστηκαν ότι είδαν την κηλίδα
«εκσφενδονίσεως» της τορπίλης.
Σύμφωνα με το πόρισμα, «το αυτό κατά πάσα πιθανότητα
υποβρύχιον έβαλε και τας δύο άλλας τορπίλας…».
Αυτές προορίζονταν για τα εντός του λιμένα ατμόπλοια.
Όσον αφορά τη δικαιολογία που μπορούσε να ειπωθεί από
αυτόν που το τορπίλισε περί σύγχυσης της «Έλλης» με κάποιο
από αυτά των εμπόλεμων κρατών, αυτή δεν ευσταθούσε, διότι κανένας εμπόλεμος ή κάποιος που πίστευε ότι διατρέχει κίνδυνο δεν θα αγκυροβολούσε σε ανοικτό όρμο, ούτε θα ήταν
σημαιοστολισμένος. Επίσης, το ιδιαίτερο σκαρίφημα της «Έλλης» ήταν μοναδικό στην Ευρώπη και δεν υπήρχε μεταξύ των
εμπολέμων. Πάνω στις τορπίλες αναγράφονταν τα εργοστάσια κατασκευής τους (Τορίνο), ο αριθμός μητρώου τους, καθώς και χαρακτηριστικά σύμβολα της προέλευσής τους.
Από τα παραπάνω, λοιπόν, εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι
τορπίλες ήταν κατασκευής ιταλικών εργοστασίων, ενώ δεν
είχαν πουληθεί σε κανένα άλλο κράτος.
Την περίοδο 1955-1956 το ναυάγιο του «Έλλη» ανελκύσθηκε τμηματικά και πουλήθηκε ως σκραπ. Σήμερα στον βυθό δεν υπάρχει ούτε ίχνος του.
Το έτος 1985 Έλληνες δύτες ανακάλυψαν στον βυθό
της Τήνου τα απομεινάρια της ιταλικής τορπίλης που
βύθισε την «Έλλη». Το εύρημα εκτίθεται στο Ναυτικό
Μουσείο Πειραιώς.
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«Έφυγε»
και ο τελευταίος
του «Έλλη»
Ο Σπύρος Κολοβός, σημαιοφόρος εν αποστρατεία, ο οποίος υπηρέτησε στο καταδρομικό «Έλλη»,
ήταν ίσως ο τελευταίος επιζών του ηρωικού πλοίου.
«Έφυγε» πριν από μερικά χρόνια στο νησί του, την
Κέρκυρα, πλήρης ημερών.
Πολλές φορές κατά το παρελθόν ο Σπύρος Κολοβός είχε μιλήσει για τα όσα έζησε όταν υπηρέτησε
στο καταδρομικό «Έλλη», μάλιστα δεν ήταν λίγες οι
φορές που βούρκωνε όταν θυμόταν την εμπειρία
του από τον τορπιλισμό του πλοίου.
«Κατετάγην στις 17-3-1938. Παρουσιάστηκα στο
Κέντρο Πόρου, όπου λειτουργούσε Σχολή Πυροβολικού. Εκεί υπήρχε ναύσταθμος, όπου ήταν αγκυροβολημένο το θωρηκτό.
Στην συνέχεια, μετέβην στην Πάτρα με το “Έλλη”.
(σταματάει, ανάσα)…
Από την Πάτρα είχαμε ξεκινήσει για την Μήλο, μαζί
με τον “Αετό”, τον Αύγουστο του 1940. Στις 14 Αυγούστου προσεγγίσαμε την Μήλο. Από εκεί πήραμε εντολή να πλεύσουμε προς
την Τήνο. Το ταξίδι ήταν περίπου
δύο ώρες, αν θυμάμαι καλά.
Τα ξημερώματα της 15ης
Αυγούστου, ανήμερα της
εορτής της Μεγαλόχαρης, κάναμε έπαρση της σημαίας και
ελέγξαμε τον οπλισμό για το άγημα.
Βρισκόμουν στην αποθήκη πυράρχου, δίπλα στο μηχανοστάσιο, εκεί που έσκασε η βόμβα. Μαζί μου
ήταν ο Σταύρος Καλαφατάκης…
Κάτι με έτρωγε μέσα μου και λέω: δεν πας στο κατάστρωμα να δεις τι γίνεται;
Οι ναύτες πήγαιναν πάνω-κάτω, έκαναν φασίνα.
Άκουσα έναν θόρυβο και ένιωσα τράνταγμα, σαν
σεισμό 10 Ρίχτερ. Κανείς δεν ήξερε τι ήταν. Ο Καλαφατάκης και οι υπόλοιποι του μηχανοστασίου συν δύο ναύτες
από το κατάστρωμα και ο Πέτας (ναύτης) σκοτώθηκαν. Ο
πυράρχης ήταν νεκρός. Θυμάμαι τον κελευστή Παπακωνσταντίνου, που κλείστηκε από την πόρτα του μηχανοστασίου και φώναζε βοήθεια. Ο νοσοκόμος είχε εγκλωβιστεί σε
ένα δωμάτιο. Είχε βγάλει το κεφάλι από το φινιστρίνι και
φώναζε βοήθεια (συγκίνηση).
Ο αξιωματικός Γεώργιος Μαργαρίτης πήρε ένα
τσεκούρι να τον ελευθερώσει. Ο κυβερνήτης διέταζε την εγκατάλειψη του πλοίου, καθώς επιβιβαζόμασταν σε βάρκες. Ορισμένοι προσπαθούσαν να ρίξουν τον γρίπο (σ.σ.: χοντρός μουσαμάς με μολύβια
και φελλούς) στο ρήγμα. Το ρήγμα ήταν μεγάλο και
τον έφαγε.
Εγώ έβγαλα τους νεκρούς στο σχολείο της Τήνου.
Ήμουν βρεγμένος ως το κόκκαλο. Εκεί μας δώσαν
ρούχα της μεταξικής νεολαίας, δεν είχαν άλλα.
Η “Έλλη” είχε στεγανά στο αμπάρι, έκανε μία
ώρα να βουλιάξει».

ΘΕΜΑ
τις 10 Αυγούστου του –όχι και
τόσο μακρινού– 2014 το όνειρό
του έγινε πραγματικότητα… Ο
Recep Tayyip Erdoğan, το παιδί που
γεννήθηκε στις 26/2/1954 στην περιοχή Kasimpasa της Κωνσταντινούπολης
και αρχικά πουλούσε κουλούρια και λεμονάδες (παράλληλα με την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο), κατάφερε να
γίνει πρόεδρος ή αλλιώς ο απόλυτος μονάρχης της γειτονικής μας Τουρκίας!

Σ

Γράφει ο Ίων Παπαδάκης
papadakis.ion@gmail.com

Η οικογένειά του είχε τουρκική και λαζική καταγωγή και διέμενε αρχικά στην περιοχή της Ριζούντας. Η καταγωγή της οικογένειας είναι από τη φυλή των Bağatlιoğlu (Μπαγατλίογλου) ή Bakatoğlu
(Μπακάτογλου), ημιστρατιωτικό σώμα
Τουρκομάνων, με τον παππού Τεγιούπ
(Ταϊγίπ) Μεμίς Μπακάτογλου να έχει πολεμήσει εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, όταν είχαν καταλάβει τον ανατολικό Πόντο (μέχρι την Τραπεζούντα).
Στα 13 του ο Ερντογάν επέστρεψε στην
Κωνσταντινούπολη, όπου σπούδασε στην
Ιερατική σχολή İmam Hatip. Ακραία φιλόδοξος, ασχολήθηκε με την πολιτική από
τα φοιτητικά του χρόνια, όταν και μπήκε
στην αντι-κομουνιστική Εθνική Τουρκική
Φοιτητική Ένωση, ενώ αργότερα έγινε
μέλος του Κόμματος Εθνικής Σωτηρίας.
Στις 27 Μαρτίου 1994 εκλέγεται δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και από
εκεί ξεκινούν τα αξιώματα, αλλά και τα
προβλήματα…
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης το Κόμμα της
Ευημερίας κρίθηκε παράνομο και για τον
λόγο αυτόν στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν ο Ερντογάν έγινε ένας από τους κύριους ομιλητές. Τον Δεκέμβριο του 1997, σε
διαδήλωση στο Σιίρτ, ο Ερντογάν απήγγειλε
ένα ποίημα του Τούρκου εθνικιστή ποιητή
Γκιοκάλπ, κάτι που τον έστειλε φυλακή, μια
και αυτή η δημόσια ανάγνωση θεωρήθηκε
από το δικαστήριο προτροπή για τέλεση αδικήματος και υποκίνηση σε θρησκευτικό ή
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φυλετικό μίσος. Αυτό οδήγησε τον Ερντογάν σε παραίτηση και σε δεκάμηνη φυλάκιση το 1999, που συνοδεύτηκε από αφαίρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Για τον
λόγο αυτόν, αν και κέρδισε τις εκλογές του
2002, δεν μπόρεσε να γίνει πρωθυπουργός,
οπότε όρισε τον Αμπντουλάχ Γκιουλ μέχρι τις
14 Μαρτίου 2003, όπου παρέλαβε τον πρωθυπουργικό θώκο, τον οποίο και κράτησε έως
τις 10 Αυγούστου του 2014 που στέφθηκε
πρόεδρος. Θα μπορούσαμε να γράψουμε
βιβλίο για την –μέχρι σήμερα– ναπολεόντεια πολιτική του σταδιοδρομία.

Τα ροζ παραστρατήματα
Η προσωπική του ζωή πολυτάραχη και
πικάντικη, αν και κανείς δεν τολμάει να
αναφερθεί ανοιχτά στα παραστρατήματα
του «παντοκράτορα»! Και μπορεί να είναι

διάρκεια και ανταλλάγματα, και κάποιοι
άλλοι ότι υπήρχε ροζ βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρόεδρο!
Δημοσιεύματα έδειξαν τον σύζυγο της
Σαμιελί, Ερέν Ταλού ως το «βαθύ λαρύγγι»
για την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του Ερντογάν. Η συνέχεια λόγω της
αποκάλυψης καταιγιστική: Το ζευγάρι χώρισε το 2011 μετά από 16 χρόνια γάμου και ο
έξαλλος Ερτογάν παίρνει εκδίκηση καταστρέφοντας την εταιρεία του Ταλού, η
οποία οδηγήθηκε σε πτώχευση.
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό… Ο Ερντογάν
απείλησε να κλείσει τα social media. Τότε λέγεται ότι έκανε πράξη την απειλή του
κλείνοντας το Twitter.
Από την πλευρά της, η φερόμενη ως ερωμένη του προέδρου είχε προαναγγείλει μηνύσεις κατά εκείνων που τις διέδωσαν (κάτι

«Σφαγέας» της ελευθερίας
Δεινός εκβιαστής, λαοπλάνος που θα ζήλευε ακόμα και ο Λένιν, με συνήθειες
δισεκατομμυριούχου (αδιαφορώντας εάν ο λαός του πεινάει), με ηγετικά προσόντα που θα έπρεπε να διδάσκονται σε σχολές δικτατόρων και ακραία ισλαμιστής. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2015 έχει απαγορεύσει τις πορείες τόσο των
γκέι όσο και των τρανσέξουαλ, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως «σφαγέας της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου», μια και επί των –πολλών– ημερών του η Τουρκία έχει γίνει η μεγαλύτερη φυλακή παγκοσμίως για δημοσιογράφους, κινηματογραφιστές, μυθιστοριογράφους, μουσικούς, ακόμα και ακαδημαϊκούς!
Ορκισμένος του εχθρός ο Φετουλάχ Γκιουλέν, στον οποίο χρεώνει το αποτυχημένο (και με πολλά κενά ως προς το εάν ήταν πραγματικό ή σκηνοθετημένο) πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016, το οποίο αποσοβήθηκε την
τελευταία στιγμή (εξαιτίας μιας κλήσης FaceTime από μία δημοσιογράφο,
που μέχρι και σήμερα είναι viral) και προκάλεσε μια εκατόμβη συλλήψεων
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα…
παντρεμένος από τις 4 Ιουλίου του 1978
με την Emine Gulbaran και να έχει αποκτήσει δύο γιους και δύο κόρες, όμως η
πανέμορφη παρουσιάστρια και ηθοποιός
Ντεφνέ Σαμιελί φαίνεται ότι του είχε κλέψει την καρδιά, σύμφωνα με αναρτήσεις
στα social media την εποχή των προεδρικών εκλογών του 2014!
Οι ιστορίες πολλές για αυτή τη σχέση… Κάποιοι έλεγαν ότι η μελαχρινή
καλλονή σχετιζόταν με το κίνημα Γκιουλέν, κάποιοι άλλοι ότι ο Ερντογάν είχε
συνάψει «muta nikahı», δηλαδή μια
συμφωνία γάμου με προκαθορισμένη

νει ευκαιρία να επισκεφτεί πασίγνωστους
οίκους μόδας, όπως Chanel, Hermès,
Balenciaga, που είναι οι αγαπημένοι της.

Με μισθό ποδοσφαιριστή
Το ζευγάρι, όπως είπαμε παραπάνω,
έχει δύο γιους, τον Αχμέτ Μπουράκ και
τον Νετσμεντίν Μπιλάλ, και δύο κόρες,
την Eσρά και την Σουμεγιέ. Για τα παιδιά
του Ερντογάν είναι ελάχιστα γνωστά. Η
κόρη του, Εσρά, είχε μάρτυρα στον πολιτικό της γάμο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η νεότερη Σουμεγιέ αγαπάει την
πολιτική, ο Νετσμεντίν Μπιλάλ μονοπωλεί το ενδιαφέρον των media με το κοσμοπολίτικο lifestyle του και ο Αχμέτ
Μπουράκ αναφέρεται συχνά σε υποθέσεις σκανδάλων με χώρες στη Μέση
Ανατολή. Επιπλέον, το όνομά του βρέθηκε εμπλεκόμενο στον θάνατο από τροχαίο μιας από τις ντίβες του τουρκικού
τραγουδιού, κάτι που «κάποιοι» φρόντισαν γρήγορα να ξεχαστεί!
Αφήσαμε για το τέλος τις απολαβές του
«μονάρχη», που αγγίζουν αυτές ενός πρωτοκλασάτου ποδοσφαιριστή: $989.000
τον μήνα, όταν ο πραγματικός ετήσιος μισθός του Τούρκου Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μόλις 250.000 δολάρια,
ενώ η περιουσία του λέγεται ότι αγγίζει
το 1 δισ. ($950 εκατ. ).

που τελικά δεν έγινε… γιατί άραγε;). Η Σαμιελί, πάντως, φέρεται να διατηρεί φιλική
σχέση και με την πρώτη κυρία της Τουρκίας, Εμινέ.
Η πρώτη κυρία της Τουρκίας μπορεί να
δείχνει ορκισμένη «υποτακτική» του συζύγου της, όμως είναι κοινό μυστικό ότι
εκείνη έχει το «πάνω χέρι» τουλάχιστον
στο σπίτι. Δηλώνει νοσταλγός της οθωμανικής αυτοκρατορίας και των παραδόσεων, αυτό όμως δεν την εμποδίζει σε κάθε
ταξίδι της να επιδεικνύει το πανάκριβο γούστο της, μια και δεν χά-

Ο άνθρωπος που ήθελε
να γίνει «παντοκράτορας»
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Ο μεθοδικός σχεδιασμός
Κικίλια για επέκταση
της τουριστικής περιόδου

Ανορθογραφίες

Από τον Μάνο Οικονομίδη

Ο τουρισμός σώζει και φέτος την
ελληνική οικονομία, γι’ αυτό και έχει
πρόσθετη αξία να σταθεί κανείς και
να αναδείξει τον μεθοδικό σχεδιασμό του αρμόδιου υπουργού Βασίλη
Κικίλια για επέκταση της τουριστικής
περιόδου και εμπλουτισμό του περιεχομένου της.
Ο Βασίλης Κικίλιας και το επιτελείο
του στο υπουργείο Τουρισμού επεξεργάστηκαν με συνέπεια και επιμέλεια
ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης
τους μήνες που προηγήθηκαν, ώστε
να διαμορφώσουν τις κατάλληλες
συνθήκες εγκαίρως και η Ελλάδα να
εισπράττει σήμερα τα οφέλη αυτής
της στρατηγικής.
Κεντρική στόχευση του Βασίλη Κικίλια ήταν, από την πρώτη στιγμή, να
καταστεί εφικτή η επιδίωξη για μια
τουριστική περίοδο που χρονικά θα
εκτείνεται σχεδόν στο σύνολο του
έτους και την ίδια στιγμή το τουριστικό προϊόν το οποίο προσφέρει η Ελλάδα στους επισκέπτες να μπορεί να καλύψει διαφορετικά και σύνθετα κοινά.

Ο Κωστής Χατζηδάκης
σημείο αναφοράς για
την «όλη Κεντροδεξιά»
Ο Κωστής Χατζηδάκης εξελίχτηκε
και στην υπόθεση της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη σε «ήρεμη δύναμη» και σημείο αναφοράς για
τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και
ευρύτερα της Κεντροδεξιάς.
Ο υπουργός Εργασίας λειτούργησε
ενωτικά και συνθετικά και αρκετοί
ήταν εκείνοι που παραδειγματίστηκαν από τη στάση του και… φρέναραν τη δυσαρέσκεια ή τις αντιρρήσεις τους για κεντρικούς χειρισμούς,
κατανοώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πλήξει κατά τρόπο μη αναστρέψιμο τη «γαλάζια» παράταξη.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωστής Χατζηδάκης έχει λειτουργήσει και άλλες φορές στο παρελθόν ως… αλεξικέραυνο, αξιοποιώντας τη μακρά
διαδρομή του στον χώρο της Κεντροδεξιάς, που του επιτρέπει να συνομιλεί με όλες τις «φυλές».

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παίρνει πάνω του κοινωνικές πρωτοβουλίες, που θα δρομολογήσει το επόμενο διάστημα
η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια
προσπάθεια να αλλάξει το κοινωνικό κλίμα και
να μην απειληθεί η πολιτική ηγεμονία της.
Ο Χρήστος Σταϊκούρας έχει καταφέρει μέχρι
σήμερα να μπολιάσει τις πολιτικές του υπουργείου Οικονομικών με κοινωνικό αποτύπωμα και να
μην αφεθεί στους… τεχνοκράτες που συνήθως
δυσκολεύονται να δουν πίσω από τους αριθμούς, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν άνθρωποι, οι
οποίοι πλήττονται ή ευεργετούνται από κυβερνητικές αποφάσεις.

Ο Γιώργος Παπανδρέου
μετά την προεδρία ψάχνει ρόλο
Μετά την αποχώρηση από την προεδρία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, με τον Πέδρο Σάντσεθ να παίρνει τη σκυτάλη, ο Γιώργος
Παπανδρέου βρίσκεται σε αναζήτηση νέου ρόλου. Αν όχι με θεσμική κατοχύρωση, σε κάθε περίπτωση με προχωρημένη παρεμβατικότητα, κάτι που συνεπάγεται ότι το επόμενο διάστημα θα
πρέπει να περιμένουμε από τον πρώην πρωθυπουργό να πολλαπλασιάσει την κινητικότητά του. Τόσο εκτός συνόρων, όπου άλλωστε… παίζει εντός έδρας, γνωρίζοντας πολύ καλά τις διεθνείς
ισορροπίες, όσο και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου θα παρεμβαίνει στην κατεύθυνση της συγκρότησης «αντι-μητσοτακικού» μετώπου σε πολιτικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Η εισήγηση πρός την
κυρία Σακελλαροπούλου
για δημόσια παρέμβαση

Ήταν πράγματι
γενναία πράξη
η παραίτηση
Δημητριάδη

ταν πράγματι γενναία η απόφαση του στενού συνεργάτη
του πρωθυπουργού Γρηγόρη
Δημητριάδη να υποβάλει την παραίτησή του. Όταν άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι ήταν ο πρώτος και βασικός στόχος της αντιπολίτευσης με τον θόρυβο που είχε ήδη προκληθεί από την
υπόθεση της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, έκρινε σκόπιμο να αναλάβει ακόμη και την ευθύνη που δεν του
αναλογούσε και προτίμησε τον δύσκολο (και ασυνήθιστο για τους πολιτικούς) δρόμο της παραίτησης, αντί να
επιλέξει τον εύκολο δρόμο, κρυπτόμενος πίσω από την ισχύ της καρέκλας του. Και το έκανε χωρίς δεύτερες σκέψεις, γιατί δεν ήθελε στην πε-
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ρίοδο της απόλυτης πολιτικής τοξικότητας να αποτελεί την αιτία για να
«χτυπηθεί» η κυβερνητική ομάδα.
Ναι, ήταν έντιμη και παλικαρίσια η
συμπεριφορά του. Αυτό άλλωστε είναι που ενοχλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η γενναιότητα της πράξης. Η παραίτηση του Δημητριάδη
έδειξε ότι κάποιοι διαθέτουν το ψυχικό σθένος, μα κυρίως την λεβεντιά,
να εγκαταλείψουν την καρέκλα τους
προτάσσοντας πέρα και πάνω απ’
όλα το συμφέρον του τόπου και των
ανθρώπων που διαχειρίζονται τις τύχες του. Τα υπόλοιπα είναι για να γίνεται κουβέντα και για να τροφοδοτείται η τοξικότητα στον δημόσιο βίο.
«Π»

«Γέφυρα» Μαξίμου – βουλευτών ο Μπρατάκος
Ο Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος διαδέχτηκε τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο
αξίωμα του γενικού γραμματέα του
πρωθυπουργού, θα έχει μεταξύ άλλων
και ρόλο «γέφυρας» ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και την Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς
και τα «γαλάζια» στελέχη του κομματικού μηχανισμού.
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν εκείνος που σήκωνε το σχετικό φορτίο μέχρι πρότινος και λειτουργούσε ως…
αμορτισέρ. Με βαθιές ρίζες στην Κεντροδεξιά και τη Νέα Δημοκρατία και

απευθείας επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε την ευχέρεια να συνομιλεί με το σύνολο της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας και του κομματικού μηχανισμού και να λειτουργεί… πυροσβεστικά, κάθε φορά που καταγράφονταν αρρυθμίες, προβλήματα και γκρίνιες.
Αντίστοιχο ρόλο θα αναλάβει πλέον ο
Γιάννης Μπρατάκος, επίσης με ισχυρούς
δεσμούς με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία,
όπου η «γαλάζια» συσπείρωση κρίνεται
αναγκαία, για να δοθεί με όρους κυριαρχίας η μάχη των επόμενων εκλογών.

Στη σκιά της θύελλας που προκλήθηκε
στο πολιτικό σκηνικό με αφετηρία την
υπόθεση Ανδρουλάκη αρκετοί έσπευσαν να ασκήσουν κριτική στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
για το γεγονός ότι επέλεξε
τη θεσμική αποστασιοποίηση, χωρίς να
προχωρήσει σε κάποια παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη πολίτης
της χώρας δέχτηκε εισήγηση από συνεργάτη της να προχωρήσει σε δημόσια παρέμβαση, στο πλαίσιο που η ίδια θα επέλεγε. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ωστόσο ήταν εξαρχής ξεκάθαρη, τονίζοντας
στο επιτελείο της ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση από την πλευρά της θα μπορούσε να παρεξηγηθεί και δεν θα ήταν συμβατή με τον «ρυθμιστικό» για το πολίτευμα
ρόλο που συνοδεύει το αξίωμά της.

Ομόφωνη απαλλαγή
«Δεν προκύπτουν ενδείξεις για να αποδοθεί κατηγορία σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου για την αξιόποινη πράξη της δωροληψίας πολιτικού προσώπου, η οποία
φερόταν κατά την κατηγορία να είχε τελεστεί στην Αθήνα το χρονικό διάστημα από
1.4.2011 έως 17.5.2012».Με το σκεπτικό αυτό το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα την
απαλλαγή από κάθε κατηγορία για τον
πρώην υπουργό και νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδο, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί για δωροληψία στην
υπόθεση της Novartis. Οι δικαστές σημειώνουν ακόμη στο σκεπτικό τους ότι δεν
προκύπτει ποινική ευθύνη για υπερτιμολόγηση των επίδικων φαρμάκων της Novartis, αφού από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη
ενδείξεων που να στηρίζουν την κατηγορία εναντίον του πρώην υπουργού.
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ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Σεμινάρια Ψηφιακού Εγγραμματισμού

Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους ξεκίνησε
από τον Ιούλιο τα διά ζώσης σεμινάρια Ψηφιακού Εγγραμματισμού,
στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού
Εγγραμματισμού». Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλους τους δημότες
δωρεάν, ενώ αφορά τις υπηρεσίες, τα
εργαλεία και τις μεθόδους για την
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του
διαδικτύου.
Τα πιλοτικά διά ζώσης σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς με 200 περίπου ωφελούμενους πολίτες και για διάστημα δύο εβδομάδων στους Δήμους
Μεγαρέων, Ασπροπύργου, Aχαρνών,
Παλαιού Φαλήρου και Κορυδαλλού, με
βασικά θέματα τις «Βασικές δεξιότητες
για τη χρήση του διαδικτύου» και «Ικανότητα αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης και αρχειοθέτησης πληροφοριών».
Επίσης, συναντήσεις εργασίας έχουν
πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται με
τους περισσότερους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, για τον προγραμματισμό
υλοποίησης των σεμιναρίων από τα μέσα
Σεπτεμβρίου 2022. Οι οκτώ Θεματικές
Ενότητες που αποτελούν έναν ολοκλη-
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ρωμένο κύκλο της δράσης είναι: Βασικές δεξιότητες για τη χρήση του διαδικτύου, Ικανότητα αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης και αρχειοθέτησης πληροφοριών, Διαδικτυακές απάτες, Προστασία ψηφιακών συσκευών, Προστασία
προσωπικών δεδομένων, Αξιοποίηση
ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών,
Εκτέλεση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, Εκτέλεση ηλεκτρονικών αγορών και συναλλαγών, Ψυχική υγεία, Εθισμός στο διαδίκτυο, Ιατρικές πληροφορίες στο διαδίκτυο και κίνδυνοι.
Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, «Ξεκινήσαμε τον Ιούλιο και προχωράμε ακόμη πιο
δυναμικά στα διά ζώσης σεμινάρια, σε

συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με το καλό από τον Σεπτέμβριο! Προσκαλούμε τους ενήλικους δημότες να αγκαλιάσουν αυτή την
αξιόλογη δράση και να επωφεληθούν
δωρεάν με την τεχνογνωσία των εισηγητών μας για τις προκλήσεις του διαδικτύου, καθώς και τις ψηφιακές υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας έτσι τον ψηφιακό
εγγραμματισμό της Περιφέρειας Αττικής. Σας προσκαλώ να ενημερωθείτε
για τον χρονοπρογραμματισμό της δράσης στον Δήμο σας! Με αυτόν τον τρόπο
δίνετε προτεραιότητα στην ψηφιακή
ασφάλειά σας και κατ’ επέκταση στην
ψυχική σας υγεία, διότι γνωρίζοντας
τους δυνητικούς κινδύνους του Διαδικτύου, μπορείτε να σερφάρετε μαζί με
τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας με
επίγνωση και δίχως τεχνοφοβία!».
Όπως επισημαίνεται, η παρακολούθηση των θεματικών σεμιναρίων δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία
ή εξοικείωση των ωφελούμενων σε θέματα διαδικτύου, ενώ με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων όσες και όσοι το επιθυμούν θα λάβουν σχετική βεβαίωση
παρακολούθησης.

Ωτακουστής

Από τον Δημήτρη Δημακόπουλο

«Πράσινο κύμα» στα φανάρια για ασθενοφόρα
Σε μία πρωτοπόρα εφαρμογή προχωρά η Περιφέρεια Αττικής με τη
λειτουργία συστήματος προτεραιοποίησης στα φανάρια, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για τα ασθενοφόρα. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα
λειτουργήσει πιλοτικά από το ερχόμενο φθινόπωρο στον Πειραιά και συγκεκριμένα για τα ασθενοφόρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Τζάνειου Νοσοκομείου. Το σύστημα αποτελείται από πομπούς και δέκτες που
θα φέρουν όσα ασθενοφόρα κατευθύνονται με έκτακτα περιστατικά στο

Τζάνειο Νοσοκομείο, μέσω των οποίων οι φωτεινοί σηματοδότες θα
λαμβάνουν σήμα, ώστε να δημιουργούν για κάθε ασθενοφόρο που προσεγγίζει το λεγόμενο «πράσινο κύμα» στα φανάρια, διαρκείας 7 δευτερολέπτων. Όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης, «Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για να κερδίσουμε με ασφάλεια κάθε πολύτιμο λεπτό για την υγεία των συμπολιτών μας. Φιλοδοξούμε πολύ γρήγορα να εφαρμοστεί για όλα τα νοσοκομεία της Αττικής».
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Νέα κόντρα για
τον παιδικό
σταθμό

Την ώρα που ο δήμαρχος Αγίας
Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς «πανηγύριζε» για τη θεμελίωση του νέου παιδικού
σταθμού της πόλης μαζί με
τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη, δεχόταν «πολιτικά πυρά» από τον πρώην
δήμαρχο της πόλης Γιάννη
Σταθόπουλο για το κλείσιμο
του παιδικού σταθμού της
οδού Τρωάδος. Αφορμή για
την επαναφορά του θέματος
ήταν η πρόσφατη παράταση
λειτουργίας, μέχρι 31 Ιουλίου
2023, που έδωσε η Βουλή
στους παιδικούς σταθμούς
των Δήμων σε σχέση με τη
συμμόρφωσή τους στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 99/2017. Όπως επεσήμανε ο κ. Σταθόπουλος, « Η δημοτική αρχή Ζορμπά και προσωπικά ο ίδιος είναι έκθετοι
για το κλείσιμο του παιδικού
σταθμού μετά την απόφαση
της παράτασης από τη Βουλή.
Και αυτό γιατί για να δικαιολογήσει το κλείσιμο, είχε επικαλεστεί ακριβώς τη διάταξη
που άλλαξε… Αν είχαν κάνει
μια απλή ερώτηση στο υπουργείο, θα το είχαν μάθει. Δυστυχώς ούτε στα αυτονόητα δεν
ανταποκρίνονται».

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, ο δήμαρχος φαίνεται να ανοίγει μεγάλη κόντρα με τους
εργαζομένους του σε μια πολύ «ευαίσθητη» χρονική στιγμή της πρώτης θητείας του; Οι όλο και περισσότερες και
σκληρότερες ανακοινώσεις ότι ο δήμαρχος έχει στοχοποιήσει συγκεκριμένους εργαζόμενους παραβιάζοντας
τους κανόνες προαγωγών και τοποθετήσεων δείχνουν ότι το κλίμα μεταξύ εργαζομένων και δημοτικής αρχής
δεν βρίσκεται σε καλό σημείο και όλα δείχνουν ότι έρχεται «κλιμάκωση» από τον Σεπτέμβριο…

Ζητά λύση για τους μαθητές

Κυνηγά τις κακοτεχνίες

Μήνυση για δολιοφθορά

Την επαναδρομολόγηση των λεωφορειακών
γραμμών 715 και 716 στα Άνω Λιόσια, κατά το
νέο σχολικό έτος, ζητά από τον ΟΑΣΑ ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. Πρόκειται για
δύο δρομολόγια, πρωί και μεσημέρι, στη διαδρομή Ζωφριά - Άγιος Γιάννης, που θα εξυπηρετήσουν όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια των Άνω
Λιοσίων. Στην ουσία πρόκειται για κοινό αίτημα της σχολικής κοινότητας και του συνδικαλιστικού οργάνου των καθηγητών (ΕΛΜΕ), για
την ικανοποίηση του οποίου ενώνει τις δυνάμεις του και ο Δήμος Φυλής.

Με στόχο να ζητήσει ευθύνες για τις κακοτεχνίες
που έχουν γίνει στους δρόμους της πόλης του, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης συνέστησε ομάδα εργασίας. Έργο της θα είναι η παρακολούθηση
των τομών που έχουν πραγματοποιηθεί στο οδικό δίκτυο της πόλης για την εγκατάσταση οπτικών ινών
από τον ΟΤΕ. Όπως αναφέρεται, τα έργα αποκατάστασης των τομών από τους εργολάβους παρουσιάζουν στη συντριπτική τους πλειονότητα κακοτεχνίες, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του οδικού
δικτύου και την οικονομική ζημία του Δήμου, γι’ αυτό και έχει την πρόθεση να διεκδικήσει την αποζημίωσή του.

Σε μήνυση κατ’ αγνώστων προχώρησαν εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, έπειτα από σοβαρό κρούσμα δολιοφθοράς στο δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού στην περιοχή της Ανάληψης. Όπως επισημαίνεται, η ζημιά διαπιστώθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου την προηγούμενη εβδομάδα, αποκαταστάθηκε
για δύο ημέρες, ωστόσο το Σαββατοκύριακο ακολούθησε νέα πολύ σοβαρότερη βλάβη στο ίδιο ακριβώς
σημείο. Μετά από αυτό η δημοτική αρχή προχώρησε
σε μήνυση για την απόδοση ευθυνών, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου Βύρωνα συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή, η οποία έχει πλέον αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό.
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Διαφωνία για
τα τηλέφωνα
Έντονη ήταν η αντίδραση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πρόσφατη οδηγία
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τους εργαζόμενους
στα ΚΕΠ σχετικά με τη διαδικασία
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων
μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής gov.gr wallet με την
χρήση των προσωπικών τηλεφωνικών συσκευών. Όπως διευκρινίζει η
Ομοσπονδία, τάσσεται υπέρ της
χρήσης των νέων τεχνολογιών, με
στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για τη
διευκόλυνση του έργου που καλούνται ελάχιστοι υπάλληλοι με πενιχρά μέσα να παρέχουν. Τονίζει
ωστόσο ότι «η υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών προϋποθέτει οργάνωση των υπηρεσιών και
παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού», γι’ αυτό και καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει την εγκύκλιο
και να προχωρήσει στην προμήθεια
και παροχή του κατάλληλου και
απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού τόσο στα ΚΕΠ, που φέρουν
τον κύριο όγκο ελέγχου ταυτοπροσωπίας, όσο και στις λοιπές δημοτικές υπηρεσίες, για την εφαρμογή
του «ψηφιακού πορτοφολιού».

Επίθεση για…
τις τράπεζες
Ευθύνες στον δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο αποδίδει ο
πρώην δήμαρχος της πόλης Κώστας Ασκούνης για το γεγονός ότι
μια μεγάλη περιοχή της πόλης, οι
Τζιτζιφιές, έχουν μένει χωρίς κανένα υποκατάστημα τράπεζας (!).
Όπως επισημάνει στην καταγγελία
του, «η Εθνική Τράπεζα κλείνει και
το δεύτερο κατάστημά της στις Τζιτζιφιές, με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει πλέον καμία τράπεζα για
την εξυπηρέτηση χιλιάδων πολιτών, καθώς είχε προηγηθεί το
κλείσιμο του καταστήματος της ALPHA BANK, ενώ τρία περίπου χρόνια πριν τα ΕΛΤΑ έκλεισαν το κατάστημά τους. Ο κ. Ασκούνης πιστεύει ότι «η δημοτική αρχή ευθύνεται, γιατί δεν προέβη στην παραμικρή αντίδραση για την υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, ενώ αντίθετα
άλλοι Δήμοι πρωτοστάτησαν και πέτυχαν την ακύρωση των αποφάσεων για κλείσιμο τραπεζών». Ο καθένας μπορεί να κρίνει βλέποντας
τι συμβαίνει στην πόλη του…

Κάντε… «Athens Shopping»

Στη διάθεση των Αθηναίων και των επισκεπτών της Αθήνας βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πιο δυναμικό εμπορικό οδηγό της. Πρόκειται για την πλατφόρμα «Athens
Shopping», μέσω της οποίας κάθε χρήστης μπορεί να ανακαλύψει
την ποιοτική αγορά της Αθήνας και να βρει οτιδήποτε αναζητά ανά
κατηγορία και ανά περιοχή.
Η πλατφόρμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι καλούν τους
επαγγελματίες που διατηρούν εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας να εγγραφούν στο «Athens Shopping», ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προωθούν δωρεάν τις υπηρεσίες αλλά και τις προσφορές τους. «Η ενίσχυση της αθηναϊκής αγοράς βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας και δράσης που αναλαμβάνει η δημοτική αρχή», τόνισε ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης.
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Μήνυση Φραγκάκη για
συκοφαντική δυσφήμιση
Έγκληση - μήνυση κατά αγνώστου δράστη για την εις βάρος του συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο δήμαρχος
Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης μετά τα όσα ανυπόστατα και ατεκμηρίωτα καταγγέλθηκαν δημόσια σε βάρος του! Συγκεκριμένα, ο κ. Φραγκάκης ζήτησε την ποινική δίωξη και τη νόμιμη τιμωρία του ανθρώπου που ανήρτησε δημοσίευμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στον λογαριασμό που ανήκει σε πρόεδρο Κοινότητας
του Δήμου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, είναι καθ’ ολοκληρίαν ψευδές και προσβάλλει βάναυσα και καίρια την
τιμή και υπόληψη του δημάρχου, αφού τον κατηγορεί ότι
μαζί με δύο αντιδημάρχους χειροδίκησαν σε βάρος του.
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο κ. Φραγκάκης, στο σημείο που υποτίθεται ότι συνέβη το συμβάν, δεν βρίσκονταν
ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και κάποιος αντιδήμαρχος, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για κακοποιητική συμπεριφορά
στη δημόσια ανάρτηση.

Αύξησε τους ιατρούς
Μια σημαντική επιτυχία για τον τομέα υγείας της περιοχής
του «πανηγυρίζει» ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης
Καμπόσος. Όπως υποστηρίζει, πάντα υπήρξε στο πλευρό
της διοίκησης του Νοσοκομείου Άργους και έμπρακτα στήριζε τη γενναία προσπάθεια όλων των υγειονομικών να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες σε καιρό πανδημίας.
Έτσι, νιώθει ικανοποίηση, καθώς μετά και από δική του παρέμβαση αυξήθηκαν οι νέες θέσεις ιατρών στο νοσοκομείο
από τέσσερις σε έξι, αφού ήταν επιτακτική η ανάγκη για
αναισθησιολόγο και παθολόγο. Συνολικά το νοσοκομείο Άργους στελεχώνεται με τρεις παιδιάτρους, μαιευτήρες, έναν
ακόμα αναισθησιολόγο και έναν παθολόγο.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, τον τελευταίο καιρό παρατηρείται πολύ μεγάλη δραστηριότητα από δύο «γαλάζιους» υποψήφιους δημάρχους με εντελώς διαφορετικούς τρόπους; Η μία υποψηφιότητα
ακολουθεί την πεπατημένη με πολλές ανακοινώσεις, εμφανίσεις στον τοπικό Τύπο και επιθέσεις στον δήμαρχο,
ενώ ο δεύτερος προτιμά τους χαμηλούς τόνους αλλά κινείται «υποχθόνια» με συναντήσεις σε σπίτια, καφενεία
και γειτονιές… Ήδη έχουν αρχίσει να πέφτουν στοιχήματα στην πόλη για το ποιος από τους δύο κερδίζει έδαφος!

Γλυφάδα: Ένα ειδικό σχολείο “στολίδι”
Στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ εντάχθηκε το έργο
της ανέγερσης του Ειδικού Σχολείου Γλυφάδας, το οποίο, όπως σημειώνει εμφατικά ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, «είναι ένα
έργο εμβληματικό που θα αποτελέσει σταθμό για την εκπαίδευση
στη χώρα μας. Ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα που θα λειτουργήσει και ως συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο. Ένα έργο ζωής ξεκινάει και σύντομα θα είναι πραγματικότητα!». Σύμφωνα με το σχέδιο,
το ειδικό σχολείο θα γίνει στον χώρο που στεγαζόταν το παλιό εγκαταλελειμμένο πλέον 2ο δημοτικό, το
οποίο σύντομα θα γκρεμιστεί και θα είναι αρχιτεκτονικά πρωτοποριακό με την καλύτερη δυνατή ποιότητα κατασκευής σε όλες τις υποδομές του, ενώ θα έχει και αμφιθέατρο περίπου 400 θέσεων, που θα καλύψει τις πολιτιστικές και άλλες ανάγκες της πόλης.

Αλλαγή ρότας για τη Σπιναλόγκα
Το Μνημείο της Σπιναλόγκας ήταν το βασικό θέμα στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός με την υπουργό Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας
Γιάννη Πλακιωτάκη και του περιφερειάρχη Κρήτης
Σταύρου Αρναουτάκη. Μετά τη συνάντηση ο δήμαρχος ήταν ικανοποιημένος, καθώς αναφορικά
με το επίμαχο θέμα της απόρριψης της πρότασης

για την ένταξη της νήσου Σπιναλόγκας στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco διαφάνηκε πως το υπουργείο Πολιτισμού αλλάζει «ρότα» και πλέον προτίθεται να συμπεριλάβει
τη Σπιναλόγκα στο σειριακό σύστημα των οχυρωματικών μνημείων της Μεσογείου (Ενετικά Φρούρια της Μεσογείου), γεγονός που προκρίνεται από
τον Οργανισμό ICOMOS.

Έβαλε πρόστιμο
στην Περιφερειάρχη
Σε πολύ άβολη θέση πρέπει να βρέθηκε ο
θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, Σπύρος Ιωάννου, Ιονίων Νήσων, όταν πήρε την απόφαση
να επιβάλει πρόστιμο ύψους 132.313,50
ευρώ στον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων για περιβαλλοντικές παραβάσεις στην Παλοστή, τον
χώρο δηλαδή που καταλήγουν όλα τα οικιακά σκουπίδια της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Και αυτό γιατί πρόεδρος του ΦοΔΣΑ είναι η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου και ουσιαστικά ο αντιπεριφερειάρχης επέβαλε πρόστιμο σε Οργανισμό
που προεδρεύει η περιφερειάρχης του (!).
Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, το
πρόστιμο αφορά παράβαση μη εφαρμογής
της προβλεπόμενης μεθόδου της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο β’ κύτταρο για
άγνωστο χρονικό διάστημα και κατ’ ελάχιστον μέχρι την ημέρα της αυτοψίας.
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Θερινή… διαγραφή!

Στην κορυφή ο Πειραιάς

Μόνο τρεις μήνες κράτησε η συμμαχία Τζήμερου,
Κρανιδιώτη, Μπογδάνου. Με κοινή τους δήλωση οι
Θάνος Τζήμερος και Φαήλος
Κρανιδιώτης ανακοίνωσαν
ότι διέγραψαν τον τρίτο της
ηγεσίας της κίνησης «Εθνική
Δημιουργία» που δημιούργησαν τον Μάιο, λόγω του
«αλαζονικού του χαρακτήρα,
της αμετροεπούς και αντιδεολογικής συμπεριφοράς
του», αναφέρουν. Η διαγραφή αυτή έρχεται μερικές
ώρες μετά την ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου πως η Αφροδίτη Λατινοπούλου γίνεται αντιπρόεδρος της «Εθνικής Δημιουργίας».

Την 9η θέση διεθνώς στον Δείκτη Ναυτιλιακών Κέντρων Xinhua-Baltic (ISCD) κατέλαβε το λιμάνι του Πειραιά. Ο δείκτης ISCD είναι μία ετήσια, ανεξάρτητη κατάταξη, η οποία αξιολογεί συγκριτικά την επίδοση των
κορυφαίων πόλεων-λιμανιών και των ναυτιλιακών κέντρων σε όλο τον κόσμο και βασίζεται σε διαφορετικούς
δείκτες: σε τρεις βασικούς, τις λιμενικές υποδομές, τις
ναυτιλιακές υπηρεσίες και τους γενικούς περιβαλλοντικούς δείκτες, καθώς και σε 16 επιμέρους, με στόχο την
αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης 43 πόλεων-λιμανιών παγκοσμίως.
Πιο συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις βασίζονται σε έναν
συνδυασμό μετρήσεων και λιμενικών παραγόντων, όπως
η διακίνηση φορτίου, καθώς και το βύθισμα και το μήκος
ελλιμενισμού πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Σημαντική κίνηση της ΔΕΗ
Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας ότι η
προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της
χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί κοινωνική και ηθική υποχρέωσή της, επεκτείνει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών και προς
τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής (κωφούς και
βαρήκοους). Απόλυτα εναρμονισμένη
με τους στόχους της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την πελατοκεντρική πολιτική που εφαρμόζει, δεσμεύεται για την ισότιμη πρόσβασή τους,
επιδιώκοντας όχι μόνο την ικανοποίηση των αναγκών τους, αλλά και την
εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή τους.

Δίκτυο

Από τον,,, Δικτυωμένο

Η βίλα του
ποδοσφαιριστή
Για μία ακόμη φορά βγαίνει «στο
σφυρί» η βίλα του Βασίλη Τσιάρτα στο
Μαρούσι. Ειδικότερα, ο επαναληπτικός πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου με τιμή πρώτης προσφοράς 1.060.000 ευρώ.
Πρόκειται για μια παλιά ιστορία του
πρώην διεθνούς μέσου επιθετικού, ο
οποίος τα τελευταία χρόνια βρέθηκε
αρκετές φορές στην επικαιρότητα λόγω διαφόρων δηλώσεών του που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.
Το ακίνητο αποκτήθηκε από τον Βασίλη Τσιάρτα τον Δεκέμβριο του 2001,
την περίοδο που αγωνιζόταν στην
ΑΕΚ, δύο χρόνια μετά την επιστροφή
του στην Ελλάδα από τη Σεβίλλη.
Η βίλα πρωτοβγήκε «στο σφυρί»
στις 19 Δεκεμβρίου 2018.

Από τις αρχές Ιουλίου μέσω της νέας
υπηρεσίας εξυπηρέτησης «Service
for all», το καταναλωτικό κοινό με
προβλήματα ακοής μπορεί αυτόνομα
να προσεγγίσει και να χρησιμοποιήσει
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Στο λεπτ
Γέμισε το ταμείο!
Την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιοποιηθούν τα προσωρινά στοιχεία του προϋπολογισμού για το επτάμηνο.
Σταϊκούρας και Σκυλακάκης... τρίβουν τα χέρια τους,
αλλά είναι και προσγειωμένοι, καθώς στο τέλος Ιουλίου
υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση των φορολογουμένων για
την πρόωρη αποπληρωμή των δόσεων του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Άρα, τα ταμεία... γέμισαν πρόωρα, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι
πλήρωσαν εφάπαξ τα ποσά των φόρων. Αυτό σημαίνει
ότι τους προσεχείς μήνες θα... λείψουν έσοδα, οπότε
και οι κινήσεις του οικονομικού επιτελείου πρέπει να
προσαρμοστούν αναλόγως.

«Κλειδί» ο Αύγουστος

τις υπηρεσίες της ΔΕΗ. Η νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης έχει την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος
(ΟΜΚΕ). Αναμφίβολα από τις κινήσεις που θέλουν επιβράβευση.

Το κλείσιμο του προϋπολογισμού στο οκτάμηνο θα
αποτελέσει το βαρόμετρο για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και θα καθορίσει το πακέτο
των ελαφρύνσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υπάρχει
η αισιοδοξία ότι και ο Αύγουστος θα είναι πάνω από
τους στόχους, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η αυξημένη
κατανάλωση λόγω της τουριστικής περιόδου θα καθορίσει το μέγεθος της αύξησης των εσόδων από τον ΦΠΑ,
δίνοντας σήμα και για τα φορολογικά έσοδα που θα εισπραχθούν την επόμενη χρονιά. Αυτό που μαθαίνουμε
από πηγές είναι ότι το πακέτο των παροχών θα είναι λελογισμένο, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν «πολεμοφόδια»
για τον δύσκολο χειμώνα. Τι σημαίνει αυτό; Από τη μία,
θα υπερβούμε τους δημοσιονομικούς στόχους και, από
την άλλη, θα υπάρχει... απόθεμα για παροχές. Η συνταγή δεν πρόκειται να αλλάξει, παρά το γεγονός ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές...

«Καθαρίζει» με τις συντάξεις

Έρχεται γάμος
Δίκαιη
διαμαρτυρία

Δεν είναι λίγοι οι γαλάζιοι
βουλευτές που έφυγαν,
εγκατέλειψαν την πρωΜπορεί τα ΜΜΕ να μην το «έπαιξαν» πολύ,
τεύουσα και πήγαν διαωστόσο ουδείς έχει διαψεύσει ότι ο «Λάμπρος»
κοπές. Ένας από αυτης 17Ν, ήτοι ο αρχηγός της, Αλέξανδρος Γιωτότούς έμεινε καλοκαιπουλος, πήρε την πρώτη του άδεια από τις φυλακές
Κορυδαλλού. Το θέμα προκάλεσε μουρμούρα
ριάτικα στο σπίτι του.
στους
κόλπους της ΝΔ με τον δήμαρχο ΑθηναίΗ αιτία; Ο γάμος. Κάνει
ων
Κώστα
Μπακογιάννη δικαίως να διαμαρτις τελευταίες προετοιτύρεται. Όμως η ελληνική Δικαιοσύνη
μασίες για τον γάμο του,
είναι γνωστό ότι λειτουργεί
που θα γίνει στις 12 Σεπτεμανεξάρτητα.
βρίου. Εδώ και μέρες μοιράζει
προσκλητήρια. Πρόκειται για τον Γιάννη
Μελά, ο οποίος νυμφεύεται την Χριστίνα Κορκίδη, με κουμπάρο τον Γιώργο Βρετάκο.

Ήρθαν και οι κάμπιες
Τρόμο στους αγρότες του Έβρου αλλά και στους απλούς πολίτες προκαλεί η απόκοσμη εικόνα με εκατομμύρια μαύρες κάμπιες να έχουν εμφανιστεί σε καλλιέργειες και κυριολεκτικά να αφανίζουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Φαινόμενο που παραπέμπει στις… 10 πληγές του Φαραώ. Οι
καλλιέργειες ηλίανθου και βαμβακιού καταστρέφονται.

Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος δεν μιλάει με λόγια του... αέρα,
αλλά με πράξεις. Το μεγάλο στοίχημα των συντάξεων, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα το κερδίσει ο
υπουργός Εργασίας τους επόμενους μήνες. Στόχος
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, κατόπιν και
των εντολών που έχουν δοθεί από το Μαξίμου, είναι
να έχει κλείσει το θέμα έως τους πρώτους μήνες του
2023. Εν ολίγοις, στην προεκλογική περίοδο κανείς
να μην ασχολείται με το θέμα των συντάξεων, γιατί
πολύ απλά θα έχει κλείσει μία από τις μεγαλύτερες
πληγές των τελευταίων πολλών ετών.

«Βιομηχανία» fake news
Δεν έχουν τον θεό τους οι Συριζαίοι, οι οποίοι είδαν...
μπλόκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη β’ δόση του Ταμείου Ανάκαμψης προς την Ελλάδα. Τα λεφτά θα έρθουν κανονικά τον Σεπτέμβριο, αλλά οι τύποι θεώρησαν... σκόπιμο να επιδοθούν στο προσφιλές «σπορ» των
ψεύτικων ειδήσεων. Πρόκειται για μία μέθοδο, την
οποία ακολουθούν πιστά, αλλά η κυβέρνηση είναι παρούσα, έτσι ώστε με πράξεις να τους... ξεφτιλίζει και να
τους στέλνει πίσω στα λαγούμια τους. Χειρότερη αντιπολίτευση, ως συνέχεια της πιο ανίκανης κυβέρνησης που
διαχειρίστηκε τις τύχες της χώρας την περίοδο 20152019, δεν πρόκειται να ξαναβγάλει ο τόπος...
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Καταγγελία
ΠΝΟ για τα ειδικά
επιδόματα
Νέες καταγγελίες που αφορούν
τα εργασιακά των ναυτεργατών
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).
Όπως καταγγέλλεται, το τελευταίο
διάστημα μεθοδεύεται από συγκεκριμένες εταιρείες το ειδικό επίδομα των «εξπρές δρομολογίων» που
καταβάλλεται στους ναυτικούς, βάσει του άρθρου 33 της σύμβασης
πληρωμάτων ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων, να δοθεί συγκεκαλυμμένα ως «παραπάνω ώρες»,
δηλαδή να «βαφτιστεί» υπερωριακή απασχόληση.
Μάλιστα οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης προσαρμόζονται
κατά βούληση των εταιρειών, αναλόγως της ειδικότητας του ναυτικού.

Στη Βουλή η καθυστέρηση των τακτικών μεταθέσεων Λιμενικών
Στη Βουλή έφτασε η καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ)
αναφορικά με την αναιτιολόγητη 8μηνη καθυστέρηση ολοκλήρωσης των τακτικών μεταθέσεων του 2022, τη μη τήρηση του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, καθώς και την υπονόμευση των
εργασιακών συνθηκών των στελεχών του ΛΣ ΕΛΑΚΤ. Με κατάθεση αναφοράς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να δώσει απαντήσεις για
τις άμεσες παρεμβάσεις, στις οποίες προτίθεται να προβεί,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων με την τήρηση του προβλεπόμενου θεσμικού πλαισίου,
που ο ίδιος θέσπισε και αδυνατεί να εφαρμόσει.

Νοσεί το «Μεταξά»

Πειραϊκά

Από τον Νίκο Κουφάκο

Δρομολόγια
εξπρές στον
Αργοσαρωνικό
Ξεκίνησαν ήδη τα ταξίδια τους
στον Αργοσαρωνικό τα τρία νεότευκτα Aero Highspeed της Hellenic
Seaways για Αίγινα – Αγκίστρι και
για Πόρο – Ύδρα – Ερμιόνη – Σπέτσες – Πόρτο Χέλι.
• Πρώτο από τα τρία καινούρια καταμαράν της HSW ξεκίνησε το Aero
2 Highspeed στις 8.50 το πρωί για
Αίγινα – Αγκίστρι.
• Μετά στις 10.20 ακολούθησε το
Aero 1 Highspeed για Αίγινα – Αγκίστρι επίσης.
• Ενώ στις 13.00 το Aero 3 Highspeed αναχώρησε από τον Πειραιά
για Πόρο – Ύδρα – Ερμιόνη – Σπέτσες – Πόρτο Χέλι.
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Οξυμένα προβλήματα αντιμετωπίζουν όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου «Μεταξά» λόγω της υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα τη συνεχή μετακίνηση ιατρών όλων των ειδικοτήτων από το ένα τμήμα στο άλλο, για
να κλείσουν «τρύπες».
Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος
Εργαζομένων, δυσεπίλυτα προβλήματα έχουν προκύψει στον εργαστηριακό τομέα, με το τμήμα Αιμοληψίας να αδυνατεί να καταρτίσει
προγράμματα εργασίας του προσωπικού, το οποίο δεν μπορεί να λά-

βει ούτε τις κανονικές καλοκαιρινές του άδειες και αναγκάζεται να
περιορίσει τις αιμοληψίες και τις
εξετάσεις ιολογικού ελέγχου κ.ά.
Εφιαλτική κατάσταση επικρατεί
στο φαρμακείο του νοσοκομείου,
καθώς αναχωρεί ο αποσπασμένος από το «Τζάνειο» φαρμακοποιός, με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει δυνατότητα να εφημερεύει ούτε σε καθημερινή βάση,
για να καλύψει τις ανάγκες των
κλινικών, αλλά ούτε όλα τα Σαββατοκύριακα του μήνα.

Χωρίς αυτοψία με... προειλημμένες αποφάσεις
«Χωρίς αυτοψία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση
για τις θέσεις στάθμευσης του “Saint Paul” με
προειλημμένες αποφάσεις», όπως καταγγέλλει η
Πρωτοβουλία των Κατοίκων Πειραιά, η οποία
συμμετείχε στη συνάντηση για το θέμα στάθμευσης των σχολικών της Ελληνογαλλικής Σχολής
«Saint Paul» μετά από πρόσκληση του δημάρχου
Πειραιά Γιάννη Μώραλη. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Α’ Δη-

μοτικής Κοινότητας και εκπρόσωποι της Σχολής,
χωρίς να γίνει η αυτοψία που είχε προαναγγελθεί. Ο δήμαρχος Πειραιά συνεχίζει να στηρίζει το
αίτημα της Σχολής για επιπλέον θέσεις στάθμευσης στην περιοχή και προχώρησε σε μια αντισταθμιστική πρόταση: απόδοση 10 θέσεων πάρκινγκ
σε κατοίκους της περιοχής με έξοδα του Δήμου.
Πρακτικά, ο Δήμος εξυπηρετεί μία εύπορη οικονομικά ιδιωτική επιχείρηση με δικά του έξοδα.

Αίγινα: Έβαλε
140 ομπρέλες ενώ
έχει άδεια για 24!
Σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση ενός ιδιοκτήτη επιχείρησης
στην Αίγινα, ο οποίος έχει καταπατήσει τους όρους που έχει υπογράψει στο συμφωνητικό μίσθωσης
με τον Δήμο Αίγινας και την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά – Νήσων
και Δυτικής Αττικής.
Πρόκειται για την παραλία Κλήμα
ή Κλειδί της Αίγινας. Σύμφωνα με
όσα καταγγέλλονται από τους κατοίκους, παρότι το συμφωνητικό
προβλέπει την κατάληψη του συγκεκριμένου χώρου από την επιχείρηση, ο επιχειρηματίας τον έχει
υπερβεί κατά πολύ. «Στην αιτούμενη προς παραχώρηση έκταση του
κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού
μπορούν να τοποθετηθούν 24 σετ
ομπρελών», ανέφερε το συμφωνητικό, με τον ιδιοκτήτη να έχει τοποθετήσει 140 σετ στην ίδια περιοχή.

Άνοιξε ξανά
το γήπεδο μπάσκετ
στα Βοτσαλάκια
Επαναλειτουργεί το γήπεδο μπάσκετ στα Βοτσαλάκια, το οποίο παραδόθηκε στους δημότες μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών ολικής
ανακατασκευής του (αλλαγή μπασκετών και δαπέδου, τοποθέτηση
προβολέων led και περίφραξης).
Για όλες τις εργασίες έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά υλικά που αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες που
επικρατούν λόγω τοποθεσίας του
γηπέδου (θάλασσα, βροχές).
Το γήπεδο θα είναι ανοιχτό για
τους δημότες καθημερινά, από τις
09:00 το πρωί έως τις 12:00 τα
μεσάνυχτα.

STATUS: Χ.Α.: Stock picking…
Χ.Α.: Οι τελευταίες συνεδριάσεις κατέδειξαν την απόλυτη εξάρτηση του ελληνικού χρηματιστηρίου από την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών. Έτσι το Χ.Α. παρακάμπτει
τόσο τις επιχειρηματικές συμφωνίες που ανακοινώνονται, όσο και αυτές που αναμένονται ή πιθανολογούνται
και συνεχίζει την πλαγιοκαθοδική του κίνηση, προς ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης έχασε

τις 800, αλλά και τις 788 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων)
και είναι άγνωστο αν θα αντέξει η επόμενη στήριξη στις
740 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 808 – 810, 820, 835
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 845, 860, 865, 877, 904
και 920 μονάδες. Για κίνηση υψηλότερα των 920 και
προς τις 944 και 950 μονάδες.

Χρήστος Σταϊκούρας
(υπουργός Οικονομικών):

Θα μοιράσουμε στην κοινωνία
τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

MARKET PLACE

Ta πάντα χρη

Από την Αμαλία Κάτζου

ALPHA BANK

Έναν πραγματικό άθλο πέτυχε η Διοίκηση της
Alpha Bank τους τελευταίους 56 μήνες, καθώς μείωνε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
της τράπεζας κατά 466 εκατ. ευρώ σε μηναία
βάση. Έτσι, σήμερα η τράπεζα διαθέτει πλέον
μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων. Με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται πλέον στο
8,2%, η τράπεζα έχει γυρίσει πλήρως σελίδα
στο θέμα της μείωσης των «κόκκινων δανείων». Η πρόοδος επιβεβαιώνεται από τη συντριπτική διαφορά του δείκτη, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2017 βρισκόταν στο 51,7%, με
συνολικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
ύψους 29,3 δισ. ευρώ και σήμερα έχει μειωθεί κατά 89%, στα 3,2 δισ. ευρώ. Δηλαδή
μέσα σε 56 μήνες τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα της τράπεζας μειώθηκαν αθροιστικά κατά 26,1 δισ. ευρώ.

IDEAL HOLDINGS

Κοινό ομολογιακό δάνειο αποφάσισε να εκδώσει η εταιρεία IDEAL HOLDINGS στα πλαίσια
της Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε για την απόκτηση του 100% των
μετοχών εκδόσεως της εταιρείας
BYTE. Η έκδοση
του ομολόγου από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK θα
ανέλθει έως του ποσού των 33.300.000 ευρώ,
εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, με σκοπό τη
χρηματοδότηση του πληρωτέου σε μετρητά ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης καθώς
και του συνολικού ποσού εκκαθάρισης, τα
οποία βαρύνουν την Εταιρεία υπέρ ΕΛ.Κ.Α.Τ.,
σχετικά με την καταχώρηση των μετοχών της
ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε που θα προσφερθούν.

Πότε θα τεθεί εκ νέου σε κίνηση το εγχείρημα διάθεσης μετοχών
Prodea, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, από την Castlelake, που αποτελεί απώτερο μέτοχο της Invel, προκειμένου να ενισχυθεί το free float;
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί τον
Σεπτέμβριο. Στον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν διάθεση ποσοστού
της τάξης του 10% σε 15 με 20 φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός Ιουλίου. Διενεργήθηκαν παρουσιάσεις, έγιναν επαφές με θεσμικά χαρτοφυλάκια και family offices, αλλά τελικώς αποφασίστηκε η διάθεση να
μετατεθεί, ενώ τροχοπέδη αποτέλεσε και το αποτέλεσμα του Skyline.
Και αυτό διότι, αν η κοινοπραξία Invel/Prodea κέρδιζε τον διαγωνισμό,
θα προχωρούσε σε ΑΜΚ, προκειμένου να διατεθούν οι νέες μετοχές
ως μέρος του ανταλλάγματος στην Alpha Bank.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
ΑΚΤΩΡ: Υπεγράφη η σύμβαση για την υλοποίηση σημαντικών
αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, ύψους 31 εκατ. ευρώ, που έχει κερδίσει η κατασκευαστική ΑΚΤΩΡ, μέλος του ομίλου Ελλάκτωρ, που έβαλε
άλλο ένα project στο χαρτοφυλάκιό του. Η διάρκεια των έργων
ορίστηκε σε 30 μήνες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025.
ΑΕΓΕΚ: Στην πώληση της συμμετοχής της στην θυγατρική εταιρεία
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ» και τον δ.τ. ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
δ.τ. ΑΤΕΦΑ, προχώρησε η ΑΕΓΕΚ, με συνολικό καταβληθέν τίμημα
1.750.000 ευρώ. Η πώληση έγινε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής
πολιτικής της και προς τον σκοπό της μείωσης δανειακών υποχρεώσεών της από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως
εγγυήτρια, της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
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Ζαν Ντανιέλ
Κολομπανί,
συνάδελφος
δημοσιογράφος, που
ζει πολλά χρόνια στην
Ελλάδα, είναι ο επικεφαλής του Win Group,
ενός επενδυτικού ομίλου με
παρουσία στην Ελλάδα και
στην Κύπρο. Η Win Group έχει
αναπτύξει δραστηριότητες
στα MME, στον χώρο των μεταναστευτικών ΜΚΟ, των εκπαιδευτικών κολλεγίων, των
υπηρεσιών ασφαλείας και
των αμυντικών συστημάτων.
Η τελευταία της αυτή δραστηριότητα έχει ως βραχίονες
δύο εταιρείες, την SWAT SDISS ΕΠΕ και την SWAT ΕΠΕ.
Μάλιστα η SWAT SDISS ΕΠΕ
σχεδιάζει μία φιλόδοξη επένδυση στην Αυλίδα. Πρόκειται
για μία νέα μονάδα παροχής
υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα ασφάλειας, στην οποία
θα επενδυθούν συνολικά 2,3
εκατ. ευρώ. Το έργο κρίθηκε
σημαντικό από το υπουργείο
Ανάπτυξης και θα επιχορηγηθεί με 737.201 ευρώ από τον
αναπτυξιακό νόμο.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Κίμωνας Λογοθέτης

Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής

τις συνεχείς παρεμβάσεις που γίνονται από την Περιφέρεια Αττικής σε όλο
το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κίμων Λογοθέτης σε
συνέντευξή του στο «Π», ενώ παρουσίασε και
τη νέα «έξυπνη» εφαρμογή προτεραιοποίησης
των ασθενοφόρων στο οδικό δίκτυο.

Σ

Από τον Σεπτέμβριο του 2019
υλοποιούνται παρεμβάσεις, όπως
συντήρηση των οδοστρωμάτων,
φωτεινή σηματοδότηση, οδοφωτισμός
και αντιπλημμυρική θωράκιση του
οδικού δικτύου μέσω του συστήματος
απορροής ομβρίων υδάτων
και των μηχανικών αντλιοστασίων

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Σε ποια σημεία γίνονται παρεμβάσεις
από την Περιφέρεια Αττικής τόσο στο
οδικό δίκτυο όσο και στον οδοφωτισμό;
Ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη
βελτίωση του οδικού δικτύου και την οδική
ασφάλεια. Τον Σεπτέμβριο του 2019 μπήκε
σε τροχιά υλοποίησης το ολοκληρωμένο
στρατηγικό σχέδιο που περιλαμβάνει ταυτόχρονες παρεμβάσεις σε όλα τα στοιχεία των
κεντρικών οδικών αξόνων της Αττικής.
Οι παρεμβάσεις αφορούν τις εκτεταμένες
εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των
οδοστρωμάτων, της σήμανσης της φωτεινής
σηματοδότησης, του οδοφωτισμού, των νησίδων και της αντιπλημμυρικής θωράκισης
του οδικού δικτύου μέσω του συστήματος
απορροής ομβρίων υδάτων και των μηχανικών αντλιοστασίων. Τον Δεκέμβριο του 2019
παραδόθηκε στους πολίτες της Αττικής ένα
σύγχρονο Κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και
οδικής ασφάλειας 24ωρης λειτουργίας. Ταυτόχρονα καθιερώθηκαν για πρώτη φορά σε δημόσιο αυτοκινητόδρομο οχήματα οδικής ασφάλειας με πεδίο δράσης τη Λ. Κηφισού. Παράλληλα
ενισχύθηκε σημαντικά η προσβασιμότητα με τη
δημιουργία των έξυπνων πρότυπων διαβάσεων
στο Παναθηναϊκό Στάδιο και την Πλατεία Συντάγματος, όπου ενισχύουν σημαντικά την
ασφάλεια των πεζών, και το επόμενο χρονικό
διάστημα θα κατασκευαστούν ακόμη 300 σύγχρονες διαβάσεις πεζών.
Όλοι μας είμαστε καθημερινοί χρήστες
του οδικού δικτύου και έχουμε εικόνα για την
κατάστασή του. Είναι κοινά αποδεκτό πως
για δεκαετίες γινόταν πλημμελής συντήρηση
στις κεντρικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου και κανένας πολιτικός δεν είχε ασχοληθεί
ουσιαστικά με το ζήτημα, καθώς χρειάζεται
ισχυρή βούληση, μεγάλη προσπάθεια και
όρεξη για δουλειά.
Η ευαισθησία όμως του περιφερειάρχη για
τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η προσωπική του αφοσίωση μας ενέπνευσαν να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώσουμε την εικόνα και, παρόλο που αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες ιδιαίτερα στα
δύο χρόνια της πανδημίας, έχουν αλλάξει
αρκετά στους δρόμους.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πόσο χρήσιμη και σημαντική είναι η νέα εφαρμογή για προτεραιότητα στα ασθενοφόρα που θα
δίνουν οι φωτεινοί σηματοδότες;

Προτεραιότητά μας
είναι η βελτίωση
της καθημερινότητας
των πολιτών
Πόσο σημαντική είναι η αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με νέα φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης Led;
Η αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών με νέου τύπου φωτιστικά Led χαμηλής κατανάλωσης έχει πολλαπλά οφέλη. Πέραν από την εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης, που φτάνει το 60% και αυτό έχει
ιδιαίτερη αξία για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή κρίση, ταυτόχρονα αλλάζει τα δεδομένα στη νυχτερινή
οδήγηση και ενισχύει σημαντικά την οδική
ασφάλεια. Αρκεί να κάνει κανείς μια βόλτα τη
νύχτα στη Λ. Ποσειδώνος, στη Λ. Κηφισίας,
στη Συγγρού, στην Πειραιώς, στον Κηφισό ή
στη Λ. Πέτρου Ράλλη και θα διαπιστώσει τη
διαφορά. Οι δρόμοι μας είναι πιο φωτεινοί
και πιο λαμπεροί και αυτό είναι κάτι που βελτιώνει συνολικά την εικόνα της Αττικής.
Τι στοιχεία υπάρχουν από τον τετραψήφιο αριθμό της Περιφέρειας Αττικής 1544; Πώς λειτουργεί;
Η Περιφέρεια Αττικής έχει έναν ολοκλη-

ρωμένο μηχανισμό βελτίωσης του οδικού δικτύου, που αποτελείται από εμπόρους, μηχανικούς, τεχνικούς και αναδόχους, που με
καθημερινή εργασία εποπτεύουν και συντηρούν το οδικό δίκτυο.
Ο περιφερειάρχης Αττικής όμως πιστεύει
ακράδαντα ότι ο καθημερινός χρήστης του
οδικού δικτύου είναι και ο καλύτερος επόπτης του δρόμου και συνεισφέρει αποτελεσματικά, όταν συνεργάζεται με τις αρμόδιες
τεχνικές μας διευθύνσεις.
Υπό αυτήν την έννοια καθιέρωσε τον νέο
τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1544, που
βρίσκεται σε λειτουργία όλο το 24ωρο, και
μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν κατευθείαν με το Κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας
της Περιφέρειας και να αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
Μέχρι σήμερα το τηλεφωνικό κέντρο έχει
δεχτεί περισσότερα από 1.000 αιτήματα και
έχει ήδη διεκπεραιώσει τα 893. Το 1544
αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο
για τους καθημερινούς χρήστες του οδικού
δικτύου.

Πράγματι, δεδομένης της ραγδαίας αύξησης της κίνησης στην Αττική, χρειάζονται δραστικές λύσεις
που δίνουν προτεραιότητα στα οχήματα άμεσης ανάγκης, όπως είναι
τα ασθενοφόρα. Με πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Αττικής για
πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται ένα νέο σύγχρονο σύστημα
προτεραιοποίησης των ασθενοφόρων. Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά στον Πειραιά και λειτουργεί
ως εξής: Όταν το ασθενοφόρο
πλησιάζει τον φωτεινό σηματοδότη, δίνει εντολή μέσω του πομπού
που βρίσκεται μέσα στο όχημα
στον ρυθμιστή του φωτεινού σηματοδότη και ανάβει το φανάρι πράσινο για 7 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε
να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος. Το
σύστημα αυτό θα επεκταθεί, όπως
ανέφερε ο περιφερειάρχης, και σε
άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες
που εξυπηρετούν μεγάλα νοσοκομεία, όπως η Λεωφόρος Κηφισίας. Αυτές είναι οι σύγχρονες καινοτομίες smart cities που εφαρμόζονται στην Αττική και την μετατρέπουν σε σύγχρονη ευρωπαϊκή
περιφέρεια και έρχονται να προστεθούν στις υπόλοιπες τεχνολογίες, όπως είναι οι κάμερες ανίχνευσης παραβίασης φωτεινού
σηματοδότη, οι σύγχρονες πρότυπες διαβάσεις πεζών και η νέα τεχνολογία που διαθέτει το κέντρο
διαχείρισης κυκλοφορίας. Αυτή
είναι η πολιτική της καθημερινότητας και είναι η πιο χρηστική και η
πιο σημαντική, καθώς βελτιώνει
άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής, και για εμάς αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα.

ΓΝΩΜΕΣ
Στέργιος Φραστανλής

Ο υπερδραστήριος
δήμαρχος της Αμφίπολης
Στέργιος Φραστανλής είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Τον γνώρισα στο
πλαίσιο της παρουσίας μου στο 1ο
Συμπόσιο Τέχνης Δήμου Αμφίπολης με θέμα
«Τύμβος Καστά», το οποίο πραγματοποιήθηκε
στην Αμφίπολη το τριήμερο 28-31 Ιουλίου και
ομολογώ ότι με κέρδισε ως άνθρωπος αλλά και
ως εκλεγμένος τοπικός άρχοντας.
Η εμπειρία αυτή αποδείχτηκε για μένα ιδιαίτερη.
Το γεγονός ότι βρέθηκα στα ιερά χώματα της Μακεδονίας ως τιμώμενο πρόσωπο στο συμπόσιο συνδυάστηκε με τη βράβευσή μου από τον δήμαρχο για τον
αγώνα μου ενάντια στην αρχαιοκαπηλία, που πλέον
έχει κλείσει τρεις δεκαετίες. Όταν μου παρέδωσε
ένα αντίγραφο του λέοντα της Αμφίπολης, ένιωσα
μεγάλη τιμή, ειλικρινή συγκίνηση και μεγάλη ευθύνη.
Νιώθω σήμερα την ανάγκη να σας πω δυο λόγια
για τον άνθρωπο αυτόν, που έχει αφιερώσει τη ζωή
του στον αγώνα για την ανάδειξη του μνημείου στον
Τύμβο Καστά, αλλά και για
την αξιοποίηση όλης της περιοχής.
Ο Στέργιος Φραστανλής
γεννήθηκε το 1963 στο Ροδολίβος και, αφού τελείωσε
Γράφει ο
το σχολείο, σπούδασε ΙατριΓιώργος
κή στο Βουκουρέστι. Ασκεί
Τσούκαλης
από το 1993 την Ιατρική
στον Δήμο Αμφίπολης και είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου
από το 2008. Οικογενειάρχης και πατέρας τεσσάρων
παιδιών, είναι παντρεμένος με την φιλόλογο Χριστίνα
Καρακούση.
Η πορεία του στα κοινά χαρακτηρίστηκε από την
εκλογή του ως δημοτικός σύμβουλος του Καποδιστριακού Δήμου Ροδολίβους το 1998. Αυτό έγινε,
όπως επισημαίνει ο ίδιος, τότε με τον συνδυασμό του
Λάμπρου Πολυχρόνη. Το 2002 εκλέχθηκε δημοτικός
σύμβουλος με τον συνδυασμό του υποψηφίου δημάρχου Τερζή Πλούμη. Το 2006 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του δημάρχου Χαρίτωνα Κατσάρα και για μία διετία διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του Καποδιστριακού Δήμου Ροδολίβους. Το 2010 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον
Δήμο Αμφίπολης με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Μελίτου.
Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι σε όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις που συμμετείχε αναδεικνυόταν πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Ο ίδιος
έχει διατελέσει επίσης μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου Σερρών από το 2004 μέχρι το 2009.
Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να μιλά με τα
έργα του και όχι να αφήνει κενές υποσχέσεις ή εκκρεμείς υποθέσεις. Η παρουσία του και η καθημερινή
ενασχόλησή του με θέματα και ζητήματα που αφορούν σε έναν τόσο ιστορικό Δήμο αφήνει υποθήκη
για το μέλλον και παράλληλα παρέχει πολλές εγγυήσεις, αλλά και σιγουριά.
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«Στη Δημοκρατία μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές»
Κυριάκος Μητσοτάκης
που δεν…μάσησε τα
λόγια του στο μήνυμά
του τόνισε πως «στη Δημοκρατία
μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές». Προσπάθησε να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση
της παρακολούθησης του κινηΓράφει ο
τού τηλεφώνου του προέδρου
Γιώργος
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου ΑνΚοντονής
δρουλάκη, λέγοντας ότι «πριν λίγες ημέρες ενημερώθηκα ότι
τον Σεπτέμβριο του 2021 και
ενόσω ήταν ακόμη Ευρωβουλευτής, η
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση του κινητού». Στη
συνέχεια ο πρωθυπουργός και αφού αναφέρθηκε στο γεγονός πως υπάρχουν πολλοί εχθροί της πατρίδας, οι οποίοι καραδοκούν και θέλουν μία αδύναμη ΕΥΠ και επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της χώρας
μας, υποστήριξε πως κατέθεσε 4 νέα επίπεδα αλλαγών.
Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κατηγορεί τον πρωθυπουργό πως δεν λέει την
αλήθεια και θέλει με όλα αυτά να κερδίσει
χρόνο. Στη γραπτή δήλωσή του ο πρόεδρος

Ο

του ΠΑΣΟΚ αναφέρει συγκεκριμένα. «Ο πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να κερδίσει χρόνο. Όμως ο
χρόνος μετρά πια αντίστροφα για
αυτόν. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αλήθεια». Και ζήτησε να
ανακοινωθεί άμεσα ο λόγος παρακολούθησής του». Πιο σκληρή ήταν
η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε
μάλιστα πως ο κ. Μητσοτάκη «εκτός
από ψεύτης είναι και αλαζόνας και
αμετανόητος» και τον κάλεσαν να
παραιτηθεί! Βέβαια στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει λέξη για τα δικά
του καμώματα-ατοπήματα…
Εκεί που θέλω να σταθώ περισσότερο είναι στο τι γίνεται σήμερα στο Μαξίμου!
Δεν ξέρω, αλλά είμαι πεπεισμένος πως
κάποιοι εκεί στο Μαξίμου, από αυτούς τους
όψιμους, τους δήθεν, τους γηγενείς νεοδημοκράτες, περίμεναν μία τέτοια ευκαιρία
για να δείξουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα
νύχια τους! Για να δούμε, τι θα κάνουν σε
αυτή την πραγματικά δύσκολη στιγμή που
περνά ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός;
Θα σταθούν στο πλευρό του ή θα τον πουλήσουν, όπως γίνεται συνήθως; Ποιες όμως

από τις πολλές… μεταγραφές που έκανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα του βγουν; Και
ποιες θα αποδειχθούν «παλτά» κατά την ποδοσφαιρική διάλεκτο, ορολογία. Πρέπει να
ομολογήσω πως τέτοιες περιπτώσεις ζούμε
σε κάθε μεταγραφική περίοδο χιλιάδες!
Είναι αλήθεια πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη περνά αυτή την εποχή
ίσως τη μεγαλύτερη κρίση από την ημέρα
που ο λαός την ψήφισε. Μια κρίση που πιστεύει πως θα την ξεπεράσει. Μια κρίση
που ενδεχομένως να φέρει και άλλες κυβερνητικές αλλαγές. Ίσως λίγο πριν από
την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη
στα εγκαίνια της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη έχουμε ευρύ ανασχηματισμό. Έμαθα
πως τούτες τις ημέρες ο πρωθυπουργός
αφιερώνει πολλές ώρες με τους πιο έμπιστους συνεργάτες του, γράφοντας και σβήνοντας ονόματα!
Πολλοί μάλιστα λένε πως ο Μητσοτάκης
θα σχηματίσει προεκλογική κυβέρνηση.
Πάντως όλοι, κόμματα και υποψήφιοι βουλευτές, έχουν ξαμοληθεί στις περιφέρειές
τους και δίνουν τον προεκλογικό τους αγώνα εδώ και καιρό!

Στάθμευση σε θέση για ΑμεΑ και προβλεπόμενες ποινές
η) Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόο 1993 ο Leandro Despouy με το βιβλίο του «Human Rights and
σχευση νεφρού.
Disabled Pearsons» γίνεται η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η
θ) Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
Σύμβαση του ΟΗΕ. Επίκεντρο του εν λόγω βιβλίου ήταν το συμπέΒάσει του ΠΔ 241/2005 - (ΦΕΚ 290 Α')
ρασμα του Despouy ότι συνήθως τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ζούσαν σε
ι) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικαάσχημες συνθήκες λόγω της ύπαρξης εμποδίων από τις κοινωνίες και τα
σίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τεκράτη, με αποτέλεσμα να ζουν περιθωριοποιημένα. Η Σύμβαση για τα Διλών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι
καιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το Προαιρετικό
έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας ΑτόΠρωτόκολλο που τη συνοδεύει, ψηφίστηκαν από την Ολομέμων με Αναπηρίες.
λεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 13 ΔεΒάσει της Εγκύκλιου 515/2015 - (7-1-2015)
κεμβρίου του 2006 και τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαΐου του 2008.
κ) Πολίτες οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ΑμεΑ μετά την απόΗ Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση στις 23 Δεκεμβρίου
κτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου.
2010. Στις 10 Απριλίου 2012 η Συνεδρίαση της Ολομέλειας
λ) Γονείς ανηλίκων τέκνων ΑμεΑ.
της Ελληνικής Βουλής ψήφισε το ως άνω νομοσχέδιο, κυρώΟι χώροι στάθμευσης για ΑμεΑ έχουν διαστάσεις 5x3,30
νοντας την ανωτέρω σύμβαση. Βάσει της ελληνικής νομοθεΓράφει η
μ., δηλαδή 1 μέτρο μεγαλύτερο πλάτος από τις συνήθεις θέσίας, τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύουν τα αυτοκίνηΤζίνα
σεις, ενώ συνδέονται με το πεζοδρόμιο μέσω ράμπας που
τά τους σε ειδικά διαμορφωμένες και υπό αντίστοιχη σήμανση
Αλεξάκη
βρίσκεται κοντά στον χώρο αυτό.
θέσεις, χρησιμοποιώντας την κάρτα στάθμευσης ΑμεΑ.
Δικηγόρος Αθηνών
Ο χώρος στάθμευσης φέρει επικάλυψη χρώματος μπλε
Κάρτα στάθμευσης δικαιούνται:
σε όλη την επιφάνειά του και επιδαπέδια σήμανση με το ΔιεΒάσει των άρθρων 1 και 16 των νόμων 490/1976 και
θνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. Επίσης απαιτείται κάθετη πινακίδα
1798/1988 αντίστοιχα ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:
σήμανσης
με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.
α) Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο
Σύμφωνα
λοιπόν με τον Ν.4530/2018 (άρθρο 29 παρ. 1) η παράακρωτηριασμό αυτών.
νομη
στάθμευση
σε θέσεις ή σε ράμπες διάβασης ΑμεΑ τιμωρείται με
β) Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοεπιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες, άδεια κυστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
κλοφορίας αυτοκινήτου) για 60 ημέρες και με επιτόπου αφαίρεση της
γ) Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμεάδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα την παράβαση για 60 ημέρες.
τοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια
αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιοδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες) και
στον από το ένα κάτω άκρο.
ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή
δ) Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
της. Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας της ποιΒάσει του Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)
νής
αφαίρεσης πινακίδων είναι ηθικός και όχι οικονομικός, για αυτό
ε) Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχονάλλωστε
δεν προβλέπεται και πρόστιμο, ενώ εφαρμόζεται ακόμη και
τες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις.
από
τη
Δημοτική
Αστυνομία πέραν της Τροχαίας σε δημόσιους και
στ) Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνοιδιωτικούς χώρους (πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ ακόμη και σε
λικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
αναπηρικές θέσεις της κάθε περιοχής), καθώς η ως άνω θέσπιση είναι
ζ) Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάδημοσίου χαρακτήρα.
θεση (αιμορροφιλία).

T
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Να ζήσετε ευτυχισμένοι
Παντελή και Μαγδαληνή!

ΜΜΕ και στα έξω

Σ

Το ζεύγος, Παντελής Βογιατζής, πολιτικός μηχανικός επιχειρηματίας στους χώρους της εκπαίδευσης
και των κατασκευών, και Μαγδαληνή - Λίνα Φιλιππιάδου,
περιφερειακή σύμβουλος - ιατρός ψυχίατρος

Κοπή γαμήλιας τούρτας

Όλγα Τσιμισκή (δικηγόρος, πρόεδρος ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ) και Αφροδίτη
Νέστορα (μέλος ΔΣ ΔΣΘ, πρόεδρος σωματείου RED-Y, πρόεδρος
Λέσχης Θεσσαλονίκη Υπατία Lions) με τη σύζυγο του υπουργού
Μακεδονίας – Θράκης, Βίκυ Μωυσιάδου - Καλαφάτη

Διογένης Μαριόλας (δημοσιογράφος/παρουσιαστής
TV100), Γιώργος Παπαδημητρίου

Σταύρος Καλαφάτης (βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, υπουργός Μακεδονίας –
Θράκης), Γιάννης Βασιλειάδης (επιχειρηματίας KYANA), Θόδωρος Καράογλου
(βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, τ. υπουργός Μακεδονίας – Θράκης),
Θόδωρος Νικολαΐδης (μέλος Νομαρχιακής ΝΔ Χαλκιδικής)

Το ζεύγος με τους κουμπάρους Αριστείδη Ξανθάκη, επιχειρηματία
στον χώρο των κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων,
Γιώργο Παπαδημητρίου, δικηγόρο, και Θόδωρο Καράογλου,
τέως υπουργό και βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης

Στα

ε κλίμα συγκίνησης και με
εκλεκτούς καλεσμένους ο
Παντελής Βογιατζής (πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας
στους χώρους της εκπαίδευσης και
των κατασκευών) και η Μαγδαληνή Λίνα Φιλιππιάδου (περιφερειακή σύμβουλος και ιατρός ψυχίατρος) παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης, με κουμπάρους τους Αριστείδη
Ξανθάκη, επιχειρηματία, Γιώργο Παπαδημητρίου, δικηγόρο, και Θόδωρο
Καράογλου, τέως υπουργό και βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης! Ακολούθησε
γλέντι, όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια καλοκαιρινή βραδιά, με την
ευτυχία των νεονύμφων να υπερτερεί! Εμείς ευχόμαστε ένα κοινό μέλλον γεμάτο χαρές…

Γιώργος Σκρομπόλας
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Επιστρέφει η ενημέρωση στις οθόνες μας μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Τη
σεζόν θα ανοίξει πρώτος ο Γιώργος Αυτιάς στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 20 Αυγούστου στις 05:30. Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου επιστρέφουν στην τηλεοπτική αρένα
το πρωί ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη με την «Κοινωνία Ώρα
Mega». Την ίδια μέρα στις 16:00 επιστρέφει και ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live
News», την ενημερωτική εκπομπή που κατέκτησε την πρώτη θέση στις επιλογές
των τηλεθεατών.



Ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης από
το Σάββατο 27 Αυγούστου και κάθε Σάββατο και
Κυριακή στις 10:00 θα είναι οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ.
Ο ειδικός του πολιτικού ρεπορτάζ από τη μία και ο δημοσιογράφος που ξεχώρισε στο ελεύθερο από την άλλη,
συναντιούνται σε ένα νέο ενημερωτικό μαγκαζίνο και
υπόσχονται φρέσκια αντίληψη και… juicy διάθεση.



Ο θυελλώδης έρωτας του Γεωργίου Παπανδρέου και της Κυβέλης, με σκηνικό υπόβαθρο τα σημαντικότερα ιστορικά
γεγονότα της σύγχρονης Ελλάδας, «ζωντανεύει» μέσα από
τα γυρίσματα της νέας σειράς εποχής της ΕΡΤ «Φλόγα και
άνεμος», με τους Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Άρη Λεμπεσόπουλο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τα γυρίσματα,
μετά την πανέμορφη Χίο απ’ όπου ξεκίνησαν, συνεχίζονται εντατικά σε εμβληματικές γωνιές της Αθήνας, του Πειραιά και του
Λαυρίου. Η σειρά 12 επεισοδίων αναμένεται να βγει στον αέρα το φθινόπωρο.



«Εμείς» ονομάστηκε η νέα εκπομπή της Ίνας Ταράντου στο Open και κάνει
πρεμιέρα τη Δευτέρα 29 Αυγούστου. Η νέα πρόταση του σταθμού θα έχει
ζωντανές συνδέσεις και βίντεο από όλα τα μέρη της Ελλάδας, συνεντεύξεις ανθρώπων με ενδιαφέρουσες ιστορίες και μαγειρική από παραδοσιακά ελληνικά
προϊόντα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Dr - Ing. Παναγιώτης
Ρωμανός: «Τα εμπόδια για την
εφαρμογή μικροδικτύων
σχετίζονται περισσότερο με
την έλλειψη ενημέρωσης και
τεχνογνωσίας παρά με θέματα
που έχουν να κάνουν με το
κόστος ή το θεσμικό πλαίσιο»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κλιματική αλλαγή

Dr - Ing. Παναγιώτης Ρωμανός, επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος σε ενεργειακά θέματα του
Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων σε
Βιομηχανικές Περιοχές (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) μας
ξεναγεί στον κόσμο των μικροδικτύων:
Πρόκειται για ηλεκτρικά δίκτυα (λειτουργούν όπως όλα τα ηλεκτρικά δίκτυα), με
συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια (π.χ. όρια
μιας κατοικίας, μιας βιομηχανίας, ενός
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενός χωριού,
μιας κοινότητας, μιας πόλης, ενός νησιού).

Ο

του Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Διευθύνονται από ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Αυτομάτου Ελέγχου και αποτελούνται υποχρεωτικά από
τις μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες επιτυγχάνουν την αυτόνομη λειτουργία
τους, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες μπορεί να βασίζονται σε οποιαδήποτε μορφή
ενέργειας (ΑΠΕ, ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο, πυρηνική
ενέργεια, κ.ά.). Για παράδειγμα, στην περίπτωση που οι αστοχίες και οι ζημιές
από μια διακοπή ηλεκτροδότησης σε μια
βιομηχανία είναι μεγάλες, ένα μικροδίκτυο μπορεί να δώσει έμφαση στην υψηλή ποιότητα ισχύος, έτσι ώστε να εξασφαλίσει όσο το δυνατό ελάχιστες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σε άλλη περίπτωση άλλο μικροδίκτυο μπορεί να εστιάσει
στην εξοικονόμηση ή στη μείωση του κόστους της ενέργειας και να αποδεχτεί χαμηλότερη ποιότητα ισχύος, με χαμηλότερα επίπεδα αυτονομίας και διαθεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος,
όμως, το οποίο θα κάλυπτε και τις δύο
περιπτώσεις θα ήταν τόσο μεγάλο, που
πρακτικά μια τέτοια λύση είναι ασύμφο-

«Μικροδίκτυο» ο σύμμαχος

Είναι ηλεκτρικά δίκτυα που αποτελούνται υποχρεωτικά από μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες
ρη, αν και είναι αντικείμενο της σύγχρονης έρευνας στα Συστήματα Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Σε τι διαφέρει μια βιομηχανία που λειτουργεί με μικροδίκτυο και ποια είναι
τα πλεονεκτήματά της έναντι μιας επιχείρησης που δεν έχει και πώς διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της
από ένα μπλακάουτ ή πτώση τάσης ή
κάποια βλάβη;
Το μικροδίκτυο σε μια βιομηχανία στοχεύει είτε στην υψηλή ποιότητα ισχύος είτε
στην εξοικονόμηση ή στη μείωση του κόστους ενέργειας. Και οι δύο αυτοί στόχοι
εξυπηρετούν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και προϊόντα σε πιο ανταγωνιστικές τιμές σε σύγκριση με μια βιομηχανία που δεν
διαθέτει μικροδίκτυο.
Σε περίπτωση μπλακάουτ ή πτώση τάσης, η μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες,
υπερπυκνωτές κ.λπ.) αναλαμβάνει αυτόματα να ηλεκτροδοτήσει τη βιομηχανία,
ενώ το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
και Αυτομάτου Ελέγχου του μικροδικτύου
διαχειρίζεται την ενέργεια από τις μονά-

δες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
τρόπο που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη
παροχή της τροφοδοσίας (δεν πρέπει να
γίνεται σύγχυση με τα Συστήματα Αδιάλειπτης Ισχύος, Uninterruptible Power Supply – UPS, είναι συστήματα μπαταριών και
όχι δίκτυα).
Ποια σχέση συνδέει τα μικροδίκτυα με
ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ και μπορεί μια
επιχείρηση (που έχει εγκαταστήσει μικροδίκτυο) να λειτουργεί ανεξάρτητα
από τους διαχειριστές;
Στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ συνδέονται σε
τάση 400 Volt μικροί καταναλωτές (π.χ.
κατοικίες, διαμερίσματα με ισχύ κατανάλωσης μέχρι 100 kW) και μεγάλοι καταναλωτές (βιομηχανίες, μεγάλα εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κ.λπ. με ισχύ κατανάλωσης μέχρι 10.000 kW). Καταναλωτές με
μεγαλύτερη κατανάλωση από 10.000 kW
συνδέονται στο Δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και σε
τάση 150.000 Volt. Τα μικροδίκτυα, ανάλογα με την ηλεκτρική ισχύ που διαθέτουν,
μπορούν να συνδεθούν είτε στο δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ είτε του ΑΔΜΗΕ.

Όταν η ροή της ηλεκτρικής ισχύος στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ είναι
ομαλή, τότε μια επιχείρηση μπορεί να ηλεκτροδοτείται κανονικά από τα δίκτυα αυτά
και παράλληλα να φορτίζει τις μονάδες
αποθήκευσης του μικροδικτύου. Όταν η
ροή ισχύος στα δίκτυα των Διαχειριστών
παρουσιάζει φαινόμενα κυκλοφοριακής
συμφόρησης-κορεσμού, τότε η επιχείρηση
θα ηλεκτροδοτείται αποκλειστικά από το
μικροδίκτυό της και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τους Διαχειριστές.
Σε περιπτώσεις που οι Διαχειριστές
έχουν ανάγκη επιπρόσθετης ενέργειας για
να καλύψουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, π.χ. αν σταματήσει ξαφνικά ένα αιολικό πάρκο στην περιοχή ή ξεκινήσει μια
βιομηχανία υψηλής κατανάλωσης η οποία
ζητήσει στιγμιαία μεγαλύτερη ενέργεια
από αυτή που μπορεί να δώσει το δίκτυο
ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ, τότε το μικροδίκτυο
της επιχείρησης μπορεί να τους προσφέρει
μέρος της ενέργειας που χρειάζονται οι
διαχειριστές, με το κατάλληλο αντίτιμο και
σε μια προσυμφωνημένη τιμή.
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Μνημόνιο συνεργασίας
Στρατηγική συνεργασία σε έργα υδρογόνου κοινού ενδιαφέροντος και δημιουργία «κόμβου» για την ελληνική βιομηχανία υδρογόνου περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν η
Advent Technologies Holdings, Inc. και
η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Καινοτόμες λύσεις
Σήμερα περισσότερο από το 99% του
παραγόμενου υδρογόνου προέρχεται
από ορυκτά καύσιμα (Grey and Brown
Hydrogen), που παράγουν σημαντικές
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. H
Enel (μεγάλος παραγωγούς ΑΠΕ) προχωρά σε δοκιμές καινοτόμων λύσεων,
ώστε να επιτευχθεί μείωση του κόστους
ηλεκτρολυτών που χρησιμοποιούνται για
παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
O Dr Παναγιώτης Ρωμανός

ΑΔΜΗΕ: Στο 51% έχει φτάσει το ποσοστό των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, με
αποτέλεσμα οι εκπομπές να περιορίζονται στα 253 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα. Το φυσικό αέριο είναι 29%, ο λιγνίτης 15% και τα υδροηλεκτρικά στο 5% .

των επιχειρήσεων

Εκφορτώσεις αερίου

επιτυγχάνουν αυτόνομη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης
Ποιος εκτιμάται ότι είναι ο χρονικός
ορίζοντας για να αρχίσει να λειτουργεί
στην Ελλάδα ένα σύστημα netmetering ή virtualnetmetering σε συνδυασμό με μικροδίκτυα;
Το νομικό πλαίσιο της χώρας μας επιτρέπει τη λειτουργία μικροδικτύων με Net-Metering, Ήδη υπάρχουν περιορισμένες
εφαρμογές και στην Ελλάδα. Η εμπειρία
μου μέσα από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ δείχνει ότι τα
εμπόδια για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σχετίζονται περισσότερο με έλλειψη ενημέρωσης –τεχνογνωσίας, παρά με
θέματα κόστους ή θεσμικού πλαισίου.
Το κόστος εγκατάστασης (σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι περίπου 5 χρόνια
ή και σε μερικούς μόλις μήνες) εξαρτάται
από τον σκοπό του μικροδικτύου: αν δηλαδή θα δώσει έμφαση στην ποιότητα ισχύος
ή στη μείωση του κόστους της ενέργειας.
Παράδειγμα: Η ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε. (βιομηχανική περιοχή Λάρισας) ξοδεύει κάθε χρόνο περίπου 200.000 ευρώ λόγω της αστοχίας των
υλικών, των ζημιών στον εξοπλισμό και τη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας εξαιτίας
των διακοπών της ηλεκτροδότησης. Ο εξοπλι-

Χαμηλό κόστος
ενέργειας
Ιστορικά «τα μικροδίκτυα προϋπάρχουν των ηλεκτρικών δικτύων που
γνωρίζουμε σήμερα και λειτουργούν
με εναλλασσόμενο ρεύμα. Το πρώτο
μικροδίκτυο επινοήθηκε – κατασκευάστηκε από τον Thomas Edison
και ηλεκτροδότησε την οδό Pearl
Street στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1882.
Σήμερα αναπτύσσονται μικροδίκτυα
με σκοπό και την ασφάλεια περιοχών
που πλήττονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. τυφώνες, πυρκαγιές), στρατιωτικών βάσεων κ.λπ.
Οι βιομηχανικές περιοχές του μέλλοντος θα διαθέτουν μικροδίκτυα
που θα εξασφαλίζουν αξιοπιστία,
υψηλή ποιότητα ισχύος και χαμηλό
κόστος ενέργειας στις βιομηχανίες
που φιλοξενούν».

Άνοδος ΑΠΕ

σμός της βιομηχανίας που εκτίθεται σε βλάβες
έχει ισχύ περίπου 500 kW. Η εταιρεία δαπανά
περίπου 100.000 ευρώ, λόγω και των παραμορφώσεων στην τάση και στο ρεύμα στην
εσωτερική της εγκατάσταση. Η εγκατάσταση
μικροδικτύου υψηλής ποιότητας ισχύος 500
kW, που αποτελείται από μπαταρίες μικρής αυτονομίας σε παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη από ντήζελ, βιοαέριο και βιοκαύσιμα, κοστίζει περίπου 300.000 ευρώ. Ένα τέτοιο μικροδίκτυο
διασφαλίζει την κανονική λειτουργία της βιομηχανίας και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι μπαταρίες μικρής αυτονομίας
θα ηλεκτροδοτήσουν την εγκατάσταση (μέχρι
την αυτόματη εκκίνηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών από το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Αυτόματου Ελέγχου) ή θα σταματήσουν ομαλά τον εξοπλισμό για να αποφευχθούν οι αστοχίες και οι βλάβες. Στην περίπτωση αυτή η απόσβεση θα ήταν περίπου σε ένα
έτος. Οι βιομηχανικές περιοχές του μέλλοντος
θα διαθέτουν μικροδίκτυα που θα εξασφαλίζουν αξιοπιστία, υψηλή ποιότητα ισχύος και χαμηλό κόστος ενέργειας για τις βιομηχανίες που
φιλοξενούν.

Η ικανότητα της Ρεβυθούσας μέσω
της νέας πλωτής δεξαμενής ενισχύει τις
δυνατότητες αποθήκευσης. Το προκαταρκτικό πρόγραμμα εκφορτώσεων του
ΔΕΣΦΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο περιλαμβάνει έξι πλοία LNG –συνολική ποσότητα 546.321 κ.μ. φυσικού αερίου.

Nord Stream 1
Ενώ το Βερολίνο αποκλείει το ενδεχόμενο λειτουργίας του γερμανο-ρωσικού
αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2,
η Siemens Energy ανακοίνωσε ότι η
τουρμπίνα που επισκεύασε για τον Nord
Stream 1 δεν έχει ακόμα επιστραφεί
στην Gazprom.

Ποσοστά αποθήκευσης
Η Ευρώπη μέχρι σήμερα έχει καταφέρει –αν και δεν αρκεί– να φτάσει τα ποσοστά αποθήκευσης στο 70,5%. Παράλληλα στις αρχές της εβδομάδας στο TTF
Διευκόλυνση Μεταφοράς Τίτλων (σημείο συναλλαγών στην χονδρεμπορική
ολλανδική αγορά φυσικού αερίου με τη
μεγαλύτερη χρήση στην Ευρώπη) η τιμή
του φ.α. ήταν στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

YΓΕΙΑ
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Άπλωσε πετσέτα χωρίς να «τσιμπήσεις» μύκητες
Να μην περπατάμε ξυπόλυτοι,
να μη χτίζουμε «παλάτια στην
άμμο», τα παιδάκια να μη
βάζουν τα χέρια στο στόμα,
να τους φοράμε πάνα
ή μαγιό και να καλύπτουμε
κάθε εκδορά

«Μαύρη» εβδομάδα
παρά τη μείωση
αγωνία κυρίως των γυναικών το
καλοκαίρι είναι πού να απλώσουν την πετσέτα τους, ώστε να
είναι προστατευμένες από μύκητες και
άλλα μικρόβια τόσο στην άμμο όσο και
στις ξαπλώστρες.

Η

της Κατερίνας

Παπακωστοπούλου

Δυστυχώς ένα από τα προβλήματα των διακοπών είναι οι ορδές μυκήτων, βακτηρίων,
ιών και παρασίτων που φωλιάζουν σιωπηλά,
σχεδόν ύπουλα, κάτω από την άμμο.
Τη στιγμή που εμείς αμέριμνοι προσπαθούμε να βρούμε το ιδανικό σημείο να τοποθετήσουμε την πετσέτα μας, αυτοί οι μικροοργανισμοί καραδοκούν για να εισβάλουν από κάποια μικροσκοπική πορτούλα
του δέρματος στον οργανισμό μας και να
αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται.
Μπορεί κάποιοι να είναι ακίνδυνοι, οι περισσότεροι όμως συνδέονται με ασθένειες. Οι δραστηριότητές μας σε θάλασσες,
αμμουδιές και πισίνες δεν είναι τόσο
ασφαλείς όσο φαίνονται. Γιατί μοιραζόμαστε τον χώρο με δισεκατομμύρια μικρόβια
που αποικίζουν και ευδοκιμούν σε περι-

βάλλοντα κοντά στη θάλασσα όλο τον χρόνο. Δεν έχει σημασία πόσο καθαρή φαίνεται η άμμος ούτε εάν βρίσκεστε στην ιδιωτική παραλία κάποιου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου.

Σταφυλόκοκκος
Μελέτες που έχουν διεξαχθεί έχουν βρει
βακτήρια σταφυλόκοκκου και MRSA τόσο
στην άμμο όσο και στο θαλασσινό νερό.
Όταν ο σταφυλόκοκκος βρει ένα μικρό κόψιμο στο δέρμα, που δημιουργήθηκε π.χ.
από το πάτημα ενός αιχμηρού βότσαλου,
εισβάλλει, αποικίζει την περιοχή και προκαλεί συμπτώματα, όπως αποστήματα με
πύον, πόνο, οίδημα και ερυθρότητα.
Υπάρχουν και άλλα μικρόβια, όπως είναι
ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α, η Klebsiella,
το Clostridium, η Escherichia και τα είδη
Aeromonas, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο, που
έχουν ανοσολογική ανεπάρκεια ή διαβήτη.

Τα δερματόφυτα
Η παρουσία μυκήτων στην άμμο είναι
γνωστή σε όλους. Τα δερματόφυτα είναι η
πιο δημοφιλής ομάδα, με κύριους «εκπροσώπους» το Trichophyton mentagrophytes και το Trichophyton rubrum. Τα
δερματόφυτα για να αναπτυχθούν χρει-

Ο κίνδυνος «παραμονεύει» παντού!
«Σε όλες τις παραλίες εγκυμονούν κίνδυνοι, ιδίως για τα μικρά παιδιά», προειδοποιεί ο δερματολόγος - αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου. Μη νομίζετε ότι όλοι αυτοί
οι μικροοργανισμοί προτιμούν μόνο το αλμυρό νερό και ότι θα ήταν ασφαλέστερη μια
εκδρομή και μια βουτιά σε λίμνη ή σε ποτάμι…. Παραμονεύουν παντού, αν και οι παραλίες γλυκού και αλμυρού νερού δεν μοιράζονται τους ίδιους κατοίκους. Από τις πιο
επικίνδυνες θεωρείται η επαφή με το υπερβακτήριο MRSA. Ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA), είναι ένας τύπος σταφυλόκοκκου που μπορεί
να προκαλέσει δερματικές λοιμώξεις και είναι ανθεκτικός σε πολλά αντιβιοτικά.

άζονται κερατίνη, μία πρωτεΐνη που βρίσκεται στο δέρμα και τα νύχια. Όταν βρουν
το ιδανικό μέρος, αναπτύσσονται και προκαλούν μία δερματική λοίμωξη που ονομάζεται δερματομυκητίαση ή Tinea, με πιο
συχνά συμπτώματα το πόδι του αθλητή,
ringworm και ονυχομυκητιάσεις.

Τι πρέπει να κάνουμε
Καλό είναι να μην απλώνουμε την πετσέτα μας στην άμμο. Καλύτερα πάνω σε ξαπλώστρα ή σε ψάθα και ποτέ απευθείας
στην άμμο. Εάν βέβαια δεν υπάρχει αυτή η
δυνατότητα, είναι απαραίτητο να πλυθεί η
πετσέτα αμέσως μετά την επιστροφή στο
σπίτι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.
Ακόμα και να μην έχει στρωθεί κάτω, η πετσέτα πρέπει να πλένεται καθημερινά και
να στεγνώνεται πολύ καλά. «Διαφορετικά,
υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας»,
αναφέρει ο ειδικός.

Καλές συνήθειες
Για να αποφύγουμε, λοιπόν, μυκητιάσεις, λοιμώξεις και ερεθισμούς, πρέπει να
αποκτήσουμε καλές συνήθειες, όπως να
κάνουμε ντους το συντομότερο δυνατό,
όταν ερχόμαστε σε επαφή με άμμο (ή κολυμπάμε), ακόμα και προτού φύγουμε από
την παραλία. Να μην περπατάμε με γυμνά
πόδια στην άμμο. Να μη χτίζουμε «παλάτια
στην άμμο», γιατί σκάβοντάς την με γυμνά
χέρια οι μύκητες και τα βακτήρια μπαίνουν
κάτω από τα νύχια.
Να επιτηρούμε τα πολύ μικρά παιδιά,
ώστε να μη βάζουν τα χέρια στο στόμα. Να
τους φοράμε πάνα ή μαγιό, γιατί μόνο έτσι
θα τα προστατεύσουμε από μολύνσεις που
προκαλούν ερεθισμούς των γεννητικών
οργάνων (π.χ. αιδοιοκολπίτιδα). Να απολυμαίνουμε και να καλύπτουμε κάθε εκδορά
του δέρματος.

Περισσότερα από 100.000 ήταν
τα κρούσματα την εβδομάδα από
1η έως 7 Αυγούστου, σύμφωνα
με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση που ανακοίνωσε ο
ΕΟΔΥ. Αυτό όμως που ανησυχεί
περισσότερο τους επιστήμονες
είναι οι νεκροί που ανήλθαν σε
314, με τους διασωληνωμένους
να είναι 120. Και μπορεί τα
κρούσματα να είναι αισθητά λιγότερα από την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα 25-31 Ιουλίου όπου είχαν καταγραφεί
122.230, όμως οι 45 νεκροί την
ημέρα κρατάνε σε «συναγερμό
τα νοσοκομεία αλλά και το
υπουργείο Υγείας. Παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η Αττική εξακολουθεί
να σηκώνει το «βάρος» των περισσότερων κρουσμάτων, με την
τελευταία καταγραφή να δείχνει
25.647 κρούσματα, ενώ δεύτερη έρχεται η Θεσσαλονίκη με
10.941.Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στον
μεγάλο αριθμό νεκρών τονίζοντας ότι «η χώρα μας ακολουθεί
το μοντέλο καταγραφής, βάσει
του ΠΟΥ, δηλαδή όταν κάποιος
έχει νοσήσει από covid, ακόμη
και όταν η αιτία θανάτου δεν είναι ο κορονοϊός και απλώς έχει
βγει θετικός, τότε καταγράφεται
ως θάνατος από covid. Από δω
και στο εξής, στους θανάτους
που θα δηλώνουμε, θα αναφέρουμε πόσοι από αυτούς είχαν
αιτία την covid και πόσοι άλλη
αιτία, αλλά είχαν προσβληθεί
στο παρελθόν από τον ιό».
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α πας στον αγρό του Αντωνίου
Δοξαρά και εκεί να κτίσετε μια
εκκλησία, όπως υπήρχε και
άλλοτε. Εγώ θα σας βοηθήσω», είπε η
Παναγία Μητέρα μας σε έναν ογδοντάχρονο γέροντα, τον Μιχάλη Πολυζώη.
Ο Πολυζώης, που ήταν από την Άνδρο, αλλά έμενε μόνιμα στην Τήνο, είδε στον ύπνο
του την Παναγία, η οποία λίγες ημέρες πριν
από την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του υπέδειξε και το σημείο όπου έπρεπε να κτισθεί. Συγκεκριμένα, ένας ιατρός
που ήταν φιλόσοφος και ιστορικός συγγραφέας, ο Πύρρος από τη Θεσσαλία, γράφει:
«Ο ογδοντάχρονος, που πίστεψε πως το
όνειρο ήταν έργο του πειρασμού, έκανε τον
σταυρό του και ξανακοιμήθηκε. Όμως ο
ύπνος δεν ερχόταν και είδε πάλι την ίδια γυναίκα, με ρούχα λευκά, να
έρχεται στο δωμάτιό του».
Στο σημείο αυτό ο ιστορικός σημειώνει χαρακτηριστικά πως η Παναγία, μια
θεϊκή γυναίκα, του είπε:
«Γιατί φοβάσαι; Αν επίστευες, δεν θα φοβόσουν.
Γράφει ο
Ο φόβος σου είναι από την
Γιώργος
απιστία. Άκουσε, εγώ είμαι
Κοντονής
η Παναγία. Εκεί που σου είπα, στο χωράφι του Δοξαρά, είναι θαμμένη η εικόνα μου. Το θέλω, το
ζητώ, να πας να σκάψεις εκεί». Μάλιστα,
μετά από τα λόγια αυτά η γυναίκα, η Παναγία, εξαφανίστηκε.
Ο ογδοντάχρονος Πολυζώης, έσπευσε
σε κάποιον ιερέα στον οποίο και διηγήθηκε το όνειρό του. Ο παπάς του χωριού,
που νόμισε πως όλα αυτά είναι πλάνη της
φαντασίας του γέροντα, του ζήτησε να
ηρεμήσει και τον καθησύχασε. «Ο Πολυζώης όμως δεν ησύχασε. Το όνειρό του
ήταν ζωντανό και στη δεύτερη εμφάνιση
ήταν ξύπνιος. Διηγήθηκε το όραμά του σε
πολλούς. Όμως μόνο δύο τον πίστεψαν.
Πήγαν, λοιπόν, κρυφά στο χωράφι του
Δοξαρά, βράδυ, και έσκαψαν», σημειώνει ο συγγραφέας και συνεχίζει: «Ο
αγρός ήταν μεγάλος, γι’ αυτό έσκαψαν
σε πολλά μέρη δοκιμαστικά. Σε κάποιο
σημείο ανακάλυψαν έναν τοίχο και όλη
τη νύχτα αφαιρούσαν τις πέτρες από τον
τοίχο αυτόν. Όταν ξημέρωσε, έφυγαν
απελπισμένοι και απέδωσαν και αυτοί το
όραμα του γέρου σε φαντασία». Πρέπει
να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι ο
Δοξαράς με τις πέτρες αυτές, που είχε
αφαιρέσει από τον τοίχο ο γέροντας Μιχαήλ με τη βοήθεια των δύο συμπολιτών
του, θέλησε να χτίσει φούρνο! Είδε όμως
με μεγάλη έκπληξη, όπως και οι κτίστες,
ότι «οι πέτρες με τον ασβέστη δεν κολλούσαν και ό,τι έκτιζαν γκρεμιζόταν! Λες
και μια αόρατη δύναμη γκρέμιζε ό,τι κτιζόταν, για να μη βεβηλωθούν οι πέτρες
που προέρχονταν από τον ναό».

«Ν
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Η Παναγία υπέδειξε πού να
«χτιστεί»το σπίτι της στην Τήνο

Η Πελαγία και το όραμά της
Ένα γυναικείο μοναστήρι, που είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και ιδρύθηκε τον δέκατο αιώνα, βρίσκεται στο Κεχροβούνι, 650 μέτρα πάνω απ’ τη θάλασσα. Εδώ
οι πρώτες μοναχές ήταν τα τρία κορίτσια μιας
εύπορης οικογένειας από το χωριό Τριπόταμος στην Τήνο. Στο ίδιο μέρος έζησε η ευσεβής και ενάρετη Πελαγία.
«Στις 9 Ιουλίου του 1822, ενώ το όραμα
του Πολυζώη είχε ξεχαστεί, παρουσιάστηκε
στον ύπνο της Πελαγίας μια γυναίκα με λαμπρή περιβολή, με θαυμάσια μορφή και ακτινοβολία. Πλησίασε το φτωχό δωμάτιο της
μοναχής και της είπε: “Πήγαινε στον Επίτροπο της Μονής Σταματέλο Καγκάδη και πες
του να σκάψουν, να ανακαλύψουν το σπίτι
μου στο κτήμα του Αντωνίου Δοξαρά και να
επιστατήσει στο κτίσιμο του ναού μου”. Αμέσως η Πελαγία ξύπνησε γεμάτη τρόμο. Αμφιβολίες υπήρχαν μέσα της αν το όνειρο ήταν
της φαντασίας της ή θεϊκή εντολή. Έκρυψε
το όραμα από όλους και συνέχισε την άσκησή της». Όπως σημειώνουν τα ιερά βιβλία, το
όνειρο επαναλήφθηκε και την επόμενη ημέρα, που ήταν Κυριακή. Βέβαια, η Πελαγία,
που ήταν ταπεινός άνθρωπος, δεν πίστευε
ότι ήταν σε θέση να δει την Παναγία. Ο ιστορικός εκείνης της εποχής γράφει γι’ αυτό: «Στις
23 Ιουλίου του 1822 παρουσιάστηκε η ίδια
μεγαλόπρεπη γυναίκα. Αυτή τη φορά ήταν
οργισμένη. Της είπε ότι, αν δεν υπακούσει,

θα πέσει χολέρα στο νησί». Το όραμα αυτό η
Πελαγία μετά τη θεία λειτουργία το απεκάλυψε στην ηγουμένη, η οποία, την έστειλε
στον Επίτροπο Σταματέλο Καγκάδη. Αυτός,
αφού την άκουσε με προσοχή, σύστησε
στην Πελαγία να επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Γαβριήλ, στο ίδιο χωριό. Έτσι και έγινε.

Οι ανασκαφές και η ανέγερση
Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν το 1822.
Ήταν αρχές του Σεπτέμβρη του 1822.
Όμως τίποτε δεν ανακαλύπτονταν. «Μόνο
τα ερείπια ενός οικοδομήματος βρέθηκαν
κι ένα ξεραμένο πηγάδι», όπως σημειώνει ο
ιστορικός. Οι ανασκαφές που κράτησαν
δύο μήνες σταμάτησαν, επειδή δεν βρέθηκε κάτι, αλλά και επειδή «ο ζήλος τους ψυχράθηκε». Έτσι εγκατέλειψαν τα πάντα. Τότε παρουσιάστηκε χολέρα στο νησί. «Μετ’
ολίγας ημέρας ανεφάνη πανώλη εν Τήνω,
αλλά δεν διήρκεσε», γράφει συγκεκριμένα
ο Τρικούπης στη σελίδα 268 του βιβλίου
του για την Επανάσταση του 1821. Η χολέρα πέρασε και τα θεμέλια του ναού, που τώρα ονομάζεται Εύρεση, προγραμματίστηκαν για την 1η Ιανουαρίου του 1823.

Ο μεγαλοπρεπής ναός
Μετά την εύρεση της θαυματουργού εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 30 Ιανουαρίου (θα έχουμε αφιέρωμα σε επόμενο φύλλο της εφημερίδος μας) άρχισε η

μελέτη ανέγερσης ενός μεγαλοπρεπούς
Ναού. Από την ώρα που βρέθηκε το εικόνισμα, αποφασίστηκε να κτιστεί νέος μεγαλύτερος ναός, ώστε να εκτελεστεί η
διαταγή της Θεοτόκου, στο όνομα του
Ευαγγελισμού. Τότε κάλεσαν τον αρχιτέκτονα Ευστράτιο που καταγόταν από τη
Σμύρνη και παρέμενε στο νησί και του ανέθεσαν να κάνει τα σχέδια, που έγιναν γρήγορα και με έμπνευση. «Όλος ο λαός βοήθησε. Πλούσιοι και φτωχοί, άρχοντες και
τεχνίτες, ντόπιοι και ξένοι, γυναίκες και
παιδιά με ζήλο και ενθουσιασμό προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Οι πλούσιοι έδωσαν χρήματα και κοσμήματα. Οι φτωχοί
δούλεψαν χωρίς να πληρώνονται. Οι γυναίκες και τα παιδιά μετέφεραν τα υλικά
που ξεφόρτωναν τα καΐκια στην παραλία.
Πολλές φορές οι πρόκριτοι και η Επιτροπή
για το κτίσιμο του ναού κοιμήθηκαν απελπισμένοι, γιατί τους τελείωσαν τα χρήματα και το ταμείο ήταν άδειο. Όμως το πρωί
ένα θαύμα και μια γενναία χρηματική προσφορά βοηθούσαν για να συνεχιστεί το
έργο. Σε έναν χρόνο ο ναός ήταν έτοιμος,
πράγμα που και σήμερα με τα τεράστια μέσα προκαλεί τον θαυμασμό».
Ύστερα από όλα αυτά, στον ιερό ναό, μετά τα εγκαίνιά του εκατοντάδες χρόνια πριν,
τελείται καθημερινά λειτουργία και εσπερινός. Και η εκκλησία είναι πάντα γεμάτη μέσα και έξω από πιστούς.

ΡΕΤΡΟ
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Ο σπουδαίος μας πρωταγωνιστής!
Γράφει ο

Ανδρέας Ντούζος

Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

ροικοδοτημένος με ωραία εξωτερική εμφάνιση, ένα βαθύ και πολύχρωμο λυρικό κύτταρο,
αλλά και με τη μεγάλη του αγάπη για το θέατρο
και τον κινηματογράφο, ξεχύθηκε στα μονοπάτια της
τέχνης ο Ανδρέας Ντούζος και αναγορεύτηκε σε έναν
σπουδαίο πρωταγωνιστή, ζεν πρεμιέ του ασπρόμαυρου κινηματογράφου μας.
Ξεχώρισε σε πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες του
ασπρόμαυρου, κωμωδίες, δράματα και μιούζικαλ, είτε
ως πρωταγωνιστής είτε ως δευτεραγωνιστής, και αγαπήθηκε πλατιά από το κινηματογραφόφιλο και θεατρόφιλο κοινό. Άσβεστη θα μείνει στη μνήμη μας η μνημειώδης συμμετοχή του στο αριστούργημα του Αλέκου Σακελλάριου «Υπάρχει και φιλότιμο» το 1965 με τη Φίνος
Φιλμ, ταινία η οποία εδράζονταν στην επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Ανώμαλη προσγείωση» των Αλέκου
Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακοπούλου, που μεταφέρθηκε με ξεχωριστή επιτυχία στη μεγάλη μας οθόνη
και στην οποία ο Ανδρέας Ντούζος υποδυόταν τον
«Γιώργο», διευθυντή-«αρπακτικό» του πολιτικού γραφείου του υπουργού Ανασυγκροτήσεως και Περιθάλψεως
«Ανδρέα Μαυρογιαλούρου», που τον υποδυόταν ο απαράμιλλος Λάμπρος Κωνσταντάρας, δίνοντας στην κυριολεξία με το μοναδικό ταπεραμέντο του ρεσιτάλ ηθοποιίας. Πλάι μάλιστα στον Ανδρέα Ντούζο, τον «Γιώργο», διευθυντή του πολιτικού γραφείου του υπουργού, έπαιζε
επίσης με αριστοτεχνικό τρόπο τρόπο ο μοναδικός Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, που υποδυόταν τον «Θόδωρο Γκρούεζα», κομματικό παράγοντα της «Πλατανιάς»,
εκλογικής περιφέρειας του Μαυρογιαλούρου, που σε
συνεργασία μαζί του ξεκοκάλιζαν το δημόσιο χρήμα για
φτηνές κομματικές φιέστες της εποχής και ανύπαρκτα
έργα υποδομής στην κατεστραμμένη μεταπολεμικά Ελλάδα. Αλλά και σε άλλες μεγάλες κινηματογραφικές
επιτυχίες ο Ανδρέας Ντούζος ως χαρισματικός ερωτύλος της δεκαετίας του “60 μας γοήτευε στη μεγάλη
οθόνη, με την πληθωρική υποκριτική του παρουσία και
το απαράμιλλο μεσογειακό του ταπεραμέντο.
Ο μεγάλος ζεν πρεμιέ είδε το φως της ζωής στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου 1936. Μετά τις εγκύκλιες γυμνασιακές του σπουδές ακολούθησε σπουδές υποκριτικής

Π

Φιλμογραφία
2001 Μια μέρα τη νύχτα
1987 Μια νύχτα στο Τμήμα Ηθών
1986 Το κορίτσι της αφίσας
1985 Ψηλός, λιγνός και ψεύταρος
1984 Θηλυκό θηριοτροφείο
1965 Υπάρχει και φιλότιμο
1965 Φωνάζει ο κλέφτης
1964 Πικρή μου αγάπη
1964 Έξω φτώχεια και καλή καρδιά
1964 Η βίλα των οργίων
1964 Κόσμος και κοσμάκης
1963 Μεσάνυχτα στη βίλα Νέλλη
1963 Όλα και τη ζωή μου ακόμα
1963 Ο άσωτος
1963 Όσα κρύβει η νύχτα / Άγρια νύχτα
1963 Πληγωμένες καρδιές
1962 Κατρακύλισμα... στο βούρκο
1961 Τα σαράντα παλληκάρια
1961 Αλίμονο στους νέους
1961 Έξω οι κλέφτες
1956 Το κατρακύλισμα (Κυλισμένη στο βούρκο)
1954 Μαγική πόλις
1954 Το κορίτσι της γειτονιάς
1953 Οι κολασμένοι

στη σχολή του διακεκριμένου μας θεατρανθρώπου Τάκη
Μουζενίδη. Με την αποπεράτωση των υποκριτικών του
σπουδών ρίχτηκε ευθύς αμέσως στην αρένα της μεγάλης
μας οθόνης και σύντομα με το ταλέντο του και το πολυδύναμο δραματικό του κύτταρο διακρίθηκε και αναγορεύτηκε σε ένα πρώτης τάξεως κινηματογραφικό αστέρι.
Ήδη από το 1963 και οριστικά το 1967 ο Ανδρέας
Ντούζος μετέβη με την οικογένειά του στην Αμερική,
όπου και αναζήτησε την καλλιτεχνική τύχη του, σπουδάζοντας σκηνοθεσία και ανοίγοντας τα φτερά του στα μεγάλα πλατό της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Εγκαταστάθηκε στο Μπρονξ και πραγματοποίησε εκεί μία πολύ ευπρόσωπη καλλιτεχνική πορεία και
σταδιοδρομία. Διέμεινε για 17 συνολικά χρόνια στην
Αμερική και στα 1980 επανέκαμψε στην Ελλάδα.
Με την επάνοδό του στην Αθήνα δραστηριοποιήθηκε

ως θεατρικός επιχειρηματίας, αναλαμβάνοντας τα
ηνία του θεάτρου «Super Star», μετέπειτα «Μπρόντγουεϊ» στην Αγίου Μελετίου στην Κυψέλη. Οικονομικές
δυσχέρειες που θα προκύψουν στη θεατρική επιχειρηματική του δραστηριότητα θα τον αναγκάσουν να παραχωρήσει το θέατρό του το 1994 στη μεγάλη Κάτια Δανδουλάκη. Στη δύση της καλλιτεχνικής του καριέρας, ο
Ανδρέας Ντούζος συμμετείχε ως guest star στις τηλεοπτικές σειρές «Λάμψη», «Κωνσταντίνου και Ελένης»
και «Άκρως οικογενειακόν».
Η υποκριτική αυλαία για τον μεγάλο μας ζεν πρεμιέ
Ανδρέα Ντούζο θα κλείσει με την κινηματογραφική
συμμετοχή του στην ταινία «Μια μέρα τη νύχτα» το
2001. Έκτοτε θα αποσυρθεί οριστικά από τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Το 2013 έπειτα από ένα ατύχημα στο
σπίτι του, ο μεγάλος μας ηθοποιός υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, για την οποία υπεβλήθη σε
εγχείρηση και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου, όπου και άφησε
την τελευταία του πνοή στις 29 Απριλίου 2013. Σημειώνεται ακόμα πως τα τελευταία χρόνια της ζωής
του ο μεγάλος πρωταγωνιστής είχε προσβληθεί από
τη νόσο του Αλτσχάιμερ.
Βαθύ και πλατύ λυρικό κύτταρο, ωραία σκηνική παρουσία, με την προικοδοσία της φυσικής του καλλονής
–μια ξεχωριστή αρρενωπότητα–, ήταν τα στοιχεία με τα
οποία πορεύτηκε στην καλλιτεχνική μας σκηνή ο Ανδρέας Ντούζος και αναγορεύτηκε σε ένα πρώτης τάξεως κινηματογραφικό αστέρι. Ο Ανδρέας Ντούζος είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τον Στηβ το 1959 και την Τέτα το
1964, που ακολούθησαν και αυτά για μια περίοδο το
επάγγελμα του πατέρα τους.
Θα θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη αυτόν τον
αξεπέραστο «Γιώργο», διευθυντή του πολιτικού γραφείου του υπουργού «Ανδρέα Μαυρογιαλούρου», που με
δαιμονική ευφυΐα και καπατσοσύνη διασπάθιζε το δημόσιο χρήμα του υπουργού!
*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
είναι α’ αναπληρωματικός δημοτικός
σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Ζώδια

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

Από την αστρολόγο

Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ταύρος

Αυτή η εβδομάδα έχει να σας δώσει πολύ όμορφες στιγμές. Η
Αφροδίτη από τον Λέοντα σε τρίγωνο με τον Δία από το δικό σας
ζώδιο φέρνει καλά γεγονότα σε προσωπικό επίπεδο. Ο Άρης στο
τέλος της εβδομάδας θα περάσει στο ζώδιο των Διδύμων, μία
πολύ καλή θέση για σας, όπου θα σας προσφέρει μετακινήσεις
και καλή επικοινωνία έως τα τέλη του Μαρτίου 2023!

Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και οικογενειακές καλές σχέσεις, αν μάλιστα το περασμένο διάστημα σας είχαν
ταλαιπωρήσει οι αντιπαραθέσεις με τους άλλους.
Ήρθε η στιγμή να απομακρυνθείτε από ό,τι σας δημιουργεί ένταση.

Δίδυμοι

Καρκίνος

Το Σάββατο 20 Αυγούστου ο Άρης περνά στο
δικό σας ζώδιο με μία αρκετά μεγάλη χρονική
διάρκεια κάποιων μηνών. Αυτή, λοιπόν, την περίοδο θα έχετε μεγάλη ενέργεια και θα βάλετε
σε εγρήγορση τα σχέδιά σας που ήταν στάσιμα
και ανεπαρκή.

Αν και βρίσκεστε σε μία περίοδο που δεν μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα προσωπικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, θα έχετε μία ευνοϊκή στιγμή με τα οικονομικά σας. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι το πέρασμα του Άρη στο δωδέκατο ηλιακό
σας σπίτι, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023, θα αναπτύξει ένα παρασκήνιο που, δυστυχώς, θέλει την αμέριστη προσοχή σας.

Λέων

Παρθένος

Για σας του πρώτου δεκαημέρου, τα νέα είναι
υπέροχα, εφόσον Αφροδίτη και Δίας συνεργάζονται
υπέροχα για το δικό σας δεκαήμερο. Επίσης, η είσοδος του Άρη στο ζώδιο των Διδύμων έχει πολλές
αναφορές για νέες γνωριμίες και σχέδια που μπαίνουν σε εφαρμογή.

Είστε επιτέλους και πάλι στα δικά σας γνώριμα
εδάφη, με τον Ερμή να βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και να βοηθά την έμπνευσή σας και τις ιδέες
σας, όταν μάλιστα έχει αρωγό τον πλανήτη Ουρανό,
μία συνύπαρξη γεμάτη από πνευματική και διαισθητική εξέλιξη.

Ζυγός

Σκορπιός

Για σας τους Ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου, οι
συνθήκες ευνοούν να κάνετε καλές γνωριμίες, να
φροντίσετε την προσωπική σας ζωή, αλλά και να μετακινηθείτε με ευχάριστα αποτελέσματα. Οι συνθήκες αυτή την εβδομάδα είναι κατάλληλες να πάρετε
αποφάσεις ακούγοντας τη διαίσθησή σας.

Είστε σε πλεονεκτική θέση, εφόσον αυτή την περίοδο θα γνωρίσετε τα άτομα που έχουν εχθρότητα
και αντιπαλότητα απέναντί σας. Έτσι, το επόμενο διάστημα θα αντιληφθείτε πολύ καλά το τι συμβαίνει γύρω σας, όπως επίσης και ποιοι είναι εκείνοι που είναι
σταθεροί στο πλάι σας.

Τοξότης

Αιγόκερως

Ευκαιρίες, συμφωνίες και
ενδιαφέρουσες γνωριμίες

Είναι μία πολύ ερωτική εβδομάδα για σας τους Τοξότες του πρώτου δεκαημέρου, με πολλές όμορφες στιγμές για σας τα παιδιά της
Φωτιάς. Προσοχή θα δώσετε στην είσοδο του Άρη απέναντι από το
δικό σας ζώδιο, στις 20/8, που θα έχει πολύμηνη διάρκεια. Από το
τέλος της εβδομάδας θα έχετε μία αντιπαλότητα με τους άλλους,
όπου ανάλογα με το δεκαήμερό σας, θα πρέπει να έχετε τον νου σας.

Για σας τους Αιγόκερους, οι καταστάσεις στην
προσωπική σας ζωή έως το Σάββατο θα έχουν στιγμές έντασης και αναμονής. Ίσως να μάθετε κάτι
που θα σας είναι πολύ χρήσιμο για να προχωρήσετε
παρακάτω την προσωπική σας ζωή, απαλλαγμένη
από ψέματα.

Α

Υδροχόος

Ιχθύες

Αυτή την εβδομάδα ίσως έχετε μία ένταση, αν ανήκετε
στο τρίτο δεκαήμερο, τόση ώστε να σας φτάσει σε οριακά σημεία. Από το τέλος της εβδομάδας, ευτυχώς, θα
έχετε μία πολύ έντονη επιθυμία να χαρείτε τις προσωπικές σας επιλογές και να φροντίσετε να βάλετε βάσεις σε
συναισθηματικό επίπεδο.

Θετική αυτή η εβδομάδα για σας, όπου θα
γεμίσετε τις μπαταρίες σας με όμορφες στιγμές και επικοινωνία με πρόσωπα που είχαν
απομακρυνθεί λόγω συνθηκών. Ίσως μάλιστα
μία οικονομική βοήθεια ή ένα δώρο σάς δώσει
μεγάλη χαρά.

(21/3-20/4)

(21/5-21/6)

(23/7-22/8)

(23/9-23/10)

(22/11-21/12)

υτή η εβδομάδα θα έχει μία σταδιακή ύφεση από τα έντονα
γεγονότα, όπου ίσως υπάρξουν και κάποιες ευκαιρίες,
συμφωνίες και νέες ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Η Αφροδίτη στο
ζώδιο του Λέοντα βρίσκεται σε μία πολύ καλή γωνία με τον Δία,
όπως επίσης και ο Ερμής στην Παρθένο έχει να δώσει το καλύτερό
του πρόσωπο μετά από μία πραγματικά απαιτητική περίοδο.
Γενικότερα, τα δύσκολα έχουν περάσει, σε έναν Αύγουστο που
ήθελε να μας δοκιμάσει.

(20/1-18/2)

(21/4-20/5)

(22/6-22/7)

(23/8-22/9)

(24/10-21/11)

(22/12-19/1)

(19/2-20/3)

SPORΤS
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Πρωτάθλημα με δύο… πρωθυπουργούς!
ια να γίνει απολύτως κατανοητή η τραγωδία που σοβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένα παράδειγμα: Η Ελλάδα,
ως χώρα, να έχει δύο… πρωθυπουργούς
και δύο κυβερνήσεις, που να διαγκωνίζονται ποια θα πάρει αποφάσεις! Γίνεται; Στο
ελληνικό ποδόσφαιρο έγινε και αυτό!

Γ

του Άλκη Φιτσόπουλου

Το πρωτάθλημα αρχίζει την επόμενη εβδομάδα και δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα ποιος θα είναι ο αρχιδιαιτητής. Αυτός που θα
ορίζει τους διαιτητές, θα τους κρίνει και θα
τους επιβάλλει ποινές. Θα είναι ο Άγγλος Στιβ
Μπένετ, που όρισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος ή μήπως ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, που όρισε ο πρόεδρος της Super
League Βαγγέλης Μαρινάκης; Τόσο ο Μπαλτάκος όσο και ο Μαρινάκης συμφωνούν ότι
την προσεχή σεζόν η διαιτησία θα είναι επαγγελματική, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τους
διαιτητές, που είναι αστυνομικοί, δημόσιοι
υπάλληλοι, δημοτικοί υπάλληλοι, αλλά αυτό
είναι μία άλλη ιστορία.
Το ζοφερό σκηνικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που παραμένει υπό την επιτροπεία
των δύο υπερεθνικών συνομοσπονδιών FIFA/UEFA σχεδόν πέντε χρόνια τώρα, έχει
στοιχεία κακόγουστης επιθεώρησης. Λίγα λεπτά πριν η Super League αποφασίσει ποιον
θέλει για αρχιδιαιτητή, ο Τάκης Μπαλτάκος
ανακοίνωσε τον Άγγλο Στιβ Μπένετ στη θέση
του Μαρκ Κλάτενμπεργκ! Ο Μπένετ ήταν
βοηθός του Κλάτενμπεργκ τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αμέσως μετά, η Super League
ανακοίνωσε ότι στην ψηφοφορία μεταξύ των
ΠΑΕ, ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ υπερψηφίστηκε
(11 ψήφοι στις 14) να παραμείνει αρχιδιαιτητής! Ο οποίος Κλάτενμπεργκ υπέγραψε συμφωνία και με την ομοσπονδία της Αιγύπτου,
για να έχει ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Ο οποίος
Μπένετ δέχτηκε τη θέση, παρότι οι 11 από
τις 14 ΠΑΕ δεν τον θέλουν! Τσίρκο…
Με μεσολάβηση ανώτατου κυβερνητικού
στελέχους, που δεν υπάρχει πια στην κυβέρνηση, ο Μπαλτάκος επισκέφτηκε τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και
«τα βρήκαν», έκαναν και δηλώσεις… σύμπλευσης, ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν
κ.λπ. Ωστόσο, το θέμα του αρχιδιαιτητή δεν
λύθηκε. Παραμένει ο Κλάτενμπεργκ ή ο Μπένετ; Μία ωραία περίπτωση για… στοίχημα.
Κι ενώ ο Μπαλτάκος επιμένει στον Μπένετ, στην Super League 1 έκαναν τηλεδιά-

Αρχίζει την προσεχή
εβδομάδα η Super
League 1 και ο
Μαρινάκης προβάλλει τον
Κλάτενμπεργκ για
αρχιδιαιτητή και ο
Μπαλτάκος τον Μπένετ!
σκεψη με τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Μαρκ Ράιλι, που ηγείται των διαιτητών της Premier
League, και ζήτησαν το know how λειτουργίας της επαγγελματικής διαιτησίας. Πήρε
μέρος και ο Κλάτενμπεργκ, με την αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League 1 Κάτια
Κοξένογλου.
Ο Στιβ Μπένετ και ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ
είναι οι δύο… πρωθυπουργοί της διαιτησίας, προς το παρόν τουλάχιστον. Ποιος μπορεί ν’ αποσαφηνίσει τους ρόλους τους; Οι
επίτροποι των FIFA/UEFA. Γιατί δεν το έχουν
πράξει ακόμα; Διότι έμπλεξαν μαζί μας. Αν
καταστατικά επιβάλουν τον Μπένετ, οι 11
ομάδες της Super League 1 απείλησαν να
μην κατέβουν στο γήπεδο. Αν τον Κλάτενμπεργκ, θα είναι σαν να «αδειάζουν» την ΕΠΟ,
που είναι μέλος τους. Κι αν στην UEFA δεν είχε το γενικό κουμάντο ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, το GRExit θα ήταν αναπόφευκτο…

Σπάζουν ρεκόρ τα στημένα παιχνίδια
Τα «στημένα» παιχνίδια με σκοπό το Στοίχημα είναι η μεγαλύτερη πληγή παγκοσμίως, σύμφωνα με τις δύο υπερεθνικές συνομοσπονδίες ποδοσφαίρου FIFA/UEFA. Παρά τις προσπάθειές τους, το θέμα της χειραγώγησης αγώνων εξακολουθεί
να θεωρείται πως βρίσκεται σε θεαματική άνοδο. Μάλιστα, η εταιρεία ανίχνευσης
παράνομου στοιχηματισμού, η Sports Radar, που από το 2010 κι εντεύθεν ειδικεύεται στην ανταγωνιστική ακεραιότητα των αγώνων, έχει ταξινομήσει 100 αγώνες εθνικών ομάδων ως «ύποπτους προς χειραγώγηση». Φέτος, σύμφωνα με όσα
έχουν γίνει γνωστά από την εν λόγω εταιρεία, υπάρχουν 670 αγώνες που έχουν
χαρακτηριστεί ως ύποπτοι για χειραγώγηση, 400 εκ των οποίων μόνο στο ποδόσφαιρο. Και αυτά μέχρι την 1η Αυγούστου και τα πρωταθλήματα να μην έχουν αρχίσει ακόμα. Μάλιστα, οι έρευνες αναφέρουν πως το 2022 αναμένεται να… σπάσει
το περσινό ρεκόρ των 903 αγώνων, ξεπερνώντας τους 1.000! Για το Μουντιάλ του
Κατάρ που θα γίνει τον χειμώνα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Τομ Γουάλας τόνισε:
«Το Μουντιάλ μειώνει τον κίνδυνο. Είναι το υψηλό σημείο της καριέρας ενός αθλητή, η παγκόσμια προβολή είναι τεράστια».

39
του Άλκη Φιτσόπουλου

Πώς ζούσαν
χωρίς τα λεφτά
του Στοιχήματος;

O
Η Παναγιά να βάλει το χέρι της για το επόμενο πρωτάθλημα

Λεφτά υπάρχουν
Αν γίνει επαγγελματική η διαιτησία, οι
διαιτητές θα παίρνουν 60.000 ευρώ
τον χρόνο, 10.000 ευρώ περισσότερα
απ’ όσα παίρνει ο Κλάτενμπεργκ τον μήνα. Αν βέβαια παραμείνει αρχιδιαιτητής
ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Δεν είναι αδικία; Είναι, αλλά για έναν μυστήριο λόγο
στην Ελλάδα πάντα «λεφτά υπάρχουν».

Άπορος
Ο νέος αρχιδιαιτητής (αν είναι αυτός,
τελικά) Στιβ Μπένετ θα παίρνει τα μισά
λεφτά απ’ αυτά του προκατόχου του και
συμπατριώτη του, Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Δηλαδή, μόλις 25.000 ευρώ
τον μήνα. Πώς θα την βγάλει ο μίστερ
Στιβ στην Ελλάδα με τόσα λίγα; Θα του
φτάσουν να πληρώσει ΔΕΗ, κοινόχρηστα, νοίκια;

Τραπεζικό
Αυτό το δεκαχίλιαρο που έδωσε η
ΕΠΟ ως οικονομική ενίσχυση στις ενώσεις, για να μην προλάβει να το δώσει η
Super League 1, όπως υποσχέθηκε ο
Μαρινάκης, πώς ακριβώς δόθηκε; Χέ-

Λες
και
ήταν

χθες...

ρι με χέρι ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό; Και με αποδέκτη φυσικό
πρόσωπο;

Μουντιάλ
Ελλάδα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος αποφάσισαν να θέσουν υποψηφιότητα για την από κοινού διεκδίκηση
του Μουντιάλ 2030. Και ο πρώην πρωθυπουργός Αλ Τσίπρας είχε κάνει συμφωνία με τους ομολόγους του της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας για την ίδια διοργάνωση.

Αντιπολίτευση
Για να διεκδικήσει η Ελλάδα την ανάληψη της διοργάνωσης του Μουντιάλ,
πρέπει να συναινέσει η ΕΠΟ. Θα το κάνει. Όχι σαν την προηγούμενη διοίκηση,
που αρνήθηκε τον «έτοιμο στο πιάτο»
τελικό του Conference League, για να
κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
Και τον διοργάνωσε η Αλβανία.

Εκβιάζουν
Ο Μπαλτάκος αποκάλυψε ότι 160
παιχνίδια των Super League 1&2 εί-

ναι «ύποπτα προς χειραγώγηση».
Όλοι αυτοί εκβιάζουν την κυβέρνηση
με λουκέτο στα πρωταθλήματα, αν
δεν πληρωθούν από το Στοίχημα,
που χατιρικά τους έδωσε η κυβέρνηση. Μόνο στην Ελλάδα αυτά. Πουθενά αλλού.

Συλλήψεις
Συνελήφθη ημεδαπός στα Πατήσια που είχε στην κατοχή του μίνι καζίνο και «εταιρεία» παράνομου στοιχηματισμού. Ερώτημα: Τι πληροφορίες είχε και έπαιζε παράνομο στοίχημα; Ποιος του διοχέτευε τις πληροφορίες για τα παιχνίδια; Τα ξένα
βέβαια. Γιατί στα ελληνικά υπάρχουν μόνο 160 φάκελοι.

Τσιτσάνης
«Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε
στην Κορινθία». Προσεχώς στις οθόνες
μας ωραία σειρά με τίτλο «Τα δύο αδέρφια». Τι είχε μέσα το βαπόρι; Εκτός από
το περιεχόμενο που τραγούδησε ο ανεπανάληπτος Τσιτσάνης, είχε μέσα και
«προεδρικές» μπάλες ποδοσφαίρου.
Για κάποια τοπική κοινωνία (ΕΠΣ).

Είναι ο «χρυσός» σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας στον τελικό του Euro 2004, 1-0 με την
Πορτογαλία, Άγγελος Χαριστέας. Και αυτή
είναι η πρώτη φανέλα που φόρεσε στην καριέρα του, του Άρη Θεσσαλονίκης, το 1997.
Την πόσταρε ο ίδιος στα social media. Φορούσε το «27».
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μοσπονδίες και ομάδες
βγήκαν στη ζητιανιά.
Άπλωσαν το χέρι στο κράτος και
το εκβιάζουν κι από πάνω, ότι αν
δεν πάρουν χρήματα από το Στοίχημα, δεν θα κατέβουν στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ,
το βόλεϊ. Να διευκρινίσουμε ότι
το κράτος δεν ήταν υποχρεωμένο να δώσει χρήματα από το Στοίχημα. Φορολόγησε, ωστόσο, τα
κέρδη των παικτών και έδωσε
την πρώτη δόση. Και για τη δεύτερη ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε
ότι θα δοθούν με τον νέο χρόνο.
Διότι προφανώς το κράτος έχει
άλλες προτεραιότητες, όπως οι
πυρόπληκτοι, η συγκράτηση του
πληθωρισμού, ΔΕΗ, Fuel Pass
κ.λπ. Τα χρήματα από το Στοίχημα δόθηκαν ως ενίσχυση για τη
ζημία που είχαν οι ομάδες την
εποχή της πανδημίας. Το ερώτημα γίνεται αμείλικτο: όλοι αυτοί
που φωνάζουν και απειλούν,
πώς… ζούσαν πριν από την πανδημία; Πώς τα έβγαζαν πέρα και
τώρα δεν μπορούν να αντέξουν
πέντε μήνες ακόμα; Πρόκειται
για κοροϊδία πρώτου μεγέθους,
με τη γνωστή επωδό, ότι όποιος
φωνάζει, στο τέλος κάτι παίρνει,
όταν μιλάμε για το κράτος. Όποιος μπορεί, «αρμέγει» το κράτος.
Έτοιμα λεφτά… ετοιμοπαράδοτα. Το οποίο κράτος, διαχρονικά,
πάντα κάτι δίνει, για να έχει μαζί
του τον κόσμο των ομάδων. Γι’
αυτό δημιουργήθηκε αυτό το
αδιέξοδο. Κατά τα άλλα, οι ομάδες είναι «επαγγελματικές». Είναι να γελάει κανείς…

Σε ματς ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην
Τσεχία, τη δεκαετία του ’50, ένα σκυλάκι
εισέβαλε στην εστία του τερματοφύλακα και
απέτρεψε σίγουρο γκολ, όταν βρήκε επάνω
του η μπάλα. Ο διαιτητής έδειξε… άουτ, ως
όφειλε. Θεώρησε ότι το σκανταλιάρικο
σκυλάκι ήταν φυσικό εμπόδιο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

Τo FBI, λέει, έκανε έφοδο στην έπαυλη του Τραμπ
στη Φλόριντα… Θεσμικά πράγματα

Q

«Όσοι προσποιούνται ότι αμφιβάλλουν για τη νομιμότητα (της
επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ.
Ανδρουλάκη), αλλά θέλουν να βεβαιωθούν για αυτό, δεν έχουν παρά
να ανατρέξουν στον νόμο
2225/1994. Εκεί θα βρουν όλα τα
σχετικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις
για λόγους εθνικής ασφάλειας που
δεν εξαιρούν κανένα υποκείμενο
από το πεδίο εφαρμογής. Θα βρουν
επίσης τις υπογραφές όλων όσων εισηγήθηκαν τον νόμο». Αυτό είπε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου απευθυνόμενος ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ.

Q

Το άρθρο, λοιπόν, 3 του νόμου
2225/1994 «Για την προστασία της
ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 2225 ΦΕΚ
121/20.07.1994, αναφέρεται στην
επισύνδεση και στην άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας (το
σχετικό αίτημα υποβάλλεται προς τον Εισαγγελέα Εφετών) και δεν εξαιρεί κανέναν (πολιτικό πρόσωπο ή άλλο). Τον νόμο υπογράφουν οι τότε υπουργοί της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ: Προεδρίας Α. Πεπονής, Άμυνας Γ. Αρσένης, Εσωτερικών Κ.
Σκανδαλίδης, Εθνικής Οικονομίας Γ.
Παπαντωνίου, Οικονομικών Γ. Παπαδόπουλος, Δικαιοσύνης Γ. Κουβελάκης,
Δημοσίας Τάξεως Σ. Παπαθεμελής, Μεταφορών και Επικοινωνιών Θ. Πάγκαλος, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ε. Βενιζέλος και υφυπουργός
Εμπορίου Μ. Χρυσοχοΐδης. Τώρα γιατί
κάποιοι προσποιούνται και δηλώνουν
πως… αμφιβάλλουν για την… υπογραφή τους είναι.. αλλού παπά ευαγγέλιο,
που λένε και στο χωριό μου.

Q

Για την ιστορία: Το κείμενο του
νόμου 2225/1994 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέστειλε στις
18 Ιουλίου 1994 στη Μύκονο, όπου
παραθέριζε (φιλοξενούμενος στο
σπίτι του φίλου του, εκδότη της
αθλητικής εφημερίδας «Φως» Θεοδ. Νικολαΐδη) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, προκειμένου να το υπογράψει
και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Τόση ήταν η πρεμούρα του ΠΑΣΟΚ τότε…

ΦΩ.Σ

i-kyr

Παρακολουθήσεις: Γιατί τόση τοξικότητα;
ντικειμενικά η υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, έτσι
όπως εξελίσσεται και κυρίως έτσι όπως
την αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση στο σύνολό της, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως ίσως η πιο σοβαρή (πολιτική) κρίση που
έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από την αρχή της κυβερνητικής του θητείας. Γιατί όμως η υπόθεση της
νόμιμης μεν, πολιτικά λανθασμένης όμως,
όπως παραδέχτηκε και ο πρωθυπουργός,
παρακολούθησης Ανδρουλάκη παρουσιάζει αυτή την ένταση; Γιατί σήμερα τόση «τοξικότητα»; Παρακολουθήσεις και πολιτικών
προσώπων δεν γίνονταν άλλοτε; Ποια η
διαφορά σε σχέση με το παρελθόν; Μην πει
κανείς ότι αυτό συμβαίνει, διότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι αρχηγός κόμματος. Όταν
έγινε (κακώς έγινε έτσι ή αλλιώς) η νόμιμη
παρακολούθηση, ο κ. Ανδρουλάκης δεν
ήταν αρχηγός κόμματος. Αυτό δεν σημαίνει
ότι η παρακολούθηση ενός πολιτικού δεν
είναι ατόπημα. Σημαίνει, όμως, ότι θα είχε
αξία να ξέραμε αν ήταν πρωτοφανές ως
γεγονός. Αν δηλαδή η ΕΥΠ παρακολούθησε για πρώτη φορά κάποιον πολιτικό ή δημοσιογράφο. Γιατί η ιστορία άλλα λέει. Και
είναι γνωστό, παρακολουθήσεις γίνονταν
και σε άλλες κοινοβουλευτικές περιόδους,
όπως π.χ. την περίοδο διακυβέρνησης της

Α

«Το θέμα είναι κατά πόσο
τα πολιτικά κόμματα
θα βάλουν όρια στην
πολιτική τους
αντιπαράθεση ή αν
θα επιτρέψουν στην
τοξικότητα να
κυριαρχήσει. Εκτός
κι αν επιχειρούνται
παρασκηνιακά παιγνίδια
που χρειάζονται μια
νομιμοποίηση σε ένα
νοσηρό κλίμα»
χώρας από το ΠΑΣΟΚ και μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Μα, θα μου πείτε, δεν είναι σημαντικό θέμα η παρακολούθηση του πολιτικού ανδρός
Ανδρουλάκη; Ασφαλώς, σημαντικό και ανεπίτρεπτο. Αλλά υπαρκτό. Και έχει σημασία
ότι ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε το λάθος
και δεν προσπάθησε να το σκεπάσει. Αλλά
εδώ δεν πρόκειται για ένα σκάνδαλο παράνομης παρακολούθησης και δεν δικαιολογείται η ένταση και ο πολιτικός «σεισμός»
που παρατηρείται.

Μία τέτοια υπόθεση, που αφορά σίγουρα
και το «διακύβευμα Δημοκρατία», δεν μπορεί, δεν πρέπει να μετατραπεί σε κατασκοπευτικό σήριαλ προς κομματική κατανάλωση. Ούτε, πολύ περισσότερο, να αποτελέσει
αιτία υποβάθμισης της εθνικής συμβολής
της ΕΥΠ και υπονόμευσης πτυχών της εθνικής ασφάλειας.
Δεν επιτρέπεται να γίνει κάτι τέτοιο. Από
την άλλη, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν δεν
μπορούν να αποτελούν άλλοθι παρανομίας
για τον οιονδήποτε. Και αυτό το ξεκαθάρισε
ο κ. Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας, ταυτόχρονα, παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπόθεση αυτή
θα φτάσει μέχρι τέλους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει. Η ΝΔ δεν είναι ένα κόμμα συνωμοτών, που θα προσπαθήσει να θάψει την αλήθεια, όπως… αποφαίνεται η αντιπολίτευση.
Και δεν είναι το ζητούμενο αυτήν τη στιγμή.
Αλλά το κατά πόσο τα πολιτικά κόμματα θα βάλουν όρια στην πολιτική τους αντιπαράθεση ή
αν θα επιτρέψουν στην τοξικότητα να κυριαρχήσει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Εκτός κι
αν επιχειρούνται παρασκηνιακά παιγνίδια που
χρειάζονται μια νομιμοποίηση σε ένα νοσηρό
κλίμα. Σε μια τέτοια περίπτωση το ερώτημα είναι: Ποιος κερδίζει από αυτή τη νοσηρότητα;
Σίγουρα όχι η αντιπολίτευση. Όχι το πολιτικό
σύστημα. Και σίγουρα όχι η χώρα.

Μητσοτάκης
Είπε Κυριάκος
«Αν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις εκτός Ελλάδας απεργάζονται

οποιοδήποτε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας…»

Μήπως εδώ έχει ζουμί η ιστορία της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη;

