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Πάνος,
ο αδύναμος
κρίκος

O Aντώνης, ο Νίκος
και το «πάρτι
της ασυδοσίας»
▶ ΣΕΛ. 13

Στον δρόμο για
αρχείο η έρευνα
• Για τα μάτια του κόσμου
η έρευνα με εντολή Στ. Κοντονή
για καθυστέρηση έκδοσης
του βουλεύματος
▶ ΣΕΛ. 29

Επί ποδός
πολέμου η…
αεροπορία στη
Ν.Δ. για τη μάχη
της Δευτέρας
▶ ΣΕΛ. 7

• Η έρευνα των δικαστών για το θέμα
του πολεμικού υλικού στο Ριάντ έχει τριπλή
ανάγνωση. Από την μία, ικανοποιείται το
εσωτερικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη,
το επιχείρημα «Ας μιλήσει η Δικαιοσύνη» βολεύει
τον πρωθυπουργό. Από την τρίτη, αποτελεί μία
μορφή λάιτ ομηρίας του Πάνου Καμμένου για
τις μελλοντικές κατά κόρον «αντιρρήσεις» του
σε σειρά νομοσχεδίων της κυβέρνησης ▶ ΣΕΛ. 5

ΜΕ «ΜΑΤΩΜΕΝΑ» ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙ –ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;– Ο ISIS

Σε κατάσταση λήθαργου...

ΣΕΛ.

32

Ξε-γραμμένος ο Γραμμένος;

(κράτος, ανεξάρτητες αρχές, Δικαιοσύνη)
• Άκρα του τάφου
σιωπή για τις υποθέσεις
Φ. Μπόμπολα,
Δ. Κοντομηνά,
Δημ. Κυριτσάκη
(ΕΠ. ΑΝΤΑΓ.),
Γ. Πιτσιλή (ΑΑΔΕ)
και μεγαλοστελεχών
τραπεζών
▶ ΣΕΛ. 14-15

• Με έκπτωση και δίωξη για πλαστογραφία
κινδυνεύουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης
Γραμμένος, και τέσσερις σύμβουλοι (Κώστας
Βρακάς, Νίκος Βακάλης, Γιώργος Στράτος, Περικλής Λασκαράκης), που σύμφωνα με την απόφαση του πρωτοδίκη κ. Καποδίστρια ενσωμάτωσαν παρανόμως πειθαρχική διάταξη
στον Κανονισμό ▶ ΣΕΛ. 17-19
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εδομένης της μετάθεσης για την Δευτέρα της πολύκροτης –όπως αναμένεται να εξελιχθεί– συζήτησης στην
Βουλή για την σχεδιαζόμενη πώληση βλημάτων στην Σαουδική Αραβία, η ζυγαριά της δημόσιας συζήτησης
γέρνει στα δημοσιονομικά και την κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2018.
Και σε αυτή την περίπτωση, τα βέλη προς την κυβέρνηση είναι πολλά και δεν προέρχονται μόνο από την αντιπολίτευση. Ακόμη και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας κομψά ότι δεν μπορεί να πάει μακριά η βαλίτσα της υπερφορολόγησης, που εν
πολλοίς χρηματοδοτεί τον κοινωνικό μποναμά που μοιράζει η κυβέρνηση Τσίπρα και πως ο προϋπολογισμός έχει αντι-αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
Ίσως μοιάζει ατέρμονη η συζήτηση για το τι τελικά έχει αξία να συζητά το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Άλλοι λένε ότι η κουβέντα για την πώληση των πυρομαχικών κρύβει τα σκληρά μέτρα που φέρνει ο προϋπολογισμός και το τι πραγματικά
περιμένει την χώρα μετά την έξοδό της από το απεχθές με δανειακά φθηνό μεν μνημόνιο. Στην αντίπερα όχθη, βρίσκονται
αυτοί που ισχυρίζονται ότι η κουβέντα για τον φορομπηχτικό προϋπολογισμό επανέρχεται στην επιφάνεια για να συγκαλυφθούν τυχόν κυβερνητικές «αμαρτίες» στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας.
Επειδή, όμως, η ανώνυμη λαϊκή σοφία «επιμένει» ότι πολλές φορές η αποτυχία αναδεικνύει όλα
όσα πραγματικά έχουν σημασία στην ζωή του κάθε
ανθρώπου, μεγαλύτερη αποτυχία δεν πρέπει να υπάρχει για την Ελλάδα από αυτήν που την περασμένη Δευτέρα πέρασε στα μονόστηλα και τις ροές
του Τύπου. Συγκεκριμένα την Δευτέρα η Eurostat δημοσίευσε ότι το 37,5% των παιδιών έως 17 ετών στην χώρα μας κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Τα στοιχεία της αρχής αφορούν το 2016 και σύμφωνα με αυτά η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωζώνη, καθώς μεγαλύτερα ποσοστά σε επίπεδο Ε.Ε. καταγράφουν μόνο η Ρουμανία
(49,2%) και η Βουλγαρία (45,6%).
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των παιδιών
που κινδυνεύουν από την φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, μεταξύ του 2010 και 2016.
Ειδικότερα, στα χρόνια της κρίσης το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 8,8%, από 28,7% στο 37,5%. Ακολουθούν η Κύπρος
(+7,8 ποσοστιαίες μονάδες), η Σουηδία (+5,4%) και η Ιταλία (+1,1%).
Συνολικά στην Ε.Ε., 24,8 εκατομμύρια παιδιά ή το 26,4% του πληθυσμού, ηλικίας κάτω των 18 ετών, το 2016 κινδύνευε
από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Δανία (13,8%), την Φινλανδία
(14,7%) και την Σλοβενία (14,9%). Σε σχέση με το 2010 καταγράφηκε μείωση του ποσοστού αυτού συνολικά στην Ε.Ε. κατά 1,1% (από 27,5% το 2010 σε 26,4% το 2016), καθώς στην μεγάλη πλειοψηφία των χωρών παρατηρήθηκαν μειώσεις.
Και ρωτάμε τώρα: είναι αρκούντως σημαντικό να συζητήσουμε ως πολιτικό σύστημα το γεγονός ότι ένα στα τρία Ελληνόπουλα απειλούνται εν έτει 2017 από φτώχεια; Αξίζει να συζητήσουμε αν αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους νοιάζονται
για Black Fridays, όταν βιώνουν την… everyday black καθημερινότητά τους; Και εν τέλει, ποια αναπτυξιακή πολιτική μπορεί να είναι βιώσιμη με τέτοια «μαύρη» στατιστική; Κάθε απάντηση δεκτή, απλώς μάλλον δεν θα γίνει πρωτοσέλιδο…

Black Everyday…
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• Ο άγνωστος στο ευρύ κοινό υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό
που χαράζει πολιτική και οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα στον «οικονομικό ρεαλισμό»
κρατάει και το σημειωματάριο με τις βαθμολογίες του υπουργικού
Ο Αλέξης Τσίπρας θα τον ήθελε πολύ στην θέση του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Άλλωστε
ο Δημήτρης Λιάκος από τον
Φεβρουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2015 ήταν δίπλα
στον Γιάνη Βαρουφάκη. Όχι
τόσο βοηθητικά αλλά κυρίως
εποπτικά: μετέφερε στον πρωθυπουργό όσα θα έπρεπε να
γνωρίζει. Μόνο που οι Θεσμοί
είχαν διαφορετική άποψη. Ευκλείδη ή Χουλιαράκη έδειξαν
και δεν δέχονταν κουβέντα.

Ένας Λιάκος κρίνει
την κυβέρνηση

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

Μ

προστά στην τεχνική
αδυναμία να τον θέσει
υπουργό Οικονομικών, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε κάτι ακόμα καλύτερο: τον κράτησε δίπλα του
υπουργό επί των πάντων. Άλλωστε ο
Δημήτρης Λιάκος είναι άγνωστο πρόσωπο, όχι μόνο ευρέως αλλά και εντός
των στενών ορίων του κόμματος, κάτι
που σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας του (44 ετών) θα έκανε δύσκολο
το έργο του. «Δεν έχω την παραμικρή ιδέα», σχολίασε χαρακτηριστικά τακτικός συνομιλητής της «Α» που γνωρίζει
πολύ καλά τα δρώμενα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Και πώς θα μπορούσε
να είναι διαφορετικά, με δεδομένο πως
πρόκειται για τεχνοκράτη του κόμματος
και όχι πολιτικό. Παρ’ όλα αυτά, ανήκει στην στενή ομάδα του πρωθυπουργού και λέγεται πως του έχει τυφλή εμπιστοσύνη.
Είναι εκείνος που βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τους υπουργούς, τους ελέγχει, τους βαθμολογεί και
θα εισηγηθεί ανάλογα στον προϊστάμενό του ενόψει του επόμενου ανασχηματισμού.
Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα οι
υπουργοί βρίσκονται σε στενό κλοιό
πολιορκίας, με τον Αλέξη Τσίπρα να
έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να κλείσουν τουλάχιστον 26 ακόμα προαπαιτούμενα την εβδομάδα που πέρασε και
πριν από την άφιξη των θεσμών την
ερχόμενη Τρίτη.
Ο ρόλος του επόπτη φυσικά ανήκει
στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή
γραμμή επικοινωνίας με όλους και το
μέλλον των υπουργών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εισήγηση που εκείνος θα κάνει στον πρωθυπουργό.
Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τονίσει πως το μέλλον των υπουργών επαφίεται στην επιτυχία τους ή όχι στην

τρέχουσα αξιολόγηση, μιας και το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αλλάξει το συνολικό χρονοδιάγραμμα με τους δανειστές που θα
οδηγήσει, κατά τον προγραμματισμό,
στην έξοδο από τα μνημόνια όπως τουλάχιστον το εννοεί ο πρωθυπουργός.
Πέραν των πλειστηριασμών, στο ιδιαίτερα δύσκολα θέματα εντάσσονται
οι «αναδιαρθρώσεις» των κοινωνικών
επιδομάτων, οι ιδιωτικοποιήσεις, αλλά
και οι αλλαγές στον χώρο της ενέργειας.
Εφόσον όλα πάνε καλά στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται η τεχνική συμφωνία με την εκταμίευση της δόσης να
αποφασίζεται στις 22 Ιανουαρίου. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας μιας και θα
είναι η αρχή των συζητήσεων για την
έξοδο της χώρας από τα μνημόνια αλλά
και την παραμονή ή όχι του ΔΝΤ.

Άγρυπνο μάτι
Πίσω στο Μέγαρο Μαξίμου, στα πολιτικά πηγαδάκια του υπουργείου Οικονομικών πολλές είναι οι φορές που ο
Δ. Λιάκος φωτογραφίζεται ως πονοκέφαλος του Ευκλείδη. Και ο ίδιος ο
υπουργός Οικονομικών βέβαια σε κατ’
ιδίαν συζητήσεις δεν χάνει ευκαιρία να
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μιλάει για τους κύκλους του Μαξίμου
που τον υπονομεύουν χωρίς όμως ποτέ να τον ονομάζει.
Από άνθρωπος του Δραγασάκη με
εργασιακή εμπειρία σε τράπεζες και επιχειρήσεις ο Δημήτρης Λιάκος κατάφερε εύκολα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού ο οποίος
διέγνωσε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε τα προτερήματα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αλλά σε πιο σύγχρονη εκδοχή.
Εκείνο που τον ξεχώρισε ήταν η ευθύτητα με την οποία τόνισε την ανάγκη
να επέλθει συμβιβασμός της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους όταν ο Γ. Βαρουφάκης ήταν στον ανένδοτο.

Πλέον επεξεργάζεται πολιτικές και
διαμορφώνει θέσεις που αποσκοπούν
να τελειώσει το πρόγραμμα και να υλοποιηθούν μέτρα που θα ανακουφίσουν
την οικονομία και την κοινωνία από τη
βαριά λιτότητα. Και μεταφέρει στον
πρωθυπουργό την σκληρή πραγματικότητα χωρίς ωραιοποίηση.
Στο πλευρό του πρωθυπουργού βρέθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο.
Νωρίτερα είχε θητεύσει από τον Αύγουστο και ως τον Οκτώβριο του 2015
με τον ρόλο του Special Advisor for
Banking and Capital Markets στο Υπουργείο Οικονομικών και από τον Οκτώβρη του 2015 ως προϊστάμενος του
γραφείου Οικονομικής Πολιτικής του
Πρωθυπουργού και κατέχοντας συντονιστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση της
ελληνικής κυβέρνησης με την Κομισιόν και το ΔΝΤ εκ μέρους του γραφείου του Πρωθυπουργού.

Ρεαλιστής
Όσον αφορά την πολιτική που ακολουθείται, υποστηρίζει ότι η αριστερή
φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να
συνδυαστεί με μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες θα είναι φιλικές
προς την αγορά και τις επενδύσεις,
διότι κυρίως μέσω της ιδιωτικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί η οικονομικά ανάκαμψη και η ενίσχυση της απασχόλησης στο σημερινό περιβάλλον.
Θεωρείται, μάλιστα, ένας από τους
ανθρώπους που επηρέασαν τον κ. Τσίπρα στην στροφή του στον «οικονομικό ρεαλισμό» και τη σημασία στις ιδιωτικές επενδύσεις και αποτελεί συνδετικό κρίκο της αγοράς με την κυβέρνηση, καθώς απολαμβάνει της εμπιστοσύνης φορέων της αγοράς όπως ο
ΣΕΒ, καθώς και τραπεζικών και επιχειρηματικών κύκλων. Και σε κάθε περίπτωση είναι εκείνος που παρεμβαίνει
όποτε χρειάζεται ώστε να πείσει για τις
αλλαγές που απαιτούνται με λόγο καθαρό και σαφή που δεν επιδέχεται παρερμηνείες.
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• Αίολο το πολιτικό μέλλον του Πάνου Καμμένου, ο οποίος για ακόμα
μια φορά βρίσκεται στο προσκήνιο για λάθος λόγους, ικανοποιώντας
την εσωκομματική αντιπολίτευση του Αλέξη Τσίπρα

Ο πιο αδύναμος κρίκος
ντικότητας του ως άνω πιστοποιητικού εκπροσώπησης του κ. Β.Π.
Την Δευτέρα όμως μεταξύ άλλων ο Πάνος Καμμένος θα κληθεί να απαντήσει
στα όσα αποκάλυψε ο βουλευτής της ΔΗΣΥ Ανδρέας Λοβέρδος, και τα οποία καταρρίπτουν όλους τους ισχυρισμούς του
υπουργού: η Σαουδική Αραβία απαιτούσε η συμφωνία πώλησης πολεμικού υλικού να γίνει χωρίς μεσάζοντες σε επίπεδο
κυβερνήσεων, καθώς δεν αναγνώριζε
στον Παπαδόπουλο το «δικαίωμα υπογραφής» στην συγκεκριμένη συμφωνία…

Μικρή σημασία πλέον έχει για
το πολιτικό μέλλον του υπουργού Άμυνας η συζήτηση
–εξ αναβολής– την Δευτέρα
στην Βουλή. Ο Πάνος Καμμένος για πολλοστή φορά βρίσκεται στο προσκήνιο της πολιτικής επικαιρότητας για
τους λάθος λόγους. Και αυτό
το επεισόδιο δεν αποκλείεται
να είναι και το πλέον καταλυτικό για την επόμενη μέρα.

Άφαντη η εξουσιοδότηση
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαϊωάννου

O

Αλέξης Τσίπρας, γυρίζοντας από τις Βρυξέλλες, θα
βρεθεί την Δευτέρα στην
Βουλή για να απαντήσει
στο επίπεδο που τον αφορά σε μια… επερώτηση! Όσο απίστευτο
και αν ακούγεται, αυτή η επερώτηση έχει
άλλη βαρύτητα και πολιτική σημασία, μιας
και απειλεί ευθέως τον κυβερνητικό εταίρο
Πάνο Καμμένο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπουργός θα απαντούσε –ίσως και
γραπτά– και το θέμα θα έκλεινε. Στο θέμα
της πώλησης οπλικού συστήματος όμως
στην Σαουδική Αραβία, τα θολά σημεία είναι πάρα πολλά.
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο πρωθυπουργός θα υπερασπιστεί τον συνέταιρό
του ακόμα και κόντρα στο κόμμα του. Εκείνο που δεν είναι καθόλου σίγουρο είναι
με ποιον τρόπο. Το έχει κάνει και στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα όμως
οι συνθήκες έχουν αλλάξει και τα επιχειρήματα έχουν στερέψει. Θα επαναλάβει τα
όσα είπε στην τελευταία του ομιλία κατά
την ώρα του πρωθυπουργού; Κάτι νέο δεν
προκύπτει. Και επί του πρακτέου δηλαδή,
ο μόνος που μπορεί να απαντήσει είναι ο
υπουργός, για αυτό και προκαλεί εντύπωση η σπουδή του Αλ. Τσίπρα να είναι παρών στην συζήτηση.
Εκτός και αν ο πρωθυπουργός επιλέξει να εκμεταλλευθεί την συγκυρία για να απαντήσει στο εσωκομματικό του ακροατήριο. Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης
και Γιώργος Κυρίτσης έκαναν δημόσια
και με ξεκάθαρο τρόπο σαφή την εναντίωση τους στην πώληση των όπλων. Για ιδεολογικούς λόγους φροντίζοντας να τονίσουν πως δεν θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο σκοτεινό σημείο.

Καθυστερημένη απάντηση
Την Παρασκευή ο Πάνος Καμμένος το
πήγε ένα βήμα παραπέρα. Απέστειλε στην
Βουλή την γραπτή απάντησή του στην
ερώτηση την οποία ήδη είχε αναρτήσει
από τις 7 Νοεμβρίου στο site του υπουργείου.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται κανένας μεσάζων, αλλά νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Βασιλείου της Σαουδικής
Αραβίας (ΒΣΑ). Από την απάντηση προκύπτει ότι δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει η
πώληση με ευθύνη της Σαουδικής Αραβίας, καθώς «μετά την υπογραφή της σύμβασης το ΒΣΑ έπρεπε να ανοιχθεί σε τράπεζα εντός 10 ημερών ανέγκλητη πίστωση, πράξη η
οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί».
Επίσης, ο κ. Καμμένος καταθέτει σειρά
εγγράφων, τα οποία αφορούν:
- Διακρατική Συμφωνία της Ελληνικής
Κυβέρνησης με το ΒΣΑ για την εκποίηση
«300.000Η/ΣΥΝΔ.ΦΥΣ.ΕΚΡ.Μ1105Μ
Μ(Δ-1).
- Πιστοποιητικά εκπροσώπησης του
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από τον
Β.Π., που είναι τα ακόλουθα:
α) Το από 4 Μαΐου 2016 αποδεικτικό
εκπροσώπησης του κ. Β.Π. εκ μέρους της
Πολεμικής Αεροπορίας της Σ.Α.
β) Το από 4/9/2016 έγγραφο του Ακολούθου Άμυνας της Πρεσβείας της Ελλάδος στο ΗΑΕ, αρμόδιο και για το ΒΣΑ
για την επιβεβαίωση του προαναφερθέντος εγγράφου εκπροσώπησης της ΒΣΑ από τον κ. Β.Π.
γ) το με αριθμό εξερχ. 237732/4/2/2
του ΒΣΑ/υπ. Άμυνας πιστοποιητικό αυθε-

Από τον Γιαννουσάκη
στον Παπαδόπουλο
και τον… Ρουβίκωνα
Ο Πάνος Καμμένος είναι για μια ακόμα φορά εκτεθειμένος προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και
στην κυβέρνηση. Η δεδομένη διάθεση του Αλέξη
Τσίπρα να τον υπερασπιστεί προσκρούει πια στην
τακτική που έχει υιοθετήσει ο υπουργός ο οποίος λειτουργεί αντιθεσμικά. Θυμίζεται η εμπλοκή
του στην υπόθεση του ισοβίτη –
για υπόθεση ναρκωτικών– Γιαννουσάκη, όπου ο Πάνος Καμμένος ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να του ζήτησε να «δώσει»
τον Μαρινάκη, για να την γλυτώσει. Πέρα από αυτό όμως και
μόνο η επαφή του (τηλεφωνική) με έναν έγκλειστο των φυλακών προκαλεί σοβαρά ερωτήματα ακόμα και για την σοβαρότητα του υπουργού. Και ενώ
η υπόθεση Παπαδόπουλου, ενός
καταδικασμένου λαθρέμπορα,
βασανίζει την πολιτική ζωή του
τόπου, ο Πάνος Καμμένος δέχθηκε καίριο χτύπημα εξευτελισμού από τον Ρουβίκωνα, που
όχι μόνο εισέβαλε στο καλύτερα φυλασσόμενο υπουργείο, αλλά είχε βάλει και δικούς του, μέσα
από τα κτίρια, να μαγνητοσκοπούν
την έφοδο.

Αυτό επί της ουσίας καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί εξουσιοδότησης. Άλλο σκοτεινό σημείο είναι το γεγονός πως το χαρτί
που είχε υπογραφεί στην Θεσσαλονίκη
(και ενσωματώνεται σε απόφαση του ΚΥΣΕΑ ως διακρατική συμφωνία) δεν ήταν
μεταφρασμένο ούτε στην αραβική γλώσσα ή ούτε στην αγγλική, παρά μόνο στα ελληνικά. Με άλλα λόγια, οι Άραβες υπέγραψαν κάτι που δεν μπορούσαν να διαβάσουν! Ο υπουργός αλλά και ο πρωθυπουργός θα κληθούν να απαντήσουν και
σε κάτι ακόμα: ο πρέσβης της Ελλάδας στο
Ριάντ, Πολυχρόνης Πολυχρονίου, προειδοποιούσε ότι η Σαουδική Αραβία δεν
στέλνει τα λεφτά (66 εκατομμύρια ευρώ)
επειδή δεν αναγνωρίζει την συμφωνία. Το
γεγονός ότι δεν τα έχει στείλει το επιβεβαιώνει και η γραπτή απάντηση Καμμένου.
Σύμφωνα πάντα με τον Ανδρέα Λοβέρδο και τα στοιχεία που έχει, η εμμονή
του υπουργού να χρησιμοποιηθεί ο λαθρέμπορας Βασ. Παπαδόπουλος ήταν
τέτοια που τίναξε στον αέρα την συμφωνία: Όταν κλιμάκιο 5 Σαουδαράβων ήρθε
για το ζήτημα στην Ελλάδα τον Αύγουστο,
έθεσε ως προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας την επιθεώρηση
των βλημάτων (που ήταν 100.000 και όχι
300.000) και την μεταφορά του υλικού με
δικούς τους, διαπιστευμένους μεταφορείς
στην χώρα τους, χωρίς την μεσολάβηση
του Βασιλείου Παπαδόπουλου. Κάτι
που οδήγησε στο ναυάγιο λόγω της ελληνική στάσης.
Η έρευνα των δικαστών για το θέμα του
πολεμικού υλικού στο Ριάντ έχει τριπλή ανάγνωση. Από την μία, ικανοποιείται το εσωτερικό μέτωπο, από την άλλη είναι ένα
επιχείρημα κατά την συζήτηση στην Βουλή, και από την τρίτη οπτική γωνία μια
μορφή λάιτ ομηρίας του Πάνου Καμμένου
για τις μελλοντικές κατά κόρον «αντιρρήσεις» του σε σειρά νομοσχεδίων.
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• Ο ιδιόρρυθμος Νίκος Καρανίκας πριν από την –απολαυστική–
θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είχε διστάσει να κινηθεί ακόμα
και κατά του πολιτεύματος στοχοποιώντας τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια. Προκόπη, λάβε τα μέτρα σου…

σύμβουλος
με παρελθόν
«Γ@@@σου να στρώσεις τσόλι», «σίχαμα», «θηλαστικό της μπόχας»,
«φασιστάκι ξεπλυμένο της ιστορίας», «κατάντια του ανθρώπινου είδους», «καθυστερημένο είδος ξεβαμμένο» είναι μερικοί μόνο από τους
χαρακτηρισμούς με τους οποίους «στόλισε» την θεσσαλονικιά επιχειρηματία, Κική μαχαιρίδου, ο Νίκος Καρανίκας, σε μία έντονη λογομαχία που είχαν στο Facebook. αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο
στην πολυτάραχη θητεία τού μπάρμαν που απέκτησε εξουσία.

Ο

κατά τ’ άλλα... εκλεπτυσμένος πρωθυπουργικός σύμβουλος Στρατηγικού
Σχεδιασμού, παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, αν και πλέον δεν εκφράζει τον θαυμασμό του στην Ελένη Μενεγάκη αλλά υπερασπίζεται το –όποιο– κυβερνητικό έργο. Αν η χώρα δεν ζούσε τις πιο δύσκολες
στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, περιπτώσεις όπως αυτή του κ. Καρανίκα θα προκαλούσαν απλά γέλιο. Όμως, το γεγονός ότι σήμερα καλοπληρώνεται από το
ελληνικό κράτος –χωρίς κανείς να γνωρίζει σε τι ακριβώς συμβουλεύει τον πρωθυπουργό– ο άνθρωπος που πιστεύει ότι «η καριέρα είναι χολέρα» προκαλεί ερωτηματικά. Πέραν
του νόμιμου εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσον είναι ηθικό να εργάζεται σήμερα
στο Μέγαρο Μαξίμου ο 48χρονος Θεσσαλονικιός που το 2011 –όχι και τόσο πίσω– είχε
πρωτοστατήσει στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, καθώς και στην ματαίωση της στρατιωτικής παρέλασης της
28ης Οκτωβρίου. Σε δικογραφία, που αποκαλύπτει σήμερα η «Α» και εστάλη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2011, αναφέρεται το όνομα του Νίκου Καρανίκα ως ενός εκ των ατόμων «που κατέλαβε το οδόστρωμα και εμπόδιο για την
πραγματοποίηση της παρέλασης», καθώς επίσης «να βρίσκεται εντός πλήθους που έχει εισέλθει
επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και συμμετέχοντας σε ανθρώπινη αλυσίδα να εμποδίζει
την παρέλαση των έφεδρων αξιωματικών διαπληκτιζόμενος με αυτούς». Τον πρωθυπουργικό
σύμβουλο –τότε βέβαια τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμη μονοψήφια– αναγνώρισε από φωτογραφίες και βίντεο αρχιφύλακας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που συμμετείχε
στα μέτρα ασφαλείας της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε ότι στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου είχαν γίνει «ομορφιές» –που τα τότε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ είχαν χαρακτηρίσει ως «Παρέλαση λαϊκής οργής, κατά του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος»– με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, να αποχωρεί υπό τις ιαχές του πλήθους «προδότη, προδότη». Βεβαίως, ο Καρανίκας, όπως και άλλοι, είχε κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρεται σε πορεία που συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την προϋπόθεση ότι δεν
προβαίνει σε έκνομες πράξεις, στοιχείο το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει.
Άφθονο γέλιο, πάντως, προκαλούν οι... θεσμικές τοποθετήσεις όπως: «το να πληρώσουν
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι κρίσιμο για την θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, το οποίο ανακεφαλαίωσαν πολλάκις οι φορολογούμενοι, που επωμίζονται το δημόσιο χρέος». Πολλώ
δε μάλλον όταν στα χρόνια της αντιπολίτευσης γαλουχήθηκε με το σύνθημα «κανένα σπίτι
σε χέρια τραπεζίτη».
Ν.Π.

Οι… αγωΝιστιΚεσ τΟυ επιδΟσεισ

φαιΝεται πωσ ειΝαι αυτεσ
πΟυ εφεραΝ τΟΝ Ν. ΚαραΝιΚα στΟ
πρωθυπΟυργιΚΟ γραφειΟ. Λεγεται
πωσ ειδιΚα στισ ΚωΛΟτΟυμπεσ
ειΝαι… εξπερ, αΝ ΚριΝει ΚαΝεισ
Και απΟ τηΝ πΟΛιτιΚη σταση
πΟυ τηρΟυσε στΟ παρεΛθΟΝ
σε σχεση με τΟ σημερα

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΜΙΧ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εμπλοκή άλλων
προσώπων
εξετάζει
η Αστυνομία
«Περιμένωταπαιδιάναμεπεράσουν
στηνΑλβανίαγιαναφύγω.Είναικλειστά
τασύνορακαιδενμπορώναφύγωτώραπουσκότωσα.Περιμένωναηρεμήσει
λίγοαυτόπουέχειγίνεικαιανοίξουνοι
δρόμοιγιατίείναικλειστοί.Μέχριέναμήναθακάτσωκλεισμένοςεδώ.Δενθαμου
στέλνειςμηνύματα,ούτετίποτα».ΤαλόγιααυτάανήκουνστονΙμπραχίμήΜικέλαΚαστριότ,τον32χρονοΑλβανόποινικόπουομολόγησεότιείναιαυτόςπου
πάτησετησκανδάληκαιέκοψετονήμα
τηςζωήςτουΜιχάληΖαφειρόπουλου.Η
εμπλοκήτωνδύοΑλβανώνποινικών–
φυσικώναυτουργώντηςδολοφονίας
του52χρονουποινικολόγου-καιτων
τριώνέγκλειστωνστιςφυλακέςΚορυδαλλούομοεθνώντους–ωςηθικώναυτουργών-είναιδεδομένηγιατηνΑστυνομία.Ωστόσο,έναςκύκλοςκαταθέσεωνπουπεριλαμβάνεταιστηδικογραφία
τηςυπόθεσηςέρχεταιναπεριπλέξειτην
υπόθεση:Ολόγοςγιατην κατάθεσητου
δικηγόρου Γιώργου Αντωνόπουλου
(πρώηννομικόςεκπρόσωποςτουΛΑΓΗΕ
στηδικαστικήδιαμάχημετηνEnerga),
καθώςκαιτονδύοσυνηγόρωντου.Απ’
αυτέςφέρεταιναπροκύπτει ότιοκ.Αντωνόπουλοςείχεενμέρειαποδεχθεί
τουςισχυρισμούςτουΑριστείδηΦλώρου
(σ.σπρώηνστελέχουςτηςEnerga,πουέχεικαταδικαστείσεκάθειρξη21ετώνγια
τοσκάνδαλο)πωςουδεμίασχέσηέχειμε
τοαποτυχημένο«συμβόλαιοθανάτου»εναντίοντου,ενώήτανπολύπιθανόστη
δίκηπουθαξεκίναγεστις6Νοεμβρίου
ναμηνεμφανίζοντανωςπολιτικήαγωγή.Ανεπιβεβαίωτεςπληροφορίεςαναφέρουνότιέγινεκαισυνάντησητωνδύο
ανδρών,στοψυχιατρείοτωνφυλακών
ΚορυδαλλούόπουκρατείταιοΑριστείδηςΦλώρος,προκειμένουναπέσουνοι
τόνοιτηςαντιπαράθεσης.ΑξίζεινασημειώσουμεότιοΜιχάληςΖαφειρόπουλοςεμφανίζοντανπεπεισμένοςπωςοπελάτηςτουδενείχεσχέσημετηνυπόθεση
καιότιοιέγκλειστοισήμεραΑλβανοίποινικοί(ΑρμπέρΜπάκο,ΌλντιΝτούλτσε
καιΚλοντιάνΛεκοτσάι)επιχείρησαννα
τονεκβιάσουν.Μίαάλληπτυχήπουχρήζειδιερεύνησηςείναιαυτήπουθέλειάλλουςδικηγόρους,ναεμφανίζονταιως
«απεσταλμένοι»τωντριώνέγκλειστων
ΑλβανώνποινικώνστογραφείοτουΖαφειρόπουλουκαινατουζητούνχρήματαπροκειμένουνααλλάξουνοιΜπάκο
καιΝτούλτσετηνκατάθεσητουςγιατον
ΑριστείδηΦλώροκαιτο«συμβόλαιοθανάτου»τουΑντωντόπουλου.
ΚώσταςΠαπαδόπουλος
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• Πυρετώδεις συσκέψεις στην Πειραιώς, προκειμένου να
προετοιμαστούν για τα... αντίμετρα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, που – όπως
σημειώνουν «γαλάζια» στελέχη – θα είναι «λάσπη και συκοφαντία»

«Αντίμετρα» Κυριάκου
στις «λασπομαχίες» Πάνου
«Για τα σκάνδαλα του κ. Καμμένου θα τα πούμε την Πέμπτη.
Θα περάσετε δύσκολα». Με
αυτήν την αποστροφή έκλεισε
την ομιλία του, το βράδυ της
Δευτέρας, στην Ολομέλεια της
Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μπορεί η συζήτηση της
επίκαιρης ερώτησης, για τον
φερόμενο ως μεσάζοντα Βασίλη Παπαδόπουλο στην συμφωνία πώλησης στρατιωτικού
υλικού στην Σαουδική Αραβία,
να αναβλήθηκε για μεθαύριο
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, η Νέα
Δημοκρατία όμως προετοιμάζεται για «πυρ ομαδόν» κατά
της κυβέρνησης.
Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

Τ

ις τελευταίες ημέρες γίνονται συσκέψεις επί
συσκέψεων στον τρίτο
όροφο των γραφείων
της Ν.Δ. στην οδό Πειραιώς, με αντικείμενο την πλήρη αποδόμηση του υπουργού Εθνικής
Άμυνας στην συζήτηση που θα γίνει στην Βουλή. Σε αυτές συμμετέχουν Άδωνις Γεωργιάδης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Κουμουτσάκος, Κώστας Τασούλας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Σίμος Κεδίκογλου, Θανάσης Δαβάκης
κ.ά., ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αναλάβει να
βάλει στον κάδρο των ευθυνών τον
ίδιο τον πρωθυπουργό. Στην «γαλάζια» παράταξη είναι αποφασισμένοι για γενικευμένη σύρραξη, ενώ συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη
δηλώνουν ήδη «πως το θέμα Καμμένου δεν πρόκειται να κλείσει την Δευτέρα. Είμαστε σίγουροι ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αποπροσανατολίσει την συζήτηση, ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα προσφύγει στην γνώριμη τακτική “λάσπης και
συκοφαντίας”, αποφεύγοντας να απα-

ντήσει στα “σκοτεινά” σημεία της υπόθεσης».
«H πρωτοφανής άρνηση του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση να επιτρέψει την πρόσβαση των βουλευτών σε
έγγραφα που σχετίζονται με το σκάνδαλο Καμμένου και οι απειλές του Νίκου
Κοτζιά για τις ποινές που επισείονται σε
περίπτωση δημοσίευσής τους, απλά επιβεβαιώνουν τον πανικό της κυβέρνησης», σχολιάζουν από την Πειραιώς
και ρωτούν: «Τι, άραγε, έχουν να κρύψουν για μια διακρατική συμφωνία την

ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ

ΤΟΥ «ΑΛΛΟ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΛΛΟ
ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ»
ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Η Ν.Δ.
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

οποία είχε εγκρίνει η Βουλή, χωρίς μεσάζοντες;». «Άλλο απόρρητο, άλλο κουκούλωμα», σχολίαζε ο τομεάρχης Άμυνας της Ν.Δ., Βασίλης Κικίλιας,
τονίζοντας πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αξιοποιήσει «όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα που
παρέχει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός
της Βουλής». Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε ότι στον Κυριάκο Μητσοτάκη γίνονται εισηγήσεις να αποφύγει την μετωπική σύγκρουση,
στην λογική ότι οι κ.κ. Τσίπρας και

Καμμένος «έχουν αποδείξει ότι δεν
ορρωδούν προ ουδενός» και πως «αν
τα πράγματα σκουρύνουν, δεν θα διστάσουν να ανοίξουν υποθέσεις του παρελθόντος που αφορούν σε στελέχη της
παράταξης ή και τον ίδιο τον πρόεδρο,
έστω και αν αυτές έχουν κριθεί στο σύνολό τους».

Αποστολές εκτός έδρας
Στην Νέα Δημοκρατία, πάντως, δεν
εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο
στην πολιτική αντιπαράθεση εντός

των συνόρων. Η όλο και πιο συχνή
παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κέντρα λήψεως αποφάσεων
της Ε.Ε. (Βρυξέλλες και Στρασβούργο) δείχνει την πρόθεσή του να πείσει ότι η κυβέρνηση που σχεδιάζει
θα είναι φιλική στις μεταρρυθμίσεις
και στις επενδύσεις. Ένα πρόταγμα
που ηχεί ευχάριστα στ’ αυτιά των εταίρων, που σε μία περίοδο πολιτικής αστάθειας στην Γερμανία το τελευταίο που θέλουν είναι εμπλοκές
με την Ελλάδα. Αυτή ήταν και η βασική επιδίωξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την
εξόρμηση στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, που
συνοδεύτηκε από το μήνυμα ότι η
«Ν.Δ. είναι η μόνη δύναμη στην Ελλάδα που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα». Ένα σχέδιο που, θα προσθέταμε
εμείς, έχει ήδη φροντίσει να υπονομεύσει η σημερινή κυβέρνηση με
την ψήφιση επιπλέον μέτρων λιτότητας που θα εφαρμοστούν μετά το
2019.
Από την Πειραιώς, τέλος, σημειώνουν πως «κοινοτικές πηγές μιλούσαν με θετικά λόγια για την εμφάνιση
του κ. Μητσοτάκη στην Ολομέλεια του
ΕΛΚ, καθώς εστιάζει στην επόμενη μέρα και στο τι προτίθεται να κάνει μια
δική του κυβέρνηση. Στόχος του κ.
Μητσοτάκη από την τελευταία ευρωπαϊκή εξόρμησή του –η οποία συμπεριέλαβε και συνάντηση με τον επικεφαλής της ομάδας των Φιλελευθέρων
Γκι Φερχόφσταντ– ήταν να διευρύνει
την ευρωπαϊκή παρουσία του και πέρα από τα τείχη του ΕΛΚ και σε θεματολογία που υπερβαίνει την συζήτηση
για το ελληνικό ζήτημα που προκαλεί
κόπωση στους Ευρωπαίους εταίρους
της χώρας. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη με την συνάντηση με τον Φερχόφσταντ, ο οποίος έχει καλή επαφή με
τον κ. Μητσοτάκη. Όσο για τον πρόεδρο της Ν.Δ., έχει επανειλημμένως
διαμηνύσει ότι το κόμμα του είναι πολύ μεγάλο για να μένει μόνο στα όρια
της Κεντροδεξιάς».
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• «Ακόμη κι εάν αποφευχθούν οι νέες εκλογές, η καγκελάριος θα είναι μία επικεφαλής
κυβέρνησης που θα έχει χάσει την αίγλη της», υποστηρίζουν οι αναλυτές
Η Τζαμάικα είναι γνωστή σε
όλη την υφήλιο για την ρέγκε μουσική, για την χαλαρή διάθεση των φτωχών κατοίκων της, που ξεπερνούν
τις δυσκολίες τους με χορό,
τραγούδι και καπνίζοντας
μπάφο. Φυσικά, δεν έχει καμία σχέση με την Γερμανία,
μία χώρα όπου τηρούνται
αυστηρά οι νόμοι, επικρατεί
ο ρεαλισμός σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Οπότε ο σχηματισμός
κυβέρνησης συνεργασίας υπό την κωδική ονομασία
«Τζαμάικα» μάλλον έμοιαζε
ως όνειρο θερινής νυκτός.
Εξάλλου, οι συμμετέχοντες
σε αυτό το σχήμα ήταν η νύχτα με την ημέρα. Οι Χριστιανοδημοκράτες της Άνγκελα Μέρκελ, οι Χριστιανο-κοινωνιστές, οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι.

«Τσαλακωμένη»
καγκελάριος
στρατιωτική θητεία, η ατομική ενέργεια, το μεταναστευτικό, ή οι γάμοι ατόμων ίδιου φύλου.
Μια τακτική που της επέτρεψε
μεν να αντλήσει ψηφοφόρους από
πολλούς διαφορετικούς χώρους,
ακόμη και την γερμανική αριστερά, ωστόσο της επέφερε και μερικά καίρια πλήγματα στην πολιτική
της αξιοπιστία.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

λοι εκτιμούσαν ότι η
προσωπικότητα της
Μέρκελ θα οδηγούσε σε κυβέρνηση μακράς πνοής, όπως
γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στην
Γερμανία. Κι όμως, οι διαπραγματεύσεις δεν ευοδώθηκαν και πλέον η «μητερούλα της Γερμανίας»
μάλλον θα πρέπει να σκέφτεται
την συνταξιοδότηση. Η κατάρρευση της Τζαμάικας, πριν ακόμη
ορκιστεί, καταδεικνύει πως πλέον
η Άνγκελα Μέρκελ μοιάζει τόσο αποδυναμωμένη, που η παρουσία
της δεν θα αποτελούσε και εχέγγυο εμπιστοσύνης για την
γερμανική κοινωνία, αλλά και
συνολικά για την Ευρώπη, καθώς
–είτε μας αρέσει, είτε όχι– η Γερμανία αποτελεί την ατμομηχανή της
γηραιάς ηπείρου.
Ήδη οι περισσότεροι αναλυτές
εκτιμούν πως η δημοφιλία της
Μέρκελ διαβρώθηκε τα τελευταία
χρόνια, μετά από μια σειρά από ανεπιτυχείς πολιτικές αποφάσεις,
κυρίως την αμφιταλαντευόμενη
στάση της στην διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης το 2015. Επίσης, είναι κι άλλα πολιτικά παραπτώματα τα οποία δεν ξέχασαν
οι Γερμανοί ψηφοφόροι: Όπως το
ότι η Μέρκελ έκανε μερικές εντυπωσιακές στροφές... 180 μοιρών
σε ζητήματα όπως η υποχρεωτική

Τι λένε οι πολιτικοί
αναλυτές
«Πιστεύω πως έχει ήδη ξεκινήσει η
μετά-Μέρκελ εποχή. Όχι μόνο απέτυχε να επικρατήσει εμφατικά των εκλογών, αλλά απέτυχε να σχηματίσει και
νέα κυβέρνηση», τονίζει ο Αλεξάντερ Μιτς, ηγέτης της Values
Union, που πρόσκειται στην συντηρητική πτέρυγα του CDU.

«Η Μέρκελ έχει αποτύχει», προσθέτει το στέλεχος των Φιλελεύθερων, Βόλκερ Βίσινγκ, «καθώς δεν
έδωσε σε κανένα από τα κόμματα που
συζητούσαν στις διαπραγματεύσεις
μια στερεή βάση κουβέντας».
«Κι όχι μόνο αυτό», προθέτει ο
Μιτς, «αλλά όποιο κι από τα τρία σενάρια επικρατήσει για την επόμενη ημέρα –συνεργασίες με το SPD, με τα
άλλα κόμματα ή εκλογές– και στις
τρεις περιπτώσεις η Μέρκελ έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα κι έχει ελάχιστες
ελπίδες να παραμείνει στην ηγεσία
του κόμματός της».
Ωστόσο, υπάρχουν και οι αντίθετες φωνές, εκείνες που θεωρούν
πως η Μέρκελ δεν θα πρέπει να
εκπαραθυρωθεί από την παράταξή
της, τους Χριστιανοδημοκράτες.
«Θεωρώ πως βραχυπρόθεσμα, ίσως

Με το βλέμμα στραμμένο στο Βερολίνο
βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, ζυγίζοντας
τα οφέλη και τις απώλειες από το πολιτικό
αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί η χώρα. Με
την ΆνγκελαΜέρκελ να βρίσκεται αποδυναμωμένη και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να
αποδεικνύει ακόμα και τώρα ότι είναι ο βασικός παίκτης, ο Μάρτιν Σουλτςβρίσκεται ένα βήμα από την πολιτική συνταξιοδότηση
και η επόμενη μέρα φαντάζει σκοτεινή. Η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί μια
διάδοχη κατάσταση που θα φέρει νέους
παίκτες στο προσκήνιο, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε νέο κύκλο συζητήσεων και αλλαγή των ισορροπιών στην Ευρώπη.
Οι συμφωνίες με την Άνγκελα Μέρκελ έχουν κλείσει και μάλιστα με την υποστήριξη
του Γάλλου Μακρόν. Ο Μάρτιν Σουλτς,εφόσον συμμετάσχει στην κυβέρνηση μαζί
με τους Πρασίνους, σε καμία περίπτωση δεν
θα σταθεί εμπόδιο εφόσον και η Ελλάδα

και μεσοπρόθεσμα, η Μέρκελ είναι αναντικατάστατη», σημειώνει ο Γιούργκεν Χαρντ, ηγετικό στέλεχος
των Χριστιανοδημοκρατών. «Αποτελεί εγγύηση σταθερότητας, λόγω της
εμπειρίας και της αξιοπιστίας της. Και
μέρος της δύναμής της έγκειται και
στην εκτίμηση που της τρέφουν οι
Πράσινοι, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί
να μην μπουν σε καμία κυβέρνηση από
την οποία θα λείπει η Μέρκελ», λέει.
Από την πλευρά του, ο Γιούργκεν Τρίτιν των Πρασίνων κατηγορεί τον Λίντνερ πως τορπίλισε
τις συνομιλίες προκειμένου να αποδυναμώσει την καγκελάριο, ενώ
επισημαίνει πως «παραδόξως, η
Μέρκελ προκύπτει ενδυναμωμένη από
τις συζητήσεις αυτές επειδή δίνει την
εντύπωση πως είναι λογική και αξιόπιστη».

Οφέλη και απώλειες
«ζυγίζει» η Αθήνα

συμφωνεί. Πόσω δε οι Πράσινοι. Αυτό είναι
το ευτυχέστερο σενάριο για τον Αλέξη Τσίπρα, μιας και θα του επιτραπεί να συνεχίσει
έως το τέλος χωρίς να ανησυχεί για τις αντιδράσεις. Κάθε άλλη εξέλιξη απειλεί και
την δική του πολιτική ζωή, ειδικά αν η πλάστιγγα γύρει προς τα δεξιά.
Το μόνο που καθησυχάζει την Αθήνα εί-

Τέλος, ο Κρίστιαν Πεσταλότσα, νομικός στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, τονίζει ότι «η Μέρκελ πρέπει να παραμείνει
στην θέση της ό,τι κι αν συμβεί, καθώς κανείς άλλος δεν έχει την εμπειρία της και την δυνατότητά της να εξισορροπεί αντικρουόμενα συμφέροντα, ενώ είναι σεβαστή και στο εξωτερικό της Γερμανίας».
«Συνεχίζει να έχει πολλούς φανατικούς οπαδούς εντός του κόμματός
της και δεν θεωρώ πως αποδυναμώθηκε», καταλήγει με νόημα ο Μάνφρεντ Γκούλνερ, δημοσκόπος
της εταιρείας Forsa. Πράγματι, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις,
το 85% των ψηφοφόρων της παράταξής της επιθυμούν να θέσει
ξανά υποψηφιότητα για την καγκελαρία.

ναι οι πιέσεις που ασκούνται πανταχόθεν,
ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μην
επαναληφθούν οι εκλογές στις οποίες πιθανότατα να μη συμμετάσχουν ούτε η Μέρκελ ούτε ο Σουλτς.
Την Αθήνα εξυπηρετεί και η παράταση
της παρούσας κατάστασης, καθώς οι Γερμανοί θα ασχολούνται περισσότερο με τα
του οίκου τους, επιτρέποντας στην ελληνική
κυβέρνηση να κλείσει το ελληνικό ζήτημα
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Το
στρατόπεδο Μέρκελ άλλωστε έχει κάνει
σαφές πως θέλει να κλείσει η εκκρεμότητα
της Ελλάδας το συντομότερο πια.
Με τον Γερμανό πρόεδρο Σταϊνμάγιερ να
έχει πάρει το παιχνίδι επάνω του, ασκώντας
έντονες πιέσεις, το μόνο που μένει να φανεί
είναι αν τελικά εκείνο που πολλοί εξαρχής
ήθελαν, την περιθωριοποίηση του FDP, θα
γίνει και πράξη.
Θ.Π.
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θα αποτύχουν. Και η μεταναστευτική
πολιτική θα γίνει ακόμη πιο χαώδης.

Ο αυτόνομος Φιλελεύθερος
Κρίστιαν Λίτνερ

• Η έκφραση απόγνωσης της Άνγκελα Μέρκελ συνομιλώντας
στο γερμανικό Κοινοβούλιο με τον πρόεδρο της Νεολαίας του
κόμματός της τα λέει όλα για το κλίμα που επικρατεί στην γερμανική πολιτική σκηνή μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.
«Για την καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ
και τον αρχηγό του Χριστιανοκοινωνικού
κόμματος Χορστ Ζεεχόφερ η αποτυχία των
διερευνητικών αποτελεί καταστροφή», επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα
«Handelsblatt». «Ο Ζεεχόφερ συνέδεσε
την πολιτική τύχη του με τις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο, αλλά και η Μέρκελ
δίνει μάχη για την πολιτική της επιβίωση.
Το κύρος της μετά το αδύναμο εκλογικό αποτέλεσμα έχει υποστεί ρωγμές και είναι
βέβαιο ότι θα συνεχίσει να διαβρώνεται.
Η αποτυχία της Τζαμάικα είναι δική της
αποτυχία, η αποτυχία αυτή έδειξε ότι η
μέθοδος Μέρκελ, η σύνδεση του άνευ ορίων πραγματισμού με την μέγιστη ιδεολογική ευελιξία, έφτασε στο τέλος της. Όμως, πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη
φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι
ασαφές με ποιο τρόπο η χώρα θα αποκτήσει σταθερή κυβέρνηση».

Το τέλος της Μέρκελ οδηγεί
σε περιπέτειες την Ευρώπη
«Αν έρθει το τέλος της εποχής Μέρκελ, η
Ευρώπη θα εισέλθει σε μια νέα και επικίνδυνη κατάσταση. Οι αισιόδοξοι στις
Βρυξέλλες και το Παρίσι θα θεωρήσουν
ότι ένας νέος ηγέτης της Γερμανίας μπορεί
να δώσει μια νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό
σχέδιο. Το πιθανότερο όμως είναι να συμβεί το αντίθετο». Αυτό ισχυρίζονται στις
Βρυξέλλες, παρά το γεγονός ότι επισήμως η Κομισόν διατείνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αντιμετωπίσει
τριγμούς.
Η ατμόσφαιρα στην Γερμανία δείχνει ότι ένας νέος καγκελάριος θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο από την
Μέρκελ να λάβει γενναίες αποφάσεις.
Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες, που φέρουν την ευθύνη για το σημερινό αδιέξοδο, αντιτίθενται στην μεγαλύτερη

δημοσιονομική ενοποίηση της Ευρώπης.
Για τον λόγο αυτό, η κατάρρευση
των συνομιλιών για τον σχηματισμό
κυβέρνησης είναι ένα κακό νέο για τον
Μακρόν. Στην ομιλία που εκφώνησε
πρόσφατα στην Σορβόννη για την Ευρώπη, ο Γάλλος πρόεδρος παρουσίασε
μια σειρά από φιλόδοξες ιδέες για την
Ε.Ε., όπου περιλαμβάνονταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπουργείου
Οικονομικών, η φορολογική εναρμόνιση και η σύσταση μιας κοινής στρατιωτικής δύναμης για ξένες επεμβάσεις. Για να προχωρήσουν αυτές οι ιδέες, η Γαλλία χρειάζεται μια θετική απάντηση από την Γερμανία. Η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης στο Βερολίνο σημαίνει ότι αυτή η απάντηση
θα αργήσει, και όταν έρθει θα είναι
μάλλον αρνητική.
Ορισμένοι συντηρητικοί ελπίζουν ότι μια Γερμανία χωρίς την Μέρκελ θα
είναι καλύτερη για την ευρωπαϊκή ενότητα αναφορικά με το ευαίσθητο θέμα
της αντιμετώπισης των προσφύγων. Η
καγκελάριος επικρίθηκε από την Ουγγαρία και την Πολωνία, επειδή αποφάσισε μονομερώς να δεχθεί πάνω από
ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και στην
συνέχεια ζήτησε να επιβληθούν ποσοστώσεις στις άλλες χώρες της Ε.Ε.
Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης έδειξαν ότι η Γερμανία κινείται προς μια πιο περιοριστική
πολιτική στο ζήτημα αυτό. Ακόμη όμως
κι αν η επόμενη γερμανική κυβέρνηση
βρεθεί πιο κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις, αυτό δύσκολα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενότητα. Αν κινηθεί και η
Γερμανία προς μια εθνικιστική κατεύθυνση, οι προσπάθειες να βρεθεί μια
ρεαλιστική πανευρωπαϊκή προσέγγιση

Τα πιο πιθανά σενάρια
της επόμενης ημέρας
Την ώρα που ο Γερμανός πρόεδρος, Φρανκ
Βάλτερ Στάινμαγιερ, προσπαθεί να πείσει τον
Μάρτιν Σουλτς να συμφωνήσει με την Μέρκελ και
να προχωρήσουν σε μία νέα κυβέρνηση μεγάλου
συνασπισμού, οι επιτελείς της καγκελαρίου αναζητούν διέξοδο αναλύοντας τέσσερα σενάρια που
βρίσκονται στο τραπέζι. Αυτά τα σενάρια είναι:
1ον] Είναι η κυβέρνηση «Groko» (μεγάλου συνασπισμού) με τους Χριστιανοδημοκράτες να συγκυβερνούν για μία ακόμα φορά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Το μυστικό είναι να πεισθεί ο
Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος αν και πιέζεται εμμένει
στο να μείνει το κόμμα του στην αντιπολίτευση.
2ον] Είναι η κυβέρνηση μειοψηφίας των Χριστιανοδημοκρατών
με τους Ελεύθερους
Δημοκράτες, ή τους
Πράσινους. Κι αυτό
όμως όχι μόνο είναι
πρωτόγνωρο για την
γερμανική πολιτική
σκηνή, αλλά πρακτικά ανέφικτο δεδομένου ότι κάθε φορά
και για κάθε κυβερνητική απόφαση η
καγκελάριος Μέρκελ
θα πρέπει να αναζητά πλειοψηφίες. Το απέκλεισε
εξάλλου και το στέλεχος των Πρασίνων Γιούργκεν
Τριτίν, λέγοντας ότι «η Γερμανία χρειάζεται σταθερή
κυβέρνηση».
3ον] Το σενάριο των πρόωρων εκλογών είναι
το πιθανότερο. Με βάση το Σύνταγμα της χώρας
υπάρχουν κάποια προβλήματα, ωστόσο πιθανή
προσφυγή και πάλι στις κάλπες θα ενίσχυε το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD) και θα έκανε ακόμη πιο δύσκολη την
εύρεση πλειοψηφιών για σχηματισμό κυβέρνησης.
4ον] Το λιγότερο εφικτό σενάριο είναι η Κένυα
αντί για Τζαμάικα. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο «N-tV», το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (χρώμα μαύρο), το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών (χρώμα κόκκινο) και οι Πράσινοι (χρώμα
πράσινο) θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση «Κένυας».

Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων, Κρίστιαν
Λίτνερ, ο άνθρωπος που έχει ταράξει
τα ήρεμα νερά της γερμανικής πολιτικής
σκηνής είναι αυτός που προκάλεσε
την... διάλυση της «Τζαμάικας». Ο
38χρονος Λίντνερ έβγαλε το κόμμα
από την ανυποληψία των προηγούμενων
τεσσάρων ετών, πετυχαίνοντας ξανά
ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα και
ανακτώντας την χαμένη αυτοπεποίθηση.
Μέχρι όμως το 10,7% των εκλογών
του Σεπτεμβρίου και την επάνοδο στο
ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, ο δρόμος
ήταν μακρύς και κακοτράχαλος.
Μετά το καταστροφικό 4,8% που άφησε το FDP εκτός Bundestag το 2013,
ο Κρίστιαν Λίντνερ ως πρόεδρος και
ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι ως αντιπρόεδρος ανέλαβαν τα ηνία του κόμματος. Οι δυο τους δεν ήθελαν να επαναλάβουν τα λάθη των προκατόχων
τους. Το 2013 οι Φίλιπ Ρέσλερ και
Ράινερ Μπρύντερλε είχαν χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων το μότο: «Όποιος
θέλει να εξακολουθήσει να είναι η Άγκελα
Μέρκελ καγκελάριος πρέπει να ψηφίσει το
FDP». Ο Λίντνερ άλλαξε τις αρχές.
Πλέον ισχύουν η αυτονομία, η ανεξαρτησία και όχι υποτακτική στάση. Αρχές
που κατά τον ίδιο δεν επιδέχονται συμβιβασμό.

Πιέζουν από όλες τις
πλευρές τον Σουλτς
Υπό ασφυκτική πολιτική πίεση βρίσκεται ο ηγέτης του SPD Μάρτιν Σουλτς
για να εγκαταλείψει την αρνητική του
στάση και να προσφέρει την υποστήριξή του στην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και
την μελλοντική
κυβέρνηση της
Γερμανίας, ώστε
να αποφευχθεί η
επαπειλούμενη
σοβαρή πολιτική
κρίση με συνέπειες τόσο για την
Γερμανία όσο και
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο Μάρτιν Σουλτς είναι έτοιμος να αρχίσει διαπραγματεύσεις
με την καγκελάριο Μέρκελ προσφέροντάς της περιορισμένη υποστήριξη
για μία τέταρτη θητεία στο πλαίσιο
μίας κυβέρνησης μειοψηφίας, αλλά
δεν προτίθεται να συμμετάσχει και πάλι σε έναν μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της
«Bild», 30 μέλη της κοινοβουλευτικής
ομάδας του SPD αμφισβήτησαν την επιμονή του Μάρτιν Σουλτς να περάσει στην αντιπολίτευση κατά την διάρκεια συνεδρίασης. Άλλες πηγές αναφέρουν πως ο Σουλτς απείλησε μέχρι
και με παραίτηση.
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Πάει για
υπουργείο
η Ράνια...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Με το τσουβάλι

Κι εγώ εάν έπαιρνα 1.000 ευρώ
το λεπτό θα φορούσα
όλα τα χρώματα της ίριδας

Η αγαπημένη φράση του Μαξίμου
Η φράση «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα» αρέσει πολύ στο Μαξίμου και
σε κάθε ευκαιρία την χρησιμοποιούν. Το είδαμε και στην συζήτηση για
τον Καμμένο, που μεταφέρθηκε για την Δευτέρα το απόγευμα με αίτημα
του Τσίπρα. Η φράση προέκυψε από τον μύθο του Αισώπου, «Ανήρ Κομπαστής», ο άντρας δηλαδή που καυχιέται. Σύμφωνα με τον μύθο, ένας Αθηναίος αθλητής κατά την αρχαιότητα υποστήριζε ότι είχε κάνει ένα πολύ
μεγάλο άλμα στην Ρόδο. Το νησί δεν επιλέχτηκε τυχαία, καθώς βρισκόταν
μακριά από την Αθήνα και ήταν δύσκολο για κάποιον να πάει εκεί, ώστε να
εξακριβώσει τα λεγόμενα του αθλητή. Ενώ ο αθλητής επέμενε και καυχιόταν, ένας άλλος Αθηναίος κάποια στιγμή τον προκάλεσε να επαναλάβει
το άλμα του. Για να τον χλευάσει μάλιστα, πήγε σε ένα σκάμμα και έγραψε
την λέξη Ρόδος και του είπε: «Αυτού γαρ και Ρόδος και πήδημα». Με την πάροδο του χρόνου, η έκφραση έγινε «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα».

Τι λένε για την Φώφη
Η νίκη της Φώφης Γεννηματά στις εσωκομματικές εκλογές για τον νέο
πολιτικό φορέα της Κεντροαριστεράς αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφυλακτικότητα από πολλούς στην Πειραιώς. Κι όπως λένε, «εάν η Ν.Δ. δεν
κερδίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν», καθώς θεωρούν δεδομένο ότι η Φώφη Γεννηματά
δεν θα τείνει χείρα βοήθειας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να
υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στην χώρα. Μάλιστα, κάποιοι στην Πειραιώς
υποστηρίζουν πώς «η Φώφη θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ». Μόνο που
ξεχνούν πως οι περισσότεροι εντός του νέου φορέα δεν θέλουν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εάν η Φώφη προχωρήσει σε αλισβερίσι με τον
Τσίπρα, τότε θα δει να αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον. Επίσης κάποιοι στην Πειραιώς εκφράζουν βεβαιότητα στους συνομιλητές τους πως η
κα Γεννηματά θα αποκλείσει από τον νέο φορέα τους εκσυγχρονιστές
και όσους δηλώνουν κεντρώοι. Οι ίδιοι, όταν τους ρωτούν για ποιο λόγο
κάποιοι έμπιστοι πρώην αρχηγού της Ν.Δ. στήριξαν την Φώφη στις εσωκομματικές εκλογές της Κεντροαριστεράς, σφυρίζουν αδιάφορα...

Λεφτά με το τσουβάλι ζητά από ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα ο Γιάνης Βαρουφάκης. Το τιμολόγιό
του είναι στα 1.000 ευρώ
το λεπτό. Πρόσφατα εισέπραξε 24.000 ευρώ από
την ιταλική τηλεόραση.
Σε καλό τού βγήκαν του
Βαρουφάκη τα capital
controls που επέβαλε
στους Έλληνες.

Για 80 ευρώ
Γιατί οι βουλευτές των
δύο μεγάλων κομμάτων
δεν δείχνουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις συζητήσεις στην ολομέλεια,
αλλά τρέχουν στις επιτροπές όπου δεν υπάρχουν απουσίες;
Γιατί κάθε παρουσία στις
επιτροπές αποφέρει 80
ευρώ, θα απαντήσω εγώ
στους αρχηγούς και τους
συνεργάτες τους που αναρωτιούνται.

Επέστρεψε
Μετά τους 210.000 ψηφοφόρους στις εκλογές
της Κεντροαριστεράς, και
οι δημοσκόποι άρχισαν
να το σκέφτονται καθώς
προέβλεπαν φιάσκο. Τώρα λένε σε παράγοντες
του χώρου ότι «η Κεντροαριστερά επέστρεψε σίγουρα στα ποσοστά που
είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ στις
εκλογές του 2012»,
δηλαδή 13%.

Αυξάνονται όσοι υποστηρίζουν εντός κι εκτός Κουμουνδούρου ότι
στον επόμενο ανασχηματισμό ο Αλέξης Τσίπρας θα χρησιμοποιήσει
κι άλλους νέους, σαν την Έφη Αχτσιόγλου. Τώρα οι... ειδήμονες αναφέρουν δύο ονόματα. Το ένα
είναι της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνιας Σβίγκου, και το άλλο
του Κώστα Ζαχαριάδη. Εμείς απλά να τονίσουμε πως θεωρούμε
πιο πιθανή την υπουργοποίηση
της Ράνιας Σβίγκου και λιγότερο
του Ζαχαριάδη. Ας μην ξεχνάμε ότι
ο Ζαχαριάδης αξιολογείται με υψηλό βαθμό στα καθήκοντα του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ και ακούγεται λογικό ότι
ο κ. Τσίπρας δεν θα θελήσει να διαταράξει τα δεδομένα που επικρατούν
στην Κ.Ο. Εξάλλου, ο Ζαχαριάδης είναι σχεδόν καθημερινός επισκέπτης του
Μαξίμου, οπότε δεν είναι αναγκαίο να
γίνει υπουργός.

Εισηγούνται στον Σαμαρά
να παρέμβει
Συνομιλητές του Αντώνη Σαμαρά επιμένουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα
πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφαία εσωκομματική διαδικασία, το 11ο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός δέχεται
εισηγήσεις για παρέμβασή του στο συνέδριο, προκειμένου να δώσει εκ νέου το στίγμα του ρεαλισμού που υπηρέτησε ως πρωθυπουργός. «Ο Σαμαράς είχε πάντα καθαρές απόψεις, που σε αυτήν την χρονική συγκυρία θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για την παράταξη», επισημαίνουν οι συνομιλητές του
Μεσσήνιου πρώην αρχηγού. Και βέβαια εάν τελικά αποδεχθεί τις εισηγήσεις ο κ. Σαμαράς, μένει να δούμε πώς θα πράξει ο άλλος πρώην πρωθυπουργός της παράταξης, ο Κώστας
Καραμανλής.

Σε επιτόπιο
νταραβέρι...
Πριν από τις εκλογές για τον νέο φορέα
της Κεντροαριστεράς, έβγαινε στα κανάλια
και χλεύαζε την διαδικασία. Μετά τις εκλογές
και τους 210.000 ψηφοφόρους, ξεκίνησε να παίζει
τον ρόλο της Κασσάνδρας εκφράζοντας την απορία «πώς θα
μπορέσουν όλοι αυτοί οι στρατηγοί να φτιάξουν ένα κόμμα, θα διαλυθούν γρήγορα». Ο λόγος για τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος
πλέον βλέπει ότι τα ψωμιά του στην Βουλή τελειώνουν με το
μόλις αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να οδηγήσει την χώρα
σε εθνικές εκλογές. Μέχρι τότε, να τον ενημερώσω ότι κινδυνεύει να χάσει κι άλλους, διότι τουλάχιστον δύο βουλευτές
του έχουν ξεκινήσει «επιτόπιο νταραβέρι», που λέει και η Αννίτα Πάνια, με επιτελείς της Φώφης.
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• Θα συμμετέχουν οι συνυποψήφιοι της προέδρου του ΠΑΣΟΚ
και οι αρχηγοί των κομμάτων που μετέχουν στο εγχείρημα του
νέου φορέα – Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι επαφές

Ετοιμάζει
«διευθυντήριο»
η Φώφη
Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα ξεκινήσουν οι επαφές
της Φώφης Γεννηματά για να καθοριστεί ο οδικός χάρτης
του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. Ένας φορέας, ο
οποίος από την Κυριακή το βράδυ έχει αρχηγό, αλλά τίποτε άλλο. Ή, πιο σωστά, έχει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με δύο Κοινοβουλευτικές Ομάδες και πολλούς στρατηγούς.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

λο αυτό το κουβάρι
καλείται να το ξετυλίξει η κα Γεννηματά,
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και να γίνουν
σταθερά βήματα, αλλά το σημαντικότερο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, αλλά και παραφωνίες από
το «καλημέρα». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κα Γεννηματά θα
επιδιώξει συναντήσεις με όλους
τους εκπροσώπους των κομμάτων,
τάσεων, κινήσεων και προσωπικότητες που συμμετέχουν στο εγχείρημα, προκειμένου να καθοριστεί
η ημερομηνία του ιδρυτικού Συνεδρίου. Ο σχεδιασμός κατ’ αρχήν είναι για Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά όλα
θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις και
τις συμφωνίες. Στο συνέδριο αυτό
θα εκλεγούν και τα όργανα τα οποία
θα αποφασίζουν για την πορεία του
νέου φορέα της Κεντροαριστεράς.
Όπως έχει ξεκαθαρίσει τόσο η ίδια
η Φώφη Γεννηματά, όσο και ο
Σταύρος Θεοδωράκης, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι θα παραμείνουν ως αυτόνομες
κοινοβουλευτικές ομάδες μέχρι τις
εκλογές. Θα συντονίζονται όμως από ένα ενιαίο κέντρο.
Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως το
νέο συντονιστικό κέντρο θα αποτελείται πέραν της κας Γεννηματά

και από τους αρχηγούς των κομμάτων, δηλαδή τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον Θανάση Θεοχαρόπουλο και τον Γιώργο Παπανδρέου. Προφανώς θέση στο «διευθυντήριο» θα έχει και ο Νίκος
Ανδρουλάκης, αλλά και ο Γιώργος Καμίνης. Σίγουρα εκεί θα έχουν συμμετοχή και οι Γιάννης
Μανιάτης, Γιάννης Ραγκούσης,
ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί
τι θα γίνει με τους άλλους υποψηφίους, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Γάτσιο, τον Απόστολο Πόντα
και τον Δημήτρη Τζιώτη.

Διαφορετικές απόψεις
Αναμφίβολα σε αυτό το «διευθυντήριο» και μόνο από τα ονόματα
καταλαβαίνει ο καθένας πως οι
διαφορετικές απόψεις είναι πολλές. «Εδώ κρύβεται το μυστικό», λένε
οι συνεργάτες της κας Γεννηματά.
«Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων κινείται σε σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση. Όμως με την
συμμετοχή τόσο του κ. Θεοδωράκη,
όσο και του κ. Καμίνη δημιουργείται
μία ισχυρή τάση κεντρώων, μεταρρυθμιστών, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν το αντίβαρο για να σταματήσουν οι διαρροές κεντρώων ψηφοφόρων προς την Ν.Δ.».
Η επικεφαλής πλέον του νέου
φορέα, εξάλλου, δηλώνει αποφασισμένη να συγκρουστεί με κάθε

αντίληψη μηχανισμών. Αντίθετα,
θα σεβαστεί, όπως διαβεβαιώνουν
συνεργάτες της, όλους τους συνυποψήφιους της σε αυτήν την ενδοπαραταξιακή μάχη, καθώς θεωρεί
ότι συνεισέφεραν με τις απόψεις
τους στον νέο φορέα. Στις διαθέσεις της, μάλιστα, είναι να έχουν
φωνή την «επόμενη μέρα» στο εσωτερικό του νέου φορέα.
Σε ό,τι αφορά την δομή του νέου
κόμματος στην Χαριλάου Τρικούπη
υποστηρίζουν πως ο νέος φορέας
θα έχει διαφορετική δομή από ό,τι
το ΠΑΣΟΚ, θα είναι βασισμένο σε
μεγάλο βαθμό στο προγραμματικό
πλαίσιο που θα κατατεθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Σε κρίσιμα
ζητήματα, δε, θα ζητείται η γνώμη
των μελών του νέου φορέα, μέσω
ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων.
Την ίδια ώρα, στις θεσμοθετημένες
λειτουργίες του νέου φορέα, θα περιλαμβάνονται κατά πληροφορίες
το ετήσιο πολιτικό συνέδριο που θα
καθορίζει τις θέσεις του νέου φορέα, με δεσμευτικές για τα όργανα
και την Κοινοβουλευτική του Ομάδα
αποφάσεις. Θα έχει, ακόμα, συγκεκριμένο μητρώο μελών που θα αποτελείται από όσους δήλωσαν μέλη του νέου φορέα στις εκλογές, με
πρόβλεψη βεβαίως για νέες εγγραφές, αλλά και δικλείδες ασφαλείας

ώστε να αποθαρρύνονται πρακτικές
του παρελθόντος, κατά τις οποίες
κάποιοι έφερναν σωρηδόν τους φίλους τους, σε μία προσυνεδριακή
διαδικασία, για να αλλοιώσουν το
Σώμα του Συνεδρίου.

Το μήνυμα
Πάντως, οι περισσότεροι εκ των
πρωταγωνιστών δηλώνουν αποφασισμένοι να περιφρουρήσουν
την ενότητα, καθώς οι 216.000
ψηφοφόροι αυτό που επί της ουσίας «φώναξαν» είναι ότι δεν θέλουν να πάει στράφι η προσπάθεια
για την ενοποίηση και ανασυγκρότηση του χώρου. Δεν θέλουν να
τον αφήσουν μικρό και ευάλωτο,
ώστε να γίνει εύκολη λεία για όσους παραμονεύουν εκ δεξιών και
εξ αριστερών. Έτσι, στέλνουν ένα
μη αναστρέψιμο μήνυμα προς την
αρχηγό, αλλά και προς όλους τους
άλλους, που έχουν επιρροή και
ρόλο: Το εγχείρημα πρέπει να
προχωρήσει και να πετύχει, και όποιοι το υπονομεύσουν θα είναι υπόλογοι. Η κα Γεννηματά έχει υποχρέωση, κατόπιν ρητής εντολής
της κάλπης, να δημιουργήσει νέο
κόμμα, το οποίο να εκφράζει όλη
την ευρύτερη παράταξη.
Για να μη συμβεί αυτό, έχεις τις
εξής υποχρεώσεις:

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗN ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΝΩ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΜΕΣΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ

Να διασφαλίσει την ενότητα.
Αυτό σημαίνει δύο τινά. Πρώτον, να μείνει ενωμένο το μεγαλύτερο κόμμα, που είναι το ΠΑΣΟΚ.
Και αυτό θα συμβεί αν αξιοποιηθούν όπως πρέπει οι δυνάμεις
που εκφράστηκαν από τον Νίκο
Ανδρουλάκη. Δεύτερον, να πειστούν οι εκτός ΠΑΣΟΚ δυνάμεις
(το Ποτάμι ως κόμμα, αυτοί που
εκφράστηκαν από τον Γιώργο Καμίνη) ότι υπολογίζει στην συμμετοχή και βοήθειά τους. Άλλωστε,
χωρίς αυτές τις δυνάμεις, ο νέος
φορέας θα είναι ένα αναπαλαιωμένο και μικρό ΠΑΣΟΚ.
Να πετύχει την διεύρυνση του
χώρου. Και αυτή δεν μπορεί
να γίνει χωρίς να απευθυνθεί πειστικά προς τους ψηφοφόρους των
άλλων κομμάτων και κυρίως προς
εκείνους που μετανάστευσαν στον
ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της νέας ηγεσίας
και θα χρειαστεί μεγάλη –και συλλογική– προσπάθεια, διότι δεν
συμφωνούν όλοι για τους τρόπους
που αυτό μπορεί να επιτευχθεί.
Να ξεκαθαρίσει ότι το νέο κόμμα δεν θα είναι συμπλήρωμα
κάποιου από τα δύο μεγαλύτερα,
αλλά φιλοδοξεί να πάρει την θέση
τους. Δεν καίγεται να συμμετάσχει
σε κυβέρνηση όπως-όπως, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι θα αφήσει
την χώρα ακυβέρνητη, αν αυτό εξαρτάται μόνο από την δική του
συμμετοχή.
Να βασιστεί στην πείρα πολλών ανθρώπων του χώρου,
που αποκτήθηκε στις δεκαετίες άσκησης της εξουσίας. Ταυτόχρονα, να αξιοποιήσει νεότερους ανθρώπους, διότι κόμμα με ψηφοφόρους μόνο άνω των 50 και, κυρίως,
των 60 ετών δεν έχει μέλλον.
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• Σύμφωνα με τους δημοσκόπους, η μεγάλη αριθμητικά μάζα φίλα προσκείμενων
που ψήφισαν για την ανάδειξη νέου αρχηγού στην Κεντροαριστερά οδηγεί με
αναγωγή τον καινούργιο φορέα στα ποσοστά που είχε το ΠΑΣΟΚ το 2012, δηλαδή στο 13%,
γεγονός που σημαίνει ότι αυτά τα ποσοστά τα χάνει το κυβερνών κόμμα

Οι 210.000 ψηφοφόροι
τρομάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ
Προς τα πού θα κινηθεί ο νέος φορέας της Κεντροαριστεράς; Θα επιμείνουν οι πρωταγωνιστές στον όρο Σοσιαλδημοκρατία ή θα αποτινάξουν από πάνω τους τις ταμπέλες; Θα
φοβηθούν την κάμψη που έχουν υποστεί όλοι οι σύμμαχοί
τους στην Ευρώπη και θα ανανεώσουν την φρασεολόγια, ή
θα επιμείνουν στο «σκληρό ροκ» της σοσιαλδημοκρατίας;
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

ε όλα αυτά τα ερωτήματα
καλούνται να απαντήσουν η Φώφη Γεννηματά και όλοι όσοι θα αποτελέσουν την ηγετική
ομάδα του νέου φορέα. Οι πολίτες
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και
πλέον η μπάλα είναι στα χέρια των
πολιτικών στελεχών, που θα πρέπει να μετατρέψουν όλο αυτό το
σκορποχώρι σε ομάδα ικανή για
πρωταθλητισμό.
Τα δεδομένα στα πολιτικά πράγματα του τόπου είναι ξεκάθαρα. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του μνημονίου, έχει υποστεί τεράστια φθορά και είναι βέβαιο ότι πολύ δύσκολα θα
γλιτώσει την ήττα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Επίσης, και η νίκη
της Ν.Δ. θεωρείται σχεδόν σίγουρη. Οπότε, ο στόχος για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς είναι διττός. Πρώτον, να επανακάμψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι από
τους ψηφοφόρους που άφησαν το
ΠΑΣΟΚ από το 2012 για τα... παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ και, δεύτερον,
να δημιουργηθεί ένα φράγμα για
τους κεντρώους, που σκέφτονται να
ψηφίσουν την Ν.Δ. λόγω Κυριάκου Μητσοτάκη.
Με βάση τα στοιχεία που μελετούν οι εκλογολόγοι του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, εντός της
υπό σχηματισμό παράταξης δημιουργούνται τρεις τάσεις. Η μία πιο
μεγάλη και οι άλλες πιο μικρές. Η
βασική τάση είναι η Σοσιαλδημοκρατική, την οποία εκφράζει το ΠΑ-

ΣΟΚ, η ΔΗΜ.ΑΡ., το ΚΙΔΗΣΟ και
συνολικά η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Οι δύο ομάδες είναι η Σοσιαλδημοκρατική τάση, που αγκαλιάζει τους περισσότερους ψηφοφόρους. Η δεύτερη είναι η μικρότερη, αλλά δεν μπορείς να την πεις
και αμελητέα, καθώς είναι αυτή που
ακόμη διατηρεί αντιδεξιά αντανακλαστικά. Και τέλος, η νέα τάση, η
οποία όπως παραδέχονται όλοι
στην Χαριλάου Τρικούπη έχει σημαντική διείσδυση σε περιοχές και
κοινωνικές ομάδες, που ακόμη και
στα καλύτερά του το ΠΑΣΟΚ είχε
πρόβλημα. Ο λόγος για την κεντρώα τάση που εκφράζουν οι
Σταύρος Θεοδωράκης και Γιώργος Καμίνης, τους οποίους εμπιστεύθηκε το 25% των ψηφοφόρων
στις εσωκομματικές εκλογές της
12ης Νοεμβρίου.

Οι κεντρώοι
Οι κεντρώοι, λοιπόν, που υποστηρίζουν με πάθος τις μεταρρυθμίσεις,
εκφράζονται κατά κόρον από τον επικεφαλής του Ποταμιού και κατά
δεύτερο λόγο από τον δήμαρχο Αθήνας. Με βάση την ψηφοφορία
της 12ης Νοεμβρίου, ο Σταύρος
Θεοδωράκης σάρωσε στην κυριολεξία σε δεξιά κάστρα, όπου το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά είχε προβλήματα. Μιλάμε για περιοχές με υψηλά
εισοδήματα, αλλά και με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο. Κηφισιά, Μελίσσια, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Παπάγου, Νέο Ψυχικό, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα ο επικεφαλής του Ποταμιού ήταν μακράν πρώτος. Στη δε
Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό α-

πέσπασε τις διπλάσιες ψήφους από
το σύνολο των υπολοίπων.
Επίσης, ο Γιώργος Καμίνης
μπορεί να μην ήταν σε κάποιες περιοχές πολύ μπροστά, αλλά είχε τεράστια δυναμική ακόμη και σε δήμους, όπου οι τοπικοί άρχοντες δεν
προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ. Δείγμα ότι στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ο κ. Καμίνης μπορεί να
προσφέρει τα μέγιστα στον νέο φορέα.

Το κερδισμένο στοίχημα
Πριν από τις εκλογές, η «Α» είχε αποκαλύψει για τις περιοχές-κλειδιά, με βαθιά ΠΑΣΟΚική παράδοση και από τις οποίες ανέμεναν το
εύρος της συμμετοχής, για να δουν
εάν υπάρχει όντως ρεύμα επιστροφής ψηφοφόρων που εμπιστεύθηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και όντως τόσο στην Κρήτη, όσο και
στην Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία) η συμμετοχή
ήταν πολύ μεγάλη.
Αυτά τα αποτελέσματα ανάγκασαν και το κυβερνητικό στρατόπεδο να μην τοποθετηθεί επισήμως
και να επιμείνουν σε όσα έχουν
διαμηνύσει από καιρό ότι «το κεντρικό ζήτημα δεν αφορά τα πρόσωπα, αλλά την πολιτική κατεύθυνση του
νέου φορέα». Όσο για την υποψηφιότητα Καμίνη –που τελικά δεν...
περπάτησε– έλεγαν ότι είχε ελάχι-

στες πιθανότητες, καθώς τυχόν επικράτησή του θα οδηγούσε μάλλον σε πλήρη ρευστοποίηση του
χώρου της Κεντροαριστεράς. Ενώ
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεώρησαν ότι υπήρξε ανακούφιση στους
κόλπους του Μαξίμου από την μη
εκλογή του Σταύρου Θεοδωράκη,
με τον οποίο όπως επισημαίνουν
«δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής»,
ειδικά μετά την αγωγή που κατέθεσε ο επικεφαλής του Ποταμιού
στον Πάνο Καμμένο για συκοφαντική δυσφήμηση.
Σε αυτήν την «γραμμή» κινούνται όλα τα κορυφαία στελέχη και
οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. «Ενδοπασοκική υπόθεση, χωρίς κανένα ευκρινές πολιτικό περιεχόμενο» χαρακτήρισε την όλη διαδικασία ο Νίκος
Φίλης, σημειώνοντας ότι «αν το κέντρο παραμείνει αγκιστρωμένο στην
στρατηγική της Ν.Δ., τότε θα αντιμετωπίσει εντονότερα αδιέξοδα υπαρξιακού χαρακτήρα».
Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης χαρακτήρισε «βαθιά απολίτικη αυτήν την διαδικασία».
Για να προσθέσει ότι «η μέχρι τώρα



ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

συζήτηση δεν αναδεικνύει κάτι το καινούργιο. Δεν φαίνεται να ενισχύεται
μια τάση στρατηγικού επαναπροσδιορισμού και οριοθέτησης απέναντι
στην Νέα Δημοκρατία». Ο υπουργός
Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, πετώντας το γάντι στην νέα
ηγεσία δήλωσε πως αν «καταλάβουν
ότι κέντρο και κεντροαριστερά δεν
μπορεί σε εποχές παγκόσμιας λιτότητας να έχουν σαν στόχο την αριστερά,
εδώ είμαστε να συζητήσουμε».
Αυτό, όμως που τους ενοχλεί
περισσότερο είναι ότι σύμφωνα με
τους δημοσκόπους αυτοί οι
210.000 ψηφοφόροι με αναγωγή
οδηγεί τον νέο φορέα στα ποσοστά
που είχε το ΠΑΣΟΚ το 2012, δηλαδή στο 13%, κάτι που σημαίνει
ότι αυτά τα ποσοστά τα χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά και στην Νέα Δημοκρατία
δεν πέταξαν από την χαρά τους για
την νίκη της Φώφης Γεννηματά.
Κι αυτό διότι μία πιθανή συνεργασία θα είναι δύσκολη, εάν σκεφτούμε και τα όσα είπε πριν από λίγες ημέρες σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Γιώργος Παπανδρέου:
«Δέχθηκα να συμμετάσχει το ΚΙΔΗΣΟ στην όλη διαδικασία με δύο όρους. Να μην υπάρξει συνεργασία με
την Ν.Δ., και να αποτελέσουμε το
φράγμα για να λάβει κάποιο αξίωμα ο
Κ. Καραμανλής». Αν σε αυτά προσθέσουμε ότι οι μοναδικοί εντός
του νέου φορέα που είναι πιο διαλλακτικοί (Θεοδωράκης - Καμίνης)
ζητούν συμφωνία μόνο με προγραμματική διακήρυξη όπως της
Γερμανίας, τότε στην Πειραιώς ελπίζουν μόνο στον αδιαμφισβήτητο
ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Και τέλος, ένα κόμμα που αναμφίβολα πλήττει η δημιουργία του
νέου φορέα είναι η Ένωση Κεντρώων, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στις επόμενες εθνικές εκλογές θα επιστρέψει στο...
σπίτι της.
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• Το ’πε και το ’κανε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ν. Νικολόπυλος: Κατέθεσε
μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην προέδρου της ΕΕΕΠ, Αντ. Στεργιώτη,
ζητώντας να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, με αιχμή της μήνυσής
του την έρευνα για δύο στοιχηματικές εταιρείες που δεν έπρεπε να έχουν αδειοδοτηθεί

O Aντώνης, ο Νίκος και
το «πάρτι της ασυδοσίας»
Πριν από περίπου ένα μήνα, κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τα VLTs στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ο Νίκος Νικολόπουλος επιτέθηκε
με σφοδρότητα κατά του πρώην προέδρου της ΕΕΕΠ, Αντώνη Στεργιώτη. Τότε είχε καταγγείλει στην Επιτροπή
ότι τουλάχιστον δύο στοιχηματικές, υπό την συγκάλυψη
του πρώην επικεφαλής της ΕΕΕΠ, Αντώνη Στεργιώτη, αντί να κλείσουν και να μπουν οριστικά και αμετάκλητα
στην «μαύρη λίστα» μαζί με εκατοντάδες άλλες παράνομες, λειτουργούσαν κανονικά… και με το «παράθυρο» του
ελεγκτή.
άλιστα, ο κ. Νικολόπουλος απευθυνόμενος στον κ.
Στεργιώτη τον είχε
ρωτήσει: «Είναι αλήθεια ότι στα χέρια σας, κ. Στεργιώτη, είχατε πορίσματα των ελέγχων, τουλάχιστον για δύο εταιρείες
του μεταβατικού καθεστώτος, σύμφωνα και με τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο, αλλά και με δημοσιεύματα
της εποχής; Θα καταθέσω, κύριε
Πρόεδρε, τα δημοσιεύματα, που έλεγαν ότι δεν έπρεπε αυτές να έχουν αδειοδοτηθεί και παραβίαζαν
τον νόμο. Εάν όντως τα είχατε αυτά
και δεν πράξατε τα δέοντα, δεν σας
έχει καλέσει ακόμα εσάς εισαγγελέας, ή σας έχει καλέσει;»
Και φυσικά, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε τα στοιχεία που
είχε στην διάθεσή του στην Εισαγγελία Διαφθοράς, προκειμένου να
ξεκινήσει δικαστική έρευνα.
Ο Αχαιός πολιτικός προέβη σε
αυτήν την ενέργεια, ζητώντας να
διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί επιλήψιμες και αξιόποινες πράξεις από τον κ. Στεργιώτη κατά την διάρκεια της προεδρίας του στην ΕΕΕΠ, καθώς και
εάν κατά την θητεία του υπήρξαν
παραλείψεις που ζημίωσαν το Δημόσιο, σύμφωνα και με όσα ακούστηκαν στην αρμόδια επιτροπή της

Μ

Βουλής για την διερεύνηση του
παράνομου τζόγου.
«Το πάρτι της ασυδοσίας και της
διαφθοράς στην Ελλάδα κράτησε
πολλά χρόνια. Και στοίχισε πάρα
πολλά στην χώρα και στους πολίτες
της, γεμίζοντας μόνο τις τσέπες λίγων
αετονύχηδων. Είναι η ώρα αυτό το
πάρτι να λάβει τέλος». Αυτό δήλωσε ο κ. Νικολόπουλος, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, μετά την
κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς.
Κι όπως επισημαίνουν οι συνεργάτες του Αχαιού
βουλευτή, ο κ. Νικολόπουλος είναι
αποφασισμένος να
συνδράμει με όλες
τους τις δυνάμεις
την πολιτεία, η οποία επιχειρεί με
θεσμικό τρόπο να
κατοχυρώσει το δημόσιο συμφέρον. Και
γι’ αυτό κάθε ένδειξη
παρανομίας πρέπει
να οδηγείται στην Δικαιοσύνη, αφενός μεν
για να σταματήσει η
κερδοσκοπία, αφετέρου δε για να τιμωρηθούν όσοι είναι ένοχοι.
Ο ίδιος ο κ. Νικολόπουλος δεν κουρά-

ζεται να λέει στους συνομιλητές του
ότι «κινούμαι εδώ και χρόνια προς
αυτή την κατεύθυνση προσπαθώντας
να μπει φως αλήθειας και δικαιοσύνης σε κάθε σκοτεινή περίπτωση».
Όσο για την περίπτωση για την
οποία κατέθεσε την μηνυτήρια αναφορά, ο κ. Νικολόπουλος, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, ήταν ξεκάθαρος: «Η περίπτωση με τον κ. Στεργιώτη α-

φορά την μεγάλη καθυστέρηση που
υπήρξε στην έγκριση και λειτουργία
των ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων τού ΟΠΑΠ και η οποία, όπως αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες της Επιτροπής της Βουλής κατά του παράνομου τζόγου, οφειλόταν μάλλον σε
συγκεκριμένο πολιτικό και ίσως οικονομικό σχέδιο, που στέρησε από τα
δημόσια ταμεία δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα επέτρεψε σε παράνομα συμφέροντα, με ετήσιο τζίρο που αγγίζει
το 1,5 δισ. ευρώ, αποστερώντας από
το δημόσιο τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ φόρους ετησίως, να κερδοσκοπούν επί δύο επιπλέον χρόνια. Εκείνη
την περίοδο, ο κ. Αντώνης Στεργιώτης
ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μάλιστα με τις απαντήσεις του στην Βουλή προκάλεσε ακόμα περισσότερες υ-

ποψίες και απορίες. Καταθέτω λοιπόν
στην Δικαιοσύνη τον πλήρη φάκελο
με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην
Βουλή, προκειμένου να αποφανθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.
Και για μία ακόμα φορά πιστεύω πως
η Δικαιοσύνη θα ανταποκριθεί, θα ερευνήσει και θα αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».
Και ο κ. Νικολόπουλος κατέληξε: «Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό
και οικονομικό έγκλημα. Και όσοι εμπλέκονται σε αυτόν ή τον υποθάλπουν, δεν πρέπει να κυκλοφορούν
πλέον αμέριμνοι».
Στην μηνυτήρια αναφορά ο κ.
Νικολόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρει πως «μετά από ελέγχους
στους ιστότοπους των εταιρειών
Eldorado και YEZ Gaming, προέκυψαν ευρήματα που στοιχειοθέτησαν
παραβάσεις της νομοθεσίας, κάτι που
οδήγησε στην ένταξή τους στην
blacklist που συντάσσει η ΕΕΕΠ. Η
ένταξη στην μαύρη λίστα έγινε στις
26 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή αφού
ανέλαβε την ηγεσία ο Ευάγγελος Καραγρηγορίου. Οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έδειξαν πως υπήρχε ζήτημα
με την άδεια της τελευταίας εταιρείας
(YWZ) κάτι που, οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ήταν σε γνώση της Επιτροπής κατά την περίοδο που ο κ. Στεργιώτης ήταν πρόεδρος».
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H περιρρέουσα ατμόσφαιρα για την λειτουργία και αποτελεσματικότητα κρατικών λειτουργών, ανεξαρτήτων αρχών και δικαστικών διαδικασιών στην χώρα μας, μόνο ξεκάθαρη δεν είναι.
Με πάρα πολλά καθημερινά παραδείγματα θα λέγαμε ότι είναι
όχι απλώς θολή αλλά κάτι παραπάνω.

Σ

ειρά ερωτήσεων κατατίθενται
καθημερινά στην Βουλή, ώστε με τις απαντήσεις των αρμοδίων υπουργών να ενημερώνονται οι πολίτες για κάθε
τι που αφορά είτε την καθημερινότητά
του, είτε τα μεγάλα ερωτηματικά που γεννώνται όταν γίνεται λόγος για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν ενθυλακώσει οι κάθε μορφής χρυσοδάκτυλοι
μεγαλοεπιχειρηματίες και συγχρόνως
τους βλέπουν στην τηλεόραση να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι.
Μπόμπολας, Κυριτσάκης, Κοντομηνάς,Ψυχάρης, Πιτσιλής και πολλοί
άλλοι με πολλές «αμαρτίες» στην πλάτη
τους συνεχίζουν να προκαλούν τους πολίτες, αφού τα αρμόδια όργανα του κράτους
–όπως οι κ.κ. των ανεξαρτήτων (;) αρχών– όχι μόνο σφυρίζουν αδιάφορα αλλά
έχουν και το θράσος να απαντούν στις ερωτήσεις των βουλευτών με αοριστολογίες στην καλύτερη περίπτωση και ανακρίβειες και ειρωνείες στην χειρότερη.

Πού ν’ αρχίσει και πού να τελειώσει
το σχετικό ρεπορτάζ.

Α) Περίπτωση οικογένειας
Μπόμπολα
Τα οικονομικά σκάνδαλα και οι δικαστικές περιπτώσεις της πάλαι ποτέ πανίσχυρης οικογένειας Μπόμπολα σε ποιο στάδιο βρίσκεται;
Τα αρμόδια υπουργεία και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ήλεγξαν όλα τα αναφερό-

μενα από τηνΕισαγγελία Διαφθοράς για
ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ύψος 50 εκατ. ευρώ στηνκατασκευή του αυτοκινητόδρομου στα Σκόπια, καθ’ όσον έχουν
δοσοληψίες ή μήπως ήταν «αβάσιμα και
αδικαιολόγητα», όπως τα χαρακτηρίζει η
εταιρεία τα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι «από την έναρξη του παραπάνω έργου όλες οι δραστηριότητες και όλες οι σχετικές οικονομικές συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με τους διεθνείς και τοπικούς νόμους
και κανονισμούς»;
Η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάροςστελεχών του Ομίλου
Μπόμπολα και τριών τραπεζών για τα
«Θαλασσοδάνεια» της «ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.».
Ως γνωστόν, η δίωξη ήρθε, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που διενεργήθηκε προκειμένου να διακριβωθεί εάν είχαν δοθεί εγγυήσεις, καθώς και εάν εξυπηρετούνται τα δάνεια συνολικού ύψους
160 εκατ. ευρώ που είχε λάβει τα προηγούμενα χρόνια ο εκδοτικός όμιλος και
πάντα σύμφωνα με την παραγγελία για
την δίωξη, περισσότερα από είκοσι τραπεζικά στελέχη της Εθνικής, της Alpha
και της Πειραιώς που ήταν μέλη των επιτροπών πιστοδοτήσεων και εισηγητές για
την χορήγηση των δανείων, είναι υπόλογα για το κακούργημα της απιστίας, από κοινού και κατά μόνας, άπαξ κατ κατ’
εξακολούθηση, αφού η οικονομική ζημιά που φέρεται ότι υπέστησαν συνολικά
οι τρεις τράπεζες ανέρχεται στα 80εκατ.

ευρώ. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δίωξη;
Επίσης, σε ποια φάση είναι η άλλη
γνωστή και πολύκροτη υπόθεση που ήρθε στο φως μετάτην ποινική δίωξη σε
βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκε σε
βάρος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ», καθώς και της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.»
του Κωνσταντίνου Στέγγου σε ό,τι αφορά την ανάθεση δημοσίων έργων; Η Βουλή πρέπει να πληροφορηθεί για αυτό το
σκάνδαλο αφού, σύμφωνα με το πόρισμα
της εισαγγελέως Βαρβάρας Γνεσούλη, από την εισαγγελική έρευνα που διενεργήθηκε προκύπτουν προσυνεννοημένες
προσφορές των δύο εταιρειών για την δημοπράτηση των έργων για την επέκταση

κρηπιδώματος εμπορευματοκιβωτίων
στην προβλήτα του ΟΛΘ, για την ανακαίνιση στην υποδομή της γραμμής, καθώς
και για την ενίσχυση της σήραγγας στο τμήμα Ομόνοια-Μοναστηράκι.
Τέλος, τι απέγινε με το καρτέλ των εργολάβων και των λοιπών κατασκευαστικών εταιρειών,όπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο 38 εκατ. ευρώ
στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» για εμπλοκή στην
υπόθεση καρτέλ κατασκευαστικών εταιρειών για δημόσια έργα; Η υπόθεση πήγε
στην Δικαιοσύνη και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο είναι;

Β) Περίπτωση φορολογικών
ελέγχων της ΑΑΔΕ
Ο κ. Πιτσιλής, σύμφωνα με απάντηση
της υπουργού κας Παπανάτσιου, σε ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου, ως ανεξάρτητη αρχή δεν ελέγχεται από το ελληνικό κράτος.
Έτσι, οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής
24 στοιχηματικών εταιρειών, ύψους εκα-
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1
εργολάβους, στοιχιματατζήδες,
στελέχη
ανεξάρτητες και ελεγκτικές αρχές, μεγαλο
τραπεζών και βραδυπορούντες δικαστές

Σε κατάσταση
λήθαργου…
(Kράτος, ανεξάρτητες
αρχές, Δικαιοσύνη)
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Η περίπτωση
Κοντομηνά
Αντί συλλογής στοιχείων από κατά καιρούς κατατεθειμένες ερωτήσεις βουλευτών,
αναδημοσιεύουμε αυτούσιο το ρεπορτάζ
της ιστοσελίδας «www.axiaplus.gr» όπως
αυτό αναρτήθηκε χθες Παρασκευή (24/11):

Κρίσιμα ερωτήματα για τον
Δημήτρη Κοντομηνά

τοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία
σύμφωνα με την προ δύο ετών μηνυτήρια αναφορά της ΟΠΑΠ ΑΕ όφειλαν να
διερευνήσουν όλα τα αρμόδια υπουργεία,
λιμνάζουν στα «κάτω» συρτάρια της ΑΑΔΕ, την ώρα μάλιστα που οι οικονομικοί
εισαγγελείς μάταια περιμένουν τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου, ώστε να
«μαζέψουν» τους χρυσοδάκτυλους ηγέτες
των στοιχηματικών εταιρειών εδώ και
τώρα.

Γ) Περίπτωση Ψυχάρη
Προχθές γνωστοποιήθηκε η παραπομπή
του Σταύρου Ψυχάρη και μεγαλοστελεχών της AphaBank σε δίκη κακουργηματικής μορφής. Ο σύντομος χρόνος διερεύνησης της όλης υπόθεσης φανερώνει ότι
όταν θέλουν οι αρμόδιες αρχές –και στην
περίπτωση του Σταύρου Ψυχάρη για
τους γνωστούς λόγους ήθελαν– οι υποθέσεις οικονομικών σκανδάλων και διαφθοράς εκκαθαρίζονται άμεσα. Ξαναλέμε:
όταν θέλουν…

Δ) Περίπτωση Επιτροπής
Ανταγωνισμού και Δημ.
Κυριτσάκη
Έχουν κατατεθεί πάνω από 100 ερωτήσεις
στους αρμόδιους υπουργούς, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
κυρίως για τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου η εν λόγω επιτροπή κατήγγειλε την ύπαρξη καρτέλ, χωρίς να υπάρχει καμία συνέχεια στην υπόθεση αυτή. Το ίδιο έγινε
και με το καρτέλ της Μπύρας, όπου η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» κλήθηκε δέκα χρόνια μετά να καταβάλει ποσό 36.000.000
ευρώ ως πρόστιμο. Η παρούσα κυβέρνηση στην αρχή της θητείας της «έψαχνε» τον
πρόεδρό της, Δημ. Κυριτσάκη, ώστε να
στοιχειοθετήσει την απομάκρυνσή του. Τε-

Τα «καυτά» ερωτήματα του ανεξάρτητου βουλευτή προς τον πρωθυπουργό και τα αρμόδια
υπουργεία
Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατέθεσε ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος,
Νίκος Ι. Νικολόπουλος, η οποία αφορά στην
κατηγορία για φοροδιαφυγή ύψους 77 εκατ. ευρώ του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά.
Με ποια αιτιολογία καθυστέρησε η σύνταξη του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου από τους αρμοδίους, κυρίως από τον
προϊστάμενο της Δ’ ΔΟΥ, Αθανάσιο Στάμο,
εφοριακό ΠΕ/Β, και την υποδιευθύντρια,
Δήμητρα Τριανταφύλλου, εφοριακό ΠΕ/Β;
Ο ισχυρισμός των ανωτέρω εφοριακών ότι
«την προτεραιότητα των ελέγχων προσδιορίζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)» δεν είναι δυνατόν να ευσταθεί,
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις
φοροδιαφυγής ύψους 77.000.000 ευρώ για
τις οποίες ο προϊστάμενος της ΓΓΔΕ επέλεξε
να μην ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.
Έχει εξεταστεί από τους παραπάνω προϊσταμένους της Δ’ ΔΟΥ ο κίνδυνος παραγραφής τόσον αστικής μορφής όσον και
ποινικής τοιαύτης, εξ αιτίας της καθυστέρησής τους να περατώσουν τον έλεγχο, αν
διαπιστωθεί δόλος στις παραπάνω ενέργειες του κ. Δημήτρη Κοντομηνά, ώστε με τα
παραπάνω τεχνάσματα να μην αποδώσει
τον αναλογούντα φόρο στο Ελληνικό Δημόσιο;

Οι έλεγχοι της Δ΄ ΔΟΥ Αθηνών
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ποσό άνω των
75.000.000€ καταλογίστηκε στον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, Κοντομηνά Δημήτρη, από την Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Τον Οκτώβριο τον 2016, έβδομο χρόνο,
μετά την έναρξη τον ελέγχου από την Δ’
ΔΟΥ εκδόθηκαν και τον Νοέμβριο επιδόθηκαν «οι προσωρινές πράξεις διορθωτικού

λικά, όχι μόνο τον κράτησε στην θέση του,
αλλά σταμάτησε τις έρευνες για λάθη ή παραλείψεις της εν λόγω επιτροπής και του
προέδρου της. Πώς έγινε αυτό το «θαύμα»;
Μήπως, κύριε Σπίρτζη, έβαλαν πλάτη οι
ίδιοι οι καταγγελλόμενοι μεγαλοκατασκευστές;

E) Περίπτωση
μεγαλοστελεχών Τραπεζών
Η δίωξη στελεχών της AlphaBank για την
περίπτωση του Σταύρου Ψυχάρη θα είναι
η αρχή ή το τέλος των δικαστικών ερευνών;

προσδιορισμού φόρου δωρεάς» και τα «Σημειώματα διαπιστώσεων ελέγχου» για τους
τέσσερεις (4) μετόχους της
Alpha Δορυφορικής Τηλεόρασης (ΑΔΤ).
Οι καταλογισθέντες φόροι
δωρεάς ανέρχονταν συνολικά σε ποσό της
τάξης των 77 εκατ. ευρώ.
Την 26-11-2016 κατετέθησαν στη Βουλή οι υπ. αρ.1487/25-11-2016, 1488/2511-2016 και 1489/25-11-2016 ερωτήσεις
του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για να
γνωστοποιηθούν:
α) οι αιτιολογίες καθυστέρησης της έκδοσης των Σημειωμάτων Διαπιστώσεων Ελέγχου από την Δ’ ΔΟΥ, και
β) αν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής
των αδικημάτων λόγω καθυστέρησης.
Την 2-12-2016 κατετέθη νέα ερώτηση
του παραπάνω βουλευτή με αρ. 1695/2-122016 για να γνωστοποιηθεί αν έχουν δρομολογηθεί από το υπουργείο Οικονομικών
οι ενέργειες για Οριστική επίδοση Σημειώματος Ελέγχου.
Τον Φεβρουάριο 2017 οι μέτοχοι της
ΑΔΤ, εις βάρος των οποίων καταλογίσθηκαν φόροι 77 εκατ. ευρώ περίπου, με εξώδικη δήλωσή τους ζήτησαν τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων της Δ’ ΔΟΥ με την
κατηγορία ότι διέρρευσαν προς εμένα τα
στοιχεία τον ελέγχου!!!
Τελικά, τον Αύγουστο τον 2017 επιτέλους επιδόθηκαν τα οριστικά Σημειώματα
Ελέγχου, και τον Σεπτέμβριο τον 2017 οι
φοροδιαφεύγοντες (προφανώς για λογαριασμό του κ. Δημήτρη Κοντομηνά) τέσσερεις μέτοχοι κατέθεσαν ενδικοφανή προ-

Η περίπτωση των bonus εκατομμυρίων ευρώ που ενθυλάκωσαν με αίτημά τους
στον… καθρέφτη του σπιτιού τους, εις βάρος της τράπεζας, θα μπει στο χρονοντούλαπο των αρχείων; Ή μήπως αξία για διερεύνηση έχουν μόνο οι εκθέσεις του κ.
Στουρνάρα, ο οποίος κατά το δοκούν
«διαρρέει» εκθέσεις υπέρ των επιχειρηματικών συμφερόντων αλλοδαπών μετόχων
και εις βάρος των τραπεζών που από τις παραπάνω εκθέσεις έχουν χάσει περίπου 4
δισ. ευρώ;
Όλα τα παραπάνω έχουν γίνει αντι-

σφυγή που βρίσκεται προς εξέταση στην αρμόδια Δ/νση της
ΑΑΔΕ για επίλυση διαφορών.

Οι ερωτήσεις
Νικολόπουλου
Με τις ερωτήσεις αυτές ετέθησαν ερωτήματα προς τον υπουργό Οικονομικών:
α) Για το ποιες εντολές δόθηκαν για διερεύνηση των αιτίων της καθυστέρησης.
β) Ποιο είναι το τελικά καταλογισθέν ποσό.
γ) Αν θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη
και πότε θα περάσουν από το ταμείο τον
κράτους οι φοροφυγάδες.

Οι απαντήσεις της υφυπουργού
Οικονομικών
Η υφυπουργός κ. Παπανάτσιου την 27-92017, και ενώ είχε ήδη κατατεθεί η ενδικοφανής προσφυγή, αντί να απαντήσει στα ερωτήματα του βουλευτή απλά διαβίβασε τις
αοριστόλογες επιστολές της ΑΑΔΕ χωρίς
καμμιά απάντηση για την «ταμπακέρα» της
υπόθεσης, τα πραγματικά στοιχεία της οποίας και πάλι επιμελώς συγκαλύπτονται μέχρι
και την τελική απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών που έχει προθεσμία έκδοσης ή μη έκδοσης απόφασης έως τον Ιανουάριο 2018.

Ερώτηση - φωτιά
Προκειμένου να προσφύγουν στην Επιτροπή οι φοροφυγάδες κατέβαλαν το προβλεπόμενο από τον νόμο ποσό του 50%x77 εκατ. ευρώ, δηλαδή 37,5 εκατ. ευρώ, ή όχι;
Αν όχι, με τι αιτιολογικό η ΑΑΔΕ εξετάζει
την ενδικοφανή προσφυγή;»

ληπτά από όλες τις τάξεις των πολιτών
μας. Ανίσχυροι, αμέτοχοι, βουβοί και
μοιραίοι, όπως λέει και ο ποιητής, παρακολουθούν τα τεκταινόμενα και προσπαθούν –μάταια– να καταλάβουν ποιος ευθύνεται για την σημερινή του κατάντια, χωρίς όμως να βρίσκουν άκρη
αφού το αυστηρό ύφος των Μπάμπη
και Άρη στον ΣΚΑΪ ΤV, τα αινιγματικά
χαμόγελα της Σπυράκη και η βλοσυρή
τοποθέτηση κατά περίπτωση του Τζανακόπουλου δεν του αφήνουν περιθώρια σωστών συμπερασμάτων…
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΟΛΑ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ
«ΓΕΝΝΑ» ΓΙΑ ΤΗN ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ

Ετοιμοπόλεμα για
την παραγωγική
ανασυγκρότηση
Ενεργειακό επίκεντρο διεθνούς ακτινοβολίας κατέστη το διήμερο 23-24 Νοεμβρίου η Αθήνα. Ο λόγος
δεν αφορά μόνο την διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής
Ευρώπης – ΙΕΝΕ, αλλά και το γεγονός ότι η πρωτεύουσα ήταν μία από τις συνολικά δέκα πόλεις του κόσμου στις οποίες ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
(ΙΕΑ) θα πραγματοποιήσει την επίσημη παρουσίαση
της κορυφαίας ετήσιας έκδοσής του, του World Energy Outlook 2017 (WEO 2017).
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
πό ένα τέτοιο ραντεβού
δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Όμιλος των
Ελληνικών Πετρελαίων, ο οποίος
διά του προέδρου του Στάθη
Τσοτσορού όχι απλώς πέρασε από το πάνελ του Ιδρύματος Ευγενίδου, αντιθέτως ξεδίπλωσε –επιγραμματικά μεν, μεστά δε– όλες τις
σημαντικές πτυχές της ελληνικής
ενεργειακής ατζέντας, θέτοντας τον
δάκτυλον επί των ήλων.
Κατ’ αρχάς, ο εκτελεστικός
πρόεδρος της ΕΛ.ΠΕ. υποστήριξε ότι ο ενεργειακός όμιλος δηλώνει εμφατικά «παρών» στο εγχείρημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας, συμπληρώνοντας ότι σε αυτό το
πλαίσιο τα ΕΛ.ΠΕ. «τρέχουν» έναν

A

σχεδιασμό μεσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα, ο οποίος στοχεύει
στον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση
της εγχώριας ενεργειακής ασφάλειας, μέσω και της αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.
Επεξηγώντας τον αναπτυξιακό
σχεδιασμό των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, ο καθηγητής Στ.
Τσοτσορός είπε ότι αυτός βασίζεται στην διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, αλλά και
στην ανάπτυξη των συμμετοχών
στους κλάδους Φυσικού Αερίου,
Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ. Ο κ. Τσοτσορός συμπλήρωσε πως τα
ΕΛ.ΠΕ. δρομολογούν, εκ παραλλήλου, σειρά προγραμμάτων για

την έγκαιρη και διαρκή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και
την διάχυση της νέας τεχνογνωσίας, υλοποιώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο τον βασικό στρατηγικό στόχο για ενεργειακό και ψηφιακό
μετασχηματισμό, με γνώμονα
την βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων ο Όμιλος στοχεύει:
• Στην σταθεροποίηση και ενίσχυση της κερδοφορίας, όπου για
τρίτη συνεχή χρονιά τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA θα κινηθούν
σε ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας
πλέον τα 800 εκατ. ευρώ.
• Στην σταθεροποίηση υψηλών
ταμειακών ροών, και περαιτέρω
μείωσης της μόχλευσης(<35 %)
και του κόστους χρηματοδότησης.
• Σε υψηλές επιδόσεις Υγιεινής,
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος,
μεταξύ των καλύτερων ενεργειακών εταιρειών παγκοσμίως.
• Στην συνεχή βελτίωση των δεικτών SOLOMON Group και
CONCAWE, ώστε τα τρία διυλιστήριά του να κατατάσσονται στο
25% της κορυφαίας ομάδας διεθνώς.
• Στον ψηφιακό μετασχηματισμό
υπηρεσιών και παραγωγικής διαδικασίας.
• Στην διατήρηση της δομής του
λειτουργικού κόστους σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

• Στην περαιτέρω ανάπτυξη των
διεθνών συνεργασιών σε ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, προμηθειών και εμπορίας.
• Στην αύξηση των μεριδίων
στην εγχώρια αγορά, αλλά και
στην Ν.Α. Ευρώπη, όπου διατίθεται το 56% της ετήσιας παραγωγής.
• Στην ενεργή παρουσία του Ομίλου στο εγχείρημα Έρευνας και
Παραγωγής Υδρογονανθράκων
με την επίτευξη διεθνών συνεργασιών με κορυφαίους ενεργειακούς
Ομίλους, όπως η Exxon, η Total,
η Edison.
Ειδικά για το τελευταίο, ο Στ.
Τσοτσορός εξέφρασε την βεβαιότητα πως οι έρευνες για παραγωγή
πετρελαίου ή φυσικού αερίου α-

ποτελούν παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και
την ενίσχυση της ενεργειακής της
ασφάλειας, μη παραλείποντας να
πει ότι το ενδιαφέρον που έχουν
δείξει κατά την τελευταία διετία
διεθνείς και εγνωσμένου κύρους
ενεργειακοί όμιλοι είναι ενδεικτικό των προσδοκιών που υπάρχουν.

Με την γλώσσα της
αλήθειας…
Όπως προαναφέρθηκε, στο συνέδριο του ΙΕΝΕ παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και η κορυφαία έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αυτό που ωστόσο είχε
ξεχωριστό ενδιαφέρον ήταν η τοποθέτηση επ’ αυτής του προέδρου
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Ξε-γραμμένος
ο Γραμμένος;
έμπτη 24 Αυγούστου
2017, ώρα 16.56: Στην
ιστοσελίδα της ΕΠΟ
(www.epo.gr) αναρτάται η κατεπείγουσα απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ να τροποποιήσει το
άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα
και ειδικότερα την παράγραφο 4 αυτού, ώστε να περιλάβει στις παραβάσεις που ελέγχονται πειθαρχικά
τα επεισόδια στις εξέδρες και τον εν
γένει χώρο των γηπέδων. Ο τροποποιημένος Πειθαρχικός Κώδικας δημοσιεύεται με την νέα του μορφή…
και όλοι πάνε ήρεμοι για ύπνο.
Τι είχε συμβεί; Έντρομη η νεοεκλεγμένη πριν από τέσσερις μέρες
(18/08/2017) διοίκηση της ΕΠΟ ανακάλυπτε, μετά τον τεράστιο θόρυβο που ξεσηκώθηκε και την δημόσια απαίτηση του
υφυπουργού Αθλητισμού κ. Βασιλειάδη, πως στην καθοδηγημένη διαδικασία
τροποποίησης των κανονισμών, που η
κυβερνητικά υποταγμένη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, υπό τον καθηγητή
Νομικής και ειδικό σύμβουλο του Μεγάρου Μαξίμου κ. Δρόσο, διατείνονταν
πως είχε πριν από λίγο καιρό ολοκληρώσει, είχε «παραλειφθεί» η πειθαρχική
διαδικασία (και οι αναλογούσες ποινές)
για επεισόδια που εξελίσσονταν στις εξέδρες και τον εν γένει χώρο του γηπέδου. Στην ουσία, η παράλειψη αυτή καταργούσε ένα σημαντικότατο κεφάλαιο
των όρων και προϋποθέσεων αντιμετώπισης των εκδηλώσεων βίας στα ελληνικά γήπεδα, καθώς είναι και στατιστικά
δεδομένο πως τα περισσότερα από αυτά
εκδηλώνονται πάντα στις εξέδρες ή στις
εισόδους του γηπέδου που αντιστοιχούν
στις θύρες των οργανωμένων οπαδών.
Το πρωτάθλημα ξεκίνησε με την «παράλειψη» αυτή σε ισχύ και χωρίς κανείς να
διαμαρτυρηθεί.
Η «παράλειψη» αυτή επιχειρήθηκε να

Π

• Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League θέτει
ευθέως θέμα έκπτωσης των μελών της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων
(Βαγγέλης Γραμμένος, Κώστας Βρακάς, Νίκος Βακάλης,
Γιώργος Στράτος, Περικλής Λασκαράκης)
• Τι αναφέρει το άρθρο 35 του ισχύοντος Καταστατικού της ΕΠΟ, τι έγινε
στις 24 Αυγούστου στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων
και τι περιλαμβάνει στο σκεπτικό του για την υπόθεση των επεισοδίων
του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ο πρωτοδίκης Αθηνών κ. Καποδίστριας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα •
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• Συνέχεια
από την προηγούμενη σελίδα
καταλογιστεί δήθεν στην FIFA, σχετική
απαίτηση της οποίας κύκλοι της Ομοσπονδίας επικαλέστηκαν ως γενεσιουργό της «παράλειψης», καθώς «ήταν αναγκασμένοι να συμμορφωθούν με τις κανονιστικές απαιτήσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας». Μια απλή έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε πως η FIFA δεν είχε
ιδέα «για τον φόνο» και ότι η «παράλειψη» αντιστοιχούσε πλήρως στις επιθυμίες κυρίως των μεγάλων ΠΑΕ που δεν
έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν τους
οπαδούς, πριν ή μετά από έναν αγώνα,
κυρίως στα ντέρμπι. Ο επικεφαλής νομικός στην διαδικασία τροποποίησης των
κανονισμών «έκανε ό,τι του παρήγγειλαν, ως καλός μαθητής».
Η τροποποίηση ολοκληρώθηκε με
βάση τις επίσημες διαδικασίες, έγινε ευμενέστατα δεκτή από τον Τύπο, προκάλεσε την ικανοποίηση του κ. Βασιλειάδη και… ούτε γάτα ούτε ζημιά.

ΘΕΜΑ
1

αυτή δεν μπορεί να ισχύσει σύμφωνα με
την διάταξη του άρθρου 35 του καταστατικού της ΕΠΟ. Αν ο ίδιος την αποδεχθεί, κατ’ αρχήν παρανομεί και στην
συνέχεια ανοίγει, στην ουσία, τον δρόμο για την έκπτωση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ με δεδομένο
πως ο Πειθαρχικός Κώδικας ανήκει κατ’
εξοχήν στην ομάδα «των κανονισμών
των διοργανώσεων», που δεν δύνανται
να τροποποιηθούν μετά την έναρξη των
διοργανώσεων, χωρίς να προκαλέσουν
την έκπτωση των παραπάνω αναφερομένων μελών της ΕΠΟ. Σε απλά ελληνικά… μύλος!!!

2

Τι αναφέρει η απόφαση

3

4

Ο διάβολος κρύβεται
στις λεπτομέρειες
Μικρή, για πολύ ειδικούς, φετιχιστές των
καταστατικών διατάξεων, λεπτομέρεια.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτάκτων
Θεμάτων της ΕΠΟ (Βαγγέλης Γραμμένος, Κώστας Βρακάς, Νίκος Βακάλης, Γιώργος Στράτος, Περικλής Λασκαράκης) για την τροποποίηση του
άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα έλαβε χώρα πέντε ημέρες μετά την επίσημη έναρξη των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων (το πρωτάθλημα της Super
League είχε ξεκινήσει στις 19/08/2017).
Σε ιδιαίτερες συζητήσεις κάποιων που
τα παρακολουθούν αυτά αναφέρθηκε η
ημερομηνία συνεδρίασης, το είδος της
απόφασης και οι εξ αυτής παρενέργειες, αλλά με μια διοίκηση εκλεγμένη μόλις πριν από έξι μέρες και μια δήθεν αντιπολίτευση σκορποχώρι ουδείς ασχολήθηκε. Έμειναν έτσι οι ειδικοί να περιφέρουν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τις καταστατικές παρατηρήσεις τους, βέβαιοι
για την παρασπονδία που συνέβη και για
τις επιπτώσεις της αλλά και παντελώς
μόνοι.
Πού εδράζονταν οι παρατηρήσεις
των ειδικών: Στο ισχύον και εγκεκριμένο στην Γενική Συνέλευση του Ιουνίου
του 2017 και επικυρωμένο, πριν από την
διεξαγωγή των εκλογών από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, καταστατικό της ΕΠΟ,
που ρητώς αναφέρει στο άρθρο 35 «Εξουσίες της Εκτελεστικής Επιτροπής» και στην παράγραφο ζ τα ακόλουθα: «Θα συντάσσει κανονισμούς που
διέπουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και
την οργάνωση των διοργανώσεων της ΕΠΟ και θα διασφαλίζει την εφαρμογή
τους. Μόνο οι κανονισμοί των διοργανώσεων δεν δύνανται να τροποποιηθούν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και μέχρι την λήξη τους
και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων. Τυχόν τροποποιήσεις ι-

σχύουν, επί ποινή εκπτώσεως των μελών της Ε.Ε. (σ.σ. Εκτελεστικής Επιτροπής), από την επόμενη αγωνιστική
περίοδο. Κατ’ εξαίρεση τροποποιήσεις αναγκαστικού χαρακτήρα που αφορούν αποφάσεις των FIFA/UEFA ισχύουν από
την οριζόμενη από αυτές ημερομηνίες θέσης σε ισχύ».

Η ώρα του λογαριασμού
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017. Η ΠΑΕ
ΑΕΚ απολογείται ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League για τα
όσα συνέβησαν μεταξύ της Αστυνομίας
και των οργανωμένων οπαδών της στις
θύρες εισόδου και στις εξέδρες που καταλαμβάνονται (στην κυριολεξία) από
την Original 21, στον αγώνα με την «αδελφή» ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πρόκειται για γεγονότα που τα είδαν όλοι στο γήπεδο, τα
κατέγραψαν οι αρμόδιοι ποδοσφαιρικοί
αξιωματούχοι, τα επιβεβαίωσε η αστυνομία και κοινοποιήθηκαν σε όλη την
χώρα μέσω της αδιάψευστης τηλεοπτικής εικόνας.
Η ΑΕΚ κατά την εκδίκαση προβάλλει
το εξής –απόλυτα ορθό θεσμικά– επιχείρημα βόμβα: «Οι ποινές για παραβάσεις
του Πειθαρχικού Κώδικα που αφορούν σε
επεισόδια στις εξέδρες του γηπέδου δεν

μπορούν να ισχύσουν και πρέπει να ακυρωθούν στο σύνολό τους, καθώς η διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 15 του
Κώδικα είναι σαφέστατα αντικαταστατική, προσκρούει στους περιορισμούς της
παραγράφου ζ του άρθρου 35 του ισχύοντος καταστατικού της ΕΠΟ και τυχόν εφαρμογή τους οδηγεί στην άμεση έκπτωση των μελών της Επιτροπής Εκτάκτων
Θεμάτων της ΕΠΟ». Τι σημαίνει ο ακριβής αυτός ισχυρισμός; Πως ο κ. Γραμμένος με όλο το προεδρείο της ΕΠΟ θα αποτελέσουν άμεσα διοικητικό παρελθόν,
αν γινόταν δεκτή η τροποποίηση του
Πειθαρχικού Κώδικα και επιβληθεί ποινή στην ΑΕΚ για επεισόδια στις εξέδρες
του γηπέδου και στον εξωτερικό χώρο
του ΟΑΚΑ.

Έντρομος ο δικαστής…
Ο κ. Καποδίστριας, πρωτοδίκης εν ενεργεία και τακτικό μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League, ανακαλύπτει, έντρομος και αυτός, πως είναι
πρακτικώς αδύνατο να εφαρμόσει την
τροποποιημένη στις 24/08/2017 διάταξη του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ και να επιβάλει, όπως αυτή
προβλέπει, στην ΑΕΚ ποινές αφαίρεσης
βαθμών και αποκλεισμού έδρας, καθώς

1. Νίκος
Βακάλης
2. Γιώργος Στράτος
3. Κώστας
Βρακάς
4. Περικλής
Λασκαράκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017: Τι κάνει
ο κ. Καποδίστριας; «Καταργεί» στην
πράξη με την απόφασή του την τροποποίηση του άρθρου 15 του Πειθαρχικού
Κώδικα:
Καταγράφει ο ίδιος, «με τα χεράκια
του», στο σχετικό απόσπασμα, όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε στον Τύπο: «Από τις
ανωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις, προκύπτει ότι, κατά την τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση του Πειθαρχικού
Κώδικα της ΕΠΟ από την Προσωρινώς
Διοικούσα Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά την ημερομηνία της 30ής/6ου/2017, δεν τυποποιήθηκε ως πειθαρχικό παράπτωμα είτε στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4,
είτε σε οιεσδήποτε άλλες διατάξεις τού
ως άνω Πειθαρχικού Κώδικα, η πρόκληση
επεισοδίων από φιλάθλους των ποδοσφαιρικών ομάδων στα αποδυτήρια, στις
κερκίδες ή στον εν γένει χώρο του γηπέδου.
Η εν λόγω, δε, παράλειψη της Προσωρινώς Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ να
απαξιολογήσει, ως πειθαρχική παράβαση,
και την πρόκληση τέτοιων επεισοδίων και
εντεύθεν να προβλέψει συναφώς συγκεκριμένες πειθαρχικές κυρώσεις στον Πειθαρχικό Κώδικα, που ενέκρινε την
30ή/6ου/2017, οφείλεται αναντίρρητα σε
πρόδηλη παραδρομή αυτής.
Το αναφυέν, δε, αυτό ακούσιο κενό
στον εγκριθέντα, την 30ή/6ου/2017, Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ επεχείρησε, λόγω του κατεπείγοντος και ανεπίδεκτου αναβολής χαρακτήρα του, να καλύψει η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ (βλ.
και άρθρο 41 του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΠΟ), κατά την
συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε
την 24η/8ου/2017, οπότε και προέβλεψε
ρητώς πλέον ως πειθαρχικό παράπτωμα
την πρόκληση από οπαδούς επεισοδίων,
πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή/και
μετά την λήξη του αγώνα, στα αποδυτήρια, στις κερκίδες και στον εν γένει χώρο
του γηπέδου.
Η τροποποίηση, βέβαια, αυτή του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ έλαβε χώρα
μετά την έναρξη του τρέχοντος Πρωταθλήματος της Super League Ελλάδα της
αγωνιστικής περιόδου 2017- 2018, και
ως εκ τούτου προσκρούει στην ρητή ως
άνω διάταξη του άρθρου 35 περ. ζ΄ εδ.
β΄ και γ΄ του ισχύοντος Κωδικοποιημέ-
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ώστε τα μέλη της Επιτροπής Εκτάκτων
Θεμάτων της ΕΠΟ να εκπέσουν αναγκαστικά και… αυτόματα. Δυστυχώς, δεν
μπορεί να τους διασώσει ούτε το νομικό επιχείρημα περί… βλακείας, το οποίο
εμμέσως πλην σαφώς τους αποδίδει ο
κ. Καποδίστριας.
Η έκπτωση των μελών της Επιτροπής
Εκτάκτων Θεμάτων σε περίπτωση προσφυγής είναι μονόδρομος και δεν μπορεί να αποκρουστεί για κανένα λόγο. Οι
συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης είναι απροσδιόριστες, πλην όμως καταστατικά
κατοχυρωμένες. Στην ουσία μιλάμε για
την κατάργηση 5 μελών της ΕΠΟ, με ό,τι
σημαίνει αυτό για το έως τώρα διάστημα
της θητείας της, τις αποφάσεις που έλαβε και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε.

νου Καταστατικού της ΕΠΟ, σύμφωνα με
την οποία οι κανονισμοί των διοργανώσεων (επομένως και ο Πειθαρχικό Κώδικας
της ΕΠΟ) δεν δύνανται να τροποποιηθούν
από της ενάρξεως των πρωταθλημάτων
και μέχρι την λήξη τους και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων, ενώ τυχόν γενόμενες τροποποιήσεις ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Επομένως, σύμφωνα με την προρρηθείσα
διάταξη του κωδικοποιημένου Καταστατικού τη ΕΠΟ, οι διατάξεις του άρθρου 14
παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ,
όπως
τροποποιήθηκαν
την
24η/8ου/2017 από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, ισχύουν για τα
αντίστοιχα πειθαρχικά παραπτώματα που τυχόν διαπραχθούν κατά την
επόμενη αγωνιστική περίοδο, ήτοι
για το Πρωτάθλημα της Super
League Ελλάδα 2018-2019».

Εδώ ο Αλέξης, εκεί ο Δέδες…

Στον αέρα η ΕΠΟ
Η συλλογιστική του κ. Καποδίστρια είναι ευγενική μεν, τρομακτική δε. Αποφεύγει ο ίδιος να χαρακτηρίσει την «παράλειψη» της Προσωρινής Διοίκησης ΕΠΟ (ΠΔΕ) του κ. Δρόσου, ως προϊόν
σκοπιμότητας και ανικανότητας, την αποδίδει σε προφανή παράλειψη και –το
σημαντικότερο όλων– δεν αναφέρει καν
τις δεδομένες και ισχύουσες επιπτώσεις
της «αντικαταστατικής» (όπως ο ίδιος
την χαρακτηρίζει) διαδικασίας τροποποίησης του Πειθαρχικού Κώδικα, δηλαδή την έκπτωση των μελών της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ που έλαβαν την σχετική απόφαση. Επίσης, ως
δικαστής εν ενεργεία απέφυγε να χαρακτηρίσει την προσθήκη διάταξης που δεν
έχει ψηφιστεί στην ΓΣ ως πράξη πλαστογραφίας, με ποινικές συνέπειες, πέραν των διοικητικών.
Η διά των αποφάσεών της «σκληρή»
Επιτροπή Δεοντολογίας και ο επίσης αρμόδιος ποδοσφαιρικός εισαγγελέας τι έχουν να πουν –ή μάλλον να πράξουν–
για την αυταπόδεικτη παραπάνω παράβαση του αθλητικού νόμου, του Ποινικού Κώδικα και του Καταστατικού της ΕΠΟ;
Ταυτόχρονα, για να στρογγυλέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ρητώς
καταγράφει πως η έναρξη ισχύος της
τροποποιημένης διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Πειθαρχικού
Κώδικα μεταφέρεται για την αγωνιστική
περίοδο 2018-2019. Όπερ σημαίνει
πως, για φέτος, τέλος οι αυτόνομες ποινές για επεισόδια στις εξέδρες και στον
περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, καθώς οι σχετικές παραβάσεις… απλώς δεν
υφίστανται. Θα επιβάλλονται αναλογικά (ερμηνεία Καποδίστρια και αυτή) οι
ποινές για επεισόδια στον αγωνιστικό
χώρο που είναι παρεμφερείς. Άρα, συμπερασματικά, όσες ποινές επιβλήθηκαν
(αν συνέβη αυτό) έως την Δευτέρα 20
Νοεμβρίου 2017 με την τροποποιημένη
διάταξη, δεν ισχύουν.
Τι αποφεύγει «όπως ο διάολος το λιβάνι» να αναφέρει ο κ. Καποδίστριας;

Την ρητή καταστατική πρόβλεψη που οδηγεί «στην έκπτωση των μελών της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ»
από την ώρα που αυτά προχώρησαν
στην τροποποίηση κανονισμού των
διοργανώσεων, όπως είναι ο Πειθαρχικός Κώδικας (ο ίδιος ο κ. Καποδίστριας
τον περιλαμβάνει στην σχετική ομάδα).
Ο πρωτοδίκης δεν αναφέρει λέξη (ίσως
και να μην οφείλει να το πράξει) στο σκε-

πτικό του για την προβλεπόμενη διαδικασία (και ποινή) έκπτωσης.
Ποιοι μπορούν να το πράξουν; Όσοι
έχουν έννομο συμφέρον και θα αποφασίσουν, με όπλο και το σκεπτικό της απόφασης του κ. Καποδίστρια για την ΑΕΚ, να προσφύγουν στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου με αίτημα την εφαρμογή της πρόβλεψης της περ. ζ του
άρθρου 35 του Καταστατικού της ΕΠΟ,

Τελειώνοντας, δεν πρέπει να μείνουν εκτός κάδρου τα πεπραγμένα και μη του
εκτελεστικού γραμματέα της ΕΠΟ, Αλέξη Δέδε. Κι αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, ο εν λόγω ποδοσφαιρικός παράγων,
με τις πλάτες του Θεόδωρου Θεοδωρίδη, επιστήθιου φίλου του, ήταν εκτελεστικός γραμματέας και στην διοίκηση
Δρόσου, που είχε προβεί σε τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΠΟ. Ως γραμματέας, μάλιστα, είχε καθ’ ολοκληρίαν
την ευθύνη για το γεγονός ότι ουδέποτε
διάταξη αυτής της μορφής ετέθη προς
ψήφιση στην Καταστατική Συνέλευση
στις 30/6/2017.
Στην συνέχεια, είχε επίσης την ευθύνη
για την παράνομη ένταξη της διάταξης
στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΠΟ
στις 24/8/2017. Ως αποκλειστικά υπεύθυνος για το υπάρχον πρόβλημα, δύο εξηγήσεις μπορεί να δώσει κάποιος λογικός νους:
• Ή δεν κατάλαβε τι έγινε και του «ξέφυγε» η διάταξη,
• Ή εν γνώσει του συμπεριέλαβε παράνομη διάταξη στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΠΟ.
Στην μεν πρώτη περίπτωση, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι είναι
ακατάλληλος για τον ρόλο που του ανετέθη, στην δε δεύτερη ότι είναι άκρως
επικίνδυνος για την θέση που κατέχει
στην ΕΠΟ. Ακατάλληλος ή επικίνδυνος
για το ποδόσφαιρο; Ας διαλέξει ο ίδιος…
Υ.Γ.: Για κάποιους άλλους πονηρούς,
που τρελαμένοι από το οπαδικό μένος
τους, καταλογίζουν την ανάδειξη τέτοιων
θεμάτων από την «Α» σε «συμπάθεια» σε
άλλες ΠΑΕ, όπως Ολυμπιακός και ΠΑΟ,
απαντάμε ότι η διάταξη αφορά, εκτός από την Θύρα 4 του ΠΑΟΚ και την Ορίτζιναλ της ΑΕΚ, και την Θύρα 7 του Ολυμπιακού, αλλά και την Θύρα 13 του ΠΑΟ,
θύρες που κατά το παρελθόν δεν θυμόμαστε να έχουν πάρει και κάποιο βραβείο
αθλητικής συμπεριφοράς… Δηλαδή, με λίγα λόγια, το παραμύθι των «επικριτών»
μας –που ενοχλούνται όταν η «Α» στριμώχνει τα αγαπημένα τους παιδιά– δεν έχει
δράκο…
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ΑΕΚ



ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΙΚΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
ΦΕΤΙΝΗ ΑΕΚ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ Η ΦΕΤΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Ο
ΜΑΝΟΛΟ ΧΙΜΕΝΕΘ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΗΤΤΗΤΟ ΣΕΡΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΛΛΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ρεπορτάζ: Διονύσης Γκουτζουρής
ι κριτική να κάνει κάποιος
ποδοσφαιρικός συντάκτης
στην ΑΕΚ; Είναι τόσο αλλοπρόσαλλη η εικόνα της
«κιτρινόμαυρης» ομάδας,
που δεν υπάρχει δυνατότητα φυσιολογικής συζήτησης. Όταν ένα σύνολο μέσα σε ένα 90λεπτο είναι στην
αρχή φάντασμα και στο τέλος… φανταστικό, πραγματικά είναι να σκίζεις τα πτυχία σου. Και όταν ένας
προπονητής σε έχει πρώτο στην Ελλάδα και αήττητο επτά ματς στην
Ευρώπη, τι να του πεις που κατεβάζει μία ομάδα σε ένα παιχνίδι που
θέλει νίκη για να προκριθεί, με ένα
σύστημα που δεν το καταλάβαιναν
ούτε οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές;
Η φετινή ΑΕΚ είναι καταπληκτική για
τον ουδέτερο, αλλά δημιουργεί αρρυθμίες στους φίλους της. Δεν μπορεί να
συνεχίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, όμως.
Θα έρθουν παιχνίδια που δεν θα προλάβει να επιστρέψει. Ο Μανόλο Χιμένεθ
έχει τεράστια ευθύνη για τα αδιόρθωτα
λάθη της ομάδας του, όπως δικαιούται
και τα εύσημα για τη συνολική πορεία
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Τ

Η διαχείριση
του Μάρκο Λιβάγια
Γκρινιάζει ο κόσμος της ΑΕΚ για το ότι
δεν χρησιμοποιείται διαρκώς και ακατάπαυστα ο Μάρκο Λιβάγια. Βέβαια, αν
δει κανείς τους αριθμούς θα τρίβει τα
μάτια του:
Είναι πρώτος σε συμμετοχές, μετράει ήδη 20! Πέρσι αγωνίστηκε όλα
κι όλα σε 25 παιχνίδια. Έχει παίξει μέχρι τις 23 Νοεμβρίου (το προχθεσινό
ματς δηλαδή) 1.338 λεπτά, ενώ πέρσι
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς αγωνίστηκε 1.537 που είναι και το ρεκόρ λεπτών συμμετοχής στην καριέρας του!
Είναι άδικη η κριτική προς τον Μανόλο Χιμένεθ, κανένας ποδοσφαιριστής
δεν μπορεί να παίζει ασταμάτητα 90λεπτα και όποιος το κάνει κινδυνεύει με
τραυματισμούς. Πρόσφατα ο Λάκης
Νικολάου σε συνέντευξή του με αφορμή την ρήξη χιαστών του Γιόχανσον είπε πως ένας καταπονημένος μυϊκά οργανισμός είναι πιο πιθανό να δώσει ακόμη και μη μυϊκούς τραυματισμούς, καθ’
ότι οι κουρασμένοι μύες των ποδιών λογικό είναι να μην υποστηρίζουν με την ίδια άνεση συνδέσμους, και χόνδρους!
Μελετήσαμε όλα τα παιχνίδια του Λιβάγια στην καριέρα του στην Ιταλία και
την Ισπανία, δεν έχει παίξει ποτέ τρία
90λεπτα σε οκτώ μέρες!

Αν έπαιζε στην αρχική
ενδεκάδα ο Λιβάγια…
Το σύστημα και
η ψυχολογική υποστήριξη
των παικτών
Το εξαιρετικά λειτουργικό 3-5-2 με Σιμόες και Γιόχανσον στα χαφ και τον
Μάνταλο μπροστά ήταν πράγματι ταμάμ για την προ εβδομάδων ΑΕΚ, αλλά
τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Αν έλειπε ένας από τους δύο καλώς, αλλά τώρα
που απουσιάζουν τα δύο βασικότατα
στελέχη της μεσαίας γραμμή χρειάζεται
πάλι αναπροσαρμογή πλάνων. Το ματς
με την Ριέκα είναι «καθρέπτης».
Το 4-4-2 πρέπει να επανέλθει. Διότι
τώρα υπάρχουν Τσιγκρίνσκι, Βράνιες,
Τσόσιτς, Λαμπρόπουλος και Τζανετόπουλος και μπορεί να γίνει άνετο ροτέισον στα στόπερ. Διότι ο Αραούχο και ο
Λιβάγια μαζί παίζουν καλύτερα. Διότι
με 4-4-2 δίπλα στον Σιμόες χρειάζεται
ένα οκτάρι και η ΑΕΚ έχει δύο (Κονέ και
Αϊντάρεβιτς). Διότι μπορεί να γίνει ροτέισον στην θέση του δεξιού μπακ. Ο
«Δικέφαλος» με το υπάρχον ρόστερ δεν
μπορεί να παίξει 3-5-2 ή 4-2-3-1 γιατί
δεν έχει «δεκάρι» και πρέπει να μάθει να
παίζει από τα άκρα (από εκεί απείλησε
τη Ριέκα).

Η ΑΕΚ έχει προβλήματα και στην
νοοτροπία και στην διαχείριση της
ψυχολογίας, πέραν δηλαδή των αγωνιστικών θεμάτων. Εδώ που τα λέμε, δεν
μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Χιμένεθ που έχει την ομάδα πρώτη στην
Super League και αήττητη για επτά
ματς στην Ευρώπη. Αυτό που προκαλεί
σύγχυση στον μέσο φίλο της «Ένωσης»
είναι οι υπνωτισμένες αντιδράσεις της
ομάδας στα στημένα (μέχρι και από πλάγιο έχει φάει γκολ). Εκεί πρέπει να δουλέψει ο Ισπανός, που πρώτα ο ίδιος οφείλει να δημιουργήσει μία ψυχική ισορροπία στα αποδυτήρια και να έχει τους
παίκτες σε «ψύχραιμη εγρήγορση». Όχι
την μία να κοιμούνται, και την άλλη να…
τρώνε λαρύγγια.

Πρέπει να μπουν
στην εξίσωση όλοι
Η ΑΕΚ διαθέτει πολλούς… ημι-βασικούς
ποδοσφαιριστές. Πρέπει να τους βάλει
όλους στην εξίσωση ο προπονητής. Γιακουμάκης, Μπακασέτας, Πατίτο,
Γκάλο, Κονέ, Αϊντάρεβιτς πρέπει με
κάποιον τρόπο να γίνουν μέλη της ομάδας με ξεκάθαρους ρόλους. Για να γίνει

αυτό, ο Χιμένεθ πρέπει να σταθεροποιήσει το σύστημά του. Καλές οι πατέντες,
αλλά η ομάδα αποδιοργανώνεται. Με
την Μίλαν υπήρχε τεράστια συγκέντρωση σε 180 λεπτά, αλλά την προκάλεσε το όνομα του αντιπάλου. Με Παναθηναϊκό και Ριέκα η ομάδα ήταν κοιμώμενη στα κόρνερ και μπερδεμένη όσον αφορά στο σύστημα. Με ένα συγκεκριμένο σύστημα, οι παίκτες που θα έρχονται από τον πάγκο θα ξέρουν τον ρόλο τους και θα μπορούν να βοηθήσουν.
Η τρομερή ανταπόκριση του Μπακάκη
σε ρόλο αριστερού στόπερ ήταν πράγματι καλό νέο για την ΑΕΚ, αλλά με τόσους διαθέσιμους κεντρικούς οπισθοφύλακες, η χρησιμοποίησή του διαρκώς
σε αυτήν την θέση προκαλεί ερωτηματικά και στον ίδιο και στην ομάδα. Η αλλαγή προσώπου της ΑΕΚ προς το καλύτερο στο παιχνίδι με την Ριέκα, όταν το
«τουρλουμπούκι» μετατράπηκε σε 4-42, με ένδεκα παίκτες όλους στη φυσική
τους θέση (με εξαίρεση ίσως τον Μπακασέτα, που όμως τα πήγε καλά) είναι
απόδειξη πως η ομάδα έχει δυνατότητες, αλλά ο Χιμένεθ πρέπει να τις αξιοποιήσει.
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ΘΕΜΑ
«ΕΦΥΓΕ» ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 76 ΕΤΩΝ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ



πέραντη θλίψη έχει
σκορπίσει στην πλατιά
οικογένεια του ΠΑΟΚ ο
θάνατος του Γιώργου Κασιμάτη, ενός από τους
πλέον σημαντικούς παράγοντες που
πέρασαν από τοn σύλλογο της Θεσσαλονίκης.
Ο γεννημένος πλησίον του γηπέδου
της Τούμπας 76χρονος παράγοντας ήταν μία από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες του «δικέφαλου του βορρά»,
τον οποίο υπηρέτησε πιστά για δεκαετίες. Πρωτοεμφανίστηκε στα διοικητικά
του ΠΑΟΚ την δεκαετία του ’80, ως συνεργάτης του αείμνηστου προέδρου
Γιώργου Παντελάκη, και με την πειθώ
που τον διέκρινε κατάφερε να φέρει
στην Τούμπα σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως ο Χρήστος Δημόπουλος και
ο Βασίλης Γεωργόπουλος.
Μάλιστα το 1984-1985 ήταν από τα
υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης, από την οποία αποχώρησε αιφνιδιαστικά
για να επανέλθει αρκετά χρόνια αργότερα στο πλευρό του Γιώργου Μπατατούδη. Κάποια στιγμή το όνομά του ακούστηκε για την προεδρία της ΑΕ Λάρισας, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε, προτιμώντας να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη
δίπλα στον αγαπημένο του ΠΑΟΚ.
To 1999 εκλέχτηκε ως μέλος στο τότε
Δ.Σ. της ΕΠΑΕ (πρόεδρος ο Βίκτωρας
Μητρόπουλος) και πήρε την θέση του
αντιπροέδρου.
Στην επαγγελματική του ζωή ο Γιώργος Κασιμάτης εργάστηκε αρχικά στην
Ολυμπιακή Αεροπορία πριν αποχωρήσει
οικειοθελώς για να ανοίξει δικό του ταξιδιωτικό πρακτορείο. Ασχολήθηκε ενεργά για πολλά χρόνια με τον τουρισμό
και την πρακτόρευση, ενώ αργότερα ήταν μέτοχος σε διάφορες εταιρείες της
συμπρωτεύουσας.
Όταν αποχώρησε από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, στήριξε όσο κανείς άλλος το
τμήμα βόλεϊ του «δικέφαλου του βορ-

Α

Καλό ταξίδι, φίλε…

ρά» που είχε πάρει την κάτω βόλτα και
διατηρείται σήμερα σε ικανοποιητικό επίπεδο χάρη στον Γιώργο Κασιμάτη, ο
οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης.
Τον περασμένο Οκτώβριο υπέστη ανακοπή καρδιάς, η οποία προκάλεσε ζημιά στην υγεία του που δεν μπορούσε να

αντιμετωπιστεί. Τον εκλιπόντα συνόδεψε στην τελευταία του κατοικία πλήθος
κόσμου, φίλοι και συγγενείς.
Την Ε.Ο.ΠΕ. εκπροσώπησαν στην κηδεία του ο Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος Χαλβατζής, το μέλος του ΔΣ Νίκος Δατσέρης και το αναπληρωματικό
μέλος Δήμητρα Χαριτίδου. Επίσης παραβρέθηκαν ο Υπεύθυνος Αναπτυξιακών

Εθνικών Ομάδων, Κώστας Χαριτωνίδης, και ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Β. Ελλάδος, Μπάμπης Καρασαρλίδης.
Την θλίψη της για την απώλεια του
Γιώργου Κασιμάτη εξέφρασε με ανακοίνωσή της και η ΕΟΠΕ:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ
εκφράζει την βαθύτατη οδύνη του για τον
θάνατο του Γεώργιου Κασιμάτη και τα
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης που άφησε το
πρωί της Τρίτης (21/11) την τελευταία του
πνοή νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση
από τις αρχές Νοεμβρίου στο νοσοκομείο
“Παπαγεωργίου” στην Θεσσαλονίκη μετά
από βαρύ εγκεφαλικό. Ο Γεώργιος Κασιμάτης γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου
1941, ήταν γενικός αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ που το 1985
πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας και αντιπρόεδρος της Λίγκας του ποδοσφαίρου.
Η εμπλοκή του με το βόλεϊ άρχισε το
1997 και μάλιστα είχε βοηθήσει το τμήμα
του ΠΑΟΚ να βγει από την αφάνεια και να
μπει στον δρόμο του πρωταθλητισμού.
Από τον Ιούνιο του 2015 κατείχε την
θέση του αντιπροέδρου στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε
Διοικητικό Στέλεχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Στις εκλογές της ΕΟΠΕ τον Σεπτέμβριο του 2016 εκπροσώπησε το σωματείο του Α.Σ.Πάνθεον Λιτοχωρίου. Στο
Διοικητικό Συμβούλιο ήταν Α΄ Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ
αποφάσισε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή
σε όλους τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο».

Βίκτωρας Μητρόπουλος:
«Έχασα έναν φίλο…»
Στο άκουσμα της τραγικής είδησης του
θανάτου του Γιώργου Κασιμάτη ο πρώην
πρόεδρος της ΕΠΑΕ και εκδότης της «Α»
Βίκτωρας Μητρόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα συλλυπητήριά μου
στην οικογένειά του. Έχασα κι εγώ έναν
φίλο που αγαπούσα και εκτιμούσα πάρα
πολύ. Μιλάγαμε σχεδόν κάθε μέρα και πάντοτε έβρισκε τρόπο να βάζει στις συζητήσεις μας την αγαπημένη του ομάδα, τον
ΠΑΟΚ. Όταν το 2000 έγινε πρώτη παρέμβαση της ΕΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας,
ο Γιώργος νυχθημερόν παρακολουθούσε
τις εργασίες. Θεωρώ ότι ήταν απώλεια και
για τον ΠΑΟΚ».
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παρα σκήνια

>>>>>>
Το ντέρμπι των
100 εκατ. ευρώ!
Στις 6 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένο το μεγάλο ντέρμπι σε ό,τι αφορά
τα δικαιώματα για το Champions
League και το Europa League της επόμενης τετραετίας (2018-2022). Οι απεσταλμένοι της TEAM εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κι έχουν αλλεπάλληλες συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, Cosmote TV, Nova, Vodafone και
Wind. Η «σύγκρουση» αναμένεται να είναι σφοδρή, καθώς τα δικαιώματα της περιόδου 2015-2018 αποκτήθηκαν από την
Cosmote TV με ένα ποσό που έφτασε τα 100 εκατ. ευρώ. Αυτήν
την φορά όμως απέναντι στην Cosmote TV εκτιμάται πως θα συμπαραταχθεί η συμμαχία Nova-WIND-Vodafone, που έχει συμφέρον για την ενίσχυση των καναλιών Novasports, αφού πλέον το
περιεχόμενό τους προορίζεται και για τις πλατφόρμες των δύο τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Κάτι που σημαίνει ότι το ποσό σίγουρα
θα είναι μεγαλύτερο.

Μάνατζερ ο Οφορίκουε!

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Προδικαστικό
ερώτημα στην ΕEΑ
(για την υποχρέωση
μεταβίβασης των μετοχών)

«Α» την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενη
στην υποχρέωση μεταβίβασης των μετοχών
από τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ
Β. Μαρινάκη, Γ. Σπανό, και Γ. Κομπότη, λόγω του
γνωστού παραπεμπτικού βουλεύματος, είχε με στοιχεία υποστηρίξει ότι υποχρέωση αυτής της μορφής
δεν υπάρχει, ούτε στοιχειοθετείται από τους ισχύοντας νόμους και κανονισμούς.
Είχα μάλιστα δημοσιοποιήσει μέσω της γνωμοδότησης
του δικηγόρου Δημήτρη Μπαλασόπουλου την αιτιολογική έκθεση Γερουλάνου κατά την ψήφιση του σχετικού

Η

νόμου για τα κωλύματα παραγόντων στο ποδόσφαιρο,
στο περιεχόμενο της οποίας πουθενά δεν γινόταν λόγος
για μεταβίβαση μετοχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Αθλητισμού
Γιώργος Βασιλειάδης, παρά τις πρόωρες τοποθετήσεις
του για υποχρέωση μεταβίβασης των μετοχών των εμπλεκομένων, σκοπεύει να θέσει προδικαστικό ερώτημα στην
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕEΑ), ώστε με βάση την απάντηση της επιτροπής να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες της αρμοδιότητός του. Κάλλιο αργά παρά
ποτέ, που λέει και η παροιμία…

Το «Pipis Management» αποτελεί την νέα επιχειρηματική προσπάθεια του Πίτερ
Οφορίκουε, ο οποίος καλείται να ανακαλύψει τα νέα
ταλέντα του γκανέζικου ποδοσφαίρου. Ο Οφορίκουε
αγωνίστηκε σε Καλαμάτα, ΟΦΗ μεταξύ άλλων, όμως έγινε γνωστός από την καριέρα του στον Ολυμπιακό
(1997-2003). Ο Γκανέζος
στράικερ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2012, ενώ στα 37
του πλέον ξεκινάει μια νέα προσπάθεια ως ατζέντης!

Οδεύει προς ΑΪΚ
ο Μέλμπεργκ
Ένα βήμα πριν από την ανάληψη
της τεχνικής ηγεσίας της ΑΪΚ
Στοκχόλμης βρίσκεται ο πρώην
αμυντικός του Ολυμπιακού, Ούλοφ Μέλμπεργκ, που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί καριέρα
προπονητή. Ο Σουηδός τεχνικός παρουσιάζεται από
τα Μέσα της χώρας ως το απόλυτο φαβορί για τον
πάγκο της ομάδας της Στοκχόλμης, αντί του Ράικαρντ Νόρλινγκ, ο οποίος δεν κατάφερε να οδηγήσει έναν από τους δημοφιλέστερους συλλόγους της
χώρας στην κατάκτηση του τίτλου (πρωταθλήτρια
στην σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε αναδείχθηκε
η Μάλμε).
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• Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΕΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΣΤΗΝ
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΟΚΤΩ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ 98 ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Τους κάνει πλάκα
ο… Νέος Βόλος
ο εγχείρημά του ήταν εκ
των προτέρων δύσκολο. Επεδίωξε να δημιουργήσει μία νέα ομάδα στον Βόλο, σε μία
πόλη που είχε ήδη δύο μεγάλους
συλλόγους, τον Ολυμπιακό και
την Νίκη.
Είναι ούτως ή άλλως παράδοξο η έκτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη να έχει δύο σημαντικές ομάδες, όταν η Θεσσαλονίκη με το ζόρι
έχει τρεις, το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια απέκτησε δεύτερη, η Πάτρα έχει μία, η Λάρισα μία, τα Γιάννενα επίσης
μία! Ο Αχιλλέας Μπέος, ωστόσο, τόλμησε και δημιούργησε
και τρίτη ομάδα, τον Νέο Βόλο, με χρώματα το μπλε και το
κόκκινο, για να ενώσει τους «αιώνιους εχθρούς», τους οπαδούς της Νίκης και του Ολυμπιακού.
Να ενώσει τους οπαδούς ακόμη δεν τα έχει καταφέρει, ο Νέ-

Τ

ος Βόλος δεν συγκεντρώνει κόσμο
στο γήπεδο, αντίθετα δημιουργεί… εκνευρισμό η ύπαρξή του. Η ομάδα, ωστόσο, «πετάει». Πέραν του ότι «σκίζει» στον τέταρτο όμιλο της Γ΄ Εθνικής, ο σύλλογος της Μαγνησίας έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους
βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα της
κατηγορίας! Όλα δείχνουν ότι του
χρόνου θα γίνει ΠΑΕ και θα αγωνιστεί
στην Football League.
Πότε θα αρχίσει να προσελκύει κόσμο; Αυτή είναι μία άλλη
κουβέντα. Ο Βόλος έχει 125.000 κατοίκους, αλλά οι περισσότεροι είναι υποστηρικτές της Νίκης και του Ολυμπιακού.
Εδώ υπάρχουν αμετανόητοι οπαδοί του… Παναρκαδικού
που δεν έχουν πάει ποτέ να δουν τον Αστέρα Τρίπολης.
Βέβαια, στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε δει δεκάδες ομάδες να φτάνουν στην Super League με ελάχιστο κόσμο.

↘

διακοπές τους, εκείνος απάντησε απότομα: «Τι με ρωτάτε; Εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Με τις
διακοπές θα ασχολούμαστε;»
Φυσικά, για τους απλήρωτους παίκτες είναι μεγάλη υπόθεση να κλείσουν νωρίτερα τα εισιτήρια και να
γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Όταν ο κόουτς λίγο αργότερα τους είπε για πλάκα να
μείνουν στην Αθήνα τα Χριστούγεννα γιατί είναι όμορφα,
δεν είχαν όρεξη να γελάσουν…

Γυρνάει την ΑΕΛ στο Αλκαζάρ
ο Κούγιας

Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα χρήματα που μπαίνουν
στα ταμεία της ΑΕΛ μεταβιβάζεται στον Νίκο Πηλαδάκη. Ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δεν έχει πλέον σχέση με
τον σύλλογο, ωστόσο λαμβάνει
χρήματα από την χρησιμοποίηση
του γηπέδου, του AELFC Arena.
Κούγιας και Πηλαδάκης έχουν άριστες σχέσεις –όπως τουλάχιστον
ισχυρίζεται ο ποινικολόγος– αλλά τα
λεφτά για το ενοίκιο είναι πολλά και
ο πρόεδρος της ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προαναγγέλλει την επιστροφή της ομάδας στο
Αλκαζάρ! Το έκανε μήπως για να κερδίσει κάποια… έκπτωση; Ή θα αλλάξει πάλι γνώμη την τελευταία στιγμή, όπως το
συνηθίζει; Πάντως, θα είναι πισωγύρισμα για την ΑΕΛ να αφήσει ένα σύγχρονο γήπεδο και να επιστρέψει στο παλιό Αλκαζάρ.

↘

Ξέσπασε ο συνήθως ήρεμος
Ουζουνίδης

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ζει έντονα την καθημερινότητα
του Παναθηναϊκού, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι ταγμένος στην προσπάθεια του ποδοσφαιρικού τμήματος να επιβιώσει.
Όταν, όμως, οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές του τον πλησίασαν και τον ρώτησαν πότε να κλείσουν εισιτήρια για τις

↘

Ο Τσέφεριν παραδέχθηκε
τους μπελάδες της Μίλαν

Προ ημερών η ισπανική Marca έγραψε πως η διοίκηση της
Μίλαν έκανε τραγικά λάθη το καλοκαίρι στην οικονομική
διαχείριση και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπλέξει, λόγω του
γνωστού Financial Fair Play. Τώρα
το παραδέχθηκε και ο πρόεδρος της
UEFA, Αλεξάνταρ Τσέφεριν: «Είναι μια κατάσταση που μας ανησυχεί.
Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να
πω κάτι παραπάνω επ’ αυτού. Στα μέσα Δεκεμβρίου το αρμόδιο όργανο
θα πάρει θέση. Όλα είναι πιθανά, αλλά είναι πρώιμο να μιλάμε γι’ αυτό».
Αν η Μίλαν δεν τιμωρηθεί απλά με απαγόρευση μετεγγραφών, αλλά με ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ευνοείται προφανώς η
ΑΕΚ!
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TV
Το πρόγραμμα της Super League
25/11 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Ξάνθη
NOVASPORTS 3HD
25/11 17:15 Απόλλων Σμύρνης – Λαμία
NOVASPORTS 1HD
25/11 19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
NOVASPORTS 2HD
26/11 15:00 Πανιώνιος – ΠΑΟΚ
NOVASPORTS 3HD
26/11 17:15 Παναιτωλικός – ΑΕΛ
NOVASPORTS 3HD
26/11 17:15 Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
NOVASPORTS 2HD
26/11 19:30 Κέρκυρα – Ολυμπιαακός NOVASPORTS 1HD
27/11 19:30 ΑΕΚ – Πλατανιάς
NOVASPORTS 1HD

Το υπόλοιπο τηλεοπτικό μενού
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου
14:00 Αλαβές – Εϊμπάρ
COSMOTE SPORT 2HD
15:00 Football League Άρης – Παναχαϊκή
ΕΡΤ3
16:00 Μπολόνια – Σαμπντόρια
COSMOTE SPORT 8HD
16:30 Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
COSMOTE SPORT 2HD
16:30 Λειψία – Βέρντερ Βρέμης COSMOTE SPORT 4HD
16:30 Άουγκσμπουργκ - Βόλφσμπουργκ
COSMOTE SPORT 7HD
16:30 Ντόρτμουντ – Σάλκε
COSMOTE SPORT 3HD
17:00 Voiley League ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
ΕΡΤ2
17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
COSMOTE SPORT 1HD
17:15 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα COSMOTE SPORT 2HD
19:00 Κιέβο – ΣΠΑΛ
COSMOTE SPORT 8HD
19:00 Σασουόλο – Βερόνα
COSMOTE SPORT 7HD
19:30 Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου
COSMOTE SPORT 3HD
19:30 Λίβερπουλ – Τσέλσι
COSMOTE SPORT 1HD
19:30 Μπέτις – Ζιρόνα
COSMOTE SPORT 2HD
21:00 Καέν – Μπορντό
NOVASPORTS 2HD
21:45 Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης
COSMOTE SPORT 2HD
21:45 Κάλιαρι – Ίντερ
COSMOTE SPORT 1HD
Κυριακή, 26 Νοεμβρίου
13:00 Λα Κορούνια – Μπιλμπάο COSMOTE SPORT 2HD
13:30 Άγιαξ – Ρόντα
NOVASPORTS 1HD
15:00 Παναιγιάλειος – Τρίκαλα
ΕΡΤ3
15:30 Σαουθάμπτον – Έβερτον
COSMOTE SPORT 1HD
16:00 Τζένοα – Ρόμα
COSMOTE SPORT 8HD
16:00 Ουντινέζε – Νάπολι
COSMOTE SPORT 7HD
16:30 Αμβούργο – Χοφενχάιμ
COSMOTE SPORT 3HD
17:15 Σοσιεδάδ – Λας Πάλμας
COSMOTE SPORT 2HD
18:00 Μαρσέιγ – Γκινγκάμπ
NOVASPORTS 4HD
18:00 Χάντερσφιλντ – Μάντσεστερ Σίτι
COSMOTE SPORT 1HD
19:00 Κολονία – Χέρτα
COSMOTE SPORT 3HD
19:00 Λάτσιο – Φιορεντίνα
COSMOTE SPORT 7HD
19:30 Βιγιαρεάλ – Σεβίλλη
COSMOTE SPORT 2HD
21:45 Βαλένθια – Μπαρτσελόνα COSMOTE SPORT 2HD
21:45 Γιουβέντους – Κροτόνε
COSMOTE SPORT 1HD
22:00 Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
NOVASPORTS 2HD
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ



Δεν ήρθε και το…
τέλος του κόσμου!
Toυ Σωτήρη Παρτσαλά
αποστολή του Ολυμπιακού στην φάση των ομίλων του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ ήταν εξ αρχής… βουνό, από την
στιγμή που βρέθηκε στο ίδιο γκρουπ
με τις πανίσχυρες Μπαρτσελόνα και
Γιουβέντους. Ο τρόπος, ωστόσο, με
τον οποίο αποχαιρετά την κορυφαία
ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης αφήνει στους οπαδούς του
μία πίκρα.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρυσι οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να προκριθούν καν στην φάση των ομίλων, οπωσδήποτε η φετινή παρουσία τους εκεί είναι ένα βήμα μπροστά, όμως οι φι-

Η

λοδοξίες του κόσμου φτάνουν πιο μακριά. Η ευρωπαϊκή διάκριση αποτελεί…
καημό για τους υποστηρικτές τής πιο λαοφιλούς ομάδας στην Ελλάδα που κάνουν πολλά χρόνια υπομονή αλλά γιατρειά δεν βρίσκουν.
Το φετινό πλάνο είχε από την αρχή
ξεκάθαρη εστίαση, που δεν ήταν άλλη
από το… χρυσάφι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύτηκε τον Μπέσνικ
Χάσι, γιατί πίστεψε ότι ήταν ο πιο κατάλληλος προπονητής να επαναφέρει
τους Πειραιώτες στους ομίλους τους
Τσάμπιονς Λιγκ. Και δικαιώθηκε γι’ αυτό, όμως στην διαχείριση του ρόστερ εν
μέσω διπλών υποχρεώσεων σε Ελλάδα
και Ευρώπη ο Βελγοκοσοβάρος κόουτς
αποδείχθηκε λίγος, γι’ αυτό και… χαιρέ-

τησε! Το… δυστύχημα ήταν ότι αυτό δεν
συνέβη πριν από το καθοριστικό (όπως
αποδείχθηκε έπειτα) ματς με αντίπαλο
την άμεση ανταγωνίστρια στην μάχη της
τρίτης θέσης, Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Ο
Τάκης Λεμονής, που ανέλαβε αντί του

Χάσι, κλήθηκε να φτιάξει κάτι καλύτερο με τα… υλικά που είχε συγκεντρώσει
ο προκάτοχός του και είχε την ατυχία να
βρει μπροστά του τρία σερί παιχνίδια κόντρα στα μεγαθήρια (ένα με την Γιουβέντους στο Τορίνο και δύο με την Μπαρτσελόνα).
Ο ηρωικός πόντος κόντρα στην παρέα του Μέσι στο «Γ. Καραϊσκάκης» (00) έδωσε το δικαίωμα στους «ερυθρόλευκους» να πάνε στην Πορτογαλία, ελπίζοντας σε νίκη που θα τους έφερνε
στην τρίτη θέση, αλλά εκεί και με την
πλάτη στον τοίχο λόγω της αναγκαιότητας της νίκης όλα χάθηκαν. Ο Λεμονής
πίστεψε ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να
νικήσει την Σπόρτινγκ μόνο με… κλεφτοπόλεμο, κρατώντας το μηδέν μέχρι το
70΄ για να χτυπήσει στο τελευταίο 20λεπτο, όμως η έμπνευσή του μέσα στον αγωνιστικό χώρο αποδείχθηκε λάθος.
Ασφαλώς και οι απουσίες των σημαντικότερων επιθετικών του όπλων έπαιξαν τον ρόλο τους, με τον Εμενίκε και
τον Μπεν στην διάθεσή του ο έμπειρος
Έλληνας κόουτς ίσως και να έφτιαχνε
αλλιώς τα πλάνα του, ωστόσο δεν είναι
άμοιρος ευθυνών για το γεγονός ότι ο
Ολυμπιακός απέτυχε να πάρει την τρίτη
θέση που οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ.

Φουλ για τίτλο
Το θετικό μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τις διεθνείς διοργανώσεις
είναι πως αυξάνονται οι πιθανότητες για
την κατάκτηση και του φετινού τίτλου, από την στιγμή που δεν θα υπάρχουν παράλληλες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η
στόχευση των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν θα είναι
αποκλειστικά το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και όλο τους το βάρος θα πέσει
πλέον εκεί. Με ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα οι ποδοσφαιριστές και ο Τάκης
Λεμονής θα μπορούν να δουλέψουν με
άνεση χρόνου και να διορθώσουν ακόμα περισσότερο την φετινή μέτρια εικόνα
τους. Η μεγάλη διαφορά, όμως, θα έχει
να κάνει με τις δυνάμεις τους, που φυσιολογικά θα πρέπει να βρίσκονται στο…
φουλ πριν από κάθε ματς.
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Η ΑΠΟΨΗ

νάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποδείχθηκε ιδιαίτερα προβληματική, μιας και βασίστηκε σε ένα πλαίσιο παράλογων επιδοτήσεων.
Όσον αφορά στα ζητήματα ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι επιδόσεις
δείχνουν ότι θα είναι μακρύς ο
δρόμος προς την κατεύθυνση της
διαμόρφωσης ρυθμών μείωσης

↪
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.. Κι αυτό διότι, σχολιάζοντας
την διαπίστωση που εμπεριέχεται
στο World Energy Outlook
2017 ότι η Ελλάδα καταγράφει τα
τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Ενέργειας, ο Στ. Τσοτσορός δεν ωραιοποίησε –ως είθισται– την πραγματικότητα. Αντιθέτως, επεσήμανε ότι η έλλειψη
μακρόχρονης στρατηγικής για την
ενέργεια και το κλίμα δεν μπορεί
να οδηγήσει στην ενεργειακή μετάβαση στην οποία στοχεύει και
ως εκ τούτου θα πρέπει να υιοθετηθούν νέοι φιλόδοξοι στόχοι για
το 2030, ειδικά στους τομείς της
ενεργειακής αποδοτικότητας και
των ΑΠΕ.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσοτσορός, η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί ευκαιρία και προοπτική
για σημαντικές επενδύσεις στην
Ελλάδα, σε ολόκληρο το εύρος
των υποδομών και των δικτύων,
στην υποστήριξη εγκαταστάσεων
για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και για φόρτιση οχημάτων,
στις διασυνδέσεις των νησιών και
σε εκείνες για την πλήρη σύζευξη
των αγορών στην περιοχή, ενώ
θα υπάρξουν και μεγάλης έκτασης
ενεργειακές αναβαθμίσεις ενεργοβόρων εγκαταστάσεων, κτιρίων
και οικιών, όπως κατέδειξαν και
οι σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν σε πρόσφατη ημερίδα που

Στις 100 κορυφαίες
ενεργειακές εταιρείες
παγκοσμίως

Μετά από διεθνή συγκριτική αξιολόγηση των ισχυρών επιδόσεων της τριετίας, ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ συμπεριλήφθηκε στις 100 κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως (TOP 100 GLOBAL ENERGY
LEADΕRS), σύμφωνα με την κατάταξη της
ReutersThomson για το 2017. Πρόκειται για μία εξαιρετικά μεγάλη διάκριση, την οποία οι γνώστες της ενεργειακής αγοράς, εντός και εκτός συνόρων πιστώνουν στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Ομίλου, δικαιώνοντας έτσι τις επιλογές του αναπτυξιακού σχεδιασμού.
διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών.
Αναφερόμενος στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, ο πρόεδρος
των ΕΛ.ΠΕ. ανέφερε ότι κατά την
διάρκεια της κρίσης 2008-2015
η συνολική εγχώρια κατανάλωση
μειώθηκε κατά 23,4%, αλλά το ενεργειακό μίγμα μετασχηματίστηκε αδύναμα, αφού τα ορυκτά καύσιμα συνέχισαν να κυριαρχούν σε
ποσοστό 85,14% (σ.σ. 23% λιγνίτης, 51,2% πετρέλαιο, 10,98%
φυσικό αέριο), ενώ η σπουδαιότητα της αύξησης της συμμετοχής
των ΑΠΕ σε ποσοστό 11,37% περιορίστηκε από το γεγονός ότι περισσότερο από το 1/3 της συνολικής κατανάλωσης από ΑΠΕ αφορούσε σε στερεά βιομάζα και το
18,89% σε υδροηλεκτρική ενέργεια. Το σημαντικότερο, όμως, όλων εντοπίζεται αλλού: στο γεγονός ότι ανορθολογική ούσα η α-

σε όλους τους τομείς, που αποτελεί μονόδρομο για την προσέγγιση των στόχων της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40%
έως το 2030, δεδομένου ότι, παρά
την σημειωθείσα μείωση, αυξητικοί παραμένουν οι ρυθμοί μεταβολής της ενεργειακής έντασης και
ειδικότερα στην οικιακή κατανάλωση, τις υπηρεσίες και την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Για τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στην κατεύθυνση της
απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, επεσήμανε ότι ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, περιορίζουν το ενεργειακό κόστος και ενδυναμώνουν την προσπάθεια για ενεργειακή ασφάλεια, ενώ με την σύζευξη
των εθνικών συστημάτων και την
δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς θα διασφαλιστεί ο α-

πρόσκοπτος εφοδιασμός των καταναλωτών σε προσιτές τιμές
(Target Model).

Οι πετρελαϊκές κρίσεις
και η κλιματική αλλαγή
Κατά την ομιλία του με θέμα «Ο
Μετασχηματισμός του Ενεργειακού Συστήματος και η Ελληνική
Αγορά Ενέργειας», ο κ. Τσοτσορός τόνισε ότι οι πετρελαϊκές
κρίσεις της δεκαετίας του ’70 έθεσαν την βάση για την χάραξη
του σύγχρονου ενεργειακού σχεδιασμού με άξονες την ενεργειακή ασφάλεια, την ασφάλεια εφοδιασμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ελαχιστοποίηση
του ενεργειακού κόστους και, ακολούθως, την υιοθέτηση πολιτικών για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
Ωστόσο, αν και υπήρξε σημαντική βελτίωση στην απόδοση ενέργειας με την εφαρμογή νέων
πολιτικών, εντούτοις παρέμειναν
οι έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανεπτυγμένων, αναπτυσσόμενων και υπό ανάπτυξη χωρών, λόγω της άνισης ανάπτυξης
και της διαφορετικής οπτικής στο
ζήτημα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Το στοιχείο αυτό
παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό
και διαδραματίζει έως σήμερα
καθοριστική σημασία για τις περαιτέρω εξελίξεις. Είναι ενδεικτική η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και των ενεργειακών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αυξήθηκαν
κατά 50% μετά το 1990, ξεπερνώντας τους 30 γιγατόνους κατ’
έτος από το 2011 και εξής.
Αναφερόμενος στην εξέλιξη
της δομής του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος, ο πρόεδρος
της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. επικαλέστηκε
κοινά αποδεκτές προβλέψεις διεθνών οργανισμών για την χρονική περίοδο μέχρι το 2035, σύμφωνα με τις οποίες:
• H παγκόσμια ζήτηση ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί κατά

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.ΠΕ. και ΑΠΘ
Σύμφωνο συνεργασίας, τριετούς διάρκειας,
υπέγραψαν προ ημερών τα ΕΛ.ΠΕ. και το
ΑΠΘ με αντικείμενο διδακτορικές έρευνες. Το
σύμφωνο υλοποιείται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο Όμιλος για
την υποστήριξη της νέας Γενιάς και της Εκπαιδευτικής κοινότητας και στόχος του είναι η
αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που
παράγεται στο ΑΠΘ για την κατάρτιση και
προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα καλύψουν

τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της
ελληνικής οικονομίας. «Πιστεύουμε ότι, η συνεργασία μεταξύ των μεγάλων Βιομηχανικών
επιχειρήσεων και των ΑΕΙ της χώρας μπορεί
να αποτελέσει τον πυρήνα των διεργασιών
για την υλοποίηση και προώθηση της έρευνας, τη διάχυση της καινοτομίας και την βελτίωση της τεχνογνωσίας στους επιμέρους τομείς ενδιαφέροντος», δήλωσε ο μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΛ.ΠΕ. Στάθιος Τσοτσορός, προσθέτοντας: «Τα οφέλη από τέτοιου

είδους συνέργειες, είναι αμοιβαία. Πέραν από
την προφανή ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, αλλά
και της επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης, θα περιοριστεί ταυτόχρονα το φαινόμενο της διαφυγής σημαντικού Πνευματικού κεφαλαίου
στο εξωτερικό. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή κοινότητα του τόπου και την πρόοδο των φοιτητών μας».

| 25

περίπου 30%, κυρίως λόγω της
οικονομικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, αντισταθμίζεται όμως από τα σημαντικά οφέλη στην ενεργειακή απόδοση.
• Τεχνολογικές βελτιώσεις και
περιβαλλοντικοί προβληματισμοί μεταβάλλουν το μίγμα της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας (primary energy demand),
αλλά τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας) παραμένουν η κύρια ενεργειακή πηγή με ποσοστό 78%
στο σύνολο της ενεργειακής τροφοδοσίας.
• Το φυσικό αέριο αναπτύσσεται
ταχύτερα απ’ ό,τι το πετρέλαιο ή ο
άνθρακας, με μέσο ετήσιο ρυθμό
1,6%, ενώ η ταχύτατη επέκταση
του LNG πιθανώς να οδηγήσει σε
μια παγκόσμια ολοκληρωμένη αγορά που θα επηρεάζεται από τις
τιμές του αμερικάνικου φυσικού
αερίου.
• Η παραγωγή σχιστολιθικού αερίου θα αποτελεί τα 2/3 της αύξησης στις συνολικές προμήθειες
αερίου.
• Η ζήτηση πετρελαίου αυξάνεται, αν και με βραδύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό 0,7%.
• Η παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα φθάνει στο ανώτατο σημείο
στα μέσα της δεκαετίας 2020, επηρεαζόμενη από την στροφή της
Κίνας προς καθαρότερα καύσιμα.
• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένουν αδιαμφισβήτητα η
ταχύτατα αναπτυσσόμενη ενεργειακή πηγή, με τετραπλασιασμό κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια και
μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
7,6%, και με την Κίνα να πρωτοστατεί.
• Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας
αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3
της αύξησης της πρωτογενούς ενέργειας.
• Οι εκπομπές άνθρακα αυξάνονται λιγότερο από το 1/3 του ετήσιου ρυθμού ανόδου των τελευταίων 20 ετών, αντανακλώντας τα
οφέλη από την ενεργειακή απόδοση (energyefficiency) και την
αλλαγή στο μίγμα καυσίμων. Όμως, παρ’ όλα αυτά, προβλέπεται
να αυξηθούν, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω δράση.
«Από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα η παγκόσμια
κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει ένα
άνισο χωρικά τοπίο με διαφορετικές
αναπτυξιακές επιδιώξεις και ενεργειακές ανάγκες. Μόνο με την ευρύτερη
δυνατή συναίνεση διεθνώς, μπορεί
να υπάρξει μετάβαση σε ένα παγκόσμιο σύστημα μειούμενων εκπομπών
CO2», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
κ. Τσοτσορός.
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Πήρε έργο
δημόσιας
ασφάλειας
στην Πολωνία
Την προμήθεια του ασύρματου εξοπλισμού της καθώς και της πλατφόρμας διαχείρισης δικτύου της
ZOSM, εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης στην
πρωτεύουσα της Πολωνίας για την
αντιμετώπιση των απαιτητικών αναγκών υποστήριξης του δικτύου
παρακολούθησης (βίντεο) της Βαρσοβίας, ανακοίνωσε προ ημερών η
Intracom Telecom. Τα συστήματα
της ελληνικής εταιρείας (WiBAS™OSDR, OmniBAS™ και
StreetNode™) καθώς και η προηγμένη πλατφόρμα διαχείρισης δικτύου (uni|MS™) της εταιρείας δίνουν την δυνατότητα στην ZOSM
να αναπτύξει ένα δίκτυο μεγάλων
ταχυτήτων, ασφάλειας και υψηλής
απόδοσης, που υποστηρίζει πάνω
από 425 κάμερες εγκατεστημένες
σε 18 συνοικίες της Βαρσοβίας,
παρέχοντας 24ωρη παρακολούθηση των πιο ευαίσθητων περιοχών
της πρωτεύουσας. Η ZOSM επέλεξε τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας της Intracom Telecom μετά από δημόσιο διαγωνισμό και εκτεταμένες δοκιμές των συστημάτων για
την υποστήριξη της διανομής εύρους ζώνης (bandwidth) που απαιτείται για κάμερες IP υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες χρησιμοποιούνται
από 15 κέντρα παρακολούθησης
στην Αστυνομική Διεύθυνση και σε
περιφερειακά αστυνομικά τμήματα.
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ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 27001:2013 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Πιστοποιημένη… Πίστη!
ιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με
το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πλη-

Π

ροφοριών, είναι πλέον η ελληνική ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη.
Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 από τον
Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίη-

σης TÜVHELLAS (TÜVNORD) αφορά σε
όλες τις διαδικασίες της εταιρείας και διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη διαχειρίζεται και προστατεύει τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της πληροφόρησης, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς. Επιπλέον, με την συγκεκριμένη πιστοποίηση η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα ότι η θωράκιση της ασφάλειας των
πληροφοριών των πελατών της αποτελεί
για την ίδια παράγοντα πρωταρχικής σημασίας.
Η πιστοποίηση από την TÜVHELLAS
(TÜVNORD) ενισχύει την ήδη ενεργή πιστοποίηση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη για
την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001:2015, την οποία κατέχει από το 2002 για το σύνολο των υπηρεσιών της.
Όπως εξηγεί ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης, Στέφανος Βερζοβίτης,
η θωράκιση της ασφάλειας των πληροφοριών αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά
θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μα-

Άλλα 48 ακίνητα βγάζει σε ηλεκτρονική δημοπρασία η Τράπεζα Πειραιώς
Στην τρίτη ηλεκτρονική δημοπρασία για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων της προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Δεκεμβρίου μέσω του ειδικού ιστότοπου τηs τράπεζας, properties4sale.gr. Μέσω της νέας δημοπρασίας θα διατεθούν 48 ακίνητα από όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα,
θα διατεθούν διαμερίσματα, μονοκατοικίες, γραφεία, καταστήματα, οικόπεδα και κτίρια σε Αττική, Θεσσαλονίκη, παραθεριστικές περιοχές, νησιά κ.α. Τα ακίνητα με το πλήρες ενημερωτικό υλικό που τα συνοδεύει είναι
ήδη αναρτημένα στο properties4sale.gr. Οι τιμές εκκίνησης των ακινήτων κυμαίνονται από €13.000 έως €500.000, ενώ υπάρχει και δυνατότητα άμεσης αγοράς (buy
now). Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του/των ακινήτων από την Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες ακινήτων
αποτελούν μια καινοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνώς διαδικασία, η οποία
έχει αποδειχθεί πως συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κινητικότητας στην α-

γορά ακινήτων, στον εξορθολογισμό και την σταθεροποίηση των
τιμών, στην διαφάνεια και την απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επίσης, ενθαρρύνει την προσέλκυση επενδυτών από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Για την τράπεζα η διαδικασία αυτή μπορεί να απελευθερώνει ρευστότητα που θα διοχετεύεται στην χρηματοδότηση της οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία της και τα οποία, παραμένοντας αναξιοποίητα, σταδιακά απαξιώνονται. Επιπλέον, η δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του ακινήτου υποστηρίζει την επιτυχία της διαδικασίας
και ενισχύει την κινητικότητα στην αγορά. Μέσω του properties4sale.gr της Τράπεζας Πειραιώς, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και επενδυτές έχουν πρόσβαση σε πλήρες πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ιδιόκτητα ακίνητα που προωθούνται προς
πώληση και μπορούν να αναζητήσουν εύκολα κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με βάση τις επιλογές και τις προτιμήσεις τους. Ν.ΤΣ.
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AVIS HELLAS: Ανατροπή σκηνικού και τα κλειδιά σε τουρκικά χέρια
Όταν στις 15 Σεπτεμβρίου η Τράπεζα Πειραιώς συμφωνούσε και με τη… βούλα στην παραχώρηση της Avis
Hellas στην ελληνικών συμφερόντων κοινοπραξία
Lyraria, ουδείς φανταζόταν την ανατροπή σκηνικού που
θα συντελείτο μόλις 60 ημέρες με το πέρασμα της θυγατρικής εταιρείας σε χέρια τουρκικά.
Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (21/11) με ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, η Αμερικανίδα «μαμά» Avis Budget Group προτίθεται να υποδείξει ως τελικό
αγοραστή της Olympic μία εταιρεία ειδικού σκοπού, με
μόνους μετόχους την «Avis Europe Holdings Limited» και
μία εταιρεία του ομίλου Otokoc, με τον οποίο το Avis

Budget Group διατηρεί συνεργασία πολλών ετών σε διάφορες χώρες. Ειδικότερα ο αμερικανικός όμιλος, licensor
των σημάτων Avis, Budget και
Payless, ενημέρωσε για την εν λόγω
απόφασή του την ελληνική συστημική, δηλώνοντας ότι προτίθεται να
προσφέρει τίμημα ίσο με εκείνο που
προσέφερε ο πλειοδότης επενδυτής.
Θυμίζεται ότι στην διαδικασία που είχε
προηγηθεί πλειοδότης ήταν η κοινοπραξία της Olympia Group του Πάνου Γερμανού με την Virtus

International του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, την οποία στήριζαν κεφαλαιακά γνωστοί Έλληνες και ξένοι επενδυτές (οικογένειες Λασκαρίδη,
Κυριακόπουλου, Λασκαρίδη, Ίδρυμα Ωνάση κ.ά.). Το deal ήταν σε
τέτοιο βαθμό προχωρημένο, που η
Lyraria είχε υπογράψει και σύμβαση
με την Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας για την εξαγορά τής Avis Hellas
(Olympic) ποσό 80,6 εκατ. ευρώ σε
μετρητά, το οποίο αντιστοιχεί σε εταιρική αξία 318,1 εκατ. ευρώ. Ν.ΤΣ.

Στην μάχη
των εκλογών του Ε.Ε.Α.
ο Γιώργος Παϊκόπουλος
τις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου στο Επαγγελματικού
Επιμελητήριου Αθηνών γίνονται οι εκλογές για τους
εκπροσώπους των επαγγελματιών για τα επόμενα
χρόνια. Ο Γιώργος Παϊκόπουλος, εκ των κορυφαίων επιθεωρητών πωλήσεων στην Εθνική Ασφαλιστική, είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό «Το
Επιμελητήριό μας» για την
ανάδειξη των μελών του
Δ.Σ.
Στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα, απευθυνόμενος προς τα μέλη του
Ε.Ε.Α., τους επαγγελματίες
που μοχθούν καθημερινά,
δίνει το μήνυμα πως οφείλουμε να δώσουμε την μάχη μας έναντι σε όποιον
αμφισβητεί την αναγκαιότητα της ύπαρξής μας.
«Πήρα την απόφαση να συμμετάσχω στις επικείμενες εκλογές 2-3-4 Δεκεμβρίου καθώς ως επαγγελματίας στην ασφαλιστική αγορά από το 1983 νιώθω ακόμα όσα ένιωθα και τότε. Την ανάγκη και χαρά της δημιουργίας της συνεργασίας, της εξέλιξης. Η εξέλιξη που επιθυμώ πλέον αφορά σε όλους τους επαγγελματίες μέσα από προτάσεις για αλλαγή της εξοντωτικής φορολόγησης, κινήτρων ανάπτυξης. Προς τους συναδέλφους μου τους ασφαλιστές, αυτό που θέλω να διαμηνύσω είναι πως στόχος μου ήταν, είναι και θα είναι η αναβάθμιση
του θεσμικού μας ρόλου και η διασφάλιση του επαγγέλματός μας. Με όπλα μου
τη σκληρή δουλειά, την συνεργασία με τους συναδέλφους μου και την ομαδικότητα κατάφερα να δημιουργήσω δύο Επιθεωρήσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής και να ηγούμαι της προσωπικής μου επιθεώρησης. Με τα ίδια όπλα
σήμερα ζητώ την ψήφο σας ώστε μαζί να δώσουμε στο επάγγελμά μας τον σεβασμό που του αναλογεί, γιατί δεν είμαστε αναλώσιμοι ούτε μόνο κωδικοί.
»Είμαστε η καρδιά και ο κινητήριος μοχλός της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Οφείλουμε να δώσουμε την μάχη μας με όποιον αμφισβητεί την αναγκαιότητα της ύπαρξής μας. Συλλογικά να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως οι
μαύροι κωδικοί, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να δείξουμε με δυναμισμό
πως μπορούμε να προστατεύσουμε τα κοινά συμφέροντά μας».
Μ.Κ.

Σ

Ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
της Ευρωπαϊκής Πίστης, Στέφανος Βερζοβίτης (αριστερά),
παραλαμβάνει την πιστοποίηση από τον διευθυντή πιστοποίησης
της TÜV HELLAS (TÜV NORD), Γιάννη Οικονομίδη

κροπρόθεσμο ορίζοντα. «Η συγκεκριμένη πιστοποίηση από την TÜVHELLAS (TÜVNORD) παρέχει
σε όλους τους πελάτες μας το απαραίτητο τείχος προστασίας των πληροφοριών τους. Είμαστε βέβαιοι πως
η πιστοποίηση με ISO 27001:2013 θα δώσει αντα-

γωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Πίστη, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες
ανάγκες και στις απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης.
Ν. ΤΣ.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ Η FRAPORT GREECE ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ», ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2019, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Μετά το αεροδρόμιο της
Μυκόνου, που με βάση
το masterplan του εκσυγχρονισμού του θα
μείνει κλειστό έως την
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες, ένα
άλλο περιφερειακό αεροδρόμιο, αυτό της Κεφαλονιάς, είναι το επόμενο της σχετικής λίστας
στο οποίο η Fraport
Greece ξεκινά το ριζικό
λίφτινγκ.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
δη από την Δευτέρα που πέρασε, τα
συνεργεία
της
INTRAKAT (σ.σ.
η εταιρεία έχει αναλάβει το κατασκευαστικό κομμάτι του πρότζεκτ) έπιασαν δουλειά στο νησί ξεκινώντας την υλοποίηση των σημαντικών έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης του αερολιμένα «Άννα Πολλάτου».
Στην ατζέντα των παρεμβάσεων, πέντε είναι τα σημεία που
έχουν το σχετικό «τσεκάρισμα»
προτεραιότητας. Κατ’ αρχάς, απαιτείται επισκευή του Πύργου
Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, έπονται οι επισκευές στο
υπάρχον κτήριο (βλ. στεγανοποίηση, εργασίες στα τοιχώματα
και στα θεμέλια κ.ά.), εν συνεχεία αναμένεται να αντικαταστα-

H
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Επόμενος
σταθμός
Κεφαλονιά
θεί το FIDS, δηλαδή το Σύστημα Οπτικών Αναγγελιών Πτήσεων, για να ακολουθήσει ο καθαρισμός των κύριων τάφρων αποστράγγισης στον χώρο ελεγχόμενης πρόσβασης. Τo top-5
των εργασιών συμπληρώνεται
με την αναβάθμιση του οδοστρώματος στον κύριο διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης
του αεροδρομίου.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει
να επισημανθεί ότι η Fraport
Greece προχωρά άμεσα στην αντικατάσταση των ασφαλτοταπήτων του διαδρόμου και της
πίστας στάθμευσης των αεροσκαφών με νέες ασφαλτικές
στρώσεις υψηλής αντοχής.
Η αντικατάσταση θεωρήθηκε από τους ειδικούς ως εκ των
ων ουκ άνευ παρέμβαση, μιας
και –όπως εξήγησαν– τα ακραία
τμήματα του διαδρόμου προσγείωσης - απογείωσης του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς έχουν υπερβεί τον χρόνο ζωής

τους, ενώ το μεσαίο τμήμα του
παρουσιάζει προβλήματα ομαλότητας και ολισθηρότητας.
Συμπληρώνεται, δε, ότι η
καινούργια διαγράμμιση που θα
γίνει στην πίστα στάθμευσης αεροσκαφών και στον διάδρομο
θα συμμορφώνεται πλήρως με
τις νέες απαιτήσεις πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Κάπως έτσι θα μοιάζει ο νέος
τερματικός σταθμός που θα
κατασκευαστεί στο
αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς
«Άννα Πολλάτου», μετά το
πέρας των σχετικών εργασιών

Φυσιολογική συνέπεια της εξέλιξης των εργασιών αναβάθμισης στον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης θα είναι να
λειτουργεί το αεροδρόμιο της
Κεφαλονιάς με περιορισμένο
μήκος διαδρόμου έως τις 20
Δεκεμβρίου. Αυτό δεν σημαίνει
ότι η λειτουργία τού «Άννα Πολλάτου» θα διακοπεί. Αντιθέτως,
ο αεροπορικός προγραμματισμός αναμένεται να «τρέξει» απρόσκοπτα, κι αυτό διότι το
τμήμα του αεροδιαδρόμου που
θα παραμένει ανοιχτό έχει την
δυνατότητα να εξυπηρετήσει
τους αναμενόμενους τύπους αεροσκαφών.

Έως το καλοκαίρι
του 2019
Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο
των έργων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι
του 2019. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης:
• Κατεδάφιση του υπάρχο-

ντος Τερματικού Σταθμού και
κατασκευή νέου κτηρίου
10.652 m2.
• Κατασκευή νέου Σταθμού
Διάσωσης και Πυρόσβεσης.
• Εγκατάσταση αυτόματου
συστήματος ελέγχου αποσκευών (HBS inline screening).
• Κατασκευή νέου Σταθμού
Επεξεργασίας Λυμάτων και μετεγκατάσταση αποχετευτικού
συστήματος.
• Διαμόρφωση εξωτερικών
χώρων.
Κλείνοντας, να πούμε ότι αναφορικά με την αύξηση της
δυναμικότητας και της χωρητικότητας του αεροδρομίου, οι
σταθμοί check-in θα αυξηθούν
κατά 71% (12 έναντι 7 σήμερα), ενώ οι πύλες του αεροδρομίου θα διπλασιαστούν (6 έναντι 3 σήμερα). Διπλάσια θα είναι και τα σημεία ασφαλείας και
ελέγχου του αεροδρομίου (από
2 σήμερα σε 4).
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1 Για τα μάτια του κόσμου ο Σταύρος Κοντονής ζήτησε έρευνα για την καθυστέρηση
έκδοσης του βουλεύματος, όταν γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα αρχειοθετηθεί
Στο φύλλο της «Α», του περασμένου Σαββάτου 18/11,
είχαμε ασχοληθεί με την
πειθαρχική και ποινική έρευνα των τριών δικαστών,
κ.κ. Σταμαδιάνου, Κανελλοπούλου και Ρουσέα του
Τριμελούς Συμβουλίου Εφετών, που εξέδωσε το
γνωστό βούλευμα για την
παραπομπή σε δίκη των
Βαγγ. Μαρινάκη, Γ. Σπανού,
Γ. Κομπότη και άλλων 25 ατόμων.

Για το αρχείο
οδεύει η έρευνα

έρευνα είχε αφετηρία
την αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σταύρου Κοντονή και αφορούσε
την καθυστέρηση έκδοσης του
βουλεύματος (εντός χρονικού διαστήματος εννέα μηνών) κατά πέντε
μήνες, αφού εξεδόθη μετά από 14
μήνες αφού περιήλθε εις χείρας
του Συμβουλίου.
Η πειθαρχική έρευνα ανετέθη
στην αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κα Χρυσούλα Παρασκευά, ενώ η διερεύνηση του ποινικού σκέλους ανετέθη από τον
προϊστάμενο Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ζαγοραίο στην αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου.
Το σχετικό ρεπορτάζ του περασμένου φύλλου είχε τίτλο «Ο βιαστικός κύριος Κοντονής». Μάλιστα
είχαμε αναφέρει επί λέξει τα εξής:

ξελίσσεται μεταξύ της κυβέρνησης και
του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη».

«Άνευ ουσίας…

Ρωτώντας πας στην πόλη

Έγκυροι νομικοί κύκλοι σχολίασαν
στην «Α» ότι το επίμαχο βούλευμα όντως καθυστέρησε να εκδοθεί, γεγονός που δικαιολογεί το τυπικό της έρευνας, εξηγούσαν ωστόσο ότι σε επίπεδο ποινικής διερεύνησης δεν
πρόκειται να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί αυτό; Διότι από πουθενά δεν προκύπτει το κολάσιμο στοιχείο του δόλου. Μάλιστα οι ίδιοι κύκλοι έσπευσαν να χαρακτηρίσουν –
με μια δόση καυστικού χιούμορ–
“βιαστικό” τον υπουργό Δικαιοσύνης
Σταύρος Κοντονή, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που
καθυστερεί η έκδοση ενός βουλεύματος. Αυτή τη “δεδικασμένη” στατιστική επικαλούνται οι πιο καχύποπτοι
που ισχυρίζονται ότι η σπουδή Κοντονή εδράζεται στην πολιτική και όχι
στη νομική υπόσταση της υπόθεσης.
Και ίσως να μην έχουν άδικο αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο κρυφός δεν
είναι ο πόλεμος χαρακωμάτων που ε-

Την εβδομάδα που πέρασε, μας
προξένησε εντύπωση ένα άρθρο
της
έγκυρης
ιστοσελίδας
«www.zougla.gr» στις 14/11, όπου έκανε λόγο για «πρωτοφανή καθυστέρηση που υπήρχε στην έκδοση
του βουλεύματος σε μια υπόθεση που
αφορούσε μάλιστα δίωξη εγκληματικής οργάνωσης». Έτσι, ψάξαμε το
θέμα. Τα αποτελέσματα της δικής
μας έρευνας, που στηρίζονται σε αδιάσειστα στοιχεία, κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι όχι μόνο δεν υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση
του βουλεύματος αλλά τουναντίον
αυτό εκδόθηκε εντός πέντε (5) μηνών, αντί εννέα (9) που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος.

Η

Το χρονοδιάγραμμα
της εκδίκασης
Η εισαγγελική πρόταση με αριθμό
1537/2016 του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Σταματίου Δασκα-

λόπουλου εισήχθη στο Τμήμα
Βουλευμάτων Εφετείου Αθηνών
στις 19 Σεπτεμβρίου 2016. Κατόπιν κληρώσεως, την υπόθεση ανέλαβε Κλιμάκιο με Πρόεδρο τον
Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο, ο οποίος και όρισε ως Εισηγήτρια την
Εφέτη Χριστίνα Ρωμέση.
Στις 5 Οκτωβρίου 2016 η ανωτέρω ορισθείσα εισηγήτρια κατέθεσε δήλωση αποχής, επί της οποίας εκδόθηκε το υπ’ αριθ.
1761/2016 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο η ως άνω δήλωση αποχής απορρίφθηκε.
Μετά από αναίρεση του ανωτέρω βουλεύματος με την υπ' αριθμ.
1680/2016 απόφαση του Αρείου
Πάγου, εκδόθηκε το υπ αριθ.
2105/2016 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε και πάλι η πιο
πάνω δήλωση αποχής της Εφέτη
Χριστίνας Ρωμέση. Το τελευταίο
αυτό βούλευμα αναιρέθηκε με την
υπ’ αριθμ. 255/2017 απόφαση
του Αρείου Πάγου και, ακολούθως, εκδόθηκε το υπ' αριθμ.

508/28-3-2017 βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με
το οποίο τελικώς έγινε δεκτή η ως
άνω δήλωση αποχής της Χριστίνας Ρωμέση. Στο μεταξύ, την
28/η Φεβρουάριου 2017, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος κατέθεσε δική
του δήλωση αποχής, η οποία απορρίφθηκε με το υπ' αριθ.
553/23-3-2017 βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα
στις 28 Απριλίου 2017 ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος όρισε νέα Εισηγήτρια της υπόθεσης την Εφέτη Αριστέα Ρουσέα, η οποία στις 2 Μαΐου 2017
κατέθεσε και αυτή δήλωση αποχής, η οποία απορρίφθηκε με το
υπ’ αριθμ. 888/18-5-2017 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Mε δεδομένο ότι το βούλευμα εξεδόθη στις 17/11/2017 και μη
συμπεριλαμβανομένου του μηνός
Αυγούστου (άδεια δικαστών), γίνεται αντιληπτό ότι το βούλευμα εξεδόθη σε πέντε μήνες.

Συμπεράσματα και
(προχωρημένες) σκέψεις
Από τα ανωτέρω, χωρίς πολλή
σκέψη, προκύπτει ότι δεν υπάρχει
ευθύνη για καθυστέρηση έκδοσης
του βουλεύματος από τους τρεις εφέτες δικαστές, και ότι η υπόθεση
άμεσα θα καταλήξει στο αρχείο. Το
ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί
ο κ. Κοντονής προχώρησε σε αναφορά για έρευνα, ενώ γνώριζε –
σημ. ήταν αδύνατο να μην γνώριζε
αφού πέραν του ότι παρακολουθούσε «από κοντά» την εξέλιξη της
υπόθεσης, ως υπουργός Δικαιοσύνης νομίμως μπορούσε να πληροφορηθεί για τα ενδιάμεσα στάδια της υπόθεσης, αφού αυτή είχε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον φίλαθλο αλλά και για τον κάθε πολίτη– ότι αυτή θα κατέληγε στα κάτω
συρτάρια του αρχείου;
Κατά την γνώμη μας, με κάθε επιφύλαξη, ο κ. Κοντονής ευθύς εξ
αρχής είχε σχηματίσει την δικανική του άποψη ότι η εν λόγω υπόθεση αφορούσε πραγματικά μια εγκληματική οργάνωση που έλυνε
κι έδενε στο ποδόσφαιρο. Την ίδια
άποψη είχαν σχηματίσει και οι
γνωστές ιστοσελίδες που κάθε άλλο παρά φιλικές θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν προς τους εν δυνάμει κατηγορουμένους.
Όταν εξεδόθη το βούλευμα, για
το οποίο αρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι είναι μεγέθους ύψους των Ιμαλαΐων, αλλά τελικά κατέληξε σε
άλλο μέγεθος τύπου λόφου Σκουζέ, ο υπουργός Δικαιοσύνης, θέλοντας να αποστασιοποιηθεί από
οποιοδήποτε σενάριο συγκάλυψης, ακόμη δε περισσότερο να δείξει με την ενέργειά του αυτή ότι ίσως διαφωνεί με το σκεπτικό του
βουλεύματος, διαφωνία την οποία
δεν μπορούσε να εκφράσει δημόσια λόγω της ιδιότητάς του.
Έτσι, μεταξύ γκάφας –που βεβαίως θα γινόταν γνωστή μετά από κάποιες ημέρες ή εβδομάδες,
όταν η έρευνα που παρήγγειλε θα
είχε αρχειοθετηθεί– και προσωρινής θετικής δημοσιότητας, προτίμησε την δεύτερη λύση.
Και εδώ ταιριάζει ο στίχος του
λαϊκού βάρδου της προηγούμενης
εικοσαετίας ενός άλλου Σταύρου,
του Σταύρου Αυγερινού, που είχε
τραγουδήσει ένα σουξέ με τίτλο
«Για τα μάτια του κόσμου / σε παντρεύουνε, φως μου». Με κάποια
παραλλαγή, θα μπορούσε ο στίχος
να ταιριάζει γάντι στον κ. Κοντονή και να έχει τίτλο «Για τα μάτια
του κόσμου / θα σας “ψάξουν” εφέτες μου».

30_31_THEM dsa_810_APOPSI 11/24/17 5:47 PM Page 30

30 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 25/26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

• Στις κάλπες οι δικηγόροι της χώρας με συνωστισμό υποψηφίων στην πρωτεύουσα

Μια πολυθρόνα
(του ΔΣΑ) για 12
Περίπου 45.000 δικηγόροι ψηφίζουν την 26η και
27η Νοεμβρίου για την ανάδειξη των Προέδρων και
των Διοικητικών Συμβουλίων των 63 Δικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδος, ενώ σε δεύτερο γύρο οι εκλογές θα διεξαχθούν την 3η και 4η Δεκεμβρίου.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον πολυπληθέστερο όλων που αριθμεί κάτι λιγότερο από τους μισούς Έλληνες δικηγόρους, κατέρχονται στον εκλογικό
στίβο 10 υποψήφιοι πρόεδροι με δικά τους ψηφοδέλτια, 2 μεμονωμένοι υποψήφιοι πρόεδροι και τρεις
«ακέφαλοι» συνδυασμοί συμβούλων, γεγονός πρωτοφανές για
την ιστορία του Συλλόγου! Οι εκλογές θεωρούνται οι πιο κρίσιμες
στην ιστορία των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, καθώς έπειτα από την σχεδόν 9μηνη αποχή των δικηγόρων κατά το διάστημα 12/2015-9/2016 καταγράφηκαν μεγάλες απώλειες στον
χώρο. Δεκάδες υπήρξαν οι παραιτήσεις/διαγραφές από τα μητρώα των συλλόγων, ενώ το 25% περίπου των δικηγόρων δεν είχαν ούτε μία παράσταση σε δικαστήριο το 2017, με αποτέλεσμα
οι επικείμενες εκλογές να αποκτήσουν κομβικό χαρακτήρα για
την βιωσιμότητα του επιστημονικού κλάδου.
Χαρακτηριστική είναι η διάσπαση που επήλθε λόγω της μακροχρόνιας αποχής, καθώς μεγάλη μερίδα δικηγόρων στράφηκε
ευθέως κατά των απερχομένων προέδρων των Συλλόγων καταλογίζοντάς τους ότι δεν εξάντλησαν τα νομικά μέσα στην διαβούλευση για το νέο ασφαλιστικό (τον νόμο Κατρούγκαλου), αλλά
τους έσυραν στην καταστροφική πολύμηνη αποχή που οδήγησε
πολλούς δικηγόρους σε έξοδο από το επάγγελμα και τους υπόλοιπους με το 80% του εισοδήματός τους να αποδίδεται στο κράτος.

Στο προσκήνιο οι μάχιμοι
Χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών είναι η «αποχώρηση» παλαιών συνδικαλιστών, καθώς φαίνεται ότι την μάχη των εντυπώσεων έως τώρα κερδίζουν οι μάχιμοι δικηγόροι, αυτοί που
βρίσκονται καθημερινά στα ακροατήρια της χώρας και γνωρίζουν τα πραγματικά προβλήματα της άσκησης της δικηγορίας, έχοντας «απογαλακτιστεί» στην πλειονότητά τους από κομματικούς
δεσμούς που ταλανίζουν τις περισσότερες επαγγελματικές ενώσεις. Ειδικότερα, στον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο οι υποψηφιότητες των δικηγόρων υφίστανται χωρίς κομματικό πρόσημο,
προσήλωση ή δέσμευση, ενώ τα ψηφοδέλτια σε εκλόγιμες θέσεις συμπεριλαμβάνουν δικηγόρους που έχουν «γράψει» χιλιόμετρα στα δικαστήρια, με ευχάριστη έκπληξη ακόμα περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτια, μάχιμες δικηγόροι και μητέρες.
Οι υποψήφιοι πρόεδροι για τον ΔΣΑ είναι με αλφαβητική σειρά
οι εξής: Δημήτριος Αναστασόπουλος, Δημήτριος Βερβεσός,
Βασίλειος Βραχιώτης, Άγγελος Βρεττός, Παναγιώτης Γαλετσέλλης, Νικόλαος Δαμασκόπουλος, Χριστίνα Κουντούρη,
Φώτιος Κωτσής, Θεόδωρος Μαντάς, Παναγιώτης Περάκης,
Θεμιστοκλής Σοφός, Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ»)

Ένας «Εργατικός» που προσδοκά
να προσφέρει
εταξύ των συνδυασμών που διεκδικούν την ψήφο των δικηγόρων της Αθήνας είναι οι «Εργατικοί» στους οποίους ηγείται ο
γνωστός ποινικολόγος Θέμης Σοφός, φιλοδοξώντας ότι οι συνάδελφοί του θα τον τιμήσουν με την ψήφο τους και έτσι θα του δοθεί η
ευκαιρία –εφ’ όσον εκλεγεί– να χαράξει μια νέα πορεία στον ΔΣΑ. Συνοδοιπόρος-συνυποψήφιος σε αυτή του την προσπάθεια είναι και ο δικηγόρος Αθηνών Γιώργος Παπαϊωάννου. Γεννημένος στην Αθήνα και αποφοιτήσας από την Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, είναι μέλος του ΔΣΑ επί μακρά σειρά ετών. Ο έμπειρος ποινικολόγος παρίσταται, παράλληλα, στα Ανώτατα Δικαστήρια (.Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας) χειριζόμενος και υποθέσεις αστικής και διοικητικής φύσεως. O Γ. Παπαϊωάννου είναι μέλος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Ένωσης Ποινικολόγων, ενώ έχει διατελέσει επί μακρόν χρόνον μέλος του προβλεπόμενου υπό του Συντάγματος Δικαστηρίου κατ’ άρθρον 99, του Δικαστηρίου προς εκδίκαση αγωγών κακοδικίας και του προβλεπομένου κατ’ άρθρον 88 του Συντάγματος Μισθοδικείου, μέλος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων Ελλάδος και αθλητικός δικαστής. Το τι προσδοκά από την εκλογική αναμέτρηση ο Γ. Παπαϊωάννου το εξήγησε ο ίδιος με μία λιτή απάντησή του σε σχετική ερώτηση της «Α»: Εκτιμά ότι η πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία του ως δικηγόρος, αλλά και ως μέλος των ανώτατων δικαστηρίων της
χώρας, αποτελούν εχέγγυα προσφοράς και έργου από μέρους του προς τον ΔΣΑ, προκειμένου να διεκπεραιωθούν με τον κάλλιστο τρόπο τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους του.

Μ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΚΑΛΥΒΑ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ»)

Όλοι μαζί και την επόμενη ημέρα
ία δεξιοτέχνης του κλασικού πιάνου δεν είθισται να
την βλέπει κάποιος στην
πρώτη μάχιμη γραμμή της δικηγορίας. Για την νομικό, όμως, Κατερίνα Καλύβα η αγάπη της για την
μουσική δεν ήταν «κόντρα» ρόλος
σε σχέση με τον έρωτά της για την
δικηγορία.
Αν και γεννημένη σε ιατρική οικογένεια (ο μπαμπάς της γιατρός,
η μητέρα της φαρμακοποιός) τημ
νομική επιστήμη την αγάπησε από
τον συγγραφέα του «Μεταλλευτι-

Μ

κού Κώδικος» (αλλά και θείο της)
Άγη Βούλγαρη.
Από τα θρανία του Κλασικού
Λυκείου της Σχολής Αναβρύτων η
Κ. Καλύβα πήρε «προαγωγή» στα
αμφιθέατρα της Νομικής Σχολής
τής Αθήνας και πτυχιούχος ούσα
με εξειδίκευση στο Ποινικό και στο
Εμπορικό Δίκαιο έπεσε γρήγορα
στα βαθιά νερά της μάχιμης δικηγορίας, μιας και είχε την ατυχία να
χάσει πρόωρα και απροσδόκητα
τον πατέρα της.
Η τραγωδία-ανάγκη έγινε φιλο-

τιμία, ευκαιρία και τιμή, όπως εξομολογείται η ίδια στην «Α», καθώς
συνεργάστηκε με σημαντικά δικηγορικά γραφεία της πρωτεύουσας
και εμπνευσμένους συναδέλφους,
μάχιμους δικηγόρους, οι οποίοι
συνέβαλαν, από κάθε άποψη, αποφασιστικά στην συνολική κατάρτιση, πορεία και δράση της.
Σήμερα, οι συνεργάτες της και η
ίδια έχουν επιτύχει σημαντικές αποφάσεις ποινικού δικαίου, δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίου αθεμίτου ανταγωνισμού και

30_31_THEM dsa_810_APOPSI 11/24/17 5:46 PM Page 31

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 25/26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 31

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΣΠΥΡΟΥ
(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)

«Το διακύβευμα
της δικηγορικής κάλπης»

τραπεζικού δικαίου. Τι οδήγησε
την επιτυχημένη επιστήμονα να αποδεχτεί την πρό(σ)κληση και να
δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην εκλογική μάχη στον ΔΣΑ;
Η επιτακτική όπως την χαρακτηρίζει ανάγκη να αναδείξει –μαζί με
τους συνυποψηφίους της στον
συνδυασμό του υποψήφιου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών Φώτη Κωτσή– όχι όσα
χωρίζουν τον νομικό κόσμο, αλλά
μόνον όσα τον ενώνουν!
«Αντιμετωπίσαμε όλες και όλοι
αποκλίνουσες από την συνείδηση
και την πραγματικότητα του μάχιμου δικηγόρου νομοθετικές παρεμβάσεις. Ζούμε όλες και όλοι πρωτόγνωρες και βάναυσες εμπειρίες σε
προσωπικό και επαγγελματικό επί-

«Στις 26 και 27 Νοεμβρίου διεξάγεται ο πρώτος γύρος των εκλογών για τις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Του μεγαλύτερου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, ο οποίος αριθμεί
περίπου 21.000 μέλη με δικαίωμα ψήφου σε αυτές. Δώδεκα υποψήφιοι πρόεδροι και άλλοι τρεις
ακέφαλοι συνδυασμοί υποψηφίων συμβούλων θα αναζητήσουν την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των συναδέλφων, υποσχόμενοι οι περισσότεροι εξ αυτών ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα,
ακόμα και σε κάποια στα οποία δεν μπορούν στην πραγματικότητα να μεταβάλουν κάτι. Η προσπάθεια των γενικώς είναι προς την σωστή κατεύθυνση και, κυρίως, ιδιαιτέρως ευχάριστη είναι η
παρουσία νέων υποψηφίων που δείχνει πως ίσως ο ΔΣΑ φεύγει σιγά-σιγά από μια συνδικαλιστική νοοτροπία παρελθόντων ετών, η οποία παρά τις μεγαλόσχημες υποσχέσεις, τελικώς ελάχιστα βελτίωσε τόσο την καθημερινότητα του δικηγόρου όσο και το γενικότερο δικαστικό σύστημα της Ελλάδας.
»Δυστυχώς, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς πως
οι πολύμηνες αποχές που χρησιμοποιήθηκαν ως
μέσο πίεσης στις εκάστοτε κυβερνήσεις όχι μόνο
δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, αλλά αντιθέτως
απέδωσαν ουδέν. Οι κατά καιρούς επισκέψεις,
συναντήσεις, διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις και
ό,τι άλλο σχετικό, δεν απέφεραν καρπούς και η
προσωπική γνώμη του γράφοντος είναι πως ο κύριος λόγος είναι η ανυποληψία και η αδυναμία
που περιβάλλει τον σύλλογο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν οφείλονται τόσο στα πρόσωπα που κατά καιρούς προήδρευσαν στον ΔΣΑ, αλλά στην κοινή κακή αντίληψη και νοοτροπία που μοιάζει να
μπολιάζει όλους τους προέδρους άμα τη εκλογή τους. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξένο φαντάζομαι
στον αναγνώστη, καθώς από την ίδια “πάθηση” απεδείχθη πως υποφέρουν τόσοι και τόσοι πρωθυπουργοί και υπουργοί οι οποίοι ξέχασαν τις προεκλογικές τους εξαγγελίες και παρέκκλιναν της
αρχικώς ορισθείσας πορείας τους, μετά την ανάληψη της υπηρεσίας τους.
»Πρωτεύουσας σημασίας λοιπόν είναι η επανάκαμψη του χαμένου αναστήματος του δικηγόρου
τόσο ως επαγγελματία, όσο ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης αλλά και ως ξεχωριστού πολίτη, άξιου εμπιστοσύνης και ανάδειξης αυτού ως κοινωνικού προτύπου. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό όμως, όταν υπάρχουν δικηγόροι που αναλαμβάνουν υποθέσεις με μόνο σκοπό να εξαπατήσουν
τους εντολείς τους; Πώς θα μπορούσε, όταν πολίτες αναλαμβάνουν υποθέσεις προσποιούμενοι
τους δικηγόρους; Πώς θα μπορούσε, όταν υπάρχουν δικηγόροι που με τον μανδύα της ιδιότητάς
τους ασκούν άλλου είδους επιχειρηματική δραστηριότητα εξαπατώντας συμπολίτες μας; Κυριότερα όμως όλων, πώς θα μπορούσε να επανιδρυθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στον δικηγόρο, όταν ο
ίδιος ο ΔΣΑ προστατεύει αντί να τιμωρεί τους επίορκους δικηγόρους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να
συνεχίσουν το “έργο” τους, αντί να προασπίσει την τιμή και την ηθική ενός συλλόγου που ακριβώς
αυτές τις δύο αρετές μαζί με την επιστημοσύνη θα έπρεπε
να έχει ως προμετωπίδα;
»Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ανωτέρω αποτελεί
δικηγόρος που εξαπατούσε πολίτες με μεσιτικού χαραπεδο», μας είπε η κα Καλύβα λίγες
κτήρα ενέργειες και ο οποίος παύθηκε τελικώς μετά από
ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και
18 εξάμηνες αργίες στις οποίες είχε τεθεί! Επίσης, γνωσυνέχισε:
στά τα περιστατικά διαγραφής δικηγόρων από ένα Δικη«Οι προτάσεις που έχω καταθέγορικό Σύλλογο και άμεσης μετάβασης και μετεγγραφής
σεις είναι πολλές και υλοποιήσιμες
σε άλλον καθώς και παρόμοιας φύσης περιστατικά που
(παιδικός σταθμός, ειδικό πολυϊααντιμετωπίσθησαν με την μέγιστη δυνατή “ευαισθησία”
τρείο, σύσταση προμηθευτικού συαπό τον ΔΣΑ, αντί να γίνει κατανοητό πως κάθε τέτοια
νεταιρισμού, επαναφορά του Θεανοχή οδηγεί σε απαξίωση και ακύρωση του δικηγορικού
σμού του Συμβούλου Υπηρεσίας
λειτουργήματος εν γένει. Τρανότερη δε απόδειξη αυτού αλειτουργίας κ.ά.).
ποτελεί η προκατάληψη με την οποία συνήθως αντιμετωΗ λύση όμως απέναντι σε αυτήν
πίζει ένας πολίτης την γνωριμία του με κάποιον δικηγόρο
την “λαίλαπα” που προανέφερα είσε κοινωνικό επίπεδο, η οποία συνήθως συνοδεύεται με
ναι μόνο μία. Κι αυτή δεν είναι η
την ατάκα ή στην καλύτερη περίπτωση με τη σκέψη “καπλήρης οικονομική εξαθλίωσή μας,
λό λαμόγιο θα είσαι και εσύ”. Αυτή η κατάσταση οφείλει
δεν είναι η πλήρης καταστροφή
να αλλάξει και, αν οι διοικούντες τον Σύλλογο δεν το αμας, δεν είναι εντέλει η παραίτηση
ντιληφθούν εγκαίρως, θα συνεχίζουμε να χτίζουμε δώκαι η κατάθλιψη. Η λύση είναι η
ματα σε ερειπωμένες οικοδομές με σαθρά θεμέλια που
συμμετοχή! Για να συγκρατήσουμε
αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσουν, συμπαρασύροντας
τις δυνάμεις μας, για να συγκροτήκαι υγιή μέλη της κοινωνίας μας, ίσως και εμάς τους ίδισουμε το μέλλον μας!»
ους τελικώς».
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• Αφίσες τρόμου και μηνύματα μίσους, ενόψει των γιορτών, κατακλύζουν
τα μέσα προπαγάνδας των τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους»
- Ο αποκεφαλισμένος Πάπας Φραγκίσκος και ο οπλισμένος «μοναχικός λύκος» έξω
από ιερό ναό

Με «ματωμένα»
Χριστούγεννα
απειλεί ο ISIS
Η είδηση της σύλληψης 6 Σύρων τζιχαντιστών, σε τέσσερις
διαφορετικές πόλεις της Γερμανίας, πέρασε στα... ψιλά στην
Ελλάδα. Όχι όμως και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και
της ΕΥΠ, καθώς από τις έρευνες προέκυψε πως σχεδίαζαν τρομοκρατικό «χτύπημα» με εκρηκτικά λίγο πριν ή κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.
Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

T

α μηνύματα που στέλνουν οι ηγέτες τού ISIS
προς τους «μοναχικούς
λύκους» του δυτικού κόσμου είναι για... ματωμένα Χριστούγεννα, ενώ πρόσφατα –
στο αγαπημένο μέσο επικοινωνίας
τους, το Telegram– αναρτήθηκε αφίσα που εικονίζει τον σκούφο του
Άγιου Βασίλη να συνοδεύεται από
ένα μαχαίρι και το ειρωνικό σύνθημα «Απλά τρόμος για όλους, και ένα
νέο έτος γεμάτο τρόμο». Την ίδια ώρα,
μία άλλη αφίσα δείχνει έναν τζιχαντιστή να αποκεφαλίζει τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο, ενώ
μία τρίτη δείχνει έναν «μοναχικό λύκο» να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, με το
πολεμικό τυφέκιο στο διπλανό κάθισμα, να κατευθύνεται με μεγάλη
ταχύτητα προς συγκεντρωμένο πλήθος έξω από κτίριο που θυμίζει ναό.
Χαρακτηριστικό του κλίματος που
έχει διαμορφωθεί είναι ότι το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση
- ταξιδιωτική οδηγία για την Ευρώπη, κάνοντας λόγο για αυξημένο
κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης
στην διάρκεια των εορτών. «Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν βρίσκονται σε εορταστικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις», αναφέρει το κείμενο και υπενθυμίζει
ότι από το 2015 μέχρι σήμερα πε-

ρισσότεροι από 240 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους σε «τυφλά»
τρομοκρατικά χτυπήματα εξτρεμιστών μουσουλμάνων.

Περίεργη σιγή
στο Telegram
Το τελευταίο τριήμερο (22-24 Νοεμβρίου), μετά το μπαράζ «μηνυμάτων» ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, οι δίαυλοι επικοινωνίας των τζιχαντιστών στο Telegram παρουσιάζουν
μία πρωτοφανή σιγή. «Η επιβράδυνση της ροής πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης του ISIS ήταν σημαντική τις τελευταίες εβδομάδες», δηλώνει ο Τσάρλι Γουίντερ, ερευνητής στο Διεθνές Κέντρο Μελετών
για την Ριζοσπαστικοποίηση και
την Πολιτική Βία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Telegram καθημερινά μεταδίδονταν έως και 10 μηνύματα των εξτρεμιστών μουσουλμάνων, ενώ πλέον η συχνότητα είναι
ένα, το πολύ δύο. Αυτό είναι κάτι
που προκαλεί έντονη ανησυχία
στις υπηρεσίες ασφαλείας του δυτικού κόσμου, καθώς άπαντες υποψιάζονται ότι κάτι «μεγάλο» σχεδιάζει ο ISIS, την ώρα που χάνει
συνεχώς εδάφη σε Ιράκ και Συρία.
Υπάρχει και η άλλη εξήγηση, βέβαια, που θέλει το «χαλιφάτο του
μίσους» να αναδιοργανώνεται και
να μεταφέρει τις ηλεκτρονικές υποδομές του σε άλλα σημεία.



«ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΣΥΛΙΑ», ΔΗΛΩΝΕΙ Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
FRANCOIS
HEISBOURG

«Ούτε η Ελλάδα έχει ασυλία...»
«Το μεγάλο όπλο των τζιχαντιστών είναι ότι μπορούν να σπείρουν τον τρόμο με ελάχιστα μέσα. Ένα μαχαίρι, ένα αυτοκίνητο, ένα καμιόνι. Καμία χώρα δεν έχει ασυλία. Ούτε φυσικά
η Ελλάδα», δηλώνει ο διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών
Ασφαλείας της Γενεύης, καθηγητής Francois Heisbourg.
«Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να δούμε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκό έδαφος», προσθέτει ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης και εξηγεί ότι «πρόκειται για
μια επανάληψη απειλών οι οποίες έρχονται και παρέρχονται
και κυρίως αναδεικνύονται από το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με στόχο το Βατικανό, τους Καθολικούς, τον Χριστιανισμό εν γένει, διότι ένα
από τα στοιχεία πάνω στα οποία επιχειρούν να επενδύσουν οι
τζιχαντιστές είναι αυτό του θρησκευτικού πολέμου».
Όσον αφορά την Ελλάδα, οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή με στόχο την λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να μην «αγγιχθεί» και η χώρα
μας από το τζιχαντιστικό κύμα που πλήττει την Ευρώπη. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε την σύλληψη ενός 32χρονου Σύρου
στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ομολόγησε ότι έχει πολεμήσει υπό την σημαία του «Ισλαμικού Κράτους», ενώ έδειξε στο
κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες και βίντεο από την ένοπλη
δράση του. Ενόψει τον γιορτών, πάντως, αναμένεται να εντατικοποιηθούν τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. σε πολυσύχναστους χώρους
(σταθμοί Μετρό, αεροδρόμια, μητροπόλεις κ.λπ.).
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StOrIeS
Στην τελική ευ
θεία εισέρχεται η μεταβίβαση
του epsilon. Το συνολικό τίμημα θα
φτάσει, εκτός απροόπτου, γύρω στα 15
εκατ. ευρώ. Ο Ιβάν
Σαββίδης συμφώνησε με τον Φίλιππο Βρυώνη για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας έως και τις 2 Δεκεμβρίου.
Στην συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής του προγράμματος, με
πρώτο υποψήφιο για την θέση του διευθυντή τον Τζόνι Καλημέρη (φωτ.),
ενώ οι εκπομπές του epsilon θα μεταφερθούν στο extra.
Επέστρεψε στην παρουσίαση του
κεντρικού δελτίου ειδήσεων του
ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη, μετά από απουσία δύο μηνών λόγω της γέννας. Έτσι,
η Εύα Αντωνοπούλου, η οποία την αντικατέστησε, επέστρεψε κι εκείνη στο
δικό της πόστο, δηλαδή το δελτίο των
14.00.
Στις 9 Ιανουαρίου 2018 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει εάν
συντρέχει παράβαση άρθρων της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά διανομής Τύπου.
Έκτακτο επίδομα ύψους €1.000
ζητούν οι συνδικαλιστικές Ενώσεις από το υπουργείο Εργασίας για
τους ανέργους των επιχειρήσεων του
πρώην ΔΟΛ.
Έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών
ο δημοσιογράφος Στάθης Καγιαλές,
ο οποίος είχε ασχοληθεί με το πολιτικό, οικονομικό και ελεύθερο ρεπορτάζ,
ενώ ήταν εξειδικευμένος στο ναυτιλιακό-οικονομικό ρεπορτάζ.
Σε τριμερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας καλείται η διοίκηση της εκδοτικής εταιρείας «Θ.Μ. Νικολαΐδης», που εκδίδει την εφημερίδα
«Φως των Σπορ», μετά την νέα περικοπή μισθών και την πρόθεση να υπογραφούν νέες ατομικές συμβάσεις.
Την τρίτη ημέρα της κυκλοφορίας
του άλλαξε το λογότυπο η νέα εφημερίδα «Φιλελεύθερος», καθώς είχε
δεχθεί έντονη κριτική για αντιγραφή
της «Liberation».
Από προχθές Πέμπτη η «Δημοκρατία» κυκλοφορεί με εβδομαδιαίο ένθετο με τίτλο «Η υγεία μου», που
φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Μαζί του η Ρίτα Μελά
και η Δήμητρα Πασσά.
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• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Στο επόμενο βήμα ενίσχυσης του ενημερωτικού της τομέα
προχωράει η ΕΡΤ1. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα είναι έτοιμη σε λειτουργία η νέα αίθουσα σύνταξης, στην οποία θα βρίσκονται και θα εργάζονται οι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του Internet. Για πρώτη φορά, από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, θα υπάρχει κοινός βηματισμός στον ενημερωτικό τομέα της εταιρείας.

media
Αναμένεται η προκήρυξη
για τις άδειες

O

λα είναι έτοιμα για την προκήρυξη των αδειών
των τηλεοπτικών σταθμών. Το ΕΣΡ τις επόμενες ημέρες θα δημοσιεύσει την προκήρυξη για
τις επτά άδειες εθνικής εμβέλειας, προς 35 εκατ. ευρώ η μία. Στις αρχές του Ιανουαρίου του
2018 οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τις υποψηφιότητές
τους, ώστε να ελεγχθούν από το ΕΣΡ, το οποίο θα κρίνει ποιοι θα περάσουν στην τελική φάση του διαγωνισμού.
Ας μην λησμονούμε ότι προ δεκαημέρου περίπου πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση των ιδιοκτητών και εκπροσώπων τηλεοπτικών σταθμών με τους υπουργούς Επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη, και Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκο Παππά. Στην συζήτηση προσήλθαν οι
Γιάννης Αλαφούζος (ΣΚΑΪ), Θοδωρής Κυριακού (ΑΝΤ1), Γιάννης Βαρδινογιάννης (Star), Δημήτρης Κοντομηνάς (Alpha) και Πάνος Κυριακόπουλος (Mega). Οι ιδιοκτήτες κατέθεσαν τις ενστάσεις τους για την διαδικασία,
και η κυβερνητική πλευρά επανέλαβε την θέση πως δεν γίνεται να χορηγηθούν άδειες χωρίς πληρωμή.
Από την πλευρά της κυβέρνησης τονίζεται ότι έχει θεσπίσει
δύο δικλείδες ασφαλείας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αδειοδότησης.
Η μία δικλείδα είναι ότι ο ειδικός φόρος θα μειωθεί σε 5% από την 1η Απριλίου 2018 για τους σταθμούς που θα λάβουν
άδεια και μόνο.

Αν ο διαγωνισμός ακυρωθεί ξανά από το ΣτΕ, τότε ο ειδικός φόρος τηλεόρασης θα παραμείνει στο 20%. Η δεύτερη
δικλείδα είναι η συμμετοχή για όσους εκπέμπουν, με δεδομένο πως δεν διαθέτουν κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο εκπομπής. Στην περίπτωση της αποχής και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα έχουν μόλις τρεις μήνες εκπομπής και
μετά θα κλείσουν.

ΕΣΗΕΑ: Πιέζει μετόχους
και τραπεζίτες για το Mega
Την διαπραγμάτευση ανάμεσα στους βασικούς μετόχους του
Mega και τις τράπεζες παρακολουθεί τους τελευταίους μήνες το
διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, «ελπίζοντας ότι η κατάληξη θα είναι αίσια και ο σταθμός θα επαναλειτουργήσει». Μάλιστα, καλεί
τους βασικούς μετόχους και τους τραπεζίτες, οι οποίοι διεξάγουν
τις σχετικές διαπραγματεύσεις, «να αναλάβουν, επιτέλους, τις ευθύνες τους έναντι των 450 εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Η άμεση διασφάλιση της μισθοδοσίας είναι υποχρέωσή τους και
δεν μπορούν να αρνούνται να την εκπληρώσουν. Οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του “MEGA” παραμένουν
απλήρωτοι επί 14 μήνες, έχοντας ξεπεράσει όλα τα όρια ανοχής, αντοχής και αξιοπρέπειας. Αποτελεί πρόκληση να εισπράττονται διαφημιστικά έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων όλους αυτούς τους μήνες, βελτιώνοντας τη θέση των μετόχων
και των Τραπεζών, και την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι και να πένονται».
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Οέρωτάςτους«στεγάστηκε»

Επιμέλεια:
Σπυριδούλα Κάμπου

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
25/26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Για αρκετούς μήνες κατάφεραν να κρατήσουν την σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και γνωριζόντουσαν πολλά χρόνια, αφού και οι δυο τους υπηρετούν την υποκριτική, η συνύπαρξή τους στην θεατρική παράσταση «Άμλετ Β»
τους έφερε τόσο κοντά… σε σημείο να ερωτευτούν. Η
ΒάσωΓουλιελμάκη, πρώην σύζυγος του Σωκράτη
Αλαφούζου, όντας χωρισμένη από καιρό από τον
Κύπριο προπονητή ποδοσφαίρου ΝικόδημοΠαπαβασιλείου, στο πρόσωπο του ΧρήστουΓιάννη
φέρεται να βρήκε το άλλο της μισό. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν άνθρωποι του στενού τους περιβάλλοντος, το ότι είναι λίγο χρονικό διάστημα μαζί
δεν τους εμπόδισε στο να πάρουν την απόφαση να
συζήσουν στο διαμέρισμα του ηθοποιού, από όπου
κάνουν πλέον τα κοινά τους όνειρα για το μέλλον.

• Ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά το συγκρότημα
για την δήθεν αμοιβή των €19.250

Το δέντρο που…
άναψε τα «λαμπάκια»
στους Οnirama
άλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά τα δημοσιεύματα που αποκάλυπταν ότι οι Onirama δέχτηκαν να φωταγωγήσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι αδράς
αμοιβής, ύψους 19.250 ευρώ. Η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου, που φτάνοντας στα αυτιά του αγαπημένου συγκροτήματος της νεολαίας προκάλεσε την οργή
τους. Η απάντησή τους μέσω της εταιρείας
management που διαχειρίζεται την επικοινωνιακή τους εικόνα και όχι μόνο, ήταν ά-

Σ

μεση. Μέσω μίας επιστολής που έφτασε με
mail στα δημοσιογραφικά γραφεία, αποτυπώθηκε η δυσαρέσκεια των Onirama για
όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν, μη κρύβοντας την διάθεσή τους να κινηθούν μέχρι
και νομικά.
Διαβάστε την ανακοίνωση:
«Την τελευταία εβδομάδα αναπαράγονται
ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με τη συμμετοχή και την αμοιβή των “Onirama” στο άναμμα
του δέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 30
Νοεμβρίου 2017 στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Πρόκειται για αναληθή και ψευδή δημοσιεύματα τα οποία αφορούν το κόστος του συνόλου των εξόδων της εκδήλωσης και όχι την αμοιβή των Onirama, άρα αποτελούν ξεκάθαρη
συκοφαντική δυσφήμιση για το συγκρότημα.
Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και τις
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις γενικότερα. Μέχρι τότε, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή σχετικών ψευδών δημοσιευμάτων θα μας αναγκάσει
να ακολουθήσουμε τη νομική οδό».

Παντρεύτηκε
μυστικά
η Ελεονώρα
Μελέτη
Είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή της
ότι θα παντρευτεί κρυφά και πολλοί πίστεψαν ότι δεν το εννοούσε, γνωρίζοντας ότι η Ελεονώρα Μελέτη μοιράζεται πάντα όλες τις στιγμές, χαρούμενες
και μη με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το πε και το έκανε όμως η παρουσιάστρια, που εν αναμονή του πρώτου
καρπού του έρωτά της με τον Θοδωρή
Μαροσούλη, παντρεύτηκαν ινκόγκνιτο
με πολιτικό γάμο. Το γαμήλιο μυστικό
της πρόδωσε η ίδια στα social media,
αφού μερικές ώρες μετά την επισφράγιση της αγάπης τους στο δημαρχείο
άλλαξε την προσωπική της κατάσταση
στο Facebook, και από ελεύθερη δήλωσε παντρεμένη με τον θεατρικό επιχειρηματία. Κατά τα λεγόμενα αυτών που
ζουν από κοντά το ζευγάρι, ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει μετά τη γέννηση
του παιδιού τους, ενώ εξ αρχής ήταν
κατηγορηματικά αντίθετοι στο να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης.
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Η έφοδος της αστυνομίας
στο κολασμένο πάρτι των
«Αγγέλων» της Victoria’s Secret
E

λαμψαν στην Σαγκάη τα διάσημα μοντέλα της γνωστής εταιρείας εσωρούχων και αναστάτωσαν τις Αρχές. H στιγμή που οι περισσότεροι άντρες του πλανήτη ονειρευόντουσαν έφτασε και στέφθηκε με απόλυτη
ευτυχία! Οι δεκάδες πανέμορφες καλλονές της Victoria’s Secret έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους στην Σαγκάη, πρωταγωνιστώντας στο πιο σέξι fashion
show.
Η Μπέλα Χαντίντ, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, η Κάντις Σνάποελ, η Ρόμι
Στριτζ, η Αντριάνα Λίμα, η Λάις Ριμπέιρο και άλλες φόρεσαν τα «φτερά»
τους και τα πιο αισθησιακά εσώρουχα και λικνίστηκαν επί πασαρέλας για τα
22α γενέθλια της γνωστής εταιρείας. Το κέφι και τα πειράγματα έδωσαν και πήραν τόσο επί σκηνής όσο και στα παρασκήνια, από όπου τα πανέμορφα μοντέλα «βομβάρδισαν» τα social media, με πικάντικες φωτογραφίες της. Το πάρτι όμως μετά το τέλος του φαντασμαγορικού σόου τούς βγήκε «ξινό», αφού
σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, και ενώ τα μοντέλα διασκέδαζαν ξέφρενα,
δεκάδες ένστολοι άντρες εισέβαλαν στον χώρο λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Φυσικά και προκλήθηκε αναστάτωση και το πάρτι σχόλασε νωρίς, αφού τους έγινε παρατήρηση για διατάραξη κοινής ησυχίας, μετά από διαμαρτυρίες γειτόνων που δέχτηκαν
στο αστυνομικό τμήμα. Μπορεί οι «Άγγελοι» να μην το
γιόρτασαν με την ψυχή τους, το «γιόρτασε» όμως όλος ο
πλανήτης στην θέα των σέξι φωτογραφιών τους με εσώρουχα.

Βίκυ Σταυροπούλου Κωνσταντίνος Κακούρης

Γιόρτασαν την
επανασύνδεση
πρώτο τραπέζι πίστα
Αν και υπήρξαν για χρόνια ζευγάρι, είχαν αποφύγει με δεξιοτεχνία να τους απαθανατίσουν οι παπαράτσι. Μετά την πρόσφατη επανασύνδεσή τους, η Βίκυ Σταυροπούλου
και ο Κωνσταντίνος Κακούρης αποφάσισαν να κάνουν στροφή 180 μοιρών στην στάση που μέχρι πρότινος κρατούσαν προς τα ΜΜΕ. Όντας ξανά μαζί και πιο ερωτευμένοι
από ποτέ, μετά και το πολύμηνο διάλειμμα που είχαν αποφασίσει να κάνουν, μαζί με
την κόρη της ηθοποιού, Δανάη Μπάρκα, διασκέδασαν οικογενειακώς στην «Ιερά Οδό».
Τα χαμόγελα και οι εκφράσεις στα πρόσωπα και των δύο ηθοποιών μαρτυρούσαν την
ευτυχία τους, ενώ πόζαραν ανενόχλητοι πλέον στους φωτογράφους.

Παρουσίασαν
ως Βουλγάρα
την «Σταρ Ελλάς»
στα «Μις Κόσμος»
Και «γυμνή» και Βουλγάρα βρέθηκε να είναι
στα καλλιστεία «Μις Κόσμος», που έγιναν στην
Κίνα, η Ελληνίδα Σταρ Ελλάς. Αν και η Μαρία
Ψήλου ήταν για πολλούς από τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς, λίγο πριν από τον τελικό, έμελλε να πάθει ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να
της συμβεί. Τόσο οι τουαλέτες διά χειρός Τρανούλη που ήταν να φορέσει την μεγάλη βραδιά του διαγωνισμού, όσο και τα υπόλοιπα ρούχα της, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους,
μη έχοντας να φορέσει απολύτως τίποτα. Αυτός ήταν και ο λόγος που κλήθηκε να ακυρώσει
όλες τις προγραμματισμένες τηλεοπτικές της εμφανίσεις και φωτογραφήσεις. Παρ’ όλα
αυτά, όμως, τα ευτράπελα για την
Ελληνίδα καλλονή
δεν θα περιοριζόντουσαν
μόνο
στην γκαρνταρόμπα της. Φορώντας ό,τι είχε στον
τελικό, με μεγάλη
έκπληξη λίγες ώρες μετά το τέλος
του, θα ενημερωνόταν από τους δικούς της ανθρώπους ότι οι διοργανωτές την είχαν
παρουσιάσει στους
τηλεοπτικές δέκτες
ως εκπρόσωπο
της… Βουλγαρίας.

Τώρα και μοντέλο ρούχων
η Μαρέβα Μητσοτάκη
Εκτός από επιτυχημένη σύζυγος και μητέρα τριών
παιδιών, η Μαρέβα Μητσοτάκη είναι και μία επιτυχημένη επιχειρηματίας. Η σύζυγος του Κυριάκου
Μητσοτάκη, όταν δεν ασχολείται με την ανατροφή
των παιδιών τους ή δεν τον συνοδεύει στις επίσημες εκδηλώσεις του, ρίχνει την βαρύτητά της στην
επιχείρησή της «Zeus+Δione». Μαζί με την καλή της
φίλη Δήμητρα Κολοτούρα, από το 2011 έχουν δημιουργήσει την δική τους εταιρεία ρούχων που έχει
γίνει brand name με υψηλές πωλήσεις. Οι δυο φίλες
και συνεργάτιδες αφέθηκαν στον φωτογραφικό φακό της Ολυμπίας Κρασαγάκη, όπου πόζαραν για τις
ανάγκες της διαφημιστικής καμπάνιας της νέας τους
κολεξιόν ρούχων, με τον αέρα των μοντέλων!
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ΜΑΝΤΟΝΑ:
Την αγοράζεις γυμνή
με 1.200 δολάρια
Στο σφυρί έχουν βγει ανέκδοτες φωτογραφίες της
Μαντόνα από τότε που ήταν 18 χρονών και πόζαρε
ως γυμνή μπαλαρίνα στον φωτογραφικό φακό του
Σεσίλ Τέιλορ.
Οι 108 φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν το 1977,
βγήκαν σε δημοπρασία και πωλούνται μαζί με τα
πρωτότυπα αρνητικά αλλά και τα πνευματικά τους
δικαιώματα στον διαδικτυακό ιστότοπο δημοπρασιών «Gotta Have Rock and Roll». Για να μπορέσει
κάποιος να αποκτήσει κάποια από αυτές τις αισθησιακές φωτογραφίες της, η τιμή εκκίνησης είναι 800
δολάρια μέχρι 1.200 δολάρια.

1 Τραγουδιστές και μοντέλα στα δίχτυα των αρχών

Εμπόριο λευκής σκόνης
με λάμψη από showbiz
M
ΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ:
Συνεχίζει τον nude
«βομβαρδισμό» στην Ιταλία
Βάλθηκε για τα καλά να σκανδαλίσει τους διαδικτυακούς της φίλους με τις γυμνές φωτογραφίες που
ανεβάζει στο Instagram. Η Ρία Αντωνίου, θέλοντας
να διαφημίσει το «καυτό» ημερολόγιο που έκανε για
το αντρικό περιοδικό «For Men», καθημερινά «βομβαρδίζει» τα social media με τις πιο αισθησιακές της
πόζες.
Αν και πολλοί βιάστηκαν να την κρίνουν που πόζαρε
ολόγυμνη, μιλώντας στα ιταλικά ΜΜΕ, η Ελληνίδα
καλλονή απάντησε στους επικριτές της ως εξής: «Το
ημερολόγιο είναι σαν ένας γάμος για μένα, συμβαίνει
μία φορά στη ζωή. Δεν είμαι παντρεμένη, έκανα το ημερολόγιο. Ελπίζω να αρέσει και στις γυναίκες επειδή η
καθεμία μας έχει τον δικό της αισθησιασμό».

εγαλώνει η λίστα με τους
συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών που προέρχονται από τον χώρο της showbiz. Η
πρόσφατη σύλληψη της Ελληνίδας
μοντέλου στο αεροδρόμιο του Χονγκ
Κονγκ «ξύπνησε» τις μνήμες της σύλληψης στην Αλβανία πριν από μερικά
χρόνια δύο γνωστών τραγουδιστών!
Η πανύψηλη αοιδός από την Θεσσαλονίκη, Α.Β., και ο συνάδελφός της,
Π.Μ., πιάστηκαν στο τελωνείο της
Κακαβιάς, να έχουν κρυμμένα ναρκωτικά σε διάφορα σημεία του αυτοκινή-

του τους. Το ζευγάρι των τραγουδιστών τότε πέρασε μεγάλο χρονικό
διάστημα στις αλβανικές φυλακές,
προσπαθώντας να αποδείξουν ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε την λάμψη της
δουλειάς τους και τους παγίδεψε με
σκοπό να μεταφέρουν ναρκωτικά εν
αγνοία τους. Η Α.Β. μετά και την αποφυλάκισή της, έχει εξαφανιστεί από
προσώπου γης της showbiz, αφού η
καριέρα της καταστράφηκε μαζί με το
σκάνδαλο που προκάλεσε η σύλληψή
της, τι και αν απέδειξε στην συνέχεια
την αθωότητά της ως θύμα πλεκτάνης.

Κάτι ανάλογο φέρεται να ισχυρίζεται
και η 19χρονη Ίρις Μελισσαροπούλου, κόρη αστυνομικού με καταγωγή
από την Μυτιλήνη, που συνελήφθη
στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, έχοντας στις αποσκευές της 2,6 κιλά
κοκαΐνης. Το σοκ που υπέστη η οικογένειά της μαθαίνοντας από το διαδίκτυο, όπως είπαν, για το τι συνέβη στο
παιδί τους ήταν μεγάλο, δηλώνοντας
κατηγορηματικά πως δεν φταίει σε τίποτα και ότι απλά μαφιόζοι την εκμεταλλεύτηκαν και την έμπλεξαν χωρίς
η ίδια να γνωρίζει τίποτα.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ:

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ:

Συναυλία- υπερπαραγωγή
στις γαλλικές Άλπεις
με διαμονή €2.500
και μενού αξίας €400

Σ

ε ένα από τα πιο ακριβά και κοσμικά θέρετρα της high society
στις Γαλλικές Άλπεις ετοιμάζει εορταστική συναυλία λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά ο Αντώνης Ρέμος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα μεταφέρει στο Nammos Courchevel όλα όσα συμβαίνουν το καλοκαίρι
στο Nammos της Μυκόνου, όπου
Άραβες και Έλληνες κροίσοι «στή-

νουν» μπουγελώματα με
πανάκριβες σαμπάνιες,
αξίας πολλών χιλιάδων
ευρώ, ενώ το ξέφρενο
γλέντι κρατάει μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες.
Στις 29 Δεκεμβρίου η ελληνική αφρόκρεμα έχει
ήδη κλείσει να γιορτάσει
μαζί του στο πολυτελές
σαλέ των Άλπεων, όπου η διαμονή τους σε

Η ζήλια του Μποτία
για την ημίγυμνη
version της
Η Ελένη Φουρέιρα είν αι μία από τις πιο
σέξι αλλά και τολμηρές τραγουδίστριες,
ενώ οι φωτογραφίσεις της ξεχειλίζουν
αισθησιασμό. Τον τελευταίο καιρό όμως
παρατηρείται ένας συνεχής σέξι «βομβαρδισμός» στο Instagram της, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται γιατί
πλασάρεται ξαφνικά τόσο «καυτή». Κατά
τα λεγόμενα αυτών που γνωρίζουν, η
τραγουδίστρια το κάνει όλο αυτό, αφενός για να «παίξει» το παιχνίδι των social
media, να σκανδαλίζει τους διαδικτυακούς της φίλους, αλλά και να «φουντώνει» τα συναισθήματα ζήλιας του συντρόφου της Αλμπέρτο Μποτία. Και σύμφωνα με όσα αναφέρουν όσοι ζουν το
ζευγάρι από κοντά, η Ε. Φουρέιρατο έχει
καταφέρει στο έπακρον να τον κάνει να
ζηλεύει. Η νέα της ημίγυμνη φωτογράφιση, για τις ανάγκες του online αντρικού περιοδικού «Man of status», είναι
ό,τι πιο τολμηρό έχουμε δει μέχρι σήμερα
από εκείνη.

αυτό κοστολογείται στα 2.500 ευρώ την βραδιά. Για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τον
τραγουδιστή σε ένα ονειρεμένο τοπίο μέσα στα
χιόνια, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το μενού,
ναι μεν είναι πλουσιοπάροχο από εδέσματα
αλλά και πάρα πολύ «πλούσιο» στην τιμή του,
400 ευρώ το άτομο. Σύμφωνα με αυτούς που
επιμελούνται την γιορτινή βραδιά, η συναυλία είναι sold out ήδη, και το «παρών» τους θα
δώσουν γόνοι γνωστοί εφοπλιστικών οικογενειών, πάμπλουτοι Άραβες, γνωστοί επιχειρηματίες αλλά και πολλά μοντέλα.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ: Ο εμπρησμός, ο εκφοβισμός και η βασική ύποπτος
Καιρό τώρα, η Ελένη Χατζίδου σιωπούσε για τα
μηνύματα εκφοβισμού που δεχόταν. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με όσα εξομολογείτο στους δικούς της ανθρώπους, λάμβανε απειλητικά μηνύματα στο κινητό της, ενώ το οξύ που πέταξαν στο
αυτοκίνητό της είχε προκαλέσει μεγάλες υλικές
ζημιές. Αν και είχε αρχίσει να φοβάται, δεν είχε
χρειαστεί να ζητήσει την βοήθεια της αστυνομίας,
μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν αντιλήφθηκε ότι το αυτοκίνητό της καιγόταν κά-

τω από το σπίτι της. Έντρομη κάλεσε την αστυνομία και την πυροσβεστική, που δεν κατάφεραν
τελικά να το σώσουν. Η πρώτη έρευνα που έγινε
έδειξε ότι επρόκειτο για εμπρηστικό μηχανισμό,
που τοποθετήθηκε
από κάποιον που
ήθελε σκόπιμα να
κάψει το αμάξι της.

Η Ε. Χατζίδου, μετά και την κατάθεση που έδωσε
στους αστυνομικούς, περιμένει τα αποτελέσματα των ερευνών που θα αποκαλύψουν τον πιθανό δράστη ή δράστες. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο περίγυρός της, η τραγουδίστρια υποψιάζεται πως πίσω από
όλες αυτές τις επιθέσεις κρύβεται
μία συγκεκριμένη γυναίκα που έχει να κάνει με πρώην σχέση της!
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ΙχνηλαΤωΝΤαΣ…
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΩΡΑΪΤΟΥ

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Το Μυστικό
της Τροφοπυραμίδας»
• Ένα βιβλίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διά χειρός της κας Πηνελόπης Μωραΐτου, που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις «Πορφύρα» και με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το Μυστικό της Τροφοπυραμίδας», έφτασε στα
χέρια μας πριν από λίγες ημέρες και μας εντυπωσίασε, καθώς το θέμα του άπτεται της υγιεινής διατροφής
κατά την παιδική ηλικία, με έναν τρόπο διασκεδαστικό για τα παιδιά. Έτσι, ήρθαμε σε επαφή με την συγγραφέα και ψάξαμε απαντήσεις
στο τι ήταν εκείνο που την ώθησε
να γράψει ένα τόσο χρήσιμο παιδικό βιβλίο. «Όταν οι γονείς υιοθετούν έναν υγιεινό τρόπο διατροφής
και παράλληλα μιλούν με τα παιδιά
για τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης διατροφής, και τα παιδιά
θ’ ακολουθήσουν!» μας απάντησε.
Τόσο απλά!

Πηνελόπη Μωραΐτου
γεννήθηκε στον
Πειραιά. Είναι Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών
στον τομέα της Λογοτεχνίας
και το 2004 Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια στο Midwestern
State University στις ΗΠΑ
στην Παιδική Λογοτεχνία και
τα Γυναικεία Στερεότυπα. Έχει
διδάξει Λογοτεχνία στο MSUUSA και Παιδική Λογοτεχνία
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Έχει διατελέσει μέλος της
Ομάδας εργασίας για την
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ , μέλος του
Ελληνικού Κύκλου Παιδικού
Βιβλίου και Αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της Ελληνικής
Εταιρείας για την Προστασία
του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Έχει γράψει πολλά παραμύθια,
καθώς και εκπαιδευτικά
βιβλία. Είναι καθηγήτρια
Αγγλικών, αποσπασμένη στο
Γυμνάσιο-Λύκειο Κολωνίας.

Η

E

χετε γράψει πολλά παιδικά βιβλία.
Ποιο ήταν το έναυσμα της ασχολίας σας με την συγγραφή;
«Αγαπώ πολύ την λογοτεχνία και πάντοτε κάτι έγγραφα για μένα, πότε στις σελίδες του ημερολογίου, πότε σ’ ένα blog. Όμως αυτήν την έντονη επιθυμία να γράψεις κάτι που θέλεις να το διαβάσουν
όλοι, την ένιωσα όταν πρωτοαντίκρισα την μικρή
Μαρία στα φανάρια της πλατείας Ιπποδαμείας,
στον Πειραιά. Γυρνούσα κουρασμένη από την δουλειά και, καθώς σταμάτησα στο φανάρι, ένα σγουρομάλλικο κεφαλάκι ξεπρόβαλε στο παράθυρο του
αυτοκινήτου μου. Ήταν η Μαρία, όπως μου είπε,
και με ρώτησε αν ήθελα χαρτομάντιλα».
• Και σας συγκίνησε τόσο πολύ ώστε να
γράψετε για χάρη της;
«Ω, ναι! Φαινόταν κουρασμένη. Την ρώτησα αν
πεινούσε και μου κούνησε καταφατικά το κεφάλι της. Της έδωσα την σακούλα με το χάμπουργκερ που είχα αγοράσει και λίγα χρήματα. Το
φανάρι άνοιξε και ξεκίνησα γεμάτη τύψεις για το
σπίτι. Είχα κάνει λίγα, πολύ λίγα γι’ αυτό το
παιδί. Πέρασα αρκετές φορές από το σημείο της
συνάντησής μας, αλλά η Μαρία έλειπε και δεν
την ξαναείδα. Έτσι αποφάσισα να γράψω ένα
παραμύθι για την Μαρία και όλα τα παιδιά σαν
την Μαρία. Ήταν ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τίτλο “Ένα περιστέρι που το έλεγαν Χριστούγεννα”».
• Κι ερχόμαστε στο «Μυστικό της Τροφοπυραμίδας», που επιχειρεί να μυήσει τα
παιδιά στην υγιεινή διατροφή. Ποια μέσα
επιστρατεύετε για να το πετύχετε;

«Το παραμύθι αναμφίβολα βοηθά τα παιδιά μας
να κατανοήσουν τον δυσνόητο κόσμο των ενηλίκων. Για να επιτευχθεί αυτό, πέρα από την φαντασία χρειάζεται κατά την γνώμη μου η περιπέτεια

και το χιούμορ. Η περιπέτεια είναι το ταξίδι στο οποίο οι ήρωες προσκαλούν τον μικρό αναγνώστη
να τους ακολουθήσει και μέσα από αυτό να γνωρίσει, να πειραματιστεί, να ανακαλύψει. Οι δυσκο-
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λίες, οι εμπειρίες, τα παθήματα των ηρώων γίνονται το όχημα για να καταλάβει το παιδί τον
μπερδεμένο κόσμο των ενηλίκων και όλα αυτά
μέσα στον κόσμο του φανταστικού. Το χιούμορ, τώρα, είναι το δυνατό συστατικό αυτής
της περιπέτειας, γιατί μειώνει την διάθεση να
είμαστε ανταγωνιστικοί και μας κάνει πιο δεκτικούς, μετατρέπει σχεδόν μαγικά τον θυμό
και την πίκρα μας σε γέλιο, κάνοντάς μας πιο αποφασιστικούς και τολμηρούς».
• Τι θα συμβούλευαν οι ήρωες του βιβλίου σας τους γονείς που δυσκολεύονται να πείσουν τα παιδιά τους να τρώνε
φρούτα και λαχανικά;
«Να δίνουν πρώτοι αυτοί το καλό παράδειγμα.
Όταν οι γονείς υιοθετούν έναν υγιεινό τρόπο
διατροφής και παράλληλα μιλούν με τα παιδιά
για τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης διατροφής, θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Γενικά
πιστεύω ότι η υγιεινή διατροφή είναι ένα τμήμα
του γενικότερου τρόπου ζωής που διαλέγουμε
να υιοθετήσουμε».
• Θα μπορούσατε να μας το αναλύσετε;
«Βεβαίως. Λοιπόν, από μόνη της η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει πολλά, αν δεν οδηγήσω το
παιδί μου σ’ έναν τρόπο ζωής που θα περιλαμβάνει την σωματική άσκηση και την ψυχική υγεία μέσα από τον διάλογο και την σωστή επικοινωνία. Αν δεν το διδάξω να μην είναι εριστικό, βίαιο και ανταγωνιστικό και να ζει σε
αρμονία με τους γύρω του, αν δεν το μάθω να
σέβεται το περιβάλλον, αν δεν το μάθω να δημιουργεί και όχι να καταστρέφει και να ρυπαίνει, δεν έχει νόημα η υγιεινή διατροφή, γιατί η
υγεία που θα αναζητά θα κινδυνεύει από τις
συνέπειες όλων των παραπάνω».
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός
κακού παιδικού βιβλίου και τι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει ένα καλό;
«Δεν υπάρχουν “κακά παιδικά βιβλία”. Πιστεύω ότι κάθε βιβλίο έχει κάτι να δώσει. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι ένα βιβλίο, πάντα
με την ματιά του ενήλικα, είναι κακογραμμένο,
ή έχει κάποια λάθος θεώρηση του θέματος, σίγουρα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για συζήτηση με το παιδί μας».
• Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει ένας
γονιός για να αγαπήσει το παιδί του τα
βιβλία;
«Μα να είναι ο ίδιος αναγνώστης και να διαβάζει στο παιδί του όταν είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Το παράδειγμα είναι, για τα παιδιά σε
πολύ μικρή ηλικία, ο καλύτερος δάσκαλος. Η επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς θα
πρέπει να είναι μια συχνή συνήθεια για το παιδί. Θα πρέπει να το αφήνουμε να ξεφυλλίζει τα
βιβλία, να σχολιάζουμε μαζί του τον τίτλο ή την
εικονογράφηση ενός βιβλίου. “Γίνομαι αναγνώστης” είναι μια σύνθετη διαδικασία που ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία».
• Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας συγγραφέας όταν ήσασταν παιδί;
«Διάβαζα πολλά βιβλία από μικρή, αλλά το βιβλίο που διάβαζα ξανά και ξανά ήταν “Οι περιπέτειες του Χακ Φιν” του Μαρκ Τουέιν. Λάτρεψα το ελεύθερο πνεύμα του Χακ, την διάθεσή
του για περιπέτεια, την δίψα του για να εξερευνήσει, το χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε τον
βάναυσο πατέρα του και το κουράγιο του».
• Ποια είναι τα σχέδιά σας για τους επόμενους μήνες;
«Πολλά και διάφορα. Εκτός από τις παρουσιάσεις σε σχολεία, ετοιμάζω ένα θεατρικό για παιδιά, αλλά και την έκδοση δύο νέων παραμυθιών».
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«ΜέΡΛΟ, Περιπέτεια
στα σύννεφα»
από τις εκδόσεις «Άπαρσις»


Και συνεχίζει: «Τα παιδιά χρειάζονται ένα ακόμη βιβλίο για παιδιά από την
ναν φίλο. Έναν φίλο να είναι μαζί τους, να
επιτυχημένη συγγραφέα παιδικών
βιβλίων Φωτεινή ΚωνσταντοΤην Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, παίζουν μαζί, να ταξιδεύουν μαζί. Να ξεχνάνε
για λίγο τον πόνο τους. Να ξεχνάνε το νοσοπούλου και από τις εκδόσεις «Άπαρστις 19.30 το απόγευμα,
σις», που για άλλη μια φορά αγγίζει ευαίη Φωτεινή Κωνσταντοπούλου κομείο, τους γιατρούς, τα φάρμακα. Τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να βλέπουν συνέχεια
σθητες χορδές, όχι μόνο για το περιεχόκαι οι εκδόσεις «Άπαρσις» θα
την μαμά και τον μπαμπά να προσπαθούν να
μενό του, αλλά και διότι… Ή, μάλλον, ας
παρουσιάσουν στο Polis Art
κρύψουν τα δάκρυά τους, δεν θέλουν να είναι
τα πάρουμε από την αρχή.
Cafe Στοά Βιβλίου στην
στενοχωρημένα, δεν θέλουν να πονάνε. Θέ«Με λένε Μέρλο και βαθιά μέσα στο κεΑθήνα το βιβλίο «ΜέΡΛΟ,
λουν να είναι έξω από το δωμάτιο του νοσοφάλι μου έχω μια λίστα με πράγματα που θα
Περιπέτεια στα σύννεφα»,
κομείου, θέλουν να παίζουν, να κοιτάνε τον
ήθελα να κάνω. Για παράδειγμα θέλω να είτα έσοδα του οποίου θα
ουρανό, να πιάνουν τα σύννεφα. Ο Μέρλο
μαι το πρώτο σύννεφο που θα ταξιδέψω με
διατεθούν στον Σύλλογο
είναι ο νέος φίλος τους. Περνάει από το παδιαστημόπλοιο. Θέλω να βοηθήσω έναν διά«Καρκινάκι» για παιδιά
ράθυρό τους και τους καλεί σε σκανταλιές.
σημο ντετέκτιβ να λύσει τον πιο δύσκολο γρίμε καρκίνο
Μαζί θα ξεκινήσουν οι περιπέτειές τους. Μαφο του κόσμου. Θέλω να ανακαλύψω τι θα γίζί θα κάνουν ταξίδια στα σύννεφα. Έχουν δινω όταν μεγαλώσω. Αλλά το μεγαλύτερο όνεική τους γλώσσα. Μιλάνε διαφορετικά από ερο από όλα είναι να μ’ αγαπάτε, ακόμα και όμάς τους μεγάλους. Είναι φίλοι. Ο Μέρλο στηρίζει αυτά τα παιδιά. Τα
ταν βρέχει!»
παίρνει αγκαλιά, τα χαϊδεύει...
Ο ζωηρός Μέρλο, ως ανήσυχο μικρό συννεφάκι, ξεκινά μια
Δίνει και μια αγκαλιά στους γονείς που ανησυχούν πολύ για τα
περιπέτεια γνώσης και αναζήτησης. Μια ιστορία γλυκιά, που
παιδιά τους και φοβούνται τις περιπέτειες. Ο Μέρλο δίνει και μια αμας μαθαίνει να αποφεύγουμε τους αγνώστους και τα εμπόδια
γκαλιά στους γιατρούς και στις νοσηλεύτριες, που φροντίζουν αυτά τα
στον δρόμο προς τον στόχο, που με πίστη προσπαθούμε να
παιδιά και δεν θέλουν να τα χάσουν στα σύννεφα. Εμείς, με τη βοήφτάσουμε!
θεια του Μέρλο, μιλάμε ανοιχτά για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και στηρίζουμε το επιστημονικό-ερευνητικό έργο της
Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Αιματολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”, συγκεντρώνοντας πόρους για στήριξη προγραμμάτων μεταφραστικής έρευνας και καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
Σας καλούμε να το κάνετε κι εσείς...»
Οι δωρεές μπορούν να γίνουν στην Eurobank: ΑΡ.
«Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ είναι η Νεφέλη. Είναι και ο Αντώνης. Και η Βάσια.
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0026.0063.49.0101328225 / IBAN: GR16
Και η Φωτεινή και ο Νίκος και η Ευαγγελία. Είναι κάθε παιδί που νο0260 0630 0004 9010 1328 225, ενώ η επικοινωνία γίνεται
σεί με καρκίνο στην Ελλάδα», αναφέρει η Αστική Μη Κερδοσκοεφικτή μέσω του e-mail info@karkinaki.gr και στα τηλέφωνα
πική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ.
212-1040610, 6944-763141.
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Ένας νέος φίλος…

Φωτεινή Κωνσταντοπούλου ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι αστυνομικός και
συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Το δεύτερο βιβλίο της, με τίτλο, «Μια Ζαχαρένια
Συνταγή», τέθηκε υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η πρώτη του έκδοση στήριξε οικονομικά την παγκόσμια εκστρατεία
«Back2School», που στηρίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών-προσφύγων.
Και η δεύτερη την παγκόσμια εκστρατεία #WithRefugees. Τον Φεβρουάριο του 2016 τιμήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα ως υψηλού
προφίλ υποστηρίκτρια για την συμβολή της στο έργο του Οργανισμού, τους σκοπούς του
οποίου συνεχίζει να στηρίζει ενεργά.
Τον Ιούνιο του 2017, συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες στην Κύπρο για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 2017, στα πλαίσια
των οποίων, πραγματοποίησε ομιλία σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Οργανισμός με
την Αστυνομία Κύπρου, με θέμα «ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ».
Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2017, συμμετείχε στην ημερίδα με τίτλο «Άνθρωποι σε κίνηση: παιδαγωγικά εργαλεία για καλλιέργεια της ενσυναίσθησης για παιδιά πρόσφυγες
και μετανάστες», που συνδιοργάνωσαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Κύπρο και αφορούσε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με εργαστήρια - σεμινάρια βασισμένα μεταξύ
άλλων στο βιβλίο της με τίτλο «Μέσα από τα Μάτια Τους», 12 παιδιά, 12 ιστορίες, 12 όνειρα για το αύριο! μέρος των εσόδων του οποίου διατίθεται για την στήριξη των δομών φιλοξενίας των ασυνόδευτων παιδιών - προσφύγων της
PRAKSIS. Έχει διοργανώσει σημαντικές δράσεις τόσο για τα παιδιά - πρόσφυγες, όσο και για τα παιδιά στις ακριτικές περιοχές της Ξάνθης και τα παιδιά Ρομά. Ενώ συμμετείχε και ως ομιλήτρια στο TEDx Πάτρας 2017, με θέμα «Στιγμές» «Moments».
Από τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ κυκλοφορεί το βιβλίο της με τίτλο «Ο ΤΥΡΟΚΟΦΤΕΡΟΣ».
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