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ίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανε ένα ποστάρισμα επικαλούμενο δήλωση αξιωματούχου του υπουργείου Οικονομικών μετά τις πρώτες διαβουλεύσεις που είχαν προηγηθεί με τους εκπροσώπους των δανειστών για τα δημοσιονομικά μεγέθη. Τι αποκάλυπτε η δήλωση αυτή; Ότι «φαίνεται ότι θα έχουμε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο το Σάββατο».
Ανεξαρτήτως του επιτυχούς ή όχι της πρόβλεψης του εν λόγω «ανώνυμου» παράγοντα ή των καλών νέων που την συνόδευσαν (σ.σ. ελέχθη ότι οι δανειστές αναγνωρίζουν την ύπαρξη δημοσιονομικού περιθωρίου 320 εκατ. ευρώ για το 2018 από εξοικονόμηση δαπανών στο Δημόσιο που μπορεί να κατευθυνθεί σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής), το πώς θα κλείσει
–όταν κλείσει– η τρίτη αξιολόγηση είναι λίγο-πολύ γνωστό. Όχι φυσικά από τις κρυπτόμενες θριαμβολογίες του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου ότι Ελλάδα και δανειστές «θα έχουν ολοκληρώσει πολύ σύντομα τα οριστικά βήματα ώστε να ολοκληρωθεί, χωρίς την παραμικρή πιθανότητα νέων δημοσιονομικών μέτρων, η διαδικασία της γ΄ αξιολόγησης».
Ακόμη και στην ιδανική περίπτωση να είναι απολύτως ακριβή τα λόγια τού spokesman
του Μεγάρου Μαξίμου, η αλήθεια είναι ότι μετά την Πρωτοχρονιά έρχεται νέα καταιγίδα μέτρων για εκατομμύρια Έλληνες. Δεν το λέμε εμείς, αλλά ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε πρόσφατα στην Βουλή και ο οποίος προβλέπει «χαράτσωμα» που έχει ψηφιστεί από
τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, αλλά ακόμη τα νοικοκυριά δεν το έχουν βιώσει στην τσέπη τους. Σε αδρές γραμμές, ο
μνημονιακός προϋπολογισμός προβλέπει μεταξύ άλλων «ψαλίδισμα» στις δαπάνες και αύξηση εσόδων, που θα βγουν από τις γνωστές πηγές: τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους φορολογούμενους που
μέχρι σήμερα παρουσίαζαν ιατρικά έξοδα, ακόμη κα από τους… ταξιδιώτες. Πάρτε χαρτί και μολύβι:
• Έρχεται κατάργηση της έκπτωσης ύψους 1,5% στην παρακράτηση του φόρου εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων. Το μέτρο θα επηρεάσει περί τους 1,5 εκατ. φορολογούμενους με αποδοχές άνω των 9.000 ευρώ ανά έτος.
• Καταργείται το 10% έκπτωσης στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω ιατρικών δαπανών, η οποία θα φανεί στα εκκαθαριστικά του 2018. Το μέτρο αφορά περί το 1.000.000 φορολογούμενους, οι οποίοι επωφελήθηκαν από την
τελευταία φοροαπαλλαγή. Ως εκ τούτου, για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το επόμενο έτος δεν θα προβλέπεται αναγνώριση αποδείξεων δαπανών από γιατρούς, φάρμακα κ.ο.κ.
• Αυξάνονται οι συντελεστές ΦΠΑ από 4%, 9% και 17% σε 6%, 13% και 24% αντίστοιχα. Η αύξηση αφορά 32 νησιά
του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, όπως η Λέσβος, η Χίος, η Κως και η Σάμος.
• Μπαίνει φόρος διαμονής σε καταλύματα (σ.σ. ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια).
Τι χειρότερο, άραγε, μπορεί να σημάνει το κλείσιμο της γ΄ αξιολόγησης; Να είμαστε στην μεγάλη λίστα με τους άτυχους
που δεν κέρδισαν στην λοταρία του υπουργείου Οικονομικών, που ως διαδικασία μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακό καθρεφτάκι για ιθαγενείς (σ.σ. η σελίδα είχε πέσει για κάποια ώρα, προφανώς από το πλήθος των χρηστών που έσπευσαν να δουν αν κέρδισαν) παρά για κίνητρο προς καταναλωτές με φορολογική συνείδηση. Όσο όμως ο κυβερνητικός σχεδιασμός θα δείχνει συνολικά τάσεις βοναπαρτισμού, τόσο οι (ατυχείς) επιλογές θα ακολουθούν την ρήση του Γάλλου στρατηγού και αυτοκράτορα: «Έχω κάνει όλους τους υπολογισμούς. Η μοίρα θα κάνει τους υπόλοιπους...»
Ζωή σε λόγου μας…

Λ

Το καθρεφτάκι
του Ναπολέοντα
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• Συζήτηση στην Βουλή με το αβανταδόρικο θέμα της νομότυπης φοροαποφυγής
προανήγγειλε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ελπίζοντας πως θα κλέψει τις εντυπώσεις και θα
αντιστρέψει την ατζέντα, στοχοποιώντας την αντιπολίτευση

Άλλα κόλπα
του Αλέξη...
Νέα συζήτηση στην Βουλή με το αβανταδόρικο θέμα της φοροδιαφυγής προανήγγειλε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας
στην συνεδρίαση της Δευτέρας για την πώληση των βλημάτων
στην Σαουδική Αραβία.

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Μ

ε μόνο στόχο την επίθεση στην Νέα Δημοκρατία και πιο συγκεκριμένα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη διά της
συζύγου του, στην κυβέρνηση ετοιμάζουν νέα συζήτηση στην Βουλή με ιδιαίτερες αναφορές στους... νομότυπους
τρόπους φοροαποφυγής και το αν αυτοί
είναι ηθικοί. Με το πολιτικό σκηνικό να
βράζει σε βάρος του Μεγάρου Μαξίμου,
κάποιοι εκτιμούν ότι αυτός είναι ένας
τρόπος για να πάρουν την ρεβάνς και να
αλλάξουν την επικαιρότητα. Αν και γνωρίζουν πως η όποια συζήτηση θα είναι
απλά ξαναζεσταμένο φαγητό, μιας και
δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία, κάποιοι
από το πρωθυπουργικό περιβάλλον εκτιμούν ότι θα πετύχουν χτύπημα στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Διόλου τυχαίο μάλιστα δεν είναι το
δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέα Σελίδα» που πρόσκειται στην κυβέρνηση και
αποκάλυψε ότι 550 δισ. ευρώ βρέθηκαν
ως φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένα
ΑΦΜ, για τα έτη 2002-2014, από το νέο
λογισμικό σύστημα των φορολογικών
Αρχών, στο οποίο αντιπαραβλήθηκαν
οι τραπεζικές καταθέσεις και οι φορολογικές δηλώσεις.
«Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέκυψαν
ακριβώς στην βάση του νέου συστήματος,
το οποίο επεξεργάστηκε το υπουργείο Οικονομικών κατά την διάρκεια της θητείας
αυτής της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο κατέληξε
σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, συγκρίνοντας φορολογικές δηλώσεις με τραπεζικές καταθέσεις. Έχουμε, λοιπόν, ενδείξεις
για φοροδιαφυγή ύψους, πράγματι, άνω
των 500 δισ. ευρώ για την συγκεκριμένη
χρονική περίοδο, δηλαδή από το 2002 μέ-

χρι το 2014. Μπορεί να φαίνεται ένα τεράστιο νούμερο αυτό, τα 500 δισ., αλλά αν το
διαιρέσετε με τα έτη για τα οποία μιλάμε
και το συγκρίνετε με το ΑΕΠ, θα κατανοήσετε ότι πρόκειται περίπου για το 20% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
για τις συγκεκριμένες περιόδους τις οποίες
συζητάμε. Μιλάμε, λοιπόν, για έναν από
τους βασικούς λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε στην κρίση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι από το 1996 μέχρι το 2010 η Ελληνική Δημοκρατία, ενώ
βρισκόταν περίπου στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, βρισκόταν διαρκώς κάτω από τον μέσο
όρο της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τα φορολογικά

έσοδα. Και αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος για
την ύπαρξη διαρκών ελλειμμάτων στην ελληνική οικονομία, αλλά και αυτός ήταν ο
λόγος για τον οποίο δεν είχαμε την δυνατότητα, από το 1996 μέχρι το 2010, να μειώσουμε ποσοστιαία το χρέος μας. Δηλαδή,
δεν είχαμε την δυνατότητα να μειώσουμε
τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Δηλαδή, παρά
το γεγονός ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξανόταν, το ελληνικό δημόσιο χρέος
παρέμενε σταθερό ως ποσοστό του. Πράγμα
το οποίο σημαίνει ότι αυξανόταν ως απόλυτο νούμερο. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό, ήταν ακριβώς το γεγονός ότι είχαμε μια διαρκή υστέρηση στα φορολογικά έσοδα», σχολίασε ο

κυβερνητικός εκπρόσωπος δίνοντας μια
πρόγευση των όσων θα ακολουθήσουν.

Προετοιμάζεται το έδαφος
Όπως ψιθυρίζεται ούτε το σχετικό δημοσίευμα προέκυψε τυχαία ούτε και ο σχολιασμός από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Αντιθέτως, είναι μια προσπάθεια
προετοιμασίας του εδάφους.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε
ερωτώμενος πως «πρόκειται για μια διαρθρωτική αδυναμία του ελληνικού κράτους, για
την οποία, από την δική μας πλευρά, κάνουμε
ό,τι είναι εφικτό, έτσι ώστε να διορθωθεί στο
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε τα πρώτα
αποτελέσματα, τόσο με τον έλεγχο των λιστών, όσο και με μια σειρά από πρωτοβουλίες που παίρνουμε για να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή και να διευρύνουμε την φορολογική βάση. Ακριβώς αυτός είναι ο πρωταρχικός πολιτικός μας στόχος, έτσι ώστε να διορθώσουμε διαρθρωτικές αδυναμίες, οι οποίες επιβάρυναν την ελληνική οικονομία πάνω από 40 έτη. Όλα αυτά, θα έχουμε την δυνατότητα να τα συζητήσουμε, βεβαίως, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή, έτσι ώστε να ανακοινώσουμε τόσο τα μέτρα που έχουν μέχρι τώρα ληφθεί, όσο και τα μέτρα τα οποία προτιθέμεθα
να πάρουμε ως ελληνική κυβέρνηση για να
μπορέσουμε να βελτιώσουμε την λειτουργία
του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αλλά και
του φορολογικού συστήματος».
Κύκλοι του ΥΠΟΙΚ πάντως σχολίαζαν
πως το θέμα δεν προσφέρεται για συζήτηση, μιας και ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εύκολα λοιπόν συμπεραίνεται πως η προ
ημερησίας συζήτηση θα γίνει μόνο για τις
εντυπώσεις και κυρίως για εσωτερική κατανάλωση στην καταβαραθρωμένη λόγω
των εξελίξεων κοινοβουλευτική ομάδα
του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη της οποίας αναζητούν σανίδα σωτηρίας.
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• Το καυτό δίλημμα για την κυβέρνηση έχει μία μόνο απάντηση και στο Μέγαρο Μαξίμου
προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα αλλά κυρίως να περιορίσουν την ζημιά
που προκαλείται

Ήδη από το καλοκαίρι, το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας την
ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η
διατύπωση αυτή προκάλεσε
τότε την αντίδραση της Ευρώπης, που έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει
τέτοιο ενδεχόμενο και ότι οι
τράπεζες δεν έχουν πρόβλημα. Οι πρώτοι επί της ουσίας
πίεζαν για πλειστηριασμούς.
Οι δεύτεροι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις πως αυτοί θα εξηγήσουν.

Πλειστηριασμοί ή
ανακεφαλαιοποίηση

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Μ

ονόδρομος ήταν
για το Μέγαρο
Μαξίμου η επιλογή των πλειστηριασμών. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που λέγεται ότι
ο Στ. Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης, διαπραγματεύθηκε με ανταλλάγματα με τους συμβολαιογράφους ώστε να ξεκινήσουν άμεσα. Αν και αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις δύο πλευρές, εκείνοι
που γνωρίζουν καλά τα δρώμενα
στα δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία εμφανίζονται κατηγορηματικοί σχετικά.
Μονόδρομος διότι σε κάθε άλλη περίπτωση οι τράπεζες θα είχαν
ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης, όπως ευθαρσώς σημείωνε το ΔΝΤ.
Τα κόκκινα δάνεια είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των χαρτοφυλακίων
τους και θα πρέπει να κινηθούν άμεσα.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπουργός Οικονομικών, που δεν το
έχει με την διπλωματία, το είπε
στις αρχές Νοεμβρίου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος
ζητώντας επί της ουσίας να βάλουν
οι βουλευτές πλάτη και να μην αντιδράσουν. Μόνο τυχαίο άλλωστε
δεν είναι πως τις τελευταίες μέρες
οι συνήθεις ύποπτοι σιωπούν και
κάποια φάλτσα προκύπτουν μάλλον από αστοχίες.
Τότε λοιπόν ο κ. Τσακαλώτος
πάγωσε το ακροατήριο του όταν υποστήριξε πως θα πρέπει να προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί σε ακίνητα μεγάλης αξίας αλλιώς θα χρειαστεί ανακεφα-

λαιοποίηση.
Την Πέμπτη ο υπουργός επανήλθε μετά από σύσκεψη με τον
πρωθυπουργό. «Η διαδικασία είναι
σημαντική όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Εάν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τότε έχουμε πρόβλημα, εάν δεν μπορούν να
δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε
νέα ζευγάρια, τότε έχουμε κοινωνικό
πρόβλημα», τόνισε υπογραμμίζοντας πως πλέον υπάρχουν τα εργαλεία για ρύθμιση οφειλών.
«Αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει
πολλά μέτρα που έπρεπε να φέρουν
οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να
αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε θεσμοθετήσει τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό, έχουμε δημιουργήσει έναn νέο πτωχευτικό κώδικα και σε όλα
αυτά έχουμε βάλει κοινωνικά κριτή-

ρια αλλά και δεοντολογία», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο υπουργός. Και
πρόσθεσε: «Τώρα περάσαμε και τον
εξωδικαστικό συμβιβασμό για χρέη
έως 50.000 που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Εξάλλου ο κ. Τσακαλώτος τόνισε πως «η προστασία που υπάρχει

μέχρι τέλος του 2018 με νόμο Κατσέλη - Σταθάκη που φτάνει η προστασία της α΄ κατοικίας ως 280.000 ευρώ εάν υπάρχουν τρία παιδιά, και αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο προστασίας της κοινωνίας, αφού δίνει την
δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους
να προστατεύσουν την α΄ κατοικία».

Επί της ουσίας, λοιπόν, ο υπουργός είπε ότι χωρίς πλειστηριασμούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι τράπεζες.

Η πραγματικότητα
Ήδη στα μέσα Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της
Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, παρουσίασε την πλήρη εικόνα
του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Το σημαντικότερο όλων είναι πως μόλις 15 δισεκατομμύρια από τα συνολικά 190 δισεκατομμύρια δανειακού χαρτοφυλακίου προς τον ιδιωτικό τομέα
εξυπηρετούνται! Επιπλέον τα 73
δισεκατομμυρίων ευρώ δάνεια είναι σε οριστική καθυστέρηση ενώ
τα 102 δισ. είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Και ο πρόεδρος
των Τραπεζών αναφέρθηκε στις
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νομοθετικές ρυθμίσεις: «Είναι ενθαρρυντικό ότι μετά από χρόνια καθυστερήσεων στην Ελλάδα δημιουργήθηκε πλέον το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των
NPLs και των NPEs και θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις όπως είναι η δυνατότητα πώλησης δανείων στη δευτερογενή αγορά, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ο εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών, ο νέος πτωχευτικός κώδικας και οι αδειοδοτήσεις εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων», επεσήμανε.
Τόνισε επίσης ότι «είναι κρίσιμο
να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, καθώς
μέσω αυτών αποθαρρύνονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, η διαδικασία
είναι διαφανής, το κυριότερο, όμως,
βελτιώνεται η αξία ρευστοποίησης
των διαθέσιμων εξασφαλίσεων αντανακλώντας τα επίπεδα των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί για τα
NPEs».
Το άγχος φυσικά των τραπεζιτών είναι τα επερχόμενα stress
tests που θα ολοκληρωθούν μέχρι
την άνοιξη.
Πάντως, ακόμα και η ΕΚΤ φαίνεται να γίνεται πιο ελαστική όσον
αφορά τα stess test ώστε να αποφύγει το ναυάγιο. Οι προδιαγραφές των ελέγχων είναι αρκετά «χαλαρές», καθώς:
- Θα ακολουθηθεί δυναμικό και
όχι στατικό πρότυπο για τον ισολογισμό του 2018, δηλαδή θα ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας, όπως θα
έχουν διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά όπως θα έχουν
διαμορφωθεί μέσα στους πρώτους
μήνες του 2018, αφού θα έχουν
ληφθεί υπόψη πρόσθετες ενέργειες ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας (πωλήσεις θυγατρικών,
πωλήσεις δανείων κ.ο.κ.).
- Οι πρόσθετες προβλέψεις για
πιστωτικές ζημιές, με βάση το λογιστικό πρότυπο IFRS 9, θα εγγραφούν σε βάθος πενταετίας, κάτι
που διευκολύνει την απορρόφησή
τους από τις τράπεζες χωρίς έντονες αναταράξεις.
- Το τελικό αποτέλεσμα των ελέγχων δεν αναμένεται να αναδείξει σημαντικά κενά στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, που έχουν ένα «μαξιλάρι» πέντε μονάδων (η κεφαλαιακή τους επάρκεια
φθάνει το 17%, έναντι ελάχιστου
ορίου 12% που έχει τεθεί από την
ΕΚΤ). Έτσι, θα τους επιτραπεί να
διαμορφώσουν τα capital plan
τους χωρίς την πίεση για μια γρήγορη αύξηση των κεφαλαίων και
να στηριχθούν σε μεγάλο βαθμό
στην εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, ώστε το 2019 να απευθυνθούν στους μετόχους με μεγαλύτερη άνεση, ζητώντας νέα κεφάλαια
για την μελλοντική ανάπτυξη και
όχι για να καλυφθούν «χασούρες»
του παρελθόντος.

Η ΑΠΟΨΗ

κυβερνητικός εκπρόσωπος σχεδόν ασθμαίνοντας προσπαθεί να αλλάξει την
ατζέντα και να φέρει την συζήτηση στα μέτρα της κυβέρνησης ώστε να περιοριστεί η ζημιά που έχει γίνει. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος επαναλαμβάνεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα για
να πείσει –ανεπιτυχώς– πως οι πλειστηριασμοί δεν
βλάπτουν την
λαϊκή κατοικία.
Και η αλήθεια είναι ότι την δουλειά του κάνουν δύσκολη ακόμα και
σύντροφοί του όπως ο Σάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος σε
συνέντευξη του προφανώς αδιάβαστος δήλωσε πως «η απόφαση που
πάρθηκε από το Πολιτικό
Συμβούλιο είναι ότι το
κόμμα και η κυβέρνηση δεν θα ανεχθούν να πέσουν στα χέρια τραπεζιτών ή fund, λαϊκές κατοικίες. Συμπεριέλαβε δε στις λαϊκές κατοικίες και αυτές των 300.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας (...)».
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος που δεν προλαβαίνει να αποκρούει χτυπήματα εξ οικείων,
ξεκαθάρισε –αναφερόμενος φυσικά και στις
τράπεζες– πως «το ζήτημα των αναγκαστικών
πλειστηριασμών είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο
ζήτημα και ως τέτοιο ακριβώς το αντιμετωπίζει η
ελληνική κυβέρνηση. Στην αντιμετώπιση ακριβώς
αυτού του προβλήματος πρέπει να σταθμίσουμε
δύο διαφορετικές ανάγκες. Από τη μία μεριά, την
ανάγκη για τη βέλτιστη λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος και για την συγκρότηση ενός βιώσιμου ακριβώς μοντέλου παροχής ρευστότητας στην
κοινωνία και από την άλλη μεριά, την πολύ μεγάλη
ανάγκη για προστασία της λαϊκής κατοικίας.
Επειδή η παραπληροφόρηση των τελευταίων
ημερών είναι τεράστια σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, πρέπει να θυμίσουμε ότι η ελληνική
κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πως η πρώτη κατοικία
προστατεύεται για τις λαϊκές τάξεις από ένα εξαιρετικά αυστηρό νομικό πλαίσιο. Αυτό το νομικό
πλαίσιο προστατεύει την κατοικία όσων υπερχρεωμένων νοικοκυριών έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη. Και η αξία της πρώτης κατοικίας, η
οποία προστατεύεται, ξεκινά από τα 180.000 ευρώ
για έναν άγαμο οφειλέτη και φτάνει μέχρι τα
280.000 ευρώ σε περίπτωση που έχουμε οικογένεια με τρία παιδιά.
»Επίσης, σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες οι οποίοι
κατέχουν την ιδιότητα του εμπόρου και επομένως
δεν μπορούν να ενταχθούν στον νόμο ΚατσέληΣταθάκη, η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά συγκεκριμένο θεσμικό
πλαίσιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, μέσω
του οποίου μπορούν να ρυθμιστούν χρέη επιχειρήσεων, τα οποία υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ.
»Με αυτή την έννοια, θέλω να τονίσω ότι κατανοούμε την αγωνία και τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Ωστόσο, να επαναλάβω ότι είναι απόλυτη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δεν
υπάρχει περίπτωση πρώτη κατοικία λαϊκής οικογέ-
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νειας να βγει σε αναγκαστικό πλειστηριασμό.
Από εκεί και πέρα, αυτό το
οποίο δεν κατανοούμε είναι
όλους όσους με ψεύδη προσπαθούν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και
τελικά καταλήγουν, ανεξαρτήτως των προθέσεών
τους, να λειτουργούν εξ
αντικειμένου υπέρ μεγαλοφειλετών και στρατηγικών κακοπληρωτών»
δήλωσε από το περιστύλιο της Βουλής ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από
χθες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
έχουν πλημμυρίσει
από δηλώσεις του
παρελθόντος που οι
χρήστες επαναφέρουν και
σύμφωνα με τις οποίες οι
πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ απέρριπταν κάθε σενάριο πλειστηριασμού».
Παρέμβαση έκανε και ο Στ. Κοντονής τονίζοντας πως από τον κατάλογο που δόθηκε
στην δημοσιότητα, δεν υπήρχε κανένα ακίνητο πρώτης κατοικίας το οποίο να αφορά δανειολήπτη, δηλαδή έναν πολίτη και την τράπεζα, και τα ακίνητα αυτά είχαν να κάνουν με
οφειλές πάρα πολλών χιλιάδων ευρώ έως και
εκατομμυρίων. Αναφερθείς σε περίπτωση ακινήτου που εκπλειστηριάστηκε και το δάνειο του οποίου ήταν 1.450.000 ελβετικά φράγκα, εξήγησε ότι
«αυτοί που διαμαρτύρονταν
εκείνη τη στιγμή κάτω από
το γραφείο της συμβολαιογράφου που διενεργούσε τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, προστάτευαν τον συγκεκριμένο κακοπληρωτή, ο οποίος, από τις πληροφορίες που έχουμε, εμπλέκεται και στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου». Η προσπάθεια του
υπουργού Δικαιοσύνης να τον εμφανίσει κακό
ώστε η ιστορία του να έχει αίσιο τέλος είναι
εμφανής.
Και από το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή
σχετικό δημοσίευμα έκαναν λόγο για προσπάθειά «να παρουσιάσουν υπόθεση που αφορούσε χρέη ιδιωτών προς ιδιώτες ως υπόθεση χρεών σε τράπεζες και το Δημόσιο και έτσι να δημιουργήσουν την εντύπωση πως δεν προστατεύεται η
λαϊκή κατοικία. Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται
να χαριστεί ή να προστατεύσει όσους πήραν δανεικά και αγύριστα για να φτιάξουν βίλες με πισίνες
και όσους πτώχευσαν τις επιχειρήσεις τους βγάζοντας τα κέρδη τους αφορολόγητα στο εξωτερικό.
»Καλούμε όσους φέρουν την ταυτότητα της Αριστεράς και ομνύουν στην ταξική πάλη, υπερασπιζόμενοι τους αδύναμους, να σταματήσουν να
προστατεύουν τους δυνατούς και τα λαμόγια της
οικονομικής ελίτ.
»Σε ό,τι αφορά στη λαϊκή κατοικία, διαβεβαιώνουμε για ακόμη μία φορά ότι αυτή η κυβέρνηση
είναι αποφασισμένη να την προστατεύσει και θα
την προστατεύσει», συμπληρώνουν.

Ο ιδρωμένος
Τζανακόπουλος
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Οι ευρωπαϊκές
πιέσεις
Οι πλειστηριασμοί ξεκίνησαν
λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
οποία ζητούσε την αποτελεσματική
και έγκαιρη εφαρμογή των νέων
εργαλείων για την αντιμετώπιση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Παράλληλα, στην έκθεσή της
για την πρόοδο του τρίτου προγράμματος, η Κομισιόν τονίζει ότι
απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες από τις τράπεζες για την
επίτευξη των στόχων μείωσης των
κόκκινων δανείων τόσο για το
2017 όσο και για τα επόμενα χρόνια.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι οι
εγχώριες τράπεζες, μετά την τρίτη
ανακεφαλαιοποίηση, έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση, υψηλότερη
του μέσου ευρωπαϊκού όρου, καθώς και ότι καταβάλλονται μεγάλες
προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων, τα οποία αποστερούν
πολύτιμη ρευστότητα από την οικονομία.
Όπως επισημαίνεται και στην
έκθεση της Κομισιόν, ο δείκτης
των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών παραμένει
σε υψηλό επίπεδο της τάξεως του
45% παρά την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2016.
Το θέμα πάντως της ανακεφαλαιοποίησης έφτασε μέχρι και την
Βουλή με επίκαιρη ερώτηση που
κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής
Νίκος Νικολόπουλος. Σε αυτή αναφέρει:
«Οι πληροφορίες που φθάνουν στο
Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για “βόμβα” ύψους 177 δισ. ευρώ,
λόγω “κόκκινων” δανείων που απειλεί
τις τράπεζες, οι οποίες προσβλέπουν
σε ταχεία προώθηση των πλειστηριασμών από τις 29 Νοεμβρίου, προκειμένου να αποφύγουν νέα ανακεφαλαιοποίηση την άνοιξη.
»Όμως σύμφωνα με τον κ. Νίκο Γεωργικόπουλο, χρηματοοικονομικό ερευνητή, πρώην στέλεχος του ΚΕΠΕ
και επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στο Stern
Business School του Λονδίνου, “οι
τράπεζες θα χρειασθούν επιπλέον 5-6
δισ. ευρώ για νέα ανακεφαλαιοποίηση”.
»Κατόπιν τούτου ερωτάσθε: Πόσο
πιθανός είναι ο κίνδυνος νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών;»
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• Το «ηθικό πλεονέκτημα» της Αριστεράς –εκεί που επενδύει επικοινωνιακά
ο Αλέξης Τσίπρας– μπαίνει στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας, που δεν σκοπεύει
να κλείσει άμεσα την υπόθεση πώλησης στρατιωτικού υλικού στην Σαουδική Αραβία
«Πολεμικές επιχειρήσεις»
σε κάθε μέτωπο. Αυτή είναι
η εντολή του Κυριάκου
Μητσοτάκη στους επιτελείς της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να δίνει το
παράδειγμα, καθώς μετά
την άγρια σύγκρουση της
Δευτέρας στη Βουλή, το
πρωί της Τετάρτης, βρέθηκε (για δεύτερη φορά)
στην Μάνδρα Αττικής.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος
πρόεδρος της «γαλάζιας» παράταξης επιδιώκει να πλήξει εις
διπλούν τον κυβερνητικό συνασπισμό
και προσωπικά τον πρωθυπουργό. Δεν είναι τυχαίο ότι από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής έβαλε και τον Αλέξη Τσίπρα στο κάδρο των ευθυνών για το deal του
Πάνου Καμμένου, την επόμενη ημέρα –σε συνεδρίαση στην Πειραιώς– μίλησε για τον «πρωθυπουργό των φόρων και των μεσαζόντων», ενώ την Τετάρτη επισκέφτηκε την πληγείσα περιοχή της
Δυτικής Αττικής, εκεί όπου ο κ.
Τσίπρας βρέθηκε για λίγα λεπτά
και εξ αποστάσεως. Με απλά λόγια, η εντολή Μητσοτάκη είναι
«χτυπήματα» στο λεγόμενο (σ.σ.
και πολυδιαφημισμένο) «ηθικό
πλεονέκτημα» της Αριστεράς, με
ταυτόχρονη ανάδειξη της «απουσίας» του πρωθυπουργού από την
κοινωνία. «Εκεί που κάποτε ύψωνε επαναστατικά λάβαρα, πλέον
δεν τολμάει ούτε να περπατήσει»,
σχολιάζει στην «Α» συνεργάτης του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Την ίδια ώρα, σε σύσκεψη τομεαρχών υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το πρωί της Τρίτης στην Πειραιώς, ο πρόεδρος της Ν.Δ. έδωσε εντολή να ξεκινήσει σε επίπεδο
σύνταξης νομοθετικών κειμένων το
πρόγραμμα «των 100 πρώτων ημερών
διακυβέρνησης». Μία κίνηση που
δείχνει ότι στην «γαλάζια» παράταξη πιστεύουν ότι το 2018 θα είναι
έτος πολιτικών εξελίξεων και μάλιστα όχι σε βάθος χρόνου. Βέβαια,
τόσο δημοσίως όσο και στους στενούς του συνεργάτες, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει την βαθιά πεποίθηση ότι οι
κ.κ. Τσίπρας και Καμμένος θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν όσο

Ο

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Διμέτωπος κατά
Καμμένου-Τσίπρα
και κυβερνητικό
πρόγραμμα 100 ημερών
πιο μακριά μπορούν τις κάλπες.
Με βάση τις εξαγγελίες του από το
βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα πρώτα τρία νομο-

σχέδια μίας κυβέρνησης Μητσοτάκη θα είναι τα εξής:
- Νομοσχέδιο για την νέα οργάνωση της κυβέρνησης και της α-

νώτατης διοίκησης, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα ψηφιστεί.
- Νομοσχέδιο για μία τολμηρή
φορολογική μεταρρύθμιση, στην

οποία περιλαμβάνεται η μείωση
της φορολογίας εισοδήματος για
τις επιχειρήσεις από το 29% στο
20% και μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
30% σε δύο χρόνια. Στην ίδια μεταρρύθμιση περιλαμβάνεται η μείωση του φόρου στα μερίσματα στο
5% και η αύξηση του ορίου για υποβολή ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ.
- Νομοσχέδιο για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση των
επενδύσεων.

«Περιμένουμε
απαντήσεις»
Για την Νέα Δημοκρατία το θέμα
της συμφωνίας για την πώληση
στρατιωτικού υλικού στην Σαουδική Αραβία δεν έληξε στην συνεδρίαση της Δευτέρας. «Ο κ. Τσίπρας
με καληνύχτισε και έφυγε τρέχοντας.
Εγώ κοιμήθηκα μια χαρά, μάλλον αυτός έχει πολλούς λόγους να έχει χάσει τον ύπνο του. Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αγχωμένος να ταυτίζεται με έναν απαξιωμένο υπουργό. Ο πρωθυπουργός των φόρων είναι και πρωθυπουργός των μεσαζόντων. Τσίπρας και
Καμμένος είναι σφιχταγκαλιασμένοι
σε ένα σπιράλ τοξικότητας. Είναι δύο
όψεις του ίδιου απαξιωμένου νομίσματος», τόνισε ο πρόεδρος της
Ν.Δ. στους «γαλάζιους» τομεάρχες.
«Ρωτήσαμε και δεν πήραμε καμία
απάντηση, γιατί μπήκε μεσάζοντας σε
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Η «ΛΑΣΠΗ» ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η ιστορική επίσκεψη
στην Μόσχα λίγο πριν
καταρρεύσει η ΕΣΣΔ



«Ο Κ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΗΝΥΧΤΙΣΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ. ΕΓΩ ΚΟΙΜΗΘΗΚΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ, ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ
ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ», ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Στην κοινοβουλευτική μάχη της Δευτέρας για την συμφωνία πώλησης στρατιωτικού υλικού στην Σαουδική Αραβία, ο Πάνος Καμμένος –σε μία προσπάθεια να πείσει ότι ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι
«άνθρωπος» της οικογένειας Μητσοτάκη– αναφέρθηκε στο ιστορικό
ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Ρωσία, το 1991, ο τότε πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, συνοδεία ομάδας επιχειρηματιών.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, που στο πολιτικό μνημόσυνο του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού δήλωνε πως «είχα την τιμή να βρίσκομαι δίπλα του. Τιμώ τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως έναν μεγάλη
ηγέτη», κ.ά., ανέφερε πως στην αποστολή για την Μόσχα βρίσκονταν και ο Βασίλης Παπαδόπουλος και ο πατέρας του Ηλίας και ότι
εισέπραξαν 67 εκατ. δραχμές, αφήνοντας σκιές για τον τότε πρωθυπουργό και χωρίς φυσικά να διευκρινίσει τι ήταν αυτά τα χρήματα.
Προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας,
οφείλουμε να
υπενθυμίσουμε
ότι όταν ο οξυδερκής Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διέβλεψε ότι επίκειται κατάρρευση της ΕΣΣΔ
έσπευσε να συναντηθεί με τον τελευταίο γ.γ. του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, με στόχο την σύσφιξη των σχέσεων των δύο
κρατών και την σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Όπως αποκαλύπτει
ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Θόδωρος Κασσίμης, σε ανάρτησή του στο Facebook: «Στην επίσκεψη του τότε πρωθυπουργού στην Μόσχα συμμετείχε και αποστολή 40 περίπου επιχειρηματιών, την οποία, ως είθισται, είχαν οργανώσει τα Εμπορικά και
Βιομηχανικά Επιμελητήρια χωρίς καμία ανάμιξη της κυβέρνησης».

Η αλήθεια για τα 67 εκατ. δραχμές

μία διακρατική συμφωνία που απαγορεύεται από τον νόμο. Γιατί ο ίδιος
μεσάζοντας μπαινόβγαινε στο υπουργείο; Για ποιο λόγο η Σαουδική Αραβία μιλάει για 100.000 βλήματα και η
ελληνική κυβέρνηση μιλάει για
300.000; Υπάρχει συμφωνία τελικά
και, αν υπάρχει, πού είναι τα λεφτά;
Σε όλα αυτά δεν δόθηκε καμία πιστευτή απάντηση», επεσήμανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός παρέχει πλέον μία άνευ όρων στήριξη
στον κ. Καβμμένο. «Είναι πλέον συ-

νένοχος», σημείωσε ακόμη ο κ.
Μητσοτάκης. Τέλος, επανέλαβε
στα μέλη του κόμματος στην Επιτροπή Εξοπλισμών να καλέσουν
τους άμεσα εμπλεκόμενους. «Φαντάζομαι αν δεν έχει κάποιος κάτι να
κρύψει, δεν έχει λόγο να μην προσέλθει. Εγγυώμαι προσωπικά ότι η αλήθεια θα λάμψει», τόνισε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Αυτό ακριβώς έγινε την Τετάρτη, με τους βουλευτές της Ν.Δ. που
συμμετέχουν στην Ειδική Μόνιμη

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής να καταθέτουν αίτημα
προς την πρόεδρο, για άμεση σύγκληση της Επιτροπής, προκειμένου όπως αναφέρουν να διερευνηθούν τα ζητήματα που προκύπτουν
από την υπόθεση της πώλησης
βλημάτων στη Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα, ζητούν να καταθέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση (ο πρέσβης της Ελλάδας στην
Σαουδική Αραβία, ο Β. Παπαδόπουλος, ο Τζ. Σφακιανάκης
κ.ά.).

Σε αυτή λοιπόν την ομάδα ήταν και ο Ηλίας Παπαδόπουλος –πατέρας
του διαμεσολαβητή στο deal για την πώληση βλημάτων στη Σαουδική Αραβία–, Βασίλη Παπαδόπουλου, με τον Θόδωρο Κασσίμη να αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια: «Η Σοβιετική Ένωση χρωστούσε σε
δεκάδες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ένα συνολικό ποσόν 28
δισ. δραχμών (αν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο) ... Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πίεσε την Μόσχα να προχωρήσουμε
σε διμερή συμφωνία, χωρίς κούρεμα του χρέους. Ο πρωθυπουργός
μού ανέθεσε την διαπραγμάτευση, λόγω αρμοδιότητας, και προσκάλεσα στην Αθήνα τον Ρώσο ομόλογό μου και συμφωνήσαμε η Κεντρική
Τράπεζα της Ρωσίας να υπογράψει σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος για έντοκο δάνειο, ισόποσο με το χρέος, ώστε να πληρωθούν άμεσα οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων
υπήρχαν και κρατικές. ... Τα σχετικά στοιχεία με τους δικαιούχους έδωσε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας η Τράπεζα της Ελλάδος και
βάσει αυτών κατέβαλε η Εθνική Τράπεζα τα χρήματα στους εξαγωγείς.
Για την εξόφληση των εξαγωγέων χρησιμοποιήθηκε το προϊόν του δανείου πού είχε πάρει η ρωσική τράπεζα».
Από εκεί, λοιπόν, προκύπτουν τα 67 εκατ. δραχμές που ανέφερε ο
Πάνος Καμμένος στην Βουλή, σε μία άτσαλη προσπάθεια να «χρεώσει» τον Βασίλη Παπαδόπουλο στην Νέα Δημοκρατία και προσωπικά
στην οικογένεια Μητσοτάκη. Τι κι αν με αυτόν τον τρόπο προσέβαλε
την μνήμη αυτού για τον οποίον έχει δηλώσει: «Το 47% του ελληνικού
λαού κάποτε τον εμπιστεύτηκε και κάποιοι άλλοι τον πρόδωσαν».
K. Παπ.
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Ουκ ολίγες φορές το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναφερθεί ότι η επόμενη ημέρα του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, που βαφτίστηκε «Κίνημα
Αλλαγής» από την Φώφη Γεννηματά και τον Σταύρο Θεοδωράκη, θα είναι πολύ δύσκολη,
καθώς καλούνται να συστεγαστούν κόμματα, κινήσεις και
πρόσωπα προερχόμενα από
διαφορετική αφετηρία κι έχοντας διαφορετικές επιδιώξεις.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

δη με το νέο όνομα έχουν εκφράσει την διαφωνία τους τόσο ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και η ΔΗΜ.ΑΡ., όσο και ο Γιώργος Καμίνης. Ο κ. Θεοχαρόπουλος μάλιστα σε δηλώσεις του
σε ραδιοφωνικό σταθμό είπε ότι «δεν
ξεκινήσαμε καλά. Αν είναι να λαμβάνονται
έτσι οι αποφάσεις, τότε γιατί θα κάνουμε
συνέδριο; Ο νέος φορέας της Κεντροαριστεράς θα πρέπει να γίνει υπόδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας». Προηγουμένως
η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΗΜ.ΑΡ.,
σε ανακοίνωσή της, αντέδρασε στην
συμφωνία Γεννηματά - Θεοδωράκη:
«Στο πλαίσιο αυτό οι αποφάσεις για τον
νέο φορέα, όπως και η ονομασία, πρέπει
να λαμβάνονται με συλλογικές διαδικασίες
και να είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης
διαβούλευσης στην πορεία προς το Συνέδριο, και όχι μονομερών συμφωνιών που
λαμβάνονται σε επίπεδο κορυφής χωρίς
ούτε καν την απαραίτητη συνεννόηση μεταξύ κομμάτων, κινήσεων και υποψηφίων
που συμμετέχουν στο εγχείρημα».
Σαφώς πιο ήπια ήταν η αντίδραση
του Γιώργου Καμίνη, σε δηλώσεις του
μετά την συνάντηση που είχε με την
Φώφη Γεννηματά, υποστηρίζοντας
πως «είναι σημαντικό να λαμβάνονται οι
αποφάσεις συλλογικά, με ανοιχτή επικοινωνία με τους 212.000 πολίτες που συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές».
Μία αναφορά που ερμηνεύεται ως έμμεση έκφραση ενόχλησης για την απόφαση της κας Γεννηματά και του κ.
Θεοδωράκη να ανακοινώσουν το «Κίνημα Αλλαγής» ως το όνομα του νέου
φορέα. «Όλα είναι προσωρινά μέχρι το
συνέδριο. Αυτό είναι κυρίαρχο», είπε με
νόημα ο δήμαρχος Αθηναίων για το όνομα του νέου φορέα.

«Θα είναι μόνιμο»
Πάντως, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το νέο όνομα, πηγές πλησίον των δύο αρχηγών τονίζουν πως
το «Κίνημα Αλλαγής» θα είναι το οριστικό όνομα του νέου φορέα, κάτι που
θα επικυρωθεί και στο συνέδριο. Ας
μην ξεχνάμε ότι υπέρ του συγκεκριμένου ονόματος έχουν ταχθεί και οι
Γιώργος Παπανδρέου και Νίκος Ανδρουλάκης. Κι όπως εξηγούν, το συγκεκριμένο όνομα επιλέχθηκε για να
στείλει ένα μήνυμα προς τους ψηφο-

• Αντιδράσεις για το όνομα του νέου φορέα «Κίνημα Αλλαγής»
που ανακοίνωσαν Γεννηματά και Θεοδωράκης

Το πρώτο...
αυτογκόλ
φόρους που εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ
για τον ΣΥΡΙΖΑ και ο στόχος του νέου
φορέα είναι να τους επαναπατρίσει. Με
αυτόν τον τρόπο εκτιμούν πως θα πετύχουν και την αύξηση της δύναμης
του Κινήματος Αλλαγής, αλλά και το

ροκάνισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ας μη λησμονούμε ότι ο νέος φορέας θέλει να αποτελέσει τον πυλώνα της Κεντροαριστεράς και για να το επιτύχει θα πρέπει να
εκτοπίσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
Οπότε, οι υποστηρικτές του ονόμα-

τος «Κίνημα Αλλαγής» θα επιμείνουν
και το πιθανότερο είναι ότι τελικά θα
καταφέρουν να κάμψουν τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν. Βέβαια, για να
πούμε και του στραβού το δίκιο, η κα
Γεννηματά μάλλον άργησε να ενημερώσει και το μήνυμα που πέρασε προς
τα έξω είναι ότι «συναποφασίζω εγώ με
τον Σταύρο», κάτι που αναμφίβολα προκάλεσε και τις πρώτες τριβές. Ας μην
ξεχνάμε ότι πλην των δύο (Φώφη Σταύρος) όλοι οι άλλοι ήθελαν να ενοποιηθούν με το «καλημέρα» οι δύο
κοινοβουλευτικές ομάδες.

Αισιόδοξα μηνύματα
Επίσης να σημειωθεί ότι οι δύο αρχηγοί προχώρησαν στην ανακοίνωση του
ονόματος, που λογικά θα είχαν προαποφασίσει σε μία από τις πολλές συναντήσεις τους στο προηγούμενο διάστημα, και ταυτόχρονα ενημέρωσαν και τις
εταιρείες δημοσκοπήσεων να σταματήσουν να μετρούν την ΔΗΣΥ και το Πο-

ΔΙΚΤΥΟ: «Ο πλανήτης ΠΑΣΟΚ προσέλκυσε όλα τα
ια Κεντροαριστερά που κινείται σε τροχιά
ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο οι αναλυτές του Δικτύου της Άννας Διαμαντοπούλου, καθώς
τόσο αυτή, όσο και ο Γιώργος Φλωρίδης δεν έχουν πει κουβέντα για τον νέο φορέα. Παρά το
γεγονός της αφωνίας εκ μέρους της πρώην υπουργού, συνεργάτες του κ. Θεοδωράκη εκτιμούν πως και η Ώρα Αποφάσεων τελικά θα ενσωματωθεί στο Κίνημα Αλλαγής.
Πάντως, μεταξύ άλλων στην ανάλυσή τους
στο Δίκτυο τονίζουν: «Η εκλογική διαδικασία για
την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου φορέα,
δεν ανέδειξε απλώς την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κι

Γ

ένα ακόμα σημαντικό στέλεχός του, ως τους νικητές του Α΄ γύρου ανάμεσα σε πληθώρα υποψηφίων που δεν ανήκαν στον κομματικό κορμό,
αλλά επισφράγισε και την οργανωτική, πληθυσμιακή και πολιτική επικράτησή του, επί όλων
των κομμάτων, σχημάτων και προσώπων συμμετείχαν στο εγχείρημα».
Σύμφωνα με το ΔΙΚΤΥΟ, ο «πλανήτης ΠΑΣΟΚ
κατάφερε να προσελκύσει σε τροχιά γύρω του όλα τα υπόλοιπα ουράνια σώματα της δημοκρατικής παράταξης και με την βαρύτητά του να καθορίσει τις σχέσεις του νέου σχήματος. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα βέβαια είναι κατά πόσο οι ό-
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Απέκτησε και Πολιτικό Συμβούλιο
το «Κίνημα Αλλαγής»

τάμι και να ρωτούν για το «Κίνημα Αλλαγής». Πάντως, τα πρώτα μηνύματα
που λαμβάνουν στον νέο φορέα είναι
πολύ θετικά. Ειδικά με την δημοσκόπηση της Metron Analysis, όπου αποτυπώθηκε η εντυπωσιακή απήχηση
της προσπάθειας στην κοινή γνώμη
και οι ευοίωνες προοπτικές που ανοίγονται.
Κι όπως λένε οι γνώστες των όσων
συμβαίνουν σε επίπεδο κορυφής κάποιες από τις φράσεις του Σταύρου
Θεοδωράκη, κατά την προεκλογική
του εκστρατεία για την ανάδειξή του
στην ηγεσία του νέου φορέα, φαίνεται
ότι κρύβουν το κλειδί αυτής της συνεννόησης των δύο κοινοβουλευτικών
κομμάτων. Έγκυρες άλλωστε πληροφορίες αναφέρουν ότι η αίσθηση που
έχουν αποκτήσει συνομιλητές των δύο
αρχηγών, της Φώφης Γεννηματά και
του Σταύρου Θεοδωράκη, είναι ότι από πολύ νωρίς είχαν συμφωνήσει σε
διάφορες και διαφορετικές συζητήσεις
ότι όποιος εκλεγεί στην ηγεσία της Κεντροαριστεράς θα αναλάβει και την
πλήρη ευθύνη για την συγκρότηση των
ψηφοδελτίων –των ενιαίων ψηφοδελτίων– του νέου πολυκομματικού φορέα
που θα κατέβει στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Θα αναλάβει δηλαδή την
μπαγκέτα των πρωτοβουλιών και των
κινήσεων για την αναζήτηση και την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών
που θα υποστηρίξουν στην πράξη τους
λόγους για την δημιουργία του νέου ε-

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΕΥΘΕΩΣ
ΣΤΟ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΛΑ
ΞΕΧΑΣΑΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
νιαίου φορέα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κα Γεννηματά θέλει να
συγκροτήσει ψηφοδέλτια που αφενός
θα αναδύουν το «πολύχρωμο» των απόψεων στην ευρύτερη παράταξη και,
αφετέρου, θα κερδίσουν την μάχη της
ουσιαστικής ενότητας και ανανέωσης
σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
Στην Χαριλάου Τρικούπη και όχι
μόνον εκτιμούν ότι παρά τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις για εκλογές στο
τέλος της θητείας το 2019 η πολιτικοοικονομική συγκυρία εδώ και στην Ευρώπη κάθε άλλο παρά οδηγούν σε μια
τέτοια εξέλιξη. Γι’ αυτό και όλα τα επόμενα βήματα στην Κεντροαριστερά θα
γίνουν ταχύτατα – με την Φώφη Γεννηματά να προωθεί άμεσα όλες τις αναγκαίες κινήσεις στην σκακιέρα. Η επιλογή προσώπων που θα δώσουν την
μάχη στην πρώτη γραμμή και θα καταφέρουν να επιβιώσουν στον σκληρό ανταγωνισμό –και δη ανάμεσα στην άγρια πόλωση του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα
Δημοκρατία– αποτελεί βέβαια προτεραιότητα καθοριστικής σημασίας.

ουράνια σώματα της Κεντροαριστεράς»
ποιες διαδικασίες, θέσεις και πρόσωπα, ακολουθήσουν και η συνολική μάζα όλων των σωμάτων
της κεντροαριστεράς θα καταφέρουν να επηρεάσουν συνολικά το υπόλοιπο ηλιακό σύστημα και
θα αποτελέσουν μηχανισμό αλλαγής των ισορροπιών και των δεδομένων. Η ποιοτική αποτύπωση
πάντως του εκλογικού αποτελέσματος δείχνει
πως, παρά την πολύ σημαντική κινητοποίηση και
συμμετοχή χιλιάδων πολιτών στην εκλογική διαδικασία, η τροχιά δεν διευρύνθηκε σημαντικά
προς τα αχαρτογράφητα σημεία του ορίζοντα, αλλά ισχυροποίησε περισσότερο και μαζικοποίησε
τα ήδη υπάρχοντα. Ο τρόπος ολοκλήρωσης των

διαδικασιών, οι προγραμματικές πρωτοβουλίες
και οι πολιτικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα, θα αναδείξουν το εκτός παραδοσιακής
τροχιάς μέγεθος επιρροής και ισχύος».
Την ανάλυση του Δικτύου επιβεβαίωσε και
ο εκ των αντιπροέδρων της Βουλής και βουλευτής με το Ποτάμι, Σπύρος Λυκούδης, ο οποίος σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό
τόνισε πως «χωρίς το υπάρχον ΠΑΣΟΚ, με όλες
του τις αδυναμίες, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, αλλά και χωρίς τις εκτός ΠΑΣΟΚ δυνάμεις, επίσης
δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Τα θεωρώ απολύτως δεδομένα αυτά».

Το «Κίνημα Αλλαγής» μπορεί να έχει ζητήματα με το όνομά του, καθώς
ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος (κατά κύριο λόγο) και ο Γιώργος Καμίνης
(πολύ λιγότερο) είναι οι βασικοί διαφωνούντες, αλλά τουλάχιστον απέκτησε Πολιτικό Συμβούλιο, που θα το τρέξει τον νέο φορέα μέχρι το ιδρυτικό συνέδριο.
Στο συγκεκριμένο όργανο πέραν της κας Γεννηματά θα μετάσχουν οι
Σταύρος Θεοδωράκης, Γιώργος Παπανδρέου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, όπως επίσης ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης και ο δήμαρχος
Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Το συγκεκριμένο όργανο θα λαμβάνει τις
αποφάσεις μέχρι το Συνέδριο, αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο συντονισμός των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων θα προκύπτει από τις
συνεννοήσεις της κας Γεννηματά με τον κ. Θεοδωράκη. Μάλιστα, θα
πρέπει να τονιστεί ότι οι σχέσεις των δύο αρχηγών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο από ποτέ. Από εκεί και πέρα, μέχρι τις εορτές των Χριστουγέννων αναμένεται να συγκροτηθεί και η Οργανωτική Επιτροπή
του Συνεδρίου, όπου θα μετάσχουν πρόσωπα από όλες τις τάσεις, ενώ
θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής θα αναλάβει ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο οποίος τυγχάνει κοινής αποδοχής από όλους τους εταίρους του νέου
φορέα και είναι πολύ πιθανό να τον
δούμε να ηγείται και του ψηφοδελτίου
Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής
στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η πρώτη
συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου αναμένεται να διεξαχθεί μετά τις εορτές, με στόχο την διεξαγωγή του Συνεδρίου πιθανότατα το
τριήμερο 15-17 Μαρτίου.
Σε ό,τι αφορά το Πολιτικό Συμβούλιο, τα μέλη του είναι πολύ πιθανό να
συμμετάσχουν στην κοινή πανηγυρική
συνεδρίαση των δύο κοινοβουλευτικών
ομάδων την ερχόμενη Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου. Ήδη οι κ.κ. Γεννηματά και Θεοδωράκης έχουν ορίσει ως συντονιστές
του κοινοβουλευτικού έργου, ώστε όλοι να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος τους Ανδρέα Λοβέρδο, Θανάση Θεοχαρόπουλο, Βασίλη Κεγκέρογλου,
Γιώργο Μαυρωτά και Παναγιώτη Καρκατσούλη. Για την ευρωβουλή δεν τίθεται ζήτημα, καθώς οι Νίκος Ανδρουλάκης, Εύα Καϊλή, Γιώργος Γραμματικάκης και Μίλτος Κύρκος έχουν ξεκινήσει την συνεργασία τους σε
όλα τα επίπεδα πολύ πριν συμφωνήσουν να πορευθούν μαζί Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι.

Πονοκέφαλος για τον Σταύρο στο Ποτάμι
Στο μεταξύ σε αναβρασμό βρίσκεται το Ποτάμι. Και δεν μιλάμε για τα
κορυφαία στελέχη, τα οποία ακολουθούν τον επικεφαλής στο νέο φορέα. Το ζήτημα για τον Σταύρο Θεοδωράκη είναι ότι μεσαία στελέχη
και απλά μέλη αρνούνται να συμπορευθούν με το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε
χαρακτηριστικά. Ας μην ξεχνάμε ότι και 60 περίπου μέλη ζήτησαν έκτακτο συνέδριο, ενώ κάποιοι άλλοι αγγίζοντας τα όρια της γραφικότητας μέσω των social media, προτείνουν την καθαίρεση του Θεοδωράκη, την ανάδειξη νέου αρχηγού και την αυτόνομη πορεία του Ποταμιού. Υπάρχουν βέβαια και οι λογικοί, οι οποίοι ζητούν να υπάρξουν
σύντομες αποφάσεις, ώστε όσοι θέλουν να «μετακομίσουν» συντεταγμένα στο Κίνημα Αλλαγής δημιουργώντας τάση με βάση τις αρχές και
τις ιδέες του Ποταμιού.
Από μεθαύριο, ο Σταύρος Θεοδωράκης ξεκινά προσπάθεια να πείσει
όσους είναι προβληματισμένοι να ακολουθήσουν, προγραμματίζοντας
ανοιχτές συσκέψεις θέλοντας να τους λύσει όλες τις απορίες. Κι όπως
λένε από την Σεβαστουπόλεως «οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται εκτός από νηφάλια αξιολόγηση των εμπειριών μας και συνετό σχεδιασμό των επόμενων κινήσεών μας».
Η αρχή θα γίνει μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου θα υπάρξει ανάλογη συγκέντρωση στην Πάτρα και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
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• Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή, κατέθεσε ο πρόεδρος του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής, Νίκος Νικολόπουλος, για την χρονίζουσα
–όπως υποστηρίζει– υπόθεση της μπύρας και τις καταγγελλόμενες καθυστερήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον υπουργό Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρο Κοντονή κατέθεσε την Πέμπτη ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για
την χρονίζουσα –όπως υποστηρίζει– υπόθεση της μπύρας και
τις καθυστερήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

E

κφράζοντας την απορία «για
ποιο λόγο μια τόσο σοβαρή δικογραφία πηγαινοέρχεται από
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην Εισαγγελία Εφετών,
και υστέρα από διάστημα δυο ετών, ακόμα
δεν έχει καταλήξει η Εισαγγελία στο αν υπάρχει ή όχι ποινικό αδίκημα», σημειώνει πως
«από τα στοιχεία που γνωρίζουμε η εν λόγω
δικογραφία έχει σταλεί τρεις φορές από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προς αρχειοθέτηση. Τις δυο πρώτες φορές ο Εισαγγελέας
Εφετών την επέστρεψε για περαιτέρω έρευνα.
Για την τρίτη έρευνα αγνοούμε το αποτέλεσμά
της, όμως οι πληροφορίες μας λένε ότι και πάλι αποφασίστηκε η αρχειοθέτησή της».
Παράλληλα, θυμίζει πως, «με την έναρξη της ανωτέρω ποινικής διαδικασίας, είχε
προκύψει και το περίφημο ζήτημα της καταγγελίας του διορισμένου προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Κυριτσάκη, ενώπιον της
Βουλής, για τους εκβιασμούς που δεχόταν, όπως ο ίδιος ανέφερε, από δικηγορικά γραφεία,
σε συνεργασία με μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κατά σύμπτωση η απαράδεκτη αναφορά του κ. Κυριτσάκη ήταν ακριβώς το διάστημα που ξεκινούσε η προκαταρκτική έρευνα
για την καθυστέρηση στην υπόθεση της Μπύρας. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι ο διορισμένος δημόσιος υπάλληλος είχε κάνει ειδική αναφορά στις πρακτικές των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ειδικά σε εμένα, όπου
αποστέλλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφορές πολιτών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης διατάσσει προκαταρκτική εξέταση, “ταλαιπωρώντας” τις υπηρεσίες της Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Με απλά λόγια ο κ. Κυριτσάκης διαμαρτυρόταν, προφανώς, το διάστημα
εκείνο για την ποινική δικογραφία της καθυστέρησης της Μπύρας».

«Με στιγμάτισε…»
Όπως είναι γνωστό, την ίδια ακριβώς ημέρα ο Νίκος Νικολόπουλος προσέφυγε στην Δικαιοσύνη, ζητώντας να διερευνηθεί τάχιστα η υπόθεση. «Μάλιστα στην
συνέχεια κλήθηκα ως μάρτυρας στην σχετική
δικογραφία η οποία έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου
Εισαγγελίας
Α.Π.
1049/06.02.2017», συμπληρώνει στην ε-

Tο «πήγαινε-έλα»
μιας δικογραφίας
ρώτησή του.
«Για την ανωτέρω πράξη μου ο διορισμένος δημόσιος υπάλληλος κ. Κυριτσάκης, συνεχίζοντας την απαράδεκτη συμπεριφορά του
ενώπιον της Βουλής, με στιγμάτισε λέγοντας
“όποιος έχει την μύγα μυγιάζεται”, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι προσωπικά συνδέομαι με τους
εκβιασμούς που ανέφερε στην Βουλή από δικηγορικά γραφεία. Μάλιστα ο υπόδικος κ. Κοντομηνάς στο κανάλι του, την ίδια ημέρα, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση εναντίον μου,
με συνέντευξη του κ. Κυριτσάκη, “δείχνοντάς”
με ως τον Βουλευτή που “εκβιάζει” την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως συνεργάτης δικηγορικού γραφείου», συμπληρώνει ο Αχαιός
βουλευτής και καταλήγει:
«Επειδή οι ανωτέρω δικογραφίες είναι εξαιρετικής σοβαρότητας και αφορούν το Δημόσιο συμφέρον.
»Επειδή είναι από κάθε πλευράς απαράδεκτο η δικογραφία Ω2015/198 να γίνεται
μπαλάκι ανάμεσα στο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και στον Εισαγγελέα Εφετών με αδυναμία και των δυο πλευρών να καταλήξουν εάν
υφίστανται ή όχι ποινικά αδικήματα.
»Επειδή η δικογραφία με αριθμό πρωτοκόλλου Εισαγγελίας Α.Π. 1049/06.02.2017
αφορά ένα ζήτημα που θίγει ανεπανόρθωτα
τους Έλληνες Βουλευτές, αφού εξετάζει τις καταγγελίες του κ. Κυριτσάκη περί συνεργασίας
Βουλευτών με δικηγορικό γραφείο που εκβιάζει την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
»Ερωτάσθε κ. Υπουργέ
1. Ποια η πορεία της δικογραφίας με ΑΒΜ
Ω2015/198 έως σήμερα;

2. Για ποια αιτία η δικογραφία με ΑΒΜ
Ω2015/198 αρχειοθετήθηκε, να μας παραδοθεί η σχετική Εισαγγελική Διάταξη;
3. Ποια η πορεία της δικογραφίας με αριθμό πρωτοκόλλου Εισαγγελίας Α.Π.
1049/06.02.2017 έως σήμερα;
4. Για ποια αιτία η δικογραφία αριθμό
πρωτοκόλλου
Εισαγγελίας
Α.Π.
1049/06.02.2017 αρχειοθετήθηκε, να μας
παραδοθεί η σχετική Εισαγγελική Διάταξη;
5. Ποια τα συμπεράσματα του Εισαγγελέα
στην δικογραφία με ΑΒΜ αριθμό πρωτοκόλλου Εισαγγελίας Α.Π. 1049/06.02.2017 αναφορικά με την εμπλοκή Βουλευτών σε εκβιασμούς εις βάρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού;
6. Να μας παραδοθούν όλα τα στοιχεία
που κατατέθηκαν στην δικογραφία με ΑΒΜ
αριθμό πρωτοκόλλου Εισαγγελίας Α.Π.
1049/06.02.2017 αναφορικά με την εμπλοκή Βουλευτών σε εκβιασμούς εις βάρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ιδίως η κατάθεση
του κ. Κυριτσάκη».
Παράλληλα, σε δελτίο Τύπου του, ο
βουλευτής σημειώνει πως «ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκκρεμούν πολλές υποθέσεις για πολλά έτη. Τούτη η χρονική καθυστέρηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, κα-

θώς η εν λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει
προσωπικό εκατόν είκοσι ατόμων και στεγάζεται σε καινούριες και μοντέρνες κτιριακές εγκαταστάσεις.
»Τούτη δε η χρονική καθυστέρηση διεκπεραίωσης των υποθέσεων έχει καταστεί θέμα
προς συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων επίσημα, προκαλώντας ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο από την μη επιβολή ή την καθυστερημένη επιβολή μειωμένων προστίμων, που ξεπερνά τα 500.000.000 ευρώ σύμφωνα με την
επερώτηση του Βουλευτή κ. Ευστάθιου (Στάθη) Παναγούλη στην Βουλή των Ελλήνων».
«Τι είδους παρέμβαση μπορεί να έχει υποστεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
όταν κρύβει στα συρτάρια του επώνυμες και
πλήρεις καταγγελίες εδώ και 5 χρόνια, χωρίς
κανένα αποτέλεσμα;» διερωτάται και συμπληρώνει: «Ο Ν3959/2010 στο άρθρο 37
ορίζει σαφέστατα ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται όπως εντός 6 μηνών να απορρίψει ότι καταγγελία θεωρήσει αβάσιμη
κλπ.Εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραβαίνοντας και πάλι τα καθήκοντά του, και προστατεύοντας εν τέλει, τους καταγγελλόμενους παραβάτες του Ανταγωνισμού,
έρχεται και απορρίπτει μετά από 5, 4 και 2
χρόνια, καταγγελίες επώνυμες, με όλα τα σχετικά ενοχοποιητικά στοιχεία, επικαλούμενος
την απόφαση 616 του 2015 της ολομέλειας
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και βάζοντας
αρνητική μοριοδότηση για εξέταση.
»Παρόμοια απόφαση με αρνητική μοριοδότηση σαν την 616/25-9-2015 δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρώπης».
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• Τι απαντά ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Δ. Κυριτσάκης, σε ρεπορτάζ της «Α»

Ένα ρεπορτάζ,
πολλές ενστάσεις
και μία ανταπάντηση
Την προηγούμενη εβδομάδα η «Α» φιλοξένησε ένα ρεπορτάζ με τον
τίτλο «Σε κατάσταση λήθαργου (…Kράτος, ανεξάρτητες αρχές, Δικαιοσύνη)». Σε αυτό η εφημερίδα μας κατέγραψε σχολιογραφικά μερικές
περιπτώσεις όπου οι ρυθμοί παραγωγής έργου θεωρούμε ότι δικαιολογούν τα περί «ληθάργου» και θολού τοπίου. Μεταξύ αυτών η «Α» έκανε αναφορά και σε κάποια εκ των πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τα οποία όμως ο επικεφαλής της Αρχής κ. Δημήτριος Κυριτσάκης εξέφρασε με επιστολή την αντίθεσή του. Η «Α» δημοσιεύει αυτούσια και εις ολόκληρον την απάντησή του καθώς και
την ανταπάντηση της εφημερίδας μας.
Η επιστολή Κυριτσάκη
προς την «Α»
«Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας
σας υπό τον υπέρτιτλο “Σε κατάσταση λήθαρyο ... Κράτος, Ανεξάρτητες Αρχές, Δικαιοσύνη”.
»Με αφορμή καταφρονητική αναφορά
σας -δημοσίευμά της εφημερίδας Η ΑΠΟΨΗ του φύλλου της 25-26 Νοεμβρίου τ.ε.
για τον υπογράφονται (μεταξύ άλλων), υπό
τον εν θέματι τίτλο “Σε κατάσταση λήθαργου
... Κράτος, Ανεξάρτητες Αρχές, Δικαιοσύνη”, με παρακείμενη φωτογραφία υπνώττοντος νέου επί τραπέζης γραφείου, εκφράζω
για μία ακόμη φορά την αγανάκτησή μου
για την επαναλαμβανόμενα επιθετική και ατεκμηρίωτη τακτική σας εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και για την άκριτη
υιοθέτηση έωλων κατηγοριών από το σχολιογράφο σας.
»Κατ’ επανάληψη έχω αναφέρει σε απαντήσεις ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής και σε κοινοβουλευτικούς ελέγχους οι οποίοι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία προέρχονται από συγκεκριμένο βουλευτή, σε σχέση και με την δήθεν “περιρρέουσα ατμόσφαιρα για την λειτουργία .., ανεξάρτητων αρχών” και τις “πάνω από 100 ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ανταγωνισμού”, ότι:
»1. Για την υπόθεση τον κατασκευαστικού κλάδου, ολοκληρώθηκε μία διαδικασία
με 60 φερόμενες ως εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, με 500 gίgabιtes αποδεικτικό υλικό,
1.100 σελίδες εισήγηση και πρωτόγνωρα
δικονομικά ζητήματα σε χρόνο κάτω του Ευ-

ρωπαϊκού μέσον όρου, με ελάχιστους ανθρώπινους πόρους, επιβλήθηκαν πρόστιμα
για όσους ακολούθησαν τη διαδικασία διευθέτησης της τάξεως των ογδόντα περίπου
εκατομμυρίων εύρώ και η ληφθείσα απόφαση για τις λοιπές (40 περίπου επιχειρήσεις),
που δεν ακολούθησαν την ως άνω διαδικασία, βρίσκεται στο στάδια της σύνταξης.
»2. Για την υπόθεση της μπύρας η υπόθεση δεν αφορούσε “καρτέλ”, όπως αναφέρει ο σχολιογράφος σας, αλλά κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Μετά την επίλυση της δικαστικής
εκκρεμότητας που είχαν δημιουργήσει προσφυγές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ενώπιον
των Διοικητικών Δικαστηρίων (διάστημα
τεσσάρων ετών κατά το οποίο η Επιτροπή εμποδιζόταν να ενώσει τους δύο αυτοτελείς
φακέλους, της αυτεπάγγελτης έρευνας και
της καταγγελίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα σχετικά στοιχεία), με την κοινοποίηση της αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ,
που επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής για συνένωση, ελήφθη σχετικώς υπόψη και αξιολογήθηκε ένας τεράστιος όγκος
επικαιροποιημένων στοιχείων και ισχυρισμών βάσει του οποίου τεκμηριώθηκε με ακρίβεια η παράβαση της καθ’ ης Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας.
»Η ενδελεχής ως άνω έρευνα και η ενώπιον της Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία
οδήγησαν στη διαπίστωση πληθώρας σύνθετων καταχρηστικών πρακτικών σε μία αγορά που καταλάμβανε χιλιάδες σημεία κατανάλωσης μπίρας, σούπερ μάρκετ και άλλα
καταστήματα τροφίμων ανά την επικράτεια
και στην επιβολή από την Επιτροπή προστί-

μου 31,45 εκατομμυρίων ευρώ, ταυ υψηλότερου προστίμου που είχε έως τότε επιβληθεί ατομικά σε μία επιχείρηση.
»Η ειδικά τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη απόφαση 700 σελίδων επικυρώθηκε
πλήρως επί της ουσίας από το Διοικητικό Εφετείο που δέχθηκε και τον εύλογο χρόνο,
τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα της διερεύνησης της υπόθεσης, όπως
και το σύνολα των παραδοχών της Επιτροπής, με μικρό περιορισμό τον προστίμου στα
περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία και
καταβλήθηκαν ήδη εξ ολοκλήρου στην οικεία Δ.Ο.Υ. από την καθ’ ης εταιρία.
»Η εργώδης αυτή προσπάθεια σε αυτές
τις υποθέσεις και οι τόσες άλλες δραστηριότητες της Επιτροπής που καταλαμβάνουν
πολλές δεκάδες σελίδες των ετήσιων πεπραγμένων της, τα οποία επιμελώς παραγνωρίζονται από τους ελάχιστους, γνωστούς
πολέμιούς της, ασφαλώς και δεν χαρακτηρίζουν Επιτροπή “υπνώττουσα”, κατά το
σχολιογράφο σας. Το αντίθετο μάλιστα.
»Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής
και ταυ Δικαστηρίου καθιστούν, εξάλλου,
εντελώς αστήρικτο το συμπέρασμά του, ότι
δήθεν δεν δόθηκε “συνέχεια” στην υπόθεση. Όμως, για να βρεθεί πάτημα, χρεώνονται στην Επιτροπή αβάσιμες κατηγορίες και
επιστρατεύονται κακοήθειες για σπίλωση
τον Προέδρου της για δήθεν στήριξη από
τους κατασκευαστές στους οποίους η Επιτροπή επέβαλε τα ως άνω πρόστιμα των 80
εκατομμυρίων ευρώ.
»Αν, κ. Διευθυντά, τα 80 και τα 31,5 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα, είναι για τον
πληροφοριοδότη και το σχολιογράφο σας
αμελητέα, η γκιλοτίνα, ξέρετε, έχει από αιώνες καταργηθεί και, κατά τον υπογράφοντα,
ορθώς. Η απόφαση της Επιτροπής στη σχετική υπόθεση δίδει την πλέον ηχηρή, αδιάψευστη απάντηση στη συκοφαντική θεωρία
συνομωσίας.
»Παρακαλώ να δημοσιευτεί αυτούσιο το
παρόν κείμενα στην ίδια θέση της εφημερίδος σας. Και ένα συγγνώμη, όταν πρέπει,
δεν είναι υποτιμητικό.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Δημήτρης Κυριτσάκης Αντιπρόεδρος
Αρείου Πάγου ε.τ.».

Το σχόλιο της «Α»
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να διευκρινιστεί προς άρση κάθε
παρεξήγησης ότι η «ΑΠΟΨΗ» δεν έχει καμία πρόθεση καταφρονητικών αναφορών (όπως τις χαρακτηρίζει ο κ.
Κυριτσάκης) εναντίον οποιουδήποτε, πόσω μάλλον εναντίον του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και
πρώην λειτουργού της Δικαιοσύνης από τη θέση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
Σκοπός του δημοσιεύματός μας το οποίο και προκάλεσε την απάντηση του επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ήταν η διερεύνηση της αλήθειας και θεωρούμε
δεδομένο ότι υπό αυτό το πρίσμα είμαστε στο ίδιο και όχι
σε αντίπαλα στρατόπεδα με τον κ. Κυριτσάκη.
Σε κάθε περίπτωση η «Α» ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ καμία κατηγορία, αντιθέτως παρέθεσε αυτό που είναι παγκοίνως
γνωστό: ότι όντως έχει κατατεθεί σωρεία ερωτήσεων
στους αρμόδιους υπουργούς, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μάλιστα την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, χθες Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου ο
ανεξάρτητος βουλευτής Ν. Νικολόπουλος έκανε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση και δήλωση (βλ. ρεπορτάζ σελ.
10) αναφερόμενος στην Αρχή και τον πρόεδρό της, εξιστορώντας όπως είπε τις διάφορες «φάσεις» των δικογραφιών, που έχουν ως επίκεντρό τους την καθυστέρηση
της καθαρογραφής της απόφασης, της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την πολύκροτη υπόθεση της Μπύρας.
Το γεγονός, λοιπόν, –για να επανέλθουμε στο «επίδικο»– ότι η «Α» στάθηκε σε μόλις δύο υποθέσεις από τις
πολλές για τις οποίες έχει σηκωθεί σκόνη για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και μάλιστα αναφέρθηκε τόσο επιγραμματικά σε αυτές (σ.σ. από το σύνολο των 1.599 λέξεων του ρεπορτάζ, μόλις οι… 120 αφορούσαν την αρχή
και τον κ. Κυριτσάκη) αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι
τα περί «κακοηθειών» της «Α» και προσπάθεια σπίλωσης
του κ. Κυριτσάκη δεν αφορούν την εφημερίδα μας.
Ακόμη και το αυτονόητο, ότι δεν λογοκρίναμε ούτε μία
τελεία από την απάντηση του κ. Κυριτσάκη όπως πιθανόν να έχουν κάνει άλλα ΜΜΕ, έρχεται ως επίρρωση του
αδιαπραγμάτευτου σεβασμού μας προς τη δεοντολογία.
Εν κατακλείδι: Αν το δημοσίευμα της «Α» στάθηκε αφορμή για να έρθουν στο φως γεγονότα και επιχειρήματα, τότε κάναμε καλά τη δουλειά μας. Κι όταν κάποιος
κάνει καλά τη δουλειά του, προφανώς δεν έχει κανένα
λόγο να ζητά συγγνώμη.
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Μία τάση
θα δεχθεί
η Φώφη

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Το όνομα
Δεν είναι λίγοι αυτοί εντός του νέου φορέα
που ισχυρίζονται πως οι
Γεννηματά και Θεοδωράκης συμφώνησαν στο
«Κίνημα Αλλαγής», το
οποίο ήταν ιδέα του
ΓΑΠ. Και υπενθυμίζουν
ότι, πριν από το ΚΙΔΗΣΟ, αυτό ήταν το όνομα
που είχε ετοιμάσει.

«Νίκο μου, μην ανησυχείς, θα
τα κανονίσω όλα με τα βλήματα
στην Σαουδική Αραβία»

Ήπιαν μαζί το πρωινό καφεδάκι
Ένα ενδιαφέρον πηγαδάκι καταγράφηκε στην Βουλή την Δευτέρα το
πρωί πριν ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση όπλων στην Σαουδική Αραβία. Έτσι, ήπιαν καφέ μαζί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος, ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Ξυδάκης, ο Κωνσταντίνος Δουζίνας και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στο τραπέζι
ετέθησαν τα θέματα των διακρατικών συμφωνιών με την Σαουδική
Αραβία, τόσο δηλαδή για την υπόθεση των βλημάτων όσο και αυτή
των βομβών. Η συζήτηση, όπως έμαθα, πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν από τον
Πάνο Καμμένο να «παγώσει» και τις δύο συμφωνίες τόσο για τα
βλήματα όσο και για τις βόμβες.

Τα κάστανα ο Φίλης
Για μία ακόμη φορά ο Νίκος Φίλης κλήθηκε να
βγάλει τα κάστανα από την φωτιά. Αυτή την φορά
με την ανταλλαγή των ομολόγων. Μόνο που είχε
ως αντίπαλο τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος ναι
μεν χαρακτήρισε ως επιτυχία την ανταλλαγή, αλλά
φρόντισε να υπενθυμίσει ότι η κυβέρνηση ακολουθεί
το PSI και την δική του πολιτική. Έτσι, όταν όλοι τα είχαν χαμένα, ανέλαβε ο κ. Φίλης να απαντήσει στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην Βουλή, ο πρώην υπουργός Παιδείας κατηγόρησε
τον Ευάγγελο Βενιζέλο πως «κάθε τόσο μας δίνει μία άλλη εικόνα της
δικής του ευθύνης για την οικονομία». Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε
και στο περίφημο PSI, καλώντας τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «να
αποφασίσει ποια είναι επιτέλους τα πραγματικά νούμερα που απέφερε το
PSI». Σε ό,τι αφορά το οικονομικό επιτελείο, δεν είπε κουβέντα.

Τάση ετοιμάζει εντός του νέου
φορέα ο Γιώργος Καμίνης, όπως
το παραδέχθηκε μετά την συνάντησή του με την κα Γεννηματά
την Τετάρτη. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε πως «προς το παρόν βρισκόμαστε σε συζητήσεις», εξηγώντας πως αυτό που θέλει να
φτιάξει είναι ουσιαστικά το να
βρεθεί πάλι πολιτικά και οργανωτικά με τους ανθρώπους που
υποστήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα την υποψηφιότητά
του. «Να είμαστε σε έναν ανοιχτό
διάλογο για να δούμε πώς μπορούμε
να πορευτούμε όσο το δυνατόν πιο
συλλογικά και δημοκρατικά προς το
συνέδριο». Πάντως, από ό,τι μαθαίνω, η μόνη τάση που δέχεται προς το
παρόν κι επισήμως η Φώφη είναι του
Θεοδωράκη, προκειμένου να μπορέσει να εμβολίσει τους φιλελεύθερους
και τους κεντρώους.

Καλημέρα
Μετά τον φίλο (Καρανίκας) και ο ξάδερφος
(Γιώργος Τσίπρας) εντάχθηκε στο δυναμικό του
Μαξίμου. Ο ξάδερφος είχε παραιτηθεί από το Εξωτερικών, καθώς με
τον Κοτζιά είχαν σταματήσει και την καλημέρα.

Μπέρδεμα
Ανεξάρτητα εάν συμφωνείς ή όχι με τον Σωκράτη Ξυνίδη, αυτό που έγραψε στον προσωπικό
του λογαριασμό στα
social media ήταν καταπληκτικό: «Δηλαδή –αν
καταλαβαίνω καλά–
συμμετέχω στο Κίνημα
Δημοκρατών Σοσιαλιστών, που συμμετέχει
στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, η οποία συμμετέχει στο Κίνημα Αλλαγής». Μπερδεύτηκε ο
άνθρωπος...

Σε τραπεζίτη
το πρώτο σπίτι
Εμφανίστηκε και πάλι ο σύμβουλος
Καρανίκας. Αυτήν την φορά για να
επιτεθεί μέσω των social media σε όσους αντιδρούν κατά των πλειστηριασμών. Μάλιστα, δήλωσε αηδιασμένος,
καθώς όπως έγραψε, «Αριστεριστές Ρομπέν των Αστών και μεσοαστών λαμόγιων υπερασπίζονται σπίτι 700.000 στην Κηφισιά». Απλά να σημειώσουμε ότι πριν από τρία χρόνια φώναζε μαζί με τον αρχηγό του «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», και κατά σύμπτωση το πρώτο σπίτι που βγήκε σε πλειστηριασμό πήγε σε… χέρια τραπεζίτη, αφού η ίδια η τράπεζα πλειοδότησε και το «κέρδισε» – προφανώς για να μην
καταγράψει ζημιά.

Πρότεινε
να καταψηφίζει
τα πάντα
Μία ενδιαφέρουσα πρόταση έριξε στο τραπέζι της συνεδρίασης των τομεαρχών της Ν.Δ ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Άδωνις Γεωργιάδης. Ζήτησε από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ν.Δ. να καταψηφίζει οτιδήποτε
φέρνει στην Βουλή ως νομοσχέδιο ή συμφωνία ο Πάνος
Καμμένος και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, οι
πληροφορίες επιμένουν πως την πρόταση Γεωργιάδη στήριξε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Όμως, κάτι τέτοιο θα σήμαινε, σε απλά ελληνικά, πως όταν η κυβέρνηση θα φέρει
στην Βουλή την συμφωνία αναβάθμισης των ελληνικών F16, που συνομολόγησαν προσφάτως ο Αλέξης Τσίπρας και ο
Ντόναλντ Τραμπ, η Ν.Δ. θα πει «όχι». Και ως αναμενόταν, η
πρόταση απορρίφθηκε.
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• ΔΡΙΜΥ «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΑΜΑΖ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΜΕ ΟΡΑΤΗ ΠΛΕΟΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
• «ΠΥΡΑΥΛΟΙ» ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

Το να ανακοινώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης
Τσαμάζ, καλά νέα και να περιγράφει τις επιχειρηματικές-επενδυτικές επιδόσεις
του Ομίλου δεν αποτελεί πλέον είδηση. Είδηση και μάλιστα για πρωτοσέλιδο είναι, αντιθέτως, το δριμύ κατηγορώ που εξαπέλυσε την περασμένη Τρίτη ο Μιχ.
Τσαμάζ εναντίον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) για τη στάση που όπως είπε κρατά κατά του οργανισμού.
α παραπάνω συνέβησαν στο πλαίσιο
ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου, όπου ο επικεφαλής του Ομίλου
παρουσίασε το εταιρικό όραμα
του ΟΤΕ για ένα καλύτερο κόσμο μέσα από την τεχνολογία
και την καινοτομία. Το αν αυτό
είναι ένας εφικτός στόχος ο Μ.
Τσαμάζ το άφησε να αιωρείται
λέγοντας χωρίς περιστροφές
πως αυτός ο «καλύτερος κόσμος» απειλείται κατά τη γνώμη
του από τη στάση της Ρυθμιστικής Αρχής.
«Σε κάθε μας προσπάθεια, βρίσκουμε απέναντί μας όχι μόνο τους
ανταγωνιστές, αλλά και την ΕΕΤΤ»
είπε επί λέξει και συνέχισε: «Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα,
δεν έχει προηγούμενο. Αυτή τη
στιγμή, η πολιτική της ΕΕΤΤ δεν
βοηθάει τον υγιή ανταγωνισμό, αποθαρρύνει τους πραγματικούς επενδυτές και ζημιώνει τη χώρα και
τους πολίτες». Ο Μιχ. Τσαμάζ συμπλήρωσε ότι από το 2016, η
Αρχή αποφάσισε ότι η λιανική
αγορά τηλεπικοινωνιών δεν απαιτεί ρύθμιση με την αιτιολογία ότι ο υφιστάμενος ανταγωνισμός είναι επαρκής. Ενώ, λοιπόν, τυπικά δεν υπάρχει λόγος
να προεγκρίνονται τα πακέτα
λιανικής του ΟΤΕ, ο διευθύνων
σύμβουλός του υπογράμμισε
πως η πραγματικότητα αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο! Προς
επίρρωση των ισχυρισμών του
ο Μιχ. Τσαμάζ υπογράμμισε ότι
τον Οκτώβριο εκκρεμούσαν από
την ΕΕΤΤ 425 εγκρίσεις για τα
τιμολογιακά προγράμματα του
ΟΤΕ, ενώ τους τελευταίους 8 μήνες εγκρίθηκαν μόλις 65, με μέσο χρόνο έγκρισης 4 μήνες.

T

Βιομηχανία
εγκρίσεων…
Οι «κεραυνοί» Τσαμάζ κατά της
Ρυθμιστικής Αρχής δεν σταμάτησαν στα παραπάνω, καθώς ο
ίδιος ανέφερε ότι η ΕΕΤΤ έχει
δημιουργήσει βιομηχανία ε-

γκρίσεων. Για παράδειγμα, εξήγησε ο επικεφαλής του Ομίλου,
ότι αν ο ΟΤΕ ήθελε να κάνει σήμερα μία Χριστουγεννιάτικη
προσφορά ποσού Χ ευρώ σε
δωροεπιταγή για κάθε νέα σύνδεση σταθερής, με βάση την ιστορική εμπειρία από την ΕΕΤΤ
θα χρειαζόταν 35-50 εγκρίσεις
και πάνω από 4-5 μήνες, καθώς
η ΕΕΤΤ απαιτεί χωριστή έγκριση της προσφοράς για κάθε ένα
πρόγραμμα που διαθέτει ο ΟΤΕ.
Δηλαδή για κάθε προσφορά ζητείται έγκριση εκ νέου όλου του
εμπορικού χαρτοφυλακίου.
Σαν να μην έφταναν αυτά, ο
Μιχ. Τσαμάζ ανέφερε ακόμη
δύο… unfair της ΕΕΤΤ:

α) Ένας ακόμη λόγος για να
μην ρυθμίζεται η λιανική, είναι
ότι ο ανταγωνισμός, με τον κανονισμό vectoring, έχει μπει
πλέον και στις υποδομές. Όλοι
οι βασικοί παίκτες είναι πάροχοι υπηρεσιών ΚΑΙ υποδομών.
Από τις αρχές Οκτωβρίου εκκρεμεί καταγγελία του ΟΤΕ ενώπιον της ΕΕΤΤ, καθώς ανταγωνιστής προσέφερε προϊόντα
λιανικής σε περιοχές που έχει
αποκλειστικότητα για vectoring,
χωρίς να έχει προσφέρει προηγουμένως προϊόντα χονδρικής.
Η ΕΕΤΤ δεν έχει αντιδράσει σε
αυτή την στρέβλωση της αγοράς. Επιπλέον, στις περιοχές
που έχει μονοπώλιο ο ανταγω-

νισμός, δεν έχει ορίσει αν και
πώς θα ελέγχει τις τιμές του λιανικής.
Β) Ενώ το κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας θεωρητικά μοιράζεται σε όλους τους παρόχους με
βάση το μερίδιο αγοράς, χωρίς
να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, τόσα χρόνια το έχει επωμιστεί ο ΟΤΕ. Σημειωτέον ότι σε κάτι περισσότερο από
30 ημέρες μπαίνει το 2018 και η
ΕΕΤΤ ακόμη δεν έχει αποφασίσει ποιο ήταν το κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας για το 2010!
Κατά συνέπεια, δεν έχει επιβάλει
σε κανέναν να πληρώσει ούτε €1
στον ΟΤΕ. Αυτό που σύμφωνα με
τον επικεφαλής της ζητά ο ΟΤΕ
είναι μία δίκαιη και διαφανή
ρύθμιση, η οποία θα συνάδει με
το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο,
που θα αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα του 2017.
«Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του ανταγωνισμού σήμερα, η
σωστή πρακτική είναι η expost
Ρύθμιση, δηλαδή ο έλεγχος των τι-

μών μας λιανικής αφού διαθέσουμε
το προϊόν. Αν υπάρχει ανάγκη για
exante ρύθμιση των τιμών λιανικής,
τότε θα πρέπει να ισχύει για όλους.
Είναι δυνατόν να ζητάμε έγκριση
από την ΕΕΤΤ για την παραμικρή
προωθητική ενέργεια; Δουλειά της
ΕΕΤΤ είναι να εξασφαλίζει ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Όχι να καθορίζει την εμπορική πολιτική του ΟΤΕ. Αυτό είναι δική μας δουλειά.
Στο τέλος της ημέρας, αρνούμαι να
δώσω τα κλειδιά του ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ» ανέφερε κλείνοντας ο Μιχ.
Τσαμάζ και κατέληξε:
«Ξέρω ότι η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη δεν μπορούν να κάνουν
κάτι, γιατί η ΕΕΤΤ είναι και νομοθέτης, και δικαστής. Τα λέω όμως
όλα αυτά για να αναλάβουν όλοι
τις ευθύνες τους (…) Εφόσον όλοι
καταλάβουμε ότι ο τελικός στόχος
είναι η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και ότι αυτός ο στόχος είναι
πάνω από μικροπολιτικές και προσωπικές ατζέντες, νομίζω ότι θα επικρατήσει η λογική και θα βρεθούν λύσεις».

Πάτησε το… κουμπί
του πολέμου με ΕΕΤΤ
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Ωθείται στα άκρα ο ΟΤΕ
Είναι προφανές ότι η επίθεση του Μιχάλη Τσαμάζ
προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μόνο παρορμητική δεν μπορεί να θεωρηθεί. Κι αυτό
γιατί με απόλυτη ψυχραιμία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ «ξεδίπλωσε»
όλα τα επιχειρήματά του
με απτά παραδείγματα
για την κωλυσιεργία της
ρυθμιστικής αρχής, για
την ευνοϊκή μεταχείριση
των ανταγωνιστών της
και κυρίως για την ζημιά
που προκαλεί στον Όμιλο
ΟΤΕ-Cosmote.
ο τελευταίο είναι και
το πιο σοβαρό. Ως
πρόεδρος και CEO
του Ομίλου ο Μιχάλης Τσαμάζ αλλά και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ευθύνη για κάθε ζημία που αφορά τον Οργανισμό εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων άλλων οργάνων, εάν βεβαίως
o OTE παραμείνει αδρανής.
Το γεγονός και μόνο ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της ίδιας
της ΕΕΤΤ το κόστος επιβαρύνει
όλους τους παρόχους (Vodafone,
Wind, Forthnet και Cyta) αναλογικά, αλλά από το 2010 μέχρι σήμερα όλη η επιβάρυνση μπαίνει
στις πλάτες του ΟΤΕ, στοιχειοθετεί απόλυτα αστικές (κυρίως) αλλά και ποινικές ευθύνες για τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΤΤ. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην σημερινή διοίκηση με πρόεδρο τον κ.
Δημήτρη Τσαμάκη αλλά και
στις προηγούμενες διοικήσεις με
προέδρους τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο, Λεωνίδα Κανέλλο και άλλους.
Ποιο είναι το αδίκημα; Μα η
ζημία που υπέστη ο Όμιλος ΟΤΕ,
ύψους πάνω από 70 εκατ. ευρώ
εξαιτίας της παθητικής στάσης
των εκάστοτε διοικήσεων της ΕΕΤΤ –στο ποδόσφαιρο λέμε ότι
πετάνε αράουτ την μπάλα–, που
οφείλουν να εφαρμόσουν μέσα
σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα

T

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Δημήτρης Τσαμάκης

τον κανονισμό της ρυθμιστικής
αρχής, και όχι με την αδράνειά
τους να επιδοτούν ουσιαστικά
τους ανταγωνιστές του ΟΤΕ με τα
λεφτά του ΟΤΕ!!!
Ο κίνδυνος δικαστικής εμπλοκή δεν αφορά μόνο την ΕΕΤΤ. Αφορά και την διοίκηση του ΟΤΕ.
Κι αυτό γιατί εάν ο ΟΤΕ δεν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια
για να υπερασπίσει τα δικαιώματά του και να αποζημιωθεί για την
ζημία που έχει μέχρι σήμερα υποστεί, τότε ο Μιχ. Τσαμάζ και
τα μέλη του ΔΣ θα κινδυνεύουν
και εκείνοι να εμπλακούν σε δικαστικές περιπέτειες, αφού η παράλειψή τους να ασκήσουν τα εκ
του νόμου δικαιώματά τους, και
να προστατέψουν την περιουσία
του ΟΤΕ είναι υποχρέωσή τους.
Η πασιφανής παραπάνω εκτεθείσα στρέβλωση του ανταγωνισμού δεν είναι η μόνη ζημία που
υφίσταται ο Όμιλος ΟΤΕ. Υπάρχουν και άλλες ζημίες, που αφορούν κυρίως την εμπορική πολιτική του Ομίλου ΟΤΕ που το πολύπλοκο και γραφειοκρατικό σύστημα ελέγχου της λιανικής πολιτικής της ΕΕΤΤ κυριολεκτικά

στην ουσία συντηρεί και ανατροφοδοτεί ένα πλήρως αδιαφανές
σύστημα.
Κατ’ αρχάς, τα αιτούμενα στοι-

χεία από την ΕΕΤΤ αλλάζουν συνεχώς. Αντί να τεθούν άμεσα,
διαρκείς και λειτουργικές προϋποθέσεις, η ΕΕΤΤ παίζοντας καθυστέρηση όποτε εκείνη θέλει, ακολουθεί την πρακτική τού «Δώσε μου το πακέτο και θα σου πω
αν το εγκρίνω».
Μετά από ένα χρονικό διάστημα, θέτει άλλο ερώτημα. Μόλις απαντηθεί και αυτό, θέτει τρίτο ερώτημα κ.ο.κ.
Έτσι, λοιπόν, το πακέτο με επιδότηση του ΟΤΕ για τα Χριστούγεννα θα εγκριθεί, όπως είπε
και ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, το
προσεχές Πάσχα!!!
Όσο και αν προσπαθεί κανείς
να κατανοήσει τα επιχειρήματα
της ΕΕΤΤ, μάλλον δεν θα τα καταφέρει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανακοίνωσηαπάντησή της στις εκτεθείσες ενστάσεις του Μιχάλη Τσαμάζ, η
οποία κάνει λόγο για «ανακριβείς
αναφορές σε ΜΜΕ». Ένα από τα
επιχειρήματά της είναι οι πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, τις οποίες όφειλε
η ΕΕΤΤ να εφαρμόσει. Το πλήρες
εδάφιο της ανακοίνωσης έχει ως
εξής:
«Στο διάστημα Φεβρουάριος
(2/2) – Οκτώβριος (16/10)
2017εξετάστηκαν από την ΕΕΤΤ

187 οικονομικά προγράμματα, ενώ η πλειοψηφία των μη εξετασθέντων οφείλεται σε πρόσφατες
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, στις οποίες η ΕΕΤΤ, ως οφείλει, δυνάμει των άρθρων 95
Παρ. 5 του Συντάγματος και του
198ΚΔΔικ, συμμορφώνεται και
οι οποίες, αν και γνωστές στην ΟΤΕ ΑΕ δεν έχουν ληφθεί υπόψη
στα υποβαλλόμενα και μη εγκριθέντα προγράμματα».
Διαβάζοντας κάποιος αδαής
θα σκεφθεί ότι πολύ σωστά η ΕΕΤΤ σέβεται εις αποφάσεις των
αρμοδίων δικαστηρίων. Το μόνο
που δεν αναφέρει –και αυτό αποτελεί πραγματικό θράσος– είναι
το γεγονός ότι οι προσβληθείσες
αποφάσεις στο Διοικητικό Εφετείο αφορούσαν ελλειμματικές εγκρίσεις της ΕΕΤΤ. Με λίγα λόγια, η ΕΕΤΤ ενέκρινε εσφαλμένα
–κάποιοι κάνουν λόγο για ηθελημένη προβληματική έγκριση–
πακέτα του ΟΤΕ, οι ανταγωνιστές
του προσέφυγαν στα δικαστήρια,
και ενώ το λάθος αφορούσε ενέργεια της ρυθμιστικής αρχής, η
ΕΕΤΤ ρίχνει ευθύνες στον Όμιλο
ΟΤΕ, γιατί δεν έλαβε υπ’ όψιν
του τις δικές της παραλείψεις!!!
Ελλάς, το μεγαλείο σου!
Με όλα τα παραπάνω, το ΔΣ
της ΕΕΤΤ μάλλον δεν θα έπρεπε
να κοιμάται ήσυχο τα βράδια. Οι
πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν προέδρους και μέλη άλλων
ανεξαρτήτων αρχών και που έχουν οδηγήσει σε ποινική εμπλοκή τον κ. Γεωργίου, πρώην
πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), την κα
Σαββαΐδου της πρώην Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
(σημερινή ΑΑΔΕ) και την προ εβδομάδος έγκλιση τις βάρος του
πρώην προέδρου της Επιτροπής
Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων
(ΕΕΕΠ), Αντώνη Στεργιώτη,
πολύ πιθανόν να έχουν συνέχεια
και για την ΕΕΤΤ, αφού τα εκατομμύρια ευρώ που ζημιώθηκε ο
Όμιλος ΟΤΕ, μόνο ευκαταφρόνητα δεν είναι…
Οι τέως επικεφαλής
της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων,
κ.κ. Κανέλλος και
Λουρόπουλος

13_15_Aplus OTE1_811_APOPSI 12/1/17 9:14 PM Page 15

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 15

Στα… όπλα και
οι συνδικαλιστές
«Ανακριβείς αναφορές…»
ς απάντηση στους ισχυρισμούς του επικεφαλής του ΟΤΕ, από την ΕΕΤΤ εξεδόθη η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Με αφορμή πρόσφατες ανακριβείς αναφορές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες βάλουν
κατά του κύρους και της αποτελεσματικότητας της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των εκ του νόμου
ρυθμιστικών και εποπτικών της αρμοδιοτήτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
»Η ΕΕΤΤ ασκεί τις ρυθμιστικές και εποπτικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία με συνέπεια, αμεροληψία και ακεραιότητα, τηρώντας τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.
»Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ έχει ορισθεί δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/007/22.12.2016 (ΦΕΚ
4505/Β/30.12.2017), κοινοποιηθείσας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως επιχείρηση με σημαντική
ισχύ (δεσπόζουσα θέση) στην αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υπόκειται σε σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων υποχρέωση να μην προβαίνει σε συμπίεση περιθωρίου ως προς τα προϊόντα λιανικής που προτίθεται να διαθέσει και τα οποία ανήκουν στις λιανικές αγορές επομένου σταδίου στην αγορά Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση (υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης πακέτων).
»Σκοπός της επιβολής της εν λόγω υποχρέωσης είναι να αποφευχθεί ο περιορισμός των ανταγωνιστών από τη δυνατότητα να έχουν εμπορικό κέρδος στις λιανικές αγορές που δραστηριοποιούνται, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην ως άνω υπό ρύθμιση
αγορά.
»Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας εναλλακτικών υποδομών πρόσβασης, οι εναλλακτικοί πάροχοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην λιανική αγορά σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και στη λιανική αγορά σταθερής πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο μόνο μέσω
της χρήσης υπηρεσιών του δικτύου πρόσβασης του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης (ΟΤΕ ΑΕ) και συνεπώς πιθανή συμπίεση περιθωρίου θα οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από τις
λιανικές αγορές επόμενου σταδίου και συνεπώς σε περιορισμό του ανταγωνισμού, σε βάρος
των τελικών χρηστών.
»Η ΕΕΤΤ, σεβόμενη την εμπορική πολιτική της ΟΤΕ ΑΕ, εξετάζει τα αιτήματα έγκρισης οικονομικών προγραμμάτων της σύμφωνα με τις προτεραιότητες που κατά καιρούς θέτει εγγράφως η εταιρεία, και υπό τον απαράβατο όρο ότι έχουν υποβληθεί τα αναγκαία, για τη διεξαγωγή
του προβλεπόμενου ελέγχου οικονομικά / κοστολογικά στοιχεία.
»Στο πλαίσιο αυτό, καθυστέρηση υποβολής των αναγκαίων για τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο της ΟΤΕ ΑΕ, ή για την απαιτούμενη επικαιροποίηση του μοντέλου ελέγχου των πακέτων,
στοιχείων, καθώς και αιτήματα παράτασης των τιθέντων προθεσμιών από την ίδια την εταιρεία
είναι προφανές ότι παρατείνουν αντίστοιχα το χρονικό διάστημα εξέτασης και συνακόλουθα έγκρισης ή απόρριψης των υποβληθέντων προγραμμάτων.
»Στο διάστημα Φεβρουάριος (2/2) – Οκτώβριος (26/10) 2017 εξετάστηκαν από την ΕΕΤΤ
187 οικονομικά προγράμματα, ενώ η πλειοψηφία των μη εξετασθέντων οφείλεται σε πρόσφατες
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, στις οποίες η ΕΕΤΤ, ως οφείλει, δυνάμει των άρθρων 95
Παρ. 5 του Συντάγματος και του 198ΚΔΔικ, συμμορφώνεται και οι οποίες, αν και γνωστές στην
ΟΤΕ ΑΕ δεν έχουν ληφθεί υπόψη στα υποβαλλόμενα και μη εγκριθέντα προγράμματα.
»Η ΕΕΤΤ σεβόμενη την πρόθεση και τη δυνατότητα του ΟΤΕ να προβεί σε επενδύσεις, με την
προαναφερθείσα απόφαση, εισήγαγε και εφαρμόζει στη χώρα μας τη διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μακροπρόθεσμης
διασφάλισης του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας τους όρους για την προώθηση επενδύσεων σε
υποδομές όχι μόνο του κατέχοντος δεσπόζουσα θέση ΟΤΕ αλλά και των εναλλακτικών παρόχων.
»Τονίζεται ότι όπου η ΟΤΕ ΑΕ, για την παροχή ενός λιανικού προϊόντος χρησιμοποιεί χονδρικά προϊόντα υψηλών ταχυτήτων (τύπου VLU) τα οποία διαθέτει άλλος πάροχος, δεν θεωρείται ότι το λιανικό αυτό προϊόν αποτελεί επόμενο στάδιο στην αγορά Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης,
έτσι όπως αυτή έχει οριστεί στην εν λόγω Απόφαση και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στην υποχρέωση ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου.
»Υπενθυμίζεται τέλος ότι, στο πλαίσιο του ρυθμιστικού της ρόλου, η ΕΕΤΤ, σε συνεχή διαβούλευση και συνεργασία με τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εργάζεται αδιαλείπτως
με γνώμονα την ενθάρρυνση επενδύσεων στη χώρα και την προώθηση καινοτόμων προϊόντων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της προστασίας των καταναλωτών».

Ω

ο τσεκούρι του πολέμου κατά της διοίκησης
του ΟΤΕ φαίνεται ότι έχουν ξεθάψει και οι
συνδικαλιστές. Αφορμή; Η υπογραφή της νέας
επιχειρησιακής σύμβασης! Δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν μιας και στο τέλος του έτους τερματίζεται η ισχύς της υφιστάμενης σύμβασης, οι πιθανότητες για μία κοινά αποδεκτή φόρμουλα δεν είναι –τουλάχιστον για την ώρα– αρκετές.
Αν μάλιστα κρίνουμε από την αποστροφή του λόγου του Μιχάλη Τσαμάζ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι αυτά που ζητούν οι
συνδικαλιστές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν,
τότε η μετωπική σύγκρουση συνδικαλιστών διοίκησης είναι η πλέον πιθανή εξέλιξη.
Σύμφωνα, πάντα, με τον πρόεδρο και CEO του ΟΤΕ, οι εργαζόμενοι έχουν πέσει θύμα των υποσχέσεων των συνδικαλιστών, με αποτέλεσμα να διεκδικούν την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του
2010 (πριν τις μειώσεις κατά 11% που υπεγράφησαν το 2010), μείωση του ωραρίου και διασφάλιση
των θέσεων εργασίας.
«Αυτά που ζητούν δεν μπορούν να γίνουν. Όταν όλες οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί δεν μπορούμε να μιλάμε για διασφάλιση
των θέσεων εργασίας.
Δεν είμαστε δημόσιο»,
είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Τσαμάζ. Μάλιστα
ο επικεφαλής το ομίλου πηγε κι ένα βήμα
παρακάτω τη σκέψη
του εξηγώντας ότι εφόσον δεν συμφωνηθεί και υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση εργασία, τότε οι εργαζόμενοι θα
μπουν σε καθεστώς μετενέργειας (βασικός μισθός
και επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας), γεγονός που σημαίνει ότι μετά την πάροδο τριμήνου θα διακοπεί και η παροχή
και των 30 επιδομάτων που παίρνουν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ (μεταξύ αυτών, αποζημίωση συνταξιοδότησης με ποσό €25.000 συν 9 μισθούς, προσαυξημένη κατά 40% αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, επίδομα βιβλιοθήκης, επίδομα φωτοτυπικού,
30 μέρες ασθένειας κλπ).
Αναφερόμενος ειδικά στην πρόνοια της ισχύουσας επιχειρησιακής σύμβασης που δικαιολογεί άδειας ασθενείας 30 ημερών στους εργαζόμενους, ο
πρόεδρος του ΟΤΕ περιέγραψε πως αν ένας υπάλληλος δεν κάνει χρήση και των 30 ημερών κατά τη
διάρκεια του έτους, του επιτρέπεται να κάνει «μεταφορά υπολοίπου» στις επόμενες χρονιές! «Φτάνουν,
λοιπόν, κάποιοι να έχουν και δύο χρόνια αδειών»
είπε ο Μιχ. Τσαμάζ και… απασφάλισε μιλώντας για
τα «εκτός έδρας»: «Στον ΟΤΕ, εκτός θεωρούνται τα
20 χιλιόμετρα και πάνω. Αν κάποιος πάει από το Μαρούσι στην Γλυφάδα θεωρείται εκτός έδρας».
Απαντώντας στις αναφορές Τσαμάζ, η ΟΜΕ – ΟΤΕ χαρακτήρισε με ανακοίνωσή της «εκτός τόπου
και χρόνου» τις δηλώσεις του προέδρου του Ομίλου
ΟΤΕ, είπε ότι «οι εργαζόμενοι δεν εκβιάζονται και δεν
τρομοκρατούνται» και προέτρεψε τους συνάδελφους
της να κλείσουν τα αυτιά τους «στις σειρήνες που θα
υπάρξουν το επόμενο διάστημα και στους λαϊκιστές
χειρίστου είδους που θα προσπαθήσουν να διασπάσουν την ενότητά μας για τους εργαζόμενους και το
συνδικαλιστικό κίνημα».

Τ
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H 28η… ώρα
της ελληνικής
οικονομίας
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, πιστό στο ραντεβού
του, διοργανώνει το διήμερο 4-5
Δεκεμβρίου το καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο «Η ΄Ωρα της Ελληνικής Οικονομίας | Αναμόρφωση
της Οικονομίας-Αναβίωση της Επιχειρηματικότητας | Καινοτομία-Τεχνολογία-Ηθική-Εξωστρέφεια»,
2017.
Το συνέδριο αυτό, που αποτελεί τη
ναυαρχίδα των εκδηλώσεων του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, έχει φιλοξενήσει
τα τελευταία 27 έτη, στο βήμα του
όλους τους Πρωθυπουργούς της
Ελλάδας και τους Αρχηγούς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αρχηγούς
κομμάτων και υψηλόβαθμους εκπροσώπους υπουργείων, διοικητές
τραπεζών και οργανισμών, πρέσβεις και δημοσιογράφους τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Κάθε χρόνο στο συνέδριο και
τις παράλληλες εκδηλώσεις του
συμμετέχουν συνολικά πάνω από
1000 εκπρόσωποι της πολιτικής,
διπλωματικής, επιχειρηματικής και
δημοσιογραφικής κοινότητας.
Οι καθιερωμένες ομιλίες κατά τη
διάρκεια επίσημου δείπνου του
Πρωθυπουργού αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο συνέδριο θα προσελκύσουν όπως κάθε χρόνο τα φώτα
της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον της επιχειρηματικότητας.
Το φετινό συνέδριο θα εστιάσει τις
ομιλίες και συζητήσεις του στην ανάγκη αναδιαμόρφωσης της οικονομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προς όφελος της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ν. ΤΣ.

of

view

• ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ…

Ιατρικό επενδυτικό
ενδιαφέρον για την Ελλάδα
το άκουσμα τη λέξης
«τουρισμός» εύλογα το
μυαλό πηγαίνει σε παραλίες θάλασσα και νησιά.
Φαίνεται, ωστόσο, ο συνειρμός των εν δυνάμει επενδυτών δεν εξαντλείται τα παραπάνω αλλά αντίθετα αγγίζει
αναξιοποίητα κομμάτια του
ευρύτερου ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ένα τέτοια
«φιλέτο» μοιάζει να είναι ο
τουρισμός υγείας, τομέας
που έχει… εξιτάρει εσχάτως
το επενδυτικό ενδιαφέρον
των Αυστραλών.
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει
από εκδήλωση στο πλαίσιο
εκδήλωσης που διοργανώθηκε πρίν από μερικές ημέρες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από το Διεθνές Κέντρο
Τουρισμού Υγείας και το Πα-

Σ

γκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων
Γιατρών, σε συνεργασία με
την Ελληνική Λέσχη Σίδνεϊ,
υπό την αιγίδα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών και της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος.
Στο εν λόγω event κλιμάκιο
επιστημόνων από την Ελλάδα, με επικεφαλής τον Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο του ΙΣΑ, της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, παρουσίασε τις δυνατότητες της Ελλάδας στον
τουρισμό υγείας και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται
για επενδύσεις. Ειδικότερα
οι εισηγητές τόνισαν ότι η
Αυστραλία είναι μια αγορά,
την οποία η Ελλάδα μπορεί
να θέσει ως target group αναμένοντας από αυτήν προο-

πτικά πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα στην αρχή
του επόμενου έτους αναμένεται να ξεκινήσει η επεξεργασία Συμφωνίας Ελεύθερου
Εμπορίου που πρόκειται να
υπογραφεί μεταξύ Ευρώπης
και Αυστραλίας, με στόχο τη
διευκόλυνση των επενδυτικών διαδικασιών.

Ελληνικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα
Στο πλαίσιο της ομιλίας του,
ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η ελληνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα από τα μεγάλα
συγκριτικά πλεονεκτήματα που
διαθέτει η χώρα μας για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά
του τουρισμού υγείας .Το ανα-

πτυξιακό σοκ που έχει ανάγκη
η Ελλάδα μπορεί να προέλθει
μόνο από την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, σε τομείς
που διαθέτουν υψηλή προστιθέμενη αξία όπως ο τουρισμός
υγείας».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης
Σίδνεϊ, Γιάννης Κομινός, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να απλοποιηθούν οι διαδικασίες στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι υπαρκτό, εντούτοις η γραφειοκρατία λειτουργεί αποτρεπτικά στο να εκδηλωθούν οι οποιεσδήποτε προθέσεις.
Τέλος, η σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξε-

Η Κίνα στήνει σιδηροδρόμους στη Σερβία για να στηρίξει
Άρχισε η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου Βελιγραδίου- Βουδαπέστης που χρηματοδοτείται από την Κίνα.
Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο εκσυγχρονισμός του δικτύου αυτού αποτελεί
μέρος του σχεδίου της Κίνας για τη δημιουργία σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας ώστε να αναβαθμισθεί ο ρόλος του
λιμανιού του Πειραιά ελαττώνοντας τον
χρόνο μεταφοράς των προϊόντων προς
την Κεντρική Ευρώπη.

Η τελετή έναρξης των εργασιών έγινε
στο Βελιγράδι παρουσία της πρωθυπουργού Άνα Μπερνάμπιτς η οποία,
στην ομιλία της, τόνισε ότι πρόκειται για
το πρώτο μεγάλο έργο διακρατικού χαρακτήρα που υλοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος «One belt, one road»
(«Μία ζώνη, ένας δρόμος») και της πρωτοβουλίας «16+1» που προσβλέπει στην
συνεργασία της Κίνας με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στη σχετική συμφωνία, που υπεγράφη
το 2014, προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή του δικτύου, με αλλαγή της σιδηροτροχιάς και εκσυγχρονισμό των κατασκευαστικών και ηλεκτρικών υποδομών σε μήκος 370 χιλιομέτρων.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα επιτυγχάνονται ταχύτητες που θα φτάνουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.
Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίστηκε στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ και
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ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ… ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΘΡΥΨΑΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ, ΤΑ
ΕΙΠΑ… ΞΕΙΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Μια γυναίκα μπορεί

(να σε κάψει και στην μπάλα)

Οι μάρτυρες κατηγορίας στην δίκη της… εγκληματικής που έγινε συμμορία,
η γυναίκα-δηλητήριο που είπε-ξείπε και ο «πρωταγωνιστικός» ρόλος
του Τάκη Φύσσα και του Αλέξη Κούγια στο τελικό βούλευμα της διαφθοράς
ο… παράλληλο με το αγωνιστικό πρωτάθλημα που
παρακολουθούν οι Έλληνες φίλαθλοι στις δικαστικές αίθουσες, μπορεί να μην έχει γκολ, πέναλτι, δοκάρια, κόκκινες κάρτες κι έντονες συγκινήσεις, αλλά είναι πιθανό να παίξει εξίσου καταλυτικό ρόλο
για το ποια θα είναι η ομάδα που θα στεφθεί πρωταθλήτρια
και ποιες θα πάρουν ευρωπαϊκά εισιτήρια ή θα εξοντωθούν
οικονομικά και διοικητικά.
Το περίφημο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών
Αθηνών για την υπόθεση της διαφθοράς του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη 28 πρόσωπα, μετέτρεψε την μέχρι πρότινος «Εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο» σε «Σύσταση συμμορίας» που εμπίπτει στα πλημμελήματα του ποινικού κώδικα. Με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης, οι
εφέτες σχημάτισαν διαφορετική άποψη από την πρόταση του
εισαγγελέα, αποδίδοντας στους βασικούς κατηγορουμένους το
αδίκημα της σύστασης συμμορίας (πλημμέλημα), και της αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων που είναι κακούργημα.
Στο περίφημο βούλευμα που καταχωρήθηκε στο βιβλίο
βουλευμάτων και πήρε τον αριθμό 2050/2017, η παραπομπή για 28 από τους 35 που ενεπλάκη το όνομά τους στην
υπόθεση, έγινε κατά πλειοψηφία (2-1), καθώς αν και ο
πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου,
Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος, πρότεινε την απαλλαγή τους, η εισηγήτρια Αριστέα Ρουσσέα όσο και

Τ

η εφέτης Αργυρώ Κανελλοπούλου τάχθηκαν υπέρ. Και οι τρεις εφέτες
υπέγραψαν το αδίκημα της «εγκληματικής οργάνωσης» στο ποδόσφαιρο.
Το βούλευμα δέχθηκε την διάπραξη της κακουργηματικής κατηγορίας,
της παρέμβασης με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό επηρεασμού της εξέλιξης
και του αποτελέσματος ποδοσφαιρικού αγώνα, με επίτευξη του επιδιωκόμενου αυτού σκοπού και που κατά περίπτωση ο ποδοσφαιρικός αγώνας
περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις κατά συναυτουργία και
μεμονωμένα και κατ’ εξακολούθηση από τους: Ευάγγελο Μαρινάκη,
Γιώργο Σαρρή, Θεόδωρο Κουρίδη, Αριστείδη Σταθόπουλο, Ιωάννη
Παπακωνσταντίνου, Νικόλαο Προύντζο, Γεώργιο Δούρο, Αθανάσιο
Μπριάκο, Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, Ιωάννη Καμπαξή, Απόστολο Αμπαρκιόλη, Αλέξανδρο Δημητρόπουλου, Αθανάσιο Γιαχο, Ηλία
Σπάθα, Γεώργιο Αρβανιτίδη, Γεώργιο Λαναρή, Ricardo Manuel Da
Silva Sa Pinto, Κωνσταντίνο Μπάρμπα, Δημήτριο Αμαραντίδη, Ηλία Ιωάννου, Αλέξανδρο Καλογέρη, Δημήτριο Μάνου, Χαράλαμπο
Παυλίδη, Γεώργιο Σκαθαρούδη, Guilermo Perez Moreno, Γεώργιο
Σπανό, Ιωάννη Αγγελόπουλο και Ιωάννη Κομπότη.
Η «ΑΠΟΨΗ» μελέτησε το βούλευμα κι εντόπισε τα πισωγυρίσματα και
τα είπα… ξείπα ουσιωδών μαρτύρων κατηγορίας. Οι αντιφάσεις που εντόπισαν οι δικαστές για να διαμορφώσουν εικόνα ώστε ν’ αποφανθούν
στην παρούσα φάση, οι διαφοροποιήσεις στις καταθέσεις και οι επιβεβαιώσεις ή διαψεύσεις των όσων υποστηρίχθηκαν, θ’ αναλυθούν διεξοδικά στην διαδικασία που θ’ ακολουθήσει. Έτσι, θα κριθεί ποιοι από τους
28 είναι ένοχοι των αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται και ποιοι θ’
απαλλαχθούν.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα •
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ΘΕΜΑ

• Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Μια γυναίκα μπορεί
(να σε κάψει και στην μπάλα)

ια το περίφημο παιχνίδι πρωταθλήματος ΒέροιαςΟλυμπιακού 0-3 μια γυναίκα-μυστήριο έκανε πιρουέτες στις καταθέσεις της. Ανέτρεψε όσα είχε
αρχικά υποστηρίξει, κάνοντας στροφή 180 μοιρών. Στο
βούλευμα αναφέρονται τα εξής: «Ουδείς από τους μάρτυρες κατέθεσε κατά τρόπο συγκεκριμένο για την ύπαρξη
συμφωνίας του προέδρου της ομάδας Γεωργίου Αρβανιτίδη με τον Ευάγγελο Μαρινάκη ή άλλο υπεύθυνο παράγοντα της ομάδας του Ολυμπιακού, ώστε να λήξει με σκορ
3-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Τα όσα ανέφερε σχετικά αλλά
όλως αορίστως στην από 7-4-2014 ένορκη κατάθεσή της
η μάρτυρας Αικατερίνη Τσιαμούρα, η οποία διατηρούσε
για κάποιο χρονικό διάστημα προσωπική σχέση με τον Γ.
Αρβανιτίδη, δεν κρίνονται πειστικά, αφού η ίδια στη νεότερη από 11-6-2015 ένορκη κατάθεσή της ενώπιον του
Ανακριτή, αναίρεσε το αντίστοιχο περιεχόμενο της προηγούμενης κατάθεσής της. Με βάση συνεπώς τα αποδειχθέντα περιστατικά ουδόλως προκύπτει οποιαδήποτε
προσυνεννόηση μεταξύ των προέδρων των ομάδων Βέροιας και Ολυμπιακού προς διακανονισμό του αποτελέσματος του μεταξύ τους αγώνα στις 6-1-2013. Μάλιστα η
μάρτυρας με την 24.109/8-5-2016 ένορκη βεβαίωσή τη
ενώπιον του συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά, δηλώνει ότι ανακαλεί και διαψεύδει τις
προηγούμενες καταθέσεις της βεβαιώνοντας ότι «…ωθήθηκα, λόγω του εκνευρισμού μου και του θυμού μου απέναντι στον κ. Αρβανιτίδη να αναφερθώ σε ζητήματα
που στην πραγματικότητα δεν γνώριζα, με στόχο να γίνω
πιο πειστική και πιο καυστική. Με άλλα λόγια παρασυρόμενη από τα συναισθήματά μου και επιθυμώντας να προκαλέσω αναφέρθηκα σε πρόσωπα και καταστάσεις τις οποίες δεν γνώριζα, αλλά υπέθετα και φανταζόμουν… Ωστόσο στην κατάθεση που έδωσα συνοδευόμενη από τον
Θωμαϊδη (δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ) παρασυρμένη από
την συναισθηματική μου κατάσταση και την ψυχολογική
πίεση που μου είχε ασκηθεί, αναφέρθηκα σε πρόσωπα
που μου ήταν άγνωστα και ουδέποτε είχα δει ή συναντήσει (Μαρινάκης) ή ελάχιστα γνώριζα (Κουρίδης) και που
για τις συναλλαγές τους με τον κ. Αρβανιτίδη δεν είχα απολύτως καμία γνώση ή πληροφόρηση».
Με γνώμονα και την… τελική κατάθεση της Αικατερίνης Τσιαμούρα κρίθηκε πως δεν προκύπτουν επαρκείς αποδείξεις για τέλεση από τους κατηγορούμενους
παρέμβασης με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό επηρεασμού της εξέλιξης και του αποτελέσματος του αγώνα
Βέροια-Ολυμπιακός.

Γ

Ο Φύσσας
και τα… φιλιά
του Πίντο
νάλογη κατηγορία κρίθηκε για την
αναμέτρηση Ολυμπιακού-Ατρόμητου που έγινε στις 4-2-2015. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης Τάκης Φύσσας,
που μετά την απομάκρυνσή του από την
ΕΠΟ, συνέχισε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ο Φύσσας υποστήριξε πως:
«Στις 4-2-2015 διεξήχθη στο γήπεδο Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής ο αγώνας Ολυμπιακός-Ατρόμητος 21. Τον αγώνα παρακολούθησα από την τηλεόραση και είδα ότι, μετά το τέλος του,
ο Σα Πίντο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο
και φιλούσε έναν-έναν τους παίκτες του,
γεγονός που μου προξένησε εντύπωση.
»Την επόμενη μέρα ο κ. Σα Πίντο παραιτήθηκε από τη θέση προπονητή του Ατρόμητου. Λίγες μέρες αργότερα επικοινώνησα μαζί του τηλεφωνικά για να μάθω νέα του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μου ανέφερε ότι τρεις ώρες περίπου
πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας κ. Γιάννης Αγγελόπουλος και ο πρόεδρος της ομάδας κ. Γιώργος Σπανός του
ζήτησαν να αλλάξει την εντεκάδα που είχε
αποφασίσει ν’ αγωνιστεί και να αντικαταστήσει κάποιους βασικούς παίκτες. Ο Σα
Πίντο θεώρησε το αίτημά τους ως ηθελημένη αποδυνάμωση της ομάδας του και
εύνοια προς την αντίπαλη ομάδα και αποφάσισε να αντικαταστήσει μεν κάποιους
βασικούς παίκτες όπως του ζητήθηκε αλλά μετά τον αγώνα να διακόψει τη συνεργασία του με την ομάδα, γεγονός που ανακοίνωσε στους ποδοσφαιριστές του
πριν τον αγώνα. Ο Σα Πίντο δεν μου ανέφερε ποιους παίκτες του ζητήθηκε να α-

Α

ντικαταστήσει από την αρχική εντεκάδα
αλλά βλέποντας τους αναπληρωματικούς
παίκτες του Ατρόμητου σε εκείνον τον αγώνα μου προκαλεί εντύπωση η απουσία
από την εντεκάδα του Πίτου Γκαρσία ο οποίος είχε αγωνιστεί στα 14 από τα 15
ματς με τον Σα Πίντο προπονητή, του Στέφανο Ναπολεόνι ο οποίος είχε αγωνιστεί
ως βασικός στους 12 από τους 15 αγώνες με προπονητή τον Σα Πίντο, του διεθνούς Κώστα Κατσουράνη, ο οποίος μεταγράφηκε στον Ατρόμητο τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και αφού έπαιξε ένα ματς ως αλλαγή, έπαιξε τα επόμενα τέσσερα ματς πριν αυτό με τον Ολυμπιακό ως βασικός και του Κυριάκου Κιβρακίδη ο οποίος για τέσσερα ματς πριν
αυτό, ήταν βασικός. Ο κ. Σα Πίντο επίσης
μου ανέφερε ότι σε κανέναν άλλο αγώνα
μέχρι τότε δεν του είχε ζητηθεί από τον
τεχνικό διευθυντή, τον πρόεδρο ή άλλο
στέλεχος της ομάδας του Ατρόμητου να
βγάλει από την ενδεκάδα βασικούς παίκτες, ούτε του είχε γίνει οποιαδήποτε άλλη
υπόδειξη ή παρέμβαση στο έργο του».
Σύμφωνα λοιπόν με τον μάρτυρα, ο
Σα Πίντο σκόπιμα αποδυνάμωσε την ομάδα του. Επί πλέον στην από 28-42015 ένορκη κατάθεσή του ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό γνώριζαν και οι Πορτογάλοι
προπονητές Φερνάντο Σάντος και Ρικάρντο Σάντος.

Ρικάρντο Σα Πίντο:
«Λέει ψέματα ο Φύσσας»
Όμως στο απολογητικό του υπόμνημα ο
ίδιος ο προπονητής Σα Πίντο διέψευσε
ότι είχε αναφέρει στον Π. Φύσσα για

σκόπιμη αποδυνάμωση της ομάδας του
Ατρόμητου, δηλώνοντας ότι «…πράγματι
είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παναγιώτη Φύσσα, αλλά ουδέποτε του είπα όσα αναφέρει στην από 24-3-2015 κατάθεσή του… Όλα τα παραπάνω που φαίνεται
να έχω συζητήσει με τον κ. Φύσσα τα έχω
διαψεύσει με έγγραφες και ενυπόγραφε
δηλώσεις μου… οι παραπάνω δηλώσεις
μου ανάγκασαν τον κ. Φύσσα να συνεχίσει
να ψεύδεται, με την από 28-4-2015 συμπληρωματική κατάθεσή του και να εμπλέκει και άλλα πρόσωπα (Φερνάντο Σάντος
και Ρικάρντο Σάντος), με τους οποίους δήθεν επικοινώνησα μέσω sms και δήθεν επιβεβαίωσα ότι δέχθηκα πίεση για τον συγκεκριμένο αγώνα… ποτέ δεν έδωσα το δικαίωμα σε κανένα να με πιέσει ή να κάνει παρεμβάσεις στη δουλειά μου, η παραίτησή
μου οφείλεται σε καθαρά αγωνιστικούς λόγους… ειδικά με τον Παναγιώτη Φύσσα δεν
είχε, ούτε έχω ιδιαίτερες φιλικές σχέσεις.
Για ποιο λόγο λοιπόν να εκμυστηρευτώ και
να εμπιστευτώ κάτι τόσο σημαντικό σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είχαμε ιδιαίτερες φιλικές σχέσεις και δεν είχαμε ποτέ
συνεργαστεί… Είναι λοιπόν φανερό ότι ψεύδεται ο Φύσσας και προσπαθεί να με εμπλέξει χωρίς λόγο και αιτία σε ένα πόλεμο
που μαίνεται μεταξύ της ομάδας του (ΠΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) και της ανταγωνίστριας
ομάδας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ…».
Όσον αφορά την παραίτησή του, εξήγησε ότι οφείλεται σε αγωνιστικούς λόγους και κυρίως στον αποκλεισμό του Ατρόμητου από το Κύπελλο. Επίσης σε
συγκεκριμένη ερώτηση του ανακριτή ανέφερε ότι «τόσο στον Φερνάντο Σάντος
όσο και στον Ρικάρντο Σάντος το μόνο
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που τους έχω πει για το επίμαχο ζήτημα
είναι ότι έφυγα από την ομάδα για αγωνιστικούς και οικογενειακούς λόγους».
Η κατάθεση του Π. Φύσσα, περί του
ότι για την σκόπιμη αποδυνάμωση του
Ατρόμητου στον συγκεκριμένο αγώνα
γνώριζαν οι προπονητές Φερνάντο
Σάντος και Ρικάρντο Σάντος, ουδόλως επιβεβαιώθηκε από τις καταθέσεις
τους, οι οποίοι απλώς αναφέρθηκαν σε
ορισμένες καταστάσεις που φέρεται να
αντιμετώπισε ο προπονητής Σα Πίντο
στην Ελλάδα, εντοπιζόμενες στις γενικότερες παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι στο ότι κάτι μεμπτό
συνέβη στον επίμαχο αγώνα.

«Άδειασε» τον Φύσσα
και ο Κατσουράνης
Στο βούλευμα γίνεται αντιληπτό ότι τον
Τάκη Φύσσα δεν διαψεύδει μόνο ο Σα

Πίντοκαι οι Φερνάντο και Ρικάρντο
Σάντος, αλλά και ο επί χρόνια συμπαίκτης του στην Εθνική ομάδα Κώστας
Κατσουράνης.
«Τις ίδιες πειστικές εξηγήσεις με τον
προπονητή δίνει στο από 5-5-2015 απολογητικό του υπόμνημα και ο έτερος κατηγορούμενος Γεώργιος Σπανός, ο οποίος
προσκόμισε προς τούτο και σχετικά έγγραφα όπως επιστολές του Σα Πίντο αντιθέτου περιεχομένου των δηλώσεων
Φύσσα, την από 18-12-2014 ιατρική
γνωμάτευση του ιατρού Επισκοπάκη, που
βεβαιώνει το πρόβλημα τενοντίτιδας που
ταλαιπωρούσε τον ποδοσφαιριστή Πίτου
Γκαρσία, καθώς και άλλη επιστολή του
ποδοσφαιριστή Κ. Κατσουράνη προς τον
ανακριτή της υπόθεσης, στην οποία αυτός δηλώνει ότι προερχόμενος από ομάδα
της Ινδίας και έχοντας μεταγραφεί στον
Ατρόμητο τον Ιανουάριο του 2015 ήταν
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πλημμελώς προετοιμασμένος για να συμμετέχει σε συνεχείς αγώνες της ομάδας
του και ότι σε συνεννόηση με τον προπονητή του κρίθηκε ότι ήταν προτιμότερη η
συμμετοχή του στον αμέσως επόμενο αγώνα με τη Βέροια που θα διεξαγόταν στις
7-2-2015. Περαιτέρω η κατάθεση του Π.
Φύσσα αναιρείται και από το γεγονός ότι
με την από 17-6-2015 απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών της ΟΥΕΦΑ, που είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και είναι αμείλικτη και πολύ αυστηρή σε θέματα διαφθοράς, έκρινε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του Ολυμπιακού
(και του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη) για συμμετοχή του σε αλλοίωση
του αποτελέσματος συγκεκριμένων ποδοσφαιρικών αγώνων, μεταξύ των οποίων και οι υπόψη αγώνες (Ολυμπιακού-Βέροιας και Ολυμπιακού-Ατρόμητου) και γι’

Ξεθύμανε το… μίσος του Αλ. Κούγια
Ιδιαίτερο ρόλο στην ετυμηγορία των δικαστών έπαιξε η αναδίπλωση του Αλέξη Κούγια, νυν αφεντικού της
Λάρισας και στο επίμαχο διάστημα της Παναχαϊκής, ο οποίος όπως παραδέχθηκε είχε μίσος εναντίον του
Βαγγέλη Μαρινάκη, το οποίο όμως ξεθύμανε, με αποτέλεσμα να ανατρέψει το περιεχόμενο της κατάθεσής
του.
Στο βούλευμα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:
«Ο έτερος βασικός μάρτυρας της υπόθεσης Αλέξιος Κούγιας, κατ’ εξοχήν γνώστης του χώρου του ποδοσφαίρου,
αλλά και του παρασκηνίου αυτού, στην από 31-12-2013 ένορκη μαρτυρική του κατάθεση ανέφερε ότι το ποδόσφαιρο διοικεί και σήμερα ομάδα παραγόντων και υπαλλήλων της ΕΠΟ (την οποία εσφαλμένως αποκαλεί εγκληματική οργάνωση), χωρίς να αναφέρει ότι στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται και ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Κατά συνέπεια,
οι επικαλούμενες από τον μάρτυρα προτροπές αφενός του Σοφοκλή Πιλάβιου (που ο τελευταίος ουδόλως επιβεβαίωσε κατά τις μαρτυρικές καταθέσεις του), αφετέρου του Αριστείδη Σταθόπουλου και Ιωάννη Ιωαννίδη, όταν απευθύνθηκε(Αλ. Κούγιας) σε αυτούς για την προστασία των συμφερόντων της Παναχαϊκής, η οποία κατά τη γνώμη του αδικείτο, “να πάει να τα βρει με τον Μαρινάκη”, όπως και η προσωπική του εκτίμηση ότι ο ορισμός του διαιτητή Δημητρόπουλου στον αγώνα κυπέλλου μεταξύ Παναχαϊκής και Ολυμπιακού ήταν μια προσωπική του τιμωρία κι έγινε από
τον Μαρινάκη, δεν μπορούν να οδηγήσουν στην κρίση ότι ο τελευταίος είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στην ομάδα
των λοιπών κατηγορουμένων, αφού ο ίδιος ο μάρτυρας(Αλέξιος Κούγιας) στην από 31-3-2015 νεότερη χωρίς όρκο
μαρτυρική κατάθεσή του ρητά και κατηγορηματικά κατέθεσε ότι ο Ευάγγελος Μαρινάκης δε συμμετέχει στην καθ’ αυτόν εγκληματική οργάνωση και όσα είχε ήδη καταθέσει σε βάρος του ήταν αποτέλεσμα του “προσωπικού μίσους”, που
είχε για τον Ευ. Μαρινάκη», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε.

αυτό της δόθηκε (ΠΑΕ Ολυμπιακός) η άδεια να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα 2015-2016.
»Ενόψει όλων αυτών, δηλαδή της μη
ενίσχυσης της κατάθεσης του Π. Φύσσα
από οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανωτέρω μάρτυρας ήταν τότε διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και
κατά τις περιόδους 1998-2003 και 20072008 ποδοσφαιριστής αυτής, που είναι η
κατ’ εξοχήν ανταγωνιστική ομάδα του Ολυμπιακού, επικρατούσας ανέκαθεν και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μεγάλης έντασης, δεν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης από τους κατηγορούμενους
της αξιόποινης πράξης της παρέμβασης
με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό επηρεασμού της εξέλιξης και του αποτελέσματος
του ποδοσφαιρικού αγώνα ΟλυμπιακούΑτρόμητου».

20_SPORT_PAO 811_APOPSI 12/1/17 8:36 PM Page 20

20

Η ΑΠΟΨΗ ● ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ● www.iapopsi.gr

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΠΑΕ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΣΗ, ΑΦΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΕΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ

Κάντο όπως η Φέγενορντ!
Θέμα: Διονύσης Γκουτζουρής

Άλλο Ελλάδα,
άλλο Ολλανδία

ν δεν ακολουθήσει το μοντέλο της Φέγενορντ ο
Παναθηναϊκός κινδυνεύει με αφανισμό. Κάποιοι
έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, κάποιοι
ζουν σε μία αφέλεια και απλά πιστεύουν πως η ομάδα έχει κάποια
οικονομικά θέματα.
Η κατάσταση, όμως, είναι μη αναστρέψιμη. Χωρίς «μεταμόσχευση», χωρίς την έλευση δηλαδή ενός ανθρώπου
ο οποίος θα χρηματοδοτήσει ξεκάθαρα
την ομάδα, ακόμη κι αν βγει η φετινή
χρονιά, στην επόμενη δεν θα βρεθεί καν
στην αφετηρία.

Μπορεί αυτό το υπομονετικό πλάνο να
εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως στη χώρα μας δεν υπάρχει υπομονή και κυρίως δεν υπάρχει η δυνατότητα να μαζευτεί ένα ποσό για να καλυφθεί μεγάλο μέρος του χρέους. Για να
συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να ενεργοποιηθούν πλούσιοι Παναθηναϊκοί και όχι οι
εκατοντάδες χιλιάδες μισθοσυντήρητοι
φίλοι του συλλόγου.
Αυτό που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι ένα πλάνο με ποδοσφαιριστές από
τις ακαδημίες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει
άλλη δυνατότητα. Και πρέπει να πάρει
το καλό παράδειγμα της ΑΕΚ (του 2004)
και όχι το κακό (του 2012). Το 2004 η ΑΕΚ μείωσε όλα τα συμβόλαια και έκανε… άνοιγμα σε ποδοσφαιριστές που ήθελαν να προσφέρουν με μικρό συμβόλαιο (Κόντης και Σοάρες τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα που δέχθηκαν
να φορέσουν την «κιτρινόμαυρη» με λίγα
χρήματα). Το 2012, αντίθετα, η ΑΕΚ πίστεψε πως μόνο με παίκτες από τις ακαδημίες θα σώσει τη χρονιά και τελικά υποβιβάστηκε. Θα καταφέρει, ωστόσο, να
βρει ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιριστές
που να δεχθούν να φορέσουν τη βαριά
αυτή φανέλα με ελάχιστα λεφτά; Κι αν
ναι, θα υπάρξουν οι κατάλληλοι αξιολογητές στην ομάδα για να σχηματοποιήσουν ένα αξιοπρεπές ρόστερ. Οι δε φίλοι
του Παναθηναϊκού θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, θα γεμίζουν το γήπεδο σε κάθε αγώνα;
Ερωτήματα που θα προκύψουν σύντομα αν δεν βρεθεί χρηματοδότης, ίσως από το Γενάρη…

Α

Ολοταχώς για το πλάνο
της Φέγενορντ!
Τι μπορεί να κάνει η οικογένεια του
Παναθηναϊκού για να αποφύγει την
διάλυση; Το «κόλπο» της ΑΕΚ δεν είναι πια εφαρμόσιμο, ακόμη κι αν υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός, τα
χρέη θα παραμείνουν.
Η δε αλλαγή ΑΦΜ και εμβλήματος
δεν πρόκειται να περάσει από τον κόσμο.
Η υπόθεση αναγκαστικά θα πρέπει να
περάσει στα χέρια του κόσμου, αλλά
στην Ελλάδα της κρίσης και του οικονομικού μαρασμού, ακόμη και η μεγάλη σε
δημοφιλία ομάδα, δεν μπορεί να συγκεντρώσει τον κόσμο που απαιτείται για ένα τέτοιο εγχείρημα. Τι μένει, λοιπόν; Να
εφαρμοστεί το μοντέλο της ολλανδικής
Φέγενορντ!
Τι συνέβη με την μεγάλη ολλανδική ομάδα το 2010; Με χρέη ως τον
λαιμό, ξεκίνησε την σεζόν 2010-11 με
έξι ήττες στις δέκα πρώτες αγωνιστικές.
Την δέκατη αγωνιστική, μάλιστα, το ταμπλό έγραψε την πιο εξευτελιστική ήττα όλων των εποχών. Άγιαξ - Φέγενορντ 10-0! Εκείνη τη μέρα… άπαντες
παραιτήθηκαν, αλλά καμία παραίτηση
δεν έγινε δεκτή, διότι δεν θα έμενε κανείς στην ομάδα. Την κατάσταση πήραν
στα χέρια τους οι οπαδοί του συλλόγου
που μάζεψαν ένα τεράστιο ποσό καλύπτοντας το 80% των χρεών! Στο Ρότερνταμ, φυσικά, το 2010 δεν υπήρχε κρίση!
Οι οπαδοί της ομάδας, ωστόσο, είχαν
απαιτήσεις μετά την αποφασιστική τους
συμβολή. Ζήτησαν να μη γίνει καμία με-

τεγγραφή για τέσσερα χρόνια και να παίζουν παίκτες μόνο από τις ακαδημίες κι
όσοι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές ήθελαν
να αγωνιστούν στην ομάδα με μικρό
συμβόλαιο! Αποτέλεσμα: Απλά εντυπωσιακό!
Η Φέγενορντ τερμάτισε εκείνη την
σεζόν εννέα βαθμούς πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, στην δέκατη θέση.
Την επόμενη χρονιά, όμως, μία συσπειρωμένη ομάδα, με το γήπεδο γεμάτο σε
κάθε αγώνα, παραλίγο να πάρει το πρωτάθλημα. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση
και έδειχνε ήδη ανανεωμένη, παρά το ότι δεν είχε βγει από τη επιτήρηση της
Ολλανδικής Λίγκας.
Το 2012 δεν υπήρχαν χρέη, καθώς
ξοδεύονταν μόνο χρήματα για συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Έσοδα από την
Ευρώπη, από τα εισιτήρια και από τις
πωλήσεις και έξοδα μηδέν. Το πλάνο συ-

νεχίστηκε μέχρι και το 2013, παρά το ότι
η Φέγενορντ είχε σωθεί οριστικά. Το
πρώτο πρωτάθλημα μετά από 18
χρόνια ήρθε πέρσι.

Δέκα χρόνια μετά το πλάνο σωτηρίας με τους παίκτες των ακαδημιών,
η Φέγενορντ πήρε το πρωτάθλημα Ολλανδίας
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ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Η «Α» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΑΤΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΤΟΥΣ…
ΨΑΧΝΟΥΜΕ

Γοητεύουν και
απογοητεύουν!
Θέμα: Διονύσης Γκουτζουρής

ΑΕΚ

ι οπαδοί τρέφονται από τα γκολ και τις μετεγγραφές.
Αυτό είναι γνωστό. Τα γκολ… τα απολαμβάνεις αμέσως.
Πανηγυρίζεις και μετά… χαλαρώνεις. Οι μετεγγραφές,
όμως, έχουν… διάρκεια. Τον παίκτη τον καινούργιο πρέπει να τον δεις δύο και τρεις και παραπάνω φορές για
να κρίνεις. Και αφού έφτασε ο Δεκέμβρης, μπορούμε να κάνουμε τις
πρώτες κρίσεις. Οι τέσσερις μεγάλοι έκαναν πολλές κινήσεις το καλοκαίρι και σας παρουσιάζουμε τις τέσσερις πιο πετυχημένες και τις
αντίστοιχες τέσσερις αποτυχημένες.

Μάρκο Λιβάγια,
ο κύριος MVP

Ο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Σίλβιο Προτό
ο Βέλγος μάγκας!
Δεν τοποθετούμε
τον Σισέ πρώτο
στην λίστα των
παικτών που γοητεύουν, διότι αποκτήθηκε τον
Γενάρη. Από τις
καλοκαιρινές μετεγγραφές, δικαιωματικά εκείνος
που προσπερνά τους πολύ καλούς
–αλλά όχι σταθερούς– Κούτρη και
Οτζίτζα, είναι ο Σίλβιο Προτό. Ο
Βέλγος τερματοφύλακας κλήθηκε
να αντικαταστήσει τον Στέφανο
Καπίνο και από το πρώτο κιόλας
παιχνίδι έδειξε πως είναι… μάγκας
με εμπειρία. Ο Προτό κράτησε το 11 στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα
στο Λεβαδειακό, αλλά και το 1-0
στην Κέρκυρα κι έτσι η ομάδα του
κατάφερε να «γυρίσει» τα δύο αυτά
παιχνίδια. Παράλληλα, ήταν αυτός
που έπρεπε σε ματς του Cha mpions League που ο Ολυμπιακός κινδύνευσε με αρκετά γκολ και
φυσικά του πιστώνεται σε μεγάλο

βαθμό το 0-0 με την Μπαρτσελόνα!

Χρβόγιε Μίλιτς,
ο αόρατος Κροάτης
Oι πρωταθλητές
Ελλάδας δίνουν
1,5 εκατομμύριο
ευρώ στην Φιορεντίνα για να
αγοράσουν τον
Κροάτη αριστερό οπισθοφύλακα, Χρβόγιε Μίλιτς. Πολλά λεφτά
για αμυντικό, για ποδοσφαιριστή 28
ετών χωρίς μεταπωλητική αξία. Ο
διεθνής με την Εθνική του ομάδα
έρχεται από καλό πρωτάθλημα, έχει
γεμάτες σεζόν, έχει δείξει προσαρμοστικότητα σε όσα πρωταθλήματα έχει αγωνιστεί και, το κυριότερο,
τις τελευταίες δύο χρονιές έχει επιδείξει βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι, με εννέα ολόκληρες ασίστ από τον Σεπτέμβρη του 2015, μέχρι
τον Απρίλη του 2017. Στον Πειραιά, όμως, είναι ένας ποδοσφαιριστής σχεδόν… αόρατος. Πλήρης απογοήτευση και ανεξήγητα μηδαμιή
προσφορά.

Και μόνο που έχει
αναδειχθεί τρεις
συνεχόμενες φορές MVP στο
πρωτάθλημα, αυτό τα λέει όλα. Ο
Κροάτης επιθετικός έκανε ξεκίνημα αντίστοιχο του… Νάτσο Σκόκο, ο οποίος είχε αποβληθεί σε ένα
κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς για την ΑΕΚ στα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την «Ένωση», αλλά στην συνέχεια έγραψε ιστορία. Ο Λιβάγια
αποβλήθηκε με την Μπριζ, ωστόσο
δεν στοίχισε στην ΑΕΚ αυτή η αποβολή και μετά από μία-δύο εβδομάδες άρχισε να ρολάρει. Δεύτερος
σκόρερ της ομάδας πίσω από τον
Λάζαρο, δίνει και ασίστ, κάνει και
παιχνίδι, βάζει και κρίσιμα τέρματα,
θεωρείται από αρκετούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος.

Άρναρ Τρίστανσον,
ο αγνοούμενος Ισλανδός
Ο Τρίστανσον
δεν είναι κακός
παίκτης, απλά
δεν παίζει. Ο κόσμος της ΑΕΚ αναρωτιέται. Γιατί
δεν τον βάζει; Αφού είναι γρήγορος…. Αφού δεν έχουμε άλλα εξτρέμ… Μόνο ο Μανόλο Χιμένεθ
ξέρει. Ο Ισλανδός ήρθε με περγαμηνές ως δανεικός από την Ραπίντ
Βιέννης και τουλάχιστον δεν στοίχισε ούτε ένα ευρώ. Στην πρεμιέρα
ήταν καλός με τον Παναιτωλικό
και μάλιστα κέρδισε κι ένα πέναλτι.
Μετά, τέλος. Όλα δείχνουν ότι σε λίγες μέρες θα αποτελέσει παρελθόν,
αφού δεν πήρε χρόνο συμμετοχής

ούτε με την Καλλιθέα. Προφανώς
δεν προσαρμόστηκε ποτέ στα «θέλω» του Ισπανού προπονητή του.

σκέψεις για αποδέσμευση.

ΠΑΟΚ

Αξίζει… όσκαρ
ο Χίλιεμαρκ!

Βιεϊρίνια, με την αίγλη
του πρωταθλητή Ευρώπης
Η αλήθεια είναι
πως κανένα νέο
απόκτημα του
ΠΑΟΚ δεν έχει
«βγάλει μάτια».
Τουλάχιστον ο Αντελίνο Βιεϊρίνια είναι συνεπής
και όσο περνάει ο καιρός, δείχνει να
ανεβάζει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Σε εννέα ματς πρωταθλήματος έχει τρεις ασίστ και ένα
γκολ, παρά το ότι δύο φορές χρησιμοποιήθηκε ως μπακ. Ο Λουτσέσκου δεν έχει καταφέρει να πάρει
ακόμη περισσότερα από τον Πορτογάλο, ωστόσο η προσωπικότητα του
Βιεϊρίνια είναι σίγουρο ότι θα λάμψει στη συνέχεια.

Φανταστικός ο
Σ κ α ν δ ιν α β ό ς
μέσος. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές έχουν τρομερή
προσαρμοστικότητα στην Ελλάδα. Έχει έρθει ως
δανεικός από την Τζένοα και, κακά
τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός δεν
θα καταφέρει να τον κρατήσει το
καλοκαίρι, εκτός αν γίνουν συνταρακτικές αλλαγές στο «τριφύλλι». Ο
Χίλιεμαρκ έχει ξελασπώσει τον
ΠΑΟ σε πολλά ματς, έχει φοβερά
στημένα, είναι ένα μηχανάκι στον
χώρο του κέντρου και φυσικά έχει
άμεση συμμετοχή στις ολοκληρωμένες ενέργειες της ομάδας του, μετράει δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Γιατί δεν δημιουργεί
ο κύριος Ελ Καντουρί;

Γιόχανσον η…
εξαίρεση στον κανόνα

Ο Μπίσεσβαρ
και ο Ουάρντα
δεν προσέφεραν
στον ΠΑΟΚ την
σιγουριά ενός
πειθαρχημένου
«δεκαριού» κι έτσι επιλέχθηκε ο
έμπειρος Ελ Καντουρί. Αποτέλεσμα: Δέκα ματς πρωταθλήματος,
μηδέν γκολ, μηδέν ασίστ. Τραγικός
απολογισμός για έναν ποδοσφαιριστή που, αν και αναπληρωματικός
στη Νάπολι, κάθε φορά που έπαιρνε χρόνο συμμετοχής άφηνε το
στίγμα του. Είναι σε καλή ηλικία και
εξακολουθούν να τον στηρίζουν.
Πολλοί λένε πως απλά ακόμη δεν έχει προσαρμοστεί. Θα φανεί στην
συνέχεια. Δεν υπάρχουν, πάντως,

Ε, όχι! Πάνω που…
αποθεώναμε τους
Σουηδούς, έρχεται
ο Ματίας Γιόχανσον να σπάσει τον κανόνα.
Προερχόμενος από την Αλκμάαρ,
ο 25χρονος δεξιός οπισθοφύλακας
υποτίθεται ξέρει να παίζει όλη την
πλευρά, αλλά μέχρι στιγμής απογοητεύει. Δεν μπορεί να σηκώσει ούτε το
βάρος του αναπληρωματικού. Μετά
από τέσσερα απογοητευτικά 90 λεπτά όπου η ομάδα του έκανε μόνο μία
νίκη (1-0 τον Απόλλωνα), περιφέρεται μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Ο
ΠΑΟ ευχαρίστως θα ξεφορτωνόταν
το συμβόλαιό του που έχει ισχύ μέχρι
το 2020...

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
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παρα σκήνια

>>>>>>
ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Συγκλόνισε
ο Κυζερίδης
Νικητής στην μάχη με τον καρκίνο βγήκε
ο Νίκος Κυζερίδης και δεν δίστασε να μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας του,
δίνοντας κουράγιο στους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν
ανάλογα προβλήματα. «Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι πρέπει
να βρεις την ψυχική σου ηρεμία και να πεις “θα το παλέψω, θα το παλέψω όσο μπορώ”, αν παραδοθείς σε πήρε, έχεις φύγει, δεν είναι εύκολο, αυτή η δύναμη πρέπει να έρχεται από την οικογένεια, από τα
παιδιά, από αυτούς που σε αγαπάνε, από την πίστη σου στην θρησκεία, αν τα έχεις όλα αυτά πιστεύω ότι μπορείς να κερδίσεις τα πάντα», ανέφερε ο παλαίμαχος άσος.

ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΑΞ!

Τα… έσπασε όλα
o Κλάιφερτ junior
• ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

«Άλλα περίμενα…»
Μαρίνος Ουζουνίδης αποτελεί τον τελευταίο… φάρο ελπίδας για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, όμως η παραμονή του στην τεχνική ηγεσία δεν θα
πρέπει να θεωρείται δεδομένη όσο η σημερινή τραγική οικονομικά και διοικητικά κατάσταση δεν βελτιώνεται.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που συμπλήρωσε έναν ολόκληρο χρόνο στον πάγκο, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για όσα έχουν συμβεί μέσα στην φετινή
σεζόν, μιλώντας στην εφημερίδα «Πράσινη».
«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τα πράγματα να εξελιχθούν τόσο άσχημα. Ήξερα
ότι θα ήταν δύσκολα από
την πρώτη ημέρα, δεν περίμενα όμως ότι θα γίνονται
όλο και χειρότερα, όσο πέρναγε ο καιρός. Το πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ καλό και
η ομάδα έφθασε αγωνιστικά στο επίπεδο που ήθελα,
και αυτό φαίνεται κι από το
γεγονός ότι ο κόσμος επέστρεψε στο γήπεδο, αφού
έβλεπε ωραίο ποδόσφαιρο.
Με το τέλος της χρονιάς πίστευα ότι θα βελτιωθούν

Ο

κάποια πράγματα. Δυστυχώς, όμως, έγιναν χειρότερα. Έφυγαν πολλοί βασικοί παίκτες της ομάδας και το αποκορύφωμα ήταν η ξαφνική αποχώρηση του μεγαλομετόχου από τον
σύλλογο.
»Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, για την δύσκολη
κατάσταση που βιώνουμε όλοι στον σύλλογο. Θα ήθελα να
σχολιάζω μόνο αγωνιστικά θέματα, αλλά έχουν προκύψει
τόσα ζητήματα, που το αγωνιστικό έχει περάσει σε δεύτερη
μοίρα. Και μένα αυτό σαν προπονητής δεν με ικανοποιεί. Θα
ήθελα να είμαστε πολύ καλύτερα αγωνιστικά και όλα τα άλλα ζητήματα να μην μας απασχολούν. Διότι αυτή τη στιγμή η
επιβίωση του Παναθηναϊκού είναι ο πρώτος στόχος. Περίμενα ότι θα είναι άλλοι οι
στόχοι μας αυτή την εποχή», δήλωσε ο Μαρίνος
Ουζουνίδης και κατέληξε: «Την πρώτη ημέρα έτυχε
να βιώσω μία δύσκολη
στιγμή με τις αποδοκιμασίες του κόσμου προς την
ομάδα. Οφείλω να πω ένα
πολύ μεγάλο ευχαριστώ
στον κόσμο της ομάδας
μας, γιατί σε όλο αυτό τον
χρόνο είναι κοντά μας και
δίπλα μας δίνουν μαζί μας
την μάχη».

Πέρσι έκανε όργια στην β΄ ομάδα του Άγιαξ,
ανέβηκε άρον-άρον στην ανδρική και στα έξι τελευταία ματς που αγωνίστηκε είχε δύο
γκολ και έξι ασίστ. Φέτος, είναι βασικό στέλεχος του «Αίαντα» από την αρχή της σεζόν.
Στην Ολλανδία στα 18 είσαι ήδη μεγάλος,
πόσο μάλιστα αν αποτελείς τέκνο του Πάτρικ Κλάιφερτ, ο οποίος
σε αυτή την ηλικία κατακτούσε το… Champions League. Ο μικρός
Τζάστιν Κλάιφερτ έκανε το περασμένο Σάββατο το πρώτο μεγάλο ματς της ζωής του. Χατ-τρικ κόντρα στην Ρόντα (5-1 νίκησε ο Άγιαξ) και το ένα γκολ καλύτερο από το άλλο. One Man Show! Οι
Ολλανδοί τρίβουν τα μάτια τους και πανηγυρίζουν, διότι βλέπουν ότι η νέα γενιά έρχεται με φόρα.

ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΣΑ ΠΙΝΤΟ

«Μαϊμού» καθυστερήσεις
Κατάφερε να γελοιοποιηθεί ο
Πορτογάλος προπονητής της
Σταντάρ Λιέγης, Ρικάρντο Σα
Πίντο, γνωστός από το περιπετειώδες πέρασμά του από τον
Ατρόμητο. Στο ματς με την Άντερλεχτ για το Κύπελλο Βελγίου με το σκορ στο 0-1 στο 75′, έκανε τον τραυματία, ξεκάθαρα για να κερδίσει χρόνο η ομάδα του, κι ενώ οι γηπεδούχοι πίεζαν για την ισοφάριση. Την ώρα που διαμαρτυρόταν στον τέταρτο διαιτητή, ένα πλαστικό ποτήρι
μπύρας έπεσε δίπλα στο πόδι του με αποτέλεσμα να τον
λερώσει. Εκείνος, όμως, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση,
έκανε ένα-δύο βήματα εντός του αγωνιστικού χώρου και
σωριάστηκε στο έδαφος! Οι Βέλγοι δημοσιογράφοι τον
χαρακτήρισαν «τσίρκο» και «γελοίο», ενώ στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε αν του αρέσει η μπύρα…
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 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ
• ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΒΟ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΥ ΠΑΟΚ, ΑΛΛΑ
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΙΜΙΚΗ

Ο Λουτσέσκου διαμαρτύρεται
για τον Πρίγιοβιτς!
σχυρό μήνυμα στον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς έστειλε ο προπονητής του
ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, αφήνοντάς τον στον πάγκο στο σημαντικό ματς της προηγούμενης εβδομάδας με τον Πανιώνιο. Αντίθετα, τον
χρησιμοποίησε στο παιχνίδι-αγγαρεία
με τον Αιγινιακό για το Κύπελλο.
Ο Σέρβος φορ μπορεί να είναι ο πρώτος
σκόρερ του ΠΑΟΚ, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός είναι εξαιρετικά απογοητευμένος μαζί του, και μάλιστα δεν δίστασε να μεταφέρει
την δυσαρέσκειά του στα «υψηλά πατώματα» της ΠΑΕ! Ο Ρουμάνος εξήγησε πως
ο Πρίγιοβιτς κινείται μόνο εντός της περιοχής, δεν βοηθά καθόλου στην ανάπτυξη, δεν
είναι κινητικός και δεν προκαλεί φθορά
στους αντίπαλους αμυντικούς και σκοράρει
μόνο όταν του δίνουν σερβιρισμένο γκολ οι
χαφ της ομάδας του, κάτι που αν δει κανείς
τις φάσεις του ΠΑΟΚ, ισχύει 100%. Η αλήθεια είναι πως ο Βαλκάνιος επιθετικός έχει βάλει γκολ μόνο στην Τούμπα κόντρα στον Παναιτωλικό, στον ΠΑΣ, στην Κέρκυρα και στην Λαμία, όχι σε μεγάλα
παιχνίδια και σε αναμετρήσεις που οι συμπαίκτες του έχουν
δημιουργήσει αρκετές φάσεις!

Ι

↘

Σχεδόν κλεισμένος
ο Ρότσα από την ΑΕΚ

O Βραζιλιάνος Βινίσιους –το αναπληρωματικό αριστερό μπακ της
ΑΕΚ– έχει τακτικές ελλείψεις για
την ηλικία του που δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα η ομάδα να ψάχνει αντικαταστάτη του εδώ και μήνες. Ο Χιμένεθ προ εβδομάδων αποφάσισε πως από την Super
League η καλύτερη επιλογή είναι ο
24χρονος Ρότσα του Παναιτωλικού. Η «κιτρινόμαυρη»
ΠΑΕ κινήθηκε αστραπιαία και, χάρη στις καλές σχέσεις με
την ομάδα του Αγρινίου, η συμφωνία επήλθε στο λεπτό. Ανά πάσα στιγμή η ΑΕΚ την ενεργοποιεί και ο παίκτης πηγαίνει
στα Σπάτα. Η μετακίνηση δεν θα γίνει μόνο αν τελευταία
στιγμή προκύψει κάποια πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση.

↘

Επιστροφή Βιάνα
στον Ολυμπιακό

Γεμάτος ταλαντούχους στόπερ είναι ο Ολυμπιακός, διαθέτει Νικολάου, Σισέ, Ένγκελς και θέλει να εντάξει στο δυναμικό του έναν ακόμη, τον Μπρούνο Βιάνα. Ο 22χρονος
αμυντικός ανήκει, άλλωστε, στους «ερυθρόλευκους» και α-

TV
Το πρόγραμμα της Super League
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου
15:00 Αστέρας Τρίπολης – Κέρκυρα
17:15 Ξάνθη – ΠΑΟΚ
19:30 Ολυμπιακός – Απόλλων

NOVASPORTS 3HD
NOVASPORTS 1HD
NOVASPORTS 2HD

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου
15:00 ΠΑΟ – Πανιώνιος
17:15 ΑΕΛ – ΠΑΣ Γιάννινα
17:15 Λαμία – Παναιτωλικός
19:30 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

NOVASPORTS 2HD
NOVASPORTS 2HD
NOVASPORTS 3HD
NOVASPORTS 1HD

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου
19:30 Πλατανιάς – Ατρόμητος

NOVASPORTS 1HD

Το υπόλοιπο τηλεοπτικό μενού

Η διοίκηση δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την παρουσία του Λουτσέσκου στον πάγκο, αλλά τα παράπονά
του για τον Πρίγιοβιτς θεωρούνται μάλλον φυσιολογικά
και ήδη γίνονται διεργασίες για απόκτηση επιθετικού…

γωνίζεται ως δανεικός στην Μπράγκα. Οι πληροφορίες μας λένε πως ο
έλεγχος προόδου του είναι άριστος
και υπάρχει διάθεση για άμεση επιστροφή. Ο Βιάνα, όπως και οι άλλοι
τρεις νεαροί οπισθοφύλακες των Πειραιωτών, έχει έφεση στο γκολ, κάτι
που διακρίνει όλους σχεδόν τους αμυντικούς του Ολυμπιακού.

↘

«Γιούργκεν, γύρνα
στην Γερμανία»

Ο Γιούργκεν Κλοπ προπονούσε
επί μία 14ετία ομάδες στην Γερμανία και το ποδόσφαιρο που έπαιζαν ήταν εντυπωσιακό και πειθαρχημένο. Στην Αγγλία και στην Λίβερπουλ είναι απλά… εντυπωσιακό, καθώς απουσιάζει η γερμανική
πειθαρχία! Γι’ αυτό και οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου τον καλούν να επιστρέψει στην πατρίδα
του. Θεωρούν πως είναι η κατάλληλη λύση για την ομάδα τους, που παραμένει πρώτη στην
Γερμανία, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει δεν αρέσει. Στην
Λίβερπουλ, πάντως, είναι ικανοποιημένοι με τον προπονητή
τους, παρά το ότι δεν πάει για πρωτάθλημα και δείχνουν τεράστια υπομονή…

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου
14:00 Μπαρτσελόνα – Θέλτα
COSMOTE SPORT 2HD
14:30 Τσέλσι – Νιούκαστλ
COSMOTE SPORT 1HD
15:00 Football Leagu Βέροια – Σπάρτη ΕΡΤ3
16:30 Basket League Προμηθέας – Άρης
ΕΡΤ1
16:30 Χοφενχάιμ – Λειψία
COSMOTE SPORT 6HD
16:30 Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ COSMOTE SPORT 5HD
16:30 Μάιντς – Άουγκσμπουργκ COSMOTE SPORT 8HD
16:30 Βέρντερ Βρέμης – Στουτγκάρδη
COSMOTE SPORT7HD
16:30 Μπάγερν Μον. – Ανόβερο COSMOTE SPORT7HD
17:00 Γουότφορντ – Τότεναμ
COSMOTE SPORT 1HD
17:15 Ατλέτικο Μαδ. – Σοσιεδάδ COSMOTE SPORT 2HD
18:00 Στρασμπούρ – Παρί Σεν Ζερμέν
NOVASPORTS 3HD
18:30 Basket League ΓΣΛ Φάρος – Ρέθυμνο
ΕΡΤ1
18:30 Basket League Πανιώνιος – Κύμη
ΕΡΤ1
18:30 Basket League ΠΑΟΚ – Κολοσσός
ΕΡΤ1
19:30 Σάλκε – Κολωνία
COSMOTE SPORT 3HD
19:30 Σεβίλλη – Λα Κορούνια
COSMOTE SPORT 2HD
19:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
COSMOTE SPORT 1HD
21:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης
COSMOTE SPORT 2HD
21:45 Τορίνο – Αταλάντα
COSMOTE SPORT 1HD
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου
13:00 Λεγανιές – Βιγιαρεάλ
COSMOTE SPORT 2HD
13:30 Μπενεβέντο – Μίλαν
COSMOTE SPORT 7HD
15:00 Football League Παναχαϊκή – Δόξα Δράμας ΕΡΤ3
15:30 Μπόρνμουθ – Σαουθάμπτον COSMOTE SPORT 1HD
16:00 Φιορεντίνα – Σασουόλο COSMOTE SPORT 7HD
16:00 Ίντερ – Κιέβο
COSMOTE SPORT 8HD
16:30 Μπολόνια – Κάλιαρι
COSMOTE SPORT 6HD
17:00 Basket League Λαύριο – ΑΕΚ
ΕΡΤ1
17:15 Χετάφε – Βαλένθια
COSMOTE SPORT 2HD
18:00 Basket League
Ολυμπιακός – Κόροιβος
COSMOTE SPORT 4HD
18:00 Μάντσ. Σίτι – Γουέστ Χαμ COSMOTE SPORT 1HD
19:00 Βόλφσμπουργκ – Γκλάντμπαχ
COSMOTE SPORT 3HD
19:30 Εϊμπάρ – Εσπανιόλ
COSMOTE SPORT 2HD
20:00 Basket League ΠΑΟ – Τρίκαλα COSMOTE SPORT 5HD
21:45 Σαμπντόρια – Λάτσιο
COSMOTE SPORT 1HD
21:45 Λας Πάλμας – Μπέτις
COSMOTE SPORT 2HD
22:00 Μονπελιέ – Μαρσέιγ
NOVASPORTS 2HD
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ… ΕΞΟΔΟ ΕΜΕΝΙΚΕ, ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ,
ΜΙΛΙΤΣ, ΖΝΤΙΕΛΑΡ



Παίρνει… σκούπα
ο Λεμονής!
Η
χειμερινή μεταγραφική
περίοδος πλησιάζει και
το ξεσκαρτάρισμα στο υπεράριθμο πλέον ρόστερ
του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, από την
στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν λιγότερες υποχρεώσεις στο
δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν.
Οι πρωταθλητές θα ολοκληρώσουν
την προσεχή Τρίτη την φετινή ευρωπαϊκή τους παρουσία κόντρα στην Γιουβέντους, και το 2018 θα έχουν μπροστά
τους μόνο το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, τίτλους που μπορεί να κατακτήσει με
πολύ λιγότερους από 32 παίκτες.
Ο ακριβής αριθμός εκείνων που τελικά θα περισσέψουν θα εξαρτηθεί και από τις μεταγραφές, αλλά τέσσερις αποχωρήσεις θα πρέπει να θεωρούνται δε-

δομένες. Ο Εμάνουελ Εμενίκε αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως δεινός
σκόρερ, όμως δεν έχει κατορθώσει σε
καμία περίπτωση να δικαιολογήσει μέσα στο γήπεδο τα χρήματα που παίρνει.
Στο πρωτάθλημα παραμένει… άσφαιρος, έχοντας πετύχει 3 γκολ στο Κύπελλο και ένα στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.
Περίεργη περίπτωση, με τον διεθνή
Νιγηριανό να έχει καταφέρει να φτάσει
ποτέ στο… πικ της φόρμας του λόγω συνεχόμενων τραυματισμών.
Από ’κεί και πέρα, δύσκολα θα παραμείνουν κάτοικοι Πειραιά το 2018 οι Μίλιτς, Βούκοβιτς και Ζντιέλαρ, που ετοιμάζονται να… κουνήσουν μαντίλι τον
Ιανουάριο. Ειδικά ο Κροάτης αριστερός
μπακ, με πέρασμα από την Φιορεντίνα,
ήρθε και δεν… ακούμπησε. Εάν είναι τό-

Εμάνουελ
Εμενίκε

σο κακός παίκτης δεν το γνωρίζουμε, το
σίγουρο είναι πως ούτε τον Μπέσνικ
Χάσι έπεισε, ούτε τον Τάκη Λεμονή.

Την ίδια ώρα, ο Σέρβος στόπερ, παρ’
ότι βασικός και αναντικατάστατος στην
εθνική ομάδα της χώρας του, έχει παίξει
μόνο μία φορά στο πρωτάθλημα κόντρα
στην Λάρισα. Αν εξαιρέσει κανείς το
«φαινόμενο» Σισέ –που μάλλον θα είναι
επόμενη καλοπληρωμένη πώληση της
«ερυθρόλευκης» ΠΑΕ– παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι κρίνεται λιγότερο επαρκής από τον Μποτία, τον Ένγκελς ή τον 19χρονο Νικολάου.
Όσον αφορά τον Ζντιέλαρ, παρ’ ότι
έπαιξε βασικός στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα στο Champions League, στην συνέχεια… εξαφανίστηκε. Αμυντικά είναι κάτι
περισσότερο από συνεπής, επιθετικά όμως υστερεί πολύ ο Σέρβος χαφ. Χρήζει
αναφοράς το γεγονός ότι στο τέλος της
σεζόν λήγει και το συμβόλαιό του.

ΤΟ… ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΛΓΟ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ Ο ΓΚΑΝΕΑ

Καημός ο Μιραλάς…
που υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, λέει ο θυμόσοφος λαός. Και ειδικά στην περίπτωση του Κέβιν Μιραλάς υπάρχουν και τα δύο. Ο Βέλγος επιθετικός θέλει να φύγει από την Έβερτον. Η ομάδα είναι στην
ουρά της Premier League, ενώ και ο ίδιος δεν περνάει καλά. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ψάχνει ενίσχυση στην επίθεση. Ο Εμενίκε είναι με το ένα πόδι εκτός, ο Τζούρτζεβιτς
δεν τραβάει και ο Ανσαριφάρντ δεν μπορεί μόνος.
Η διοίκηση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ το… ψάχνει. Το παλεύει για την ακρίβεια, αλλά δεν είναι εύκολο. Τα «ζαχαρωτά» έδωσαν πολλά για να τον αποκτήσουν και σίγουρα δεν
θα τον αφήσουν να φύγει για ένα κομμάτι ψωμί. Το καλοκαίρι με 5 εκατ. ευρώ ίσως και να γίνονταν η δουλειά. Τον
Γενάρη μάλλον αρκούν λιγότερα. Όχι πολύ πιο κάτω, αλλά
σίγουρα λιγότερα. Ο Ολυμπιακός όμως δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το 2018. Άρα λιγότερα έσοδα στα ταμεία. Γι’ αυτό και το πουγκί δεν θα ανοίξει εύκολα. Και σίγουρα δεν θα ανοίξει εάν ο Εμενίκε δεν μαζέψει τις βαλίτσες του για άλλα λιμάνια. Εξ ου και ο νταλκάς με τον Βέλ-

Ό

γο, που θέλει, τον θέλουν, αλλά κανείς ακόμη δεν μπορεί να πει τίποτα με βεβαιότητα. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Μιραλάς ταιριάζει πλήρως στο αγωνιστικό
πλάνο του Τάκη Λεμονή, ενώ και η κερκίδα θα «ζεσταθεί» με τυχόν μεταγραφή του
Βέλγου.
Τις τελευταίες ημέρες ακούγεται ένα ακόμη όνομα, αυτό του 25χρονου ΡουμάΚέβιν
Κριστιάν
νου αριστερού μπακ της Βιτορούλ, ΚριΜιραλάς
Γκανέα
στιάν Γκανέα. Υπάρχει, βέβαια, ο Λεονάρντο Κούτρης, τον οποίο πιστεύουν
πολύ στον Ολυμπιακό. Εκτιμούν επίσης όΤον παίκτη «σπρώχνει» ο Γκεόργκι Χάτζι. Και όχι μόνο
τι δεν θα αργήσει η ώρα που θα μοσχοπουληθεί. Το πείραμα
στον Ολυμπιακό. Αριστερό μπακ ψάχνει και ο ΠΑΟΚ του Ιμε τον Χρβόγιε Μίλιτς για μπακ-απ δεν περπάτησε. Γι’ αυβάν Σαββίδη. Ο Γάλλος που έφεραν το καλοκαίρι μία παίτό και η ΠΑΕ ψάχνει μπακ για αριστερά, που θα παίζει κυζει, τρεις είναι στα πιτς. Έχει προταθεί στον «δικέφαλο του
ρίως άμυνα. Ο Γκανέα είναι τέτοιος. Δεν είναι όμως για αΒορρά» και εξετάζεται. Ο Ρώσος μεγαλομέτοχος έχει και
ναπληρωματικός ομάδας της Super League. Ιδίως με τιμή
το «πακέτο» και τις άκρες για παίκτες από την ανατολική
αγοράς πάνω από 1 εκατ. ευρώ, «αλμυρή» δηλαδή!
Ευρώπη. Ίδωμεν…
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Έκδοση ειδικών λογαριασμών ΕΥΔΑΠ για τους τυφλούς καταναλωτές
Πρωτοπορώντας στην προσπάθεια εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των μη βλεπόντων καταναλωτών στο λογαριασμό τους
και σε άλλες υπηρεσίες για την ενημέρωσή τους, η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε προ ημερών μία σπουδαία πρωτοβουλία. Σε συνεργασία
με τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος η δημόσια επιχείρηση προχωρά στην έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από καταναλωτές που έχουν προβλήματα όρασης, για την παροχή ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αποστολή ειδικών αναγνώσιμων λογαριασμών (σε μορφή braille, μεγάλες

γραμματοσειρές), αποστολή sms και ηλεκτρονική αλληλογραφία, ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ. Η εφαρμογή μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από κοινού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής
της κατηγορίας πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους και τη
δημιουργία συνθηκών αυτονομίας. Όσοι ενδιαφέρονται για την
ένταξή τους στην ομάδα των καταναλωτών που επιθυμούν να
λαμβάνουν τους ειδικούς αναγνώσιμους λογαριασμούς, παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Εκτυπωτικό Τμήμα Braille
του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος (τηλ. επικοινωνίας: 2109415222, υπεύθυνος κος Παπασταματίου Δημήτρης). Ν.ΤΣ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ:

Πρόγραμμα ασφαλιστικών
σπουδών σε συνεργασία
με το ΕΚΠΑ

νείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ,
Κάτια Γκίκιζα, υπογράμμισε τη
σημαντική ευκαιρία που παρουσιάζεται για τη χώρα μας. Μάλιστα, η κ. Γκίκιζα έκανε γνωστό
ότι το επόμενο χρονικό διάστημα το προξενείο θα εντάξει τον
τουρισμό υγείας ως νέα κατηγορία στην εκστρατεία ενημέρω-

σης των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Αυστραλίας. Για την ιστορία να πούμε ότι στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας
στο Σίδνεϊ, Σταύρος Κυρίμης,
καθώς και κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό
και επιστημονικό κόσμο της ο-

τον Πειραιά
θα καλυφθεί, κατά περίπου 85%, με χαμηλότοκα δάνεια από την κινέζικη τράπεζα ΕΧΙΜ BANK. Την ανακατασκευή
του τμήματος του σιδηροδρομικού δικτύου εντός της Σερβίας έχουν αναλάβει
οι κινέζικες εταιρίες «China Railways
International» και «China Construction
Company» με την δέσμευση ότι θα παραχωρήσουν το 46% των εργασιών σε
τοπικές εταιρίες.
Θ.Π.

μογένειας και της Αυστραλίας,
μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της Τράπεζας του Σίδνεϊ,
Μίλτος Μιχαλέας. Τη διοργάνωση υποστήριξαν η γνωστή ομογενής ηθοποιός και συγγραφέας Μαίρη Κούστα και οι επιχειρηματίες Γ. Πέτσης και Γ.
Γαβριηλίδης. Ν.ΤΣ.

Τη δημιουργία του
«Executive Sales Insurance
Program», του μοναδικού
στον Ασφαλιστικό Κλάδο
μακροχρόνιου προγράμματος σπουδών ανακοίνωσαν
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή
Πίστη και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Στόχος των δύο φορέων ήταν η δημιουργία ενός προγράμματος ασφαλιστικών
σπουδών που θα παρέχει
στο δίκτυο πωλήσεων της
εταιρείας την ευκαιρία να αποκτήσει πληρέστερη κατάρτιση στο αντικείμενο εργασίας του, συνδράμοντας
παράλληλα στην αναβάθμιση του επαγγέλματος για το
σύνολο της αγοράς.
Το «Executive Sales
Insurance Program» ακολουθεί τα πρότυπα προγραμμάτων για στελέχη επιχειρήσεων. Ανάλογα προγράμματα
υλοποιούνται στα πανεπιστήμια του εξωτερικού σε συνεργασία με επιχειρήσεις και προσφέρουν ακαδημαϊκές γνώσεις εστιάζοντας παράλληλα στην εφαρμογή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το «Executive Sales Insurance Program» χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες: Διοίκηση επιχειρήσεων, Marketing - Πωλήσεις, Διοίκηση - Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού και
στους Κανονισμούς - Ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά. Oι συμμετέχοντες, μέσα από μια απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει 150 ώρες φυσικής παρουσίας, εξετάσεις και διπλωματική εργασία, θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν έναν τίτλο σπουδών (Executive
Diploma) αναγνωρισμένης αξίας από το ΕΚΠΑ, το παλαιότερο και το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
Θυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, επενδύοντας στη συνεχή
εκπαίδευση και ανέλιξη των ανθρώπων της, έχει συνάψει από
το 2016 συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσφέροντας στο Δίκτυο Πωλήσεών της τη
δυνατότητα επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης μέσω
της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της Εταιρίας,
ilearn. Ν.ΤΣ.
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Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ. ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΕΔΩΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ, ΚΑΘΩΣ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ, Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ

«Χαμόγελα» επί 3 για
την Τράπεζα Πειραιώς
Oι επιδόσεις στο «μέτωπο» της μείωσης των κόκκινων
δανείων βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Στα μεγέθη του
εννεαμήνου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αύξηση κατά 16% των προ φόρων και προβλέψεων κερδών, η βελτίωση των καταθέσεων κατά περίπου 1 δισ.
ευρώ και η σημαντική μείωση του κόστους, οι προβολείς όμως έπεσαν κυρίως στην επιτυχή στρατηγική αποκλιμάκωσης των προβληματικών δανείων.
στρατηγική της διοίκησης Γ. Χαντζηνικολάου Χρ. Μεγάλου, με
βάση την Agenda
2020, έχει ως βασικό άξονα την
αποτελεσματική διαχείριση των
κόκκινων δανείων ενώ, παράλληλα, επιδιώκεται η στήριξη της
οικονομίας με χρηματοδότηση
των επιχειρήσεων και δη των
μικρομεσαίων.
Η υλοποίηση της στρατηγικής απέδωσε στο εννεάμηνο το
τρίπτυχο: α) επιταχυνόμενη
συρρίκνωση προβληματικού
χαρτοφυλακίου, β) συνεχής
βελτίωση της ρευστότητας, γ)

H

δραστική μείωση κόστους.
Ειδικά στο «μέτωπο» των κόκκινων δανείων, η Πειραιώς πέτυχε καλύτερες επιδόσεις σε
σχέση με τις τάσεις της αγοράς
στην μείωση, τόσο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPΕs) όσο και των δανείων σε
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs). Τα NPEs, στο τρίτο
τρίμηνο 2017, μειώθηκαν κατά
0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 3,9 δισ. ευρώ από τα
υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015.
Αρνητικός ήταν ο σχηματισμός νέων NPEs προ διαγραφών, κατά 0,3 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας την

καλύτερη τριμηνιαία επίδοση
για τον Όμιλο μέχρι σήμερα.
Τα NPLs του Ομίλου υποχώρησαν κατά 0,9 δισ. ευρώ σε
τριμηνιαία βάση και κατά 5,8
δισ. ευρώ από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015, συντελώντας
στην δραστική μείωση του δείκτη NPL στην Ελλάδα από 40%
σε 36%, αντιστοίχως. Ο σχηματισμός νέων NPLs προ διαγραφών ήταν επίσης αρνητικός το
τρίτο τρίμηνο στα -0,5 δισ. ευρώ.

«Δευτεραθλήτρια»
στον δείκτη δανείων
προς καταθέσεις
Σημαντική ήταν για την Τράπεζα
Πειραιώς η βελτίωση στην ρευστότητα. Η θετική τάση στις εγχώριες καταθέσεις επιταχύνθηκε στο τρίτο τρίμηνο 2017, με
τριμηνιαία αύξηση καταθέσεων
κατά 0,9 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA
μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ
στο τρίτο τρίμηνο 2017, δηλαδή στα 7,8 δισ. ευρώ, και χαμη-

Χρ. Μεγάλου: «Προσηλωμένοι στην Agenda 2020»
Κρίσιμη για την τράπεζα είναι η πορεία μετασχηματισμού της, η οποία όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς,
Χρήστος Μεγάλου, προχωράει με ταχύτητα και συνέπεια. «Είμαστε προσηλωμένοι στην συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου Agenda 2020, στοχεύοντας στην επιθετική μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και στην ταχεία ομαλοποίηση», υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Η βασική τραπεζική δραστηριότητα (Piraeus Core
Bank) κατέγραψε κέρδη ύψους 311 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2017 και απόδοση ενεργητικού 1,1%, σηματοδοτώντας την ισχύ και την δυναμική κερδοφορίας των δραστηριοτήτων μόλις ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου. Η Piraeus Core Bank
πέτυχε συμπαγή χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM στις 309 μονάδες βάσης και εσόδων από προμήθειες προς ενεργητικό στις 87 μονάδες βάσης.
Το Piraeus Legacy Unit (PLU) συνέχισε να μειώνει το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά 0,6 δισ. ευρώ
σε τριμηνιαία βάση. Κατά 16% αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου, στα 844 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
2017, υποβοηθούμενα από την ισόρροπη αύξηση των καθαρών εσόδων και μείωση του κόστους κατά 5%. Οι βασικές πηγές
τραπεζικών εσόδων, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, κατέγραψαν κατά το τρίτο τρίμηνο 2017 ισχυρή αύξηση κατά 5%
σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016.

λότερα από 6 δισ. ευρώ στα τέλη
Νοεμβρίου, λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων και της
πιο ενεργούς διατραπεζικής αγοράς repos. Είναι ενδεικτικό ότι τόσο ο δείκτης ELA προς ενεργητικό, όσο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα της Τράπεζας Πειραιώς είναι οι δεύτεροι καλύτεροι στην
αγορά. Οι καταθέσεις πελατών
διαμορφώθηκαν σε 41,8 δισ.
ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου
2017, αυξημένες κατά 2%, ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αναπλήρωσης καταθέσεων που
επιταχύνεται μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, οι καταθέσεις στην Ελλάδα
έφτασαν στα 39,1 δισ. ευρώ
(+900 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία
βάση), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% της τριμηνιαίας αύξησης της αγοράς, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα 2,7 δισ.
ευρώ (σταθερές σε τριμηνιαία
βάση). Η θετική τάση συνεχίζεται και κατά το τέταρτο τρίμηνο.
Δραστική ήταν από την Τράπεζα Πειραιώς η μείωση του κόστους. Το λειτουργικό κόστος
διαμορφώθηκε στα 288 εκατ.
ευρώ, μειωμένο κατά 4% έναντι
του τρίτου τριμήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως
των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-10%). Σε τριμηνιαία
βάση το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 1%. Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται κυρίως με το περαιτέρω
κλείσιμο καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης
και προσπάθειες μείωσης των
δαπανών σε όλους τους τομείς.
Κατά το εννεάμηνο, τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση (7% και -2% αντίστοιχα). Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το
εννεάμηνο 2017 υποχώρησε
στο 51% (49% το τρίτο τρίμηνο)
από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης
μειώθηκε στο 48% στο εννεάμηνο (47% το τρίτο τρίμηνο) από
54% στο εννεάμηνο πέρυσι.
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• Ποιοι δικάζονται; • Ποιοι διώκονται; • Ποιοι προφυλακίζονται; • Τα καυτά βουλεύματα
και ποιους καίνε; • Ποιοι δικαστές έγραψαν ιστορία; • Ποιες υποθέσεις συγκλονίζουν το πανελλήνιο;
• ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣΑ: Ο Δημήτρης Βερβεσός και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος θα κονταροχτυπηθούν –και μάλιστα
σκληρά, όπως αναμένεται– για την θέση του προέδρου στον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας
Με αποχή που άγγιξε πανελλαδικά το 40% έκλεισε ο πρώτος γύρος των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους, αναδεικνύοντας
τους πρώτους 47 προέδρους από
τους συνολικά 63, καθώς οι υπόλοιποι θα αναδειχθούν από τον επόμενο γύρο που θα πραγματοποιηθεί την 3η και 4η Δεκεμβρίου.
Μεγάλοι «χαμένοι» των εκλογών
οι παλαιότερων γενεών δικηγόροι
και οι γυναίκες, καθώς μόνο 10 από τους 47 ήδη εκλεγέντες προέδρους είναι γυναίκες δικηγόροι, ενώ η εκπροσώπησή τους στα Διοικητικά Συμβούλια είναι συντριπτική σε βάρος τους.

Δημήτρη μου,
Δημήτρη μου…

Το πλεονέκτημα του ενός,
μειονέκτημα του άλλου

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

την Αθήνα εξελέγη μόνο μία γυναίκα στο 25μελές Διοικητικό
Συμβούλιο, ενώ για την θέση του
προέδρου θα κονταροχτυπηθούν
–και μάλιστα σκληρά, όπως αναμένεται– στον δεύτερο γύρο ο Δημήτρης
Βερβεσός και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος. Για πέμπτη συνεχή φορά υποψήφιος
πρόεδρος ο 53χρονος κ. Βερβεσός, με μακρά παρουσία στα δρώμενα του Δικηγορικού Συλλόγου, έλαβε το 25,75% των ψήφων, ενώ ο 37χρονος Δημήτρης Αναστασόπουλος διεκδίκησε για πρώτη φορά την
ψήφο των συναδέλφων του για τον προεδρικό θώκο, έχοντας μόνο μία θητεία συμβούλου στο ενεργητικό του και έλαβε το
17,42%. Η μεταξύ τους διαφορά είναι μόλις
900 ψήφοι, ωστόσο ο γρίφος δεν λύνεται
εύκολα, καθώς το ζήτημα πια στον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών φαίνεται να είναι
προσωπικό και όχι συνδικαλιστικό ή πολιτικό.
Έπειτα από την ατελέσφορη 9μηνη αποχή
των δικηγόρων από τον 12ο/2015 μέχρι
και τον 9ο/2016, πολλοί ήταν αυτοί που κατηγόρησαν ευθέως τον κ. Βερβεσό ότι παρέσυρε το σώμα των δικηγόρων σε μια μάχη
χαμένη από χέρι πρωτοστατώντας στις α-

πολλές επιστημονικές δραστηριότητες και
πανελλήνια συνέδρια, και εισήγαγε τον θεσμό του Πανελληνίου Forum Δικηγορικού
Λειτουργήματος.
Κανείς από τους δύο υποψηφίους δεν έχει κομματικό χρίσμα, ο μεν κ. Βερβεσός
προέρχεται από τον παλαιότερο χώρο του
ΠΑΣΟΚ, Κεντροαριστερός σήμερα, ο δε κ.
Αναστασόπουλος «κολυμπά» στην δεξαμενή της Κεντροδεξιάς.

περγιακές κινητοποιήσεις χωρίς να συμβάλει πραγματικά σε γόνιμη διαβούλευση με
την κυβέρνηση για το ασφαλιστικό, ενώ του
καταλογίζουν επίσης ότι δημιούργησε το «κίνημα της γραβάτας», το οποίο το δικηγορικό
σώμα θεώρησε «απρεπές». Και του ασκούν
έντονη κριτική, διότι έχει διατελέσει επί δεκαετίες νομικός σύμβουλος πλειάδας συνδι-

καλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και
εργοδοτών, οπότε «όφειλε να ξέρει καλύτερα».
Στον αντίποδα ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, μετρά μόλις 10 χρόνια στην δικηγορία, αλλά έχει έντονη παρουσία στον χώρο, ιδιαίτερα ως συνιδρυτής και πρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις»,
στο πλαίσιο της οποίας έχουν διοργανωθεί

ΜΕΓΑΛΟΙ «ΧΑΜΕΝΟΙ» ΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΟΝΟ
10 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 47 ΗΔΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΕΝΩ
Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ

Λαμβάνοντας κανείς υπ’ όψιν ότι οι δικηγόροι ηλικιακά κυμαίνονται από τα 25 μέχρι
ακόμα και τα 75 χρόνια, με σαφή ασφαλιστική διάκριση σε ασφαλισμένους προ και
μετά το 1993, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η
ηλικία των υποψηφίων παίζει σπουδαίο ρόλο: η «αδικημένη» γενιά των ασφαλισμένων
μετά το 1993 επιχειρεί την ανανέωση στον
χώρο, προσάπτοντας στους παλαιότερους όλα τα δεινά που οδήγησαν στην τεράστια
συρρίκνωση της επαγγελματικής τους ύλης
και των εργασιακών τους δικαιωμάτων, οι
δε γηραιότεροι επικαλούνται την μακρά εμπειρία τους και την βαθύτερη γνώση των
προβλημάτων. Ωστόσο, από τους 47 ήδη εκλεγέντες προέδρους πανελλαδικά, σχεδόν
οι μισοί είναι νεοεκλεγέντες ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν τις προηγούμενες θητείες
τους, ιδιαίτερα σε περιφερειακούς δικηγορικούς συλλόγους, όπου η μαχητικότητα και
η αποτελεσματικότητά τους επέφερε μια συμμετοχή στις εκλογές που άγγιξε το 85%, σε
αντίθεση με τους τρεις μεγαλύτερους δικηγορικούς συλλόγους των Αθηνών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, όπου η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 55%, 65% και 62% αντίστοιχα.

Ντέρμπι σε Πειραιά
και Θεσσαλονίκη
Στην Θεσσαλονίκη την προεδρία διεκδικούν
ο Χρήστος Ράπτης και ο Ευστάθιος Κουτσοχήνας, οι οποίοι έλαβαν 17,40% (606
ψήφους) και 17,14% (597 ψήφους) αντίστοιχα, και στον Πειραιά ο νυν πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Γιώργος Σταματόγιαννης με ποσοστό 31,94% και ο Ηλίας Κλάππας με ποσοστό 28,07%.
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1 Σε κάθειρξη 9 ετών καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ο πρώην τοπικός «άρχοντας»
του δήμου Αποστόλου Παύλου Ημαθίας

Αμάρτησε για
την φουκαριάρα
την… γραφειοκρατία

Σ

ε κάθειρξη 9 ετών καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Ε. Βαλαβάνης, δήμαρχος κατά το διάστημα
2003-2006 στον δήμο Αποστόλου
Παύλου Ημαθίας, ο οποίος υπεξαίρεσε από το δημοτικό ταμείο
321.000 ευρώ. Πρωτόδικα του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 18
ετών και έπειτα από την έκτιση διετούς φυλάκισης στις φυλακές Μαλανδρίνου αποφυλακίστηκε υπό
όρους το 2016 για λόγους υγείας.
Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε και ο Κωνσταντίνος Γιδιώτης,

πρώην ταμίας του ίδιου δήμου,
στον οποίο επεβλήθη τελική ποινή φυλάκισης 5 ετών (από 10ετή
πρωτόδικη ποινή), η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή εξαγοράσιμη με €3 ημερησίως.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο
της ποινικής δίωξης, οι καταδικασθέντες είχαν δημιουργήσει ταμειακό έλλειμμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, υπεξαιρώντας ακόμα και
400.000 ευρώ που επιχορήγησε ο
ΟΠΑΠ για αθλητικά έργα, στην
μνήμη των 21 μαθητών του Μακροχωρίου Ημαθίας που έχασαν
την ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο των Τεμπών το 2003!

«Δεν το έκανα για τον
εαυτό μου, αλλά…»
Το παραπάνω απίστευτο περιστατικό αποκαλύφθηκε από την επόμενη δημοτική Αρχή, όπου διαπιστώθηκαν και άλλα περιστατικά
διασπάθισης δημοσίου χρήματος
στον δημοτικό παιδικό σταθμό και
την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης. Ωστόσο στην κατ’ έφεση δίκη
αποδείχθηκε ότι πέραν των
€321.000 τα υπόλοιπα χρήματα
δαπανήθηκαν για έργα του δήμου,
καθώς και ο ίδιος ο δήμαρχος απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν
τηρούσε τις αρχές του Δημόσιου
Λογιστικού προκειμένου να εξυ-

πηρετήσει τις άμεσες ανάγκες του
δήμου, λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι δεν το έκανε για τον εαυτό του,
αλλά «για να παρακάμψει γραφειοκρατικές διαδικασίες, να επισπεύσει
την εκτέλεση αναγκαίων έργων και για
να συμπιέσει το κόστος πραγματοποίησής τους».
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε
πολλές περιπτώσεις όπου κατέβαλλε χρήματα από το ταμείο του
δήμου χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για εργασίες που
πραγματοποιήθηκαν, όπως την απομάκρυνση στέγης αμιάντου από
σχολεία και κατασκευή κεραμιδοσκεπών, υποδεικνύοντας συγχρό-

νως πολιτικούς του αντιπάλους ως
διαρκείς υποκινητές των εναντίον
του μηνύσεων, καθώς έχει ήδη απαλλαγεί αρκετές φορές από ποινικές διώξεις σε βάρος του με την
ιδιότητά του ως δήμαρχος.
Κατά την απολογία του, ο ταμίας
ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τις γνώσεις για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και είχε επανειλημμένως ζητήσει την απαλλαγή από αυτά, ωστόσο ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του όπως και πρωτοδίκως, κάνοντας λόγο για «τεχνάσματα» στον τρόπο της οικονομικής διαχείρισης.
Ν.ΤΣ.

Νέα προσφυγή κατά της ανέγερσης τζαμιού
στον Βοτανικό συζητήθηκε στο ΣτΕ
Συνεχίζει να απασχολεί το ΣτΕ η ανέγερση του Ισλαμικού
Τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού, καθώς την περασμένη Τετάρτη (29/11) συζητήθηκε η αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Η Αθηνά» και 153 κατοίκων του
Βοτανικού και της Αττικής, που αυτοπροσδιορίστηκαν
ως «Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί», κατά του από
13/12/2016 εγγράφου του διοικητή του Αστυνομικού
Τμήματος Κολωνού, με το οποίο αφενός δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο ανέγερσης του τζαμιού, αφετέρου οι εγκαταστάσεις φυλάσσονται από αστυνομική
δύναμη, ώστε να αποτραπούν τυχόν παράνομες ενέργειες.
Ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ οι προσφεύγοντες
υποστήριξαν ότι τους έχει απαγορευθεί η πρόσβαση στον
χώρο του Βοτανικού και πιο συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό
της Αγίας Τριάδας-Παναγιάς Ελευθερώτριας, και κατά
συνέπεια παρεμποδίζεται η άσκηση των θρησκευτικών
τους καθηκόντων κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμ-

βασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και του ελληνικού Συντάγματος. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της
υπόθεσης, η εισηγήτρια κα Νικολαράκου θα διερευνήσει την νομιμότητα λειτουργίας του Ιερού Ναού, καθώς
δήλωσε ότι «ο χώρος που βρίσκεται ο εν λόγω Ιερός Ναός
ανήκει κατά κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο (μέχρι το
2010 το χρησιμοποιούσε το Πολεμικό Ναυτικό) και με το

νόμο 4014/2011 προορίσθηκε για την ανέγερση του Ισλαμικού Τεμένους». Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί
αρκετούς μήνες μετά, δεν είναι όμως η πρώτη φορά που
η ανέγερση του τεμένους του Βοτανικού απασχολεί το
Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολλές προσφυγές έχουν
απορριφθεί κατά την τελευταία δεκαετία, είτε αφορούσαν πολεοδομικά θέματα, είτε ζητήματα συνταγματικότητας του έργου. Από την θέσπιση του νόμου Γιαννάκου
3512/2006, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός κηρύχθηκε
άγονος 4 φορές και χρειάστηκε να συνασπιστούν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες προκειμένου να επιτευχθεί (J&P ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, INTRAKAT), ενώ μέχρι την υπογραφή της οριστικής σύμβασης τον 10ο/2016
ο νόμος τροποποιήθηκε το 2015 και το 2016. Θυμίζεται
ότι ακόμη τρία τζαμιά στην Αττική και ένα στην Θήβα έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας, μικρότερης όμως χωρητικότητας από αυτό του Βοτανικού, το οποίο είναι δυναμικότητας 350 ατόμων.
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• Η Ελλάδα δεν είναι πλέον «ουδέτερο έδαφος» για τα μέλη του
«Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος-Μετώπου», λόγω
των συλλήψεων Κούρδων και της άτυπης απέλασης μέλους της οργάνωσης

Με βόμβα και τρομοδέμα»
θα τίναζαν στον αέρα
την επίσκεψη Ερντογάν
Τα «στικάκια» usb που βρέθηκαν στα τρία διαμερίσματα –
σε Νέο Κόσμο και Καλλιθέα– όπου είχαν νοικιάσει μέσω
της εφαρμογής Airbnb οι 9 Κούρδοι συλληφθέντες, ύποπτοι για τρομοκρατία, καθώς επίσης και οι επικοινωνίες
(τηλεφωνικές και με μηνύματα) που είχαν με άτομα στην
Τουρκία είναι το «κλειδί» της υπόθεσης.
Ρεπορτάζ:
Κωστας Παπαδόπουλος

Κ

αλά πληροφορημένες
πηγές αναφέρουν ότι
κατά την ώρα που η ΕΚΑΜ έκανε έφοδο στα
διαμερίσματα, οι συλληφθέντες αποπειράθηκαν να εξαφανίσουν με κάθε τρόπο κάποια από τα δεκάδες usb που είχαν στην
κατοχή τους. Μάλιστα, ένας εκ των
9 συλληφθέντων αποπειράθηκε να
καταπιεί κάποιο «στικάκι», προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το περιεχόμενό του στους αστυνομικούς. Τις απαντήσεις θα δώσει η
εξέτασή τους από την Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών, με
τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να
εξετάζουν το ενδεχόμενο οι Κούρδοι να σχεδίαζαν τρομοκρατική ενέργεια λίγο πριν ή κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, το διήμερο 7-8 Δεκεμβρίου.
Η πιθανότερη εκδοχή είναι το
βομβιστικό «χτύπημα» σε κάποια
εταιρεία τουρκικών συμφερόντων,
μία είδηση που θα αναπαράγονταν
σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ. Τα ευρήματα, άλλωστε, από τα τρία διαμερίσματα αυτό δείχνουν, καθώς
βρέθηκε γεωργικό λίπασμα (νιτρικό αμμώνιο) και πετρέλαιο, το οποίο με την κατάλληλη πρόσμιξη
δημιουργεί την αυτοσχέδια εκρηκτική ύλη ANFO, που συνηθίζει να

χρησιμοποιεί ο «Επαναστατικός Αγώνας». Πρόκειται για υλικά που –
ακριβώς λόγω αυτής της ιδιότητάς
τους– στην Τουρκία μπορεί κανείς
να προμηθευτεί μόνο με την επίδειξη ταυτότητας. Την ίδια ώρα, οι
έμπειροι
αξιωματικοί
της
Δ.Α.Ε.Ε.Β. εξετάζουν με προσοχή
το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερος πυρήνας Κούρδων που δεν
έχουν γίνει αντιληπτοί ή γιάφκα με
αποθηκευμένο οπλισμό.

Στενή συνεργασία
Στην Αντιτρομοκρατική είναι πεπεισμένοι ότι εάν δεν είχε γίνει η

επιχείρηση της Τρίτης, τότε –για
πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια–
ξένη ένοπλη οργάνωση θα πραγματοποιούσε «χτύπημα» σε ελληνικό έδαφος. Αν και σύμφωνα με
την δικηγόρο των 9 συλληφθέντων στην δικογραφία δεν αναφέρεται κάτι, η πεποίθηση που υπάρχει είναι πως οι 9 συλληφθέντες ανήκουν στο ακροαριστερό «Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό
Κόμμα-Μέτωπο», γνωστό παγκο-

σμίως ως DHKP-C. Οι όποιες συλλήψεις μελών της οργάνωσης στην
Ελλάδα (την περίοδο 2011-2013)
αφορούσε μέλη που είτε είχαν έρθει στην χώρα μας για να κρυφτούν από τις τουρκικές Αρχές, είτε για να προμηθευτούν όπλα για
τους «συντρόφους» τους στην γειτονική χώρα. Στα χρόνια της δράσης της η DHKP-C δεν έχει ποτέ
πραγματοποιήσει ενέργεια πέραν
της Τουρκίας, όμως οι συλλήψεις

μελών της και η άτυπη απέλαση
μέλους της είναι πιθανό να οδηγήσει σε αλλαγή στάσης όσον αφορά
την Ελλάδα. Ένα ακόμη εύρημα
που μπαίνει στο μικροσκόπιο της
Ε.Λ.ΑΣ. είναι το «σκαμμένο» εσωτερικά βιβλίο που βρέθηκε σε ένα
από τα διαμερίσματα, το οποίο είχε
καλωδίωση και ήταν έτοιμο να μετατραπεί σε «τρομοδέμα». Η έρευνα στα usb θα δείξει εάν το βιβλίο
προοριζόταν για στόχο εντός των
συνόρων ή εάν θα ταξίδευε στην
Τουρκία.
Σε κάθε περίπτωση, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι σχεδόν κάθε
φορά που έρχεται στην χώρα μας
κάποιος Τούρκος αξιωματούχος γίνονται αντίστοιχου τύπου συλλήψεις. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με
την αντίστοιχη της Τουρκίας, και ιδίως τα τελευταία χρόνια υπάρχει
στενή συνεργασία στον τομέα της
ανταλλαγής πληροφοριών. Χάρη
σε αυτήν την συνεργασία, τον Ιούλιο του 2013 το ΛΣ εντόπισε το
7μετρο φουσκωτό σκάφος που κινείτο ανοιχτά Οινουσών και Χίου,
με δύο Έλληνες και δύο Κούρδους,
τουρκικής υπηκοότητας, επιβάτες.
Μέσα σε αυτό εντοπίστηκε βαρύς
οπλισμός, ενώ ακολούθησε γιγαντιαία επιχείρησης της ΕΚΑΜ σε
Αθήνα, Χίο, Κόρινθο, Λουτράκι
και Θεσσαλονίκη, με συνολικά οκτώ συλλήψεις και 17 προσαγωγές.
Τον Φεβρουάριο του 2014, επίσης,
είχε εντοπιστεί γιάφκα του DHKP-C
σε διαμέρισμα στην περιοχή του
Γκύζη, με την Αστυνομία να συλλαμβάνει τέσσερα άτομα, που εμφανίζονταν ως «Γεωργιανοί ελαιοχρωματιστές». Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εκρηκτικών και όπλων.
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Η τέχνη του τούβλου
Το περίφημο αυτοκίνητο του θρυλικού ήρωα-νυχτερίδα, το Batmobile, φτιαγμένο όχι από σούπερ υλικά αλλά
από «τουβλάκια» της Lego. Το καλλιτέχνημα του Αμερικανού καλλιτέχνη Nathan Sawaya παρουσιάστηκε στην
έκθεση «Η τέχνη του τούβλου: Οι ήρωες της DC», η οποία φιλοξενείται στο Palazzo degli Esami στο Trastevere της Ρώμης. Μέχρι τις 22 Απριλίου 2018 θα εκτίθενται περισσότερα από τα 120 έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν με τούβλα Lego.
(EPA / ALESSANDRO DI MEO)

Ο φόβος φυλάει τα έρημα
Οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες στην Γερμανία, αλλά μαζί τους λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Παράδειγμα, η αγορά στην Δρέσδη, όπου οι πεζοί χρειάζεται να κάνουν σλάλομ ανάμεσα στα τσιμεντένια οδοφράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην αγορά «Striezelmarkt», προφανώς για να σταματήσουν επίδοξους εποχούμενους τρομοκράτες.
(EPA / FILIP SINGER)

Οι γερμανικές
«Σκουριές»
Από την Γερμανία έρχεται και
αυτή η φωτογραφία. Το στιγμιότυπο είναι τραβηγμένο στο δάσος Hambacher στην περιοχή
Κέρπεν του Μανχάιμ, όπου ακτιβιστές και αστυνομικοί έχουν έρθει αντιμέτωποι. Οι διαδηλωτές
διαμαρτύρονται για αποψίλωση
της δασικής έκτασης, στην οποία βρίσκεται το μεγάλο ορυχείο επιφανείας (Tagebau) που
λειτουργεί από την εταιρεία RWE και χρησιμοποιείται για την
εξόρυξη λιγνίτη.
(EPA / SASCHA STEINBACH)

Παπικό μήνυμα ενότητας
«Οι θρησκευτικές διαφορές δεν πρέπει να είναι πηγή διαίρεσης και δυσπιστίας, αλλά μάλλον μια δύναμη για ενότητα, συγχώρεση, ανοχή και συνετή οικοδόμηση του έθνους.
Οι θρησκείες μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο
στην επούλωση των συναισθηματικών, πνευματικών και
ψυχολογικών πληγών εκείνων που υπέφεραν πολύ κατά
τα χρόνια της σύγκρουσης». Τάδε έφη –μεταξύ άλλων–
ο Πάπας Φραγκίσκος από την πρωτεύουσα της Μυανμάρ.
Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας περιόδευσε από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα στην Μυανμάρ και το Μπανγκλαντές. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο
ο Πάπας συνομιλεί με την ηγέτιδα της Μυανμάρ, Αούνγκ
Σαν Σου Κι.
(EPA / HEIN HTET)
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Ζητείται… πυροσβέστης!
Οι οπαδοί του Σαλβαδόρ Νασράλα, υποψήφιου της αντιπολίτευσης για τον προεδρικό θώκο της Ονδούρας και ηγέτη της «Συμμαχίας της Αντιπολίτευσης Εναντίον της Δικτατορίας» (Alianza de Oposición
contra la Dictadura), διαδήλωσαν μαζικά στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα. Αιτία η εκμηδένιση της
εκλογικής διαφοράς που χώριζε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης από τον κυβερνητικό υποψήφιο
Χουάν Ορλάντο Ερνάντεζ, την οποία η «Συμμαχία» την αποδίδει σε καλπονοθεία. Κάπως έτσι η...
φωτιά δεν άργησε να ανάψει, αλλά τώρα το θέμα είναι πώς θα σβήσουν οι φλόγες της αγανάκτησης.
(EPA / HUMBERTO ESPINOZA)

Το mega-γκράφιτι της αναγέννησης
Το γιγαντιαίο γκράφιτι της φωτογραφίας δεσπόζει σε δρόμο του Κιέβου στην Ουκρανία. Ο τίτλος της τοιχογραφίας «Rise Up in the Dirt» («Αναγέννηση μέσα από την βρωμιά») είναι δημιούργημα του street artist
που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο BK Foxx. Ο BK Foxx είναι από την Νέα Υόρκη και «ειδικεύεται» στις μεγάλης κλίμακας τοιχογραφίες χρησιμοποιώντας σπρέι.
(ΕΡΑ / SERGEY DOLZHENKO)

Επίσημη «πρώτη» για
την αρραβωνιαστικιά

Με τις οβίδες στο… δισάκι!
Αφγανοί αξιωματικοί ασφαλείας περιπολούν, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν εναντίον των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους
στην περιοχή Khogiyani της επαρχίας Nangarhar στο Αφγανιστάν.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες εκατοντάδες είναι οι οικογένειες που
έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο Khogiyani. Η επαρχία Nangarhar που συνορεύει με το Πακιστάν είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιοχές του Αφγανιστάν, καθώς αποτελεί ένα από τα προπύργια του Ισλαμικού Κράτους, εξαιτίας και της σημαντικής παρουσίας
των Ταλιμπάν. (EPA/GHULAMULLAH HABIBI)

Πρόσωπο των ημερών η Μέγκαν Μαρκλ, λόγω της επισημοποίησης και με… δαχτυλίδι
της σχέσης της με τον Βρετανό
πρίγκιπα Χάρυ. Η Αμερικανίδα
ηθοποιός έκανε μάλιστα το
«ντεμπούτο» της ως αρραβωνιαστικιά του πρίγκιπα στην εκδήλωση του ιδρύματος Terrence Higgins Trust στο Νόττινχαμ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.
(EPA/NIGEL RODDIS)
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StorIeS
Αύριο Κυριακή αναμένεται να υ πογραφεί
η συμφωνία μεταβίβασης του υπολοίπου 49%
των μετοχών και ο τηλεοπτικός σταθμός «Ε» θα
περάσει στον πλήρη έλεγχο του Ιβάν Σαββίδη. Ο σταθμός θα πορευθεί με γενικό διευθυντή τον Εντ Χολ.
Ολοκληρώθηκε και τυπικά η συγ
χώνευση του ραδιοφώνου του
ΣΚΑΪ, μέσω της εταιρείας «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις ΑΕ», με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ,
μέσω της «Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ Παροχής Πληροφοριών και Ενημέρωσης».
Αλλάζουν οι ταυτότητες των δη
μοσιογράφων -μελών της ΕΣΗΕΑ. Οι νέες ταυτότητες θα είναι πλαστικές και ψηφιακά τυπωμένες, κατά το
πρότυπο των ταυτοτήτων της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Επίσης, θα φέρουν τα παραδοσιακά χρώματα της ΕΣΗΕΑ, μπλε και χρυσό, και
το λογότυπό της ενώ θα αναγράφεται
σε αυτές η ημερομηνία λήξης τους.
Σε σοβαρή ενίσχυση του προ
γράμματός της προχωράει η ΕΡΤ.
Αναμένεται να προχωρήσει σε αγορά
ελληνικών και ξένων ταινιών, ντοκιμαντέρ και ξένων σειρών από ελληνικές
εταιρείες και μεγάλους διανομείς του εξωτερικού.
Συνεδρίασε η νέα Διοικούσα Επι
τροπή, της ΕΤ3 υπό την προεδρία
της προέδρου, Κατερίνας Σαρικάκη.
Στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή της
ΕΡΤ3 μετέχουν ο γενικός διευθυντής
της ΕΡΤ3 Αλέξανδρος Κάντερ-Μπαξ,
και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων
Περικλής Κλιγκόπουλος. Μεταξύ
άλλων, η Διοικούσα Επιτροπή δεσμεύτηκε να εφαρμόσει τη διοικητική
και οικονομική αυτοτέλεια της ΕΡΤ3
για να υπηρετήσει ουσιαστικά τις πληροφοριακές και πολιτιστικές ανάγκες
της περιφέρειας.
Σε οριακό σημείο θα βρεθούν οι

δύο φορείς συνδρομητικής τηλεόρασης, Cosmote tV και Nova, με την
επιβολή της ασφαλιστικής υποχρέωσης
2% επί του τζίρου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. Η επιπλέον επιβολή του
2% τελικά θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους καταναλωτές με αύξηση των
συνδρομών, καθώς
οι πάροχοι δεν θα μπορούν να το απορροφήσουν.
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Μέχρι 8/1 οι υποψηφιότητες
και οι εγγυητικές για
τις τηλεοπτικές άδειες

Τ

ο πρώτο βήμα για τον διαγωνισμό που αφορά
τις τηλεοπτικές άδειες έγινε. Ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τις 7 τηλεοπτικές άδειες, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού προγράμματος, γενικού περιεχομένου.
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
πρέπει να γίνει έως τις 8 Ιανουαρίου 2018. Οι υποψήφιοι
μαζί με την αίτηση στο ΕΣΡ θα υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 3,5 εκατ. ευρώ η οποία θα έχει
διάρκεια 365 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Επίσης,
ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ανακηρυχθεί υπερθεματιστής
για τη χορήγηση μόνο μιας άδειας. Το τίμημα κάθε άδειας θα
καταβληθεί σε 10 ισόποσες δόσεις, ενώ μετά την καταβολή
της πρώτης δόσης οι οριστικοί υπερθεματιστές θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΡ.
Διευκρινίζεται ότι δεν θα προκηρυχθούν επιπλέον άδειες
γενικού περιεχομένου, ωστόσο θα προκηρυχθούν άλλες κατηγορίες παρόχων περιεχομένου, ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εκάστοτε χωρητικότητα του φάσματος. Σε
περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάποιες από τις προκηρυσσόμενες άδειες παραμείνουν αδιά-

θετες, το ΕΣΡ θα τις επαναπροκηρύξει με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία και για δεκαετή διάρκεια.
Κάθε πλευρά έχει τα αντίμετρά της. Οι 4 βασικοί σταθμοί,
Alpha, ΣΚΑΪ, Star, ΑΝΤΕΝΝΑ, αν ενοχληθούν από κάτι έχουν το όπλο της προσφυγής στο ΣτΕ να ακυρώσουν τη δημοπρασία. Η κυβέρνηση από την άλλη, με τη μείωση του ειδικού φόρου στο 5% δίνει ένα σημαντικό κίνητρο στους ενδιαφερόμενους και να πάρουν άδεια και να πληρώνουν μικρότερη φορολογία.

Επήλθε συμφωνία τραπεζών-μετόχων για το Μega
Βρέθηκε η χρυσή τομή στις διαπραγματεύσεις με τους μέτοχους του Τηλέτυπου και τις τράπεζες κι εντός του
Δεκεμβρίου αναμένεται το Μega να
τεθεί σε πλήρη λειτουργία, στοχεύοντας φυσικά να μετάσχει στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.
Τα ευχάριστα νέα τα άκουσε αντιπροσωπεία των εργαζομένων στην
συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον
Γιάννη Βαρδινογιάννη. Ο μεγαλομέτοχος του Τηλέτυπου ενημέρωσε
τους εργαζόμενους ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τις τέσσερις
τράπεζες και αναμένεται η έγκρισή
της από τα διοικητικά συμβούλια
των τραπεζών. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ικανοποιητική και για τις
δύο πλευρές και οι τράπεζες είναι
πλήρως καλυμμένες, καθώς οι μέτοχοι δέχθηκαν τα αιτήματά τους προ-

κειμένου να επαναλειτουργήσει το
Μega. Τώρα πλέον απομένει το «οκ»
από τα διοικητικά συμβούλια των
τραπεζών για να προχωρήσει η συμφωνία. Δεδομένου πάντως του γεγονότος ότι έχει δημοσιευθεί ήδη η
προκήρυξη για τις τηλεοπτικές άδειες οι ημερομηνίες πιέζουν και οι τράπεζες θα πρέπει να δράσουν άμεσα.

Οι τράπεζες πρέπει να στείλουν πριν
από τις 8 Δεκεμβρίου καθαρογραμμένη την συμφωνία, η οποία πρέπει
να εγκριθεί και από τις ελεγκτικές επιτροπές. Και με την συμφωνία αυτή καθαρογραμμένη, οι μέτοχοι στην
συνέχεια θα ιδρύσουν νέα εταιρεία,
η οποία θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό και θα αποκτήσει μία από τις
επτά άδειες, προκειμένου στην συνέχεια να συγχωνευτεί με το Μega
και έτσι το μεγάλο κανάλι να επανέλθει πλήρως στην λειτουργία και
στην ζωή.
Επίσης ο κ. Βαρδινογιάννης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία των εργαζομένων, ότι οι μέτοχοι έχουν θετική διάθεση για την αποπληρωμή
του δώρου Χριστουγέννων, όπως κι
ενός επιπλέον μισθού από τους οφειλόμενους.
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Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ν. ΠΑΠΠΑΣ:
Τι τρέχει μεταξύ τους

Επιμέλεια:
Σπυριδούλα Κάμπου

Οι φωτογραφίες από μία βραδινή τους έξοδο άνοιξαν τον ασκό του
Αιόλου ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους. Η εμφάνιση της Κωνσταντίνας
Σπυροπούλου στο γήπεδο για να απολαύσει τον αγώνα μπάσκετ
μεταξύ του ΠΑΟ και της Ρεάλ και η συνάντησή της το ίδιο βράδυ
στο νυχτερινό κέντρο Αcro, που εμφανίζεται ο Γιώργος Σαμπάνης, μαζί με τον Νίκο Παππά, ξέσπασαν μία έντονη φημολογία ότι κάτι «ψήνεται» μεταξύ τους. Η παρουσιάστρια και ο άσσος του
«τριφυλλιού», όπως φάνηκε μέσα από τις φωτογραφίες, έδειχναν
να γνωρίζονται αφού δεν σταμάτησαν να μιλάνε. Το γεγονός ότι ο
γνωστός μπασκετμπολίστας είναι σε μακροχρόνια σχέση προκάλεσε έντονα ερωτηματικά για την σχέση του με την Κ. Σπυροπούλου. Η απάντηση που δόθηκε άμεσα από τον περίγυρό της είναι ότι η γνωριμία τους είναι πολύ φρέσκια, και μέχρι στιγμής φιλική.
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• Τρέμουν δεκάδες επώνυμοι…

ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Το VIP καρτέλ ναρκωτικών
βιτρίνα ενός από τα μεγαλύτερα
νουν ένα-ένα και οι αποκαλύψεις για τους
καρτέλ ναρκωτικών που δρουν
διάσημους πελάτες του αλλά και τα deals
στην Ελλάδα, ήταν το κοσμικό
κοκαΐνης που γινόντουσαν στο μαγαζί ήταν
σούσι μπαρ στο Κολωνάκι. Πλή«σαρωτικά». Στη λίστα του βρέθηκαν πολθος επωνύμων έδιναν καθημερινά το «παλά γνωστά ονόματα, με τα προσωπικά τους
ρών» τους στο στέκι που είχαν δημιουργήτηλέφωνα, με διάφορα ψευδώνυμα και με
σει ο 53χρονος επιχειρηματίας και η ηθολέξεις-κλειδιά δίπλα που υποδείκνυαν έμποιός σεξ σίμπολ της δεκαετίας του ’90.
μεσα κάθε φορά την ποσότητα που ήθελαν
Όλα κυλούσαν ομαλά για την επιχείρησή
να παραγγείλουν. Ο φάκελος της υπόθεσης
τους, μέχρι και το 2015, που οι άντρες της
του μεγαλύτερου καρτέλ κοκαΐνης οδηγείΔίωξης Ναρκωτικών «τσάκωσαν» την παται στις δικαστικές αίράνομη δράση του
θουσες τον Μάιο του
επιχειρηματία ως
2018, όπου θα κληΙ
Ε
Α
ΙΝ
ένας από τους μεγαθούν για κατάθεση
Κ
Ε
Ξ
ΤΟΝ ΜΑΪΟ
λύτερους διακινηπολλά λαμπερά πρόΟ
Τ
ΙΑ
Γ
Η
ΙΚ
τές ναρκωτικών.
σωπα και σύμφωνα
ΗΔ
Τα κομμάτια του
με τους γνωρίζοντες
Ο
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡ
παζλ άρχισαν να δέτο παρασκήνιο, πολ-

Η

ΚΥΚΛΩΜΑ
Ν ΠΟΥ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩ
ΔΡΟΥΣΕ ΣΤΟ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ

λοί από αυτούς έχουν χάσει τον ύπνο τους.
Στην ιδέα και μόνο ότι θα μαθευτούν τα ονόματά τους αλλά και η εξάρτησή τους στα
ναρκωτικά, νιώθουν τον απόλυτο τρόπο.
Πασίγνωστες ηθοποιοί, εκ των οποίων δύο
ινδάλματα, η «Μιμή» και η «Κρίστη» όπως
είναι τα ψευδώνυμά τους, δύο ξαδέρφια
γόηδες και γόνοι γνωστής επιχειρηματικής
οικογένειας, που είναι γνωστοί για τις σχέσεις τους με διάφορες επώνυμες κυρίες,
γνωστός σεναριογράφος, ο μόδιστρος, ο
κομμωτής, γιος γνωστής παρουσιάστριας
που επίσης δραστηριοποιείται ως πανελίστας σε εκπομπή, εκρηκτική λαϊκή τραγουδίστρια με τα τατουάζ, αλλά και άλλοι πολλοί είναι κάποια από τα 27 άτομα που θα
δώσουν το «παρών» τους στη δίκη που αναμένεται να «κάψει» πολλούς.

Γυμνή
η «βασίλισσα»
του Sports
Illustrated
Δίνουν και παίρνουν οι καυτές φωτογραφήσεις με πασίγνωστα μοντέλα που
ποζάρουν για τις ανάγκες ημερολογίων
για την νέα χρόνια. Το ημερολόγιο όμως που περιμένουν εκατομμύρια άντρες ανά τον πλανήτη, είναι αυτό του
περιοδικού «Sports Illustrated», που
φημίζεται για τις αισθησιακές και γυμνές φωτογραφήσεις διάσημων μοντέλων.
Για το επετειακό ημερολόγιο του 2018
επιλέχθηκε η Ζενεβιέβ Μόρτον, που
χρίστηκε από τους αναγνώστες του περιοδικού ως η «βασίλισσα» της χρονιάς
που πέρασε. Με καταγωγή από την Αφρική, στα 31 της χρόνια, συνεχίζει να
αναστατώνει τον αντρικό πληθυσμό.
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• Τι σκαρφίστηκαν επιτήδειοι και έκλεψαν όλες
τις αποταμιεύσεις του αείμνηστου ηθοποιού

Έτσι «έγδυσαν» τον Ψάλτη
λίγο πριν από τον θάνατό του
ια σοκαριστική αποκάλυψη βλέπει τα φώτα της
δημοσιότητας πολύ καιρό μετά τον θάνατο του
Στάθη Ψάλτη. Λίγο καιρό πριν μπει στο νοσοκομείο
για να δώσει την μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, από την
οποία δυστυχώς δεν βγήκε νικητής, ο αείμνηστος ηθοποιός βίωσε την πιο μεγάλη στεναχώρια της ζωής του,
με τις αποταμιεύσεις μιας ζωής να κάνουν «φτερά».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Full Life», o
Στάθης Ψάλτης είχε πέσει θύμα απάτης, χάνοντας όλα
τα χρήματα που είχε εξασφαλίσει για την σύζυγό του και
τα παιδιά του.
Στην τελευταία του καλοκαιρινή περιοδεία, τον επισκέφθηκαν δυο καλοντυμένοι άντρες και, αφού του είπαν
ότι τον εκτιμούν, του αποκάλυψαν ότι είναι από το υπουργείο Οικονομικών και του πρότειναν να τους δώσει
ό,τι χρήματα έχει έτσι ώστε να τα επενδύσουν για να
μην τα χάσει με τα capital control. Μάλιστα, τον παρότρυναν να ενημερώσει και δικούς του ανθρώπους που
έχουν οικονομίες έτσι ώστε να μην τις χάσουν. Όπως
του είπαν, εκείνοι θα του έδιναν το ποσό της επένδυσής του σε πλάκες χρυσού, μέχρι να του επιστρέψουν τα
χρήματα μετά την επένδυση.
Ο Στάθης Ψάλτης πείστηκε από τα λεγόμενά τους και
μάλιστα έπεισε έναν φίλο του που μόλις είχε πουλήσει
ένα κτήμα. Φυσικά, τα χρήματα έκαναν φτερά, οι πλάκες
χρυσού δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια του!
Η υπόθεση έφτασε στην Αστυνομία και σύμφωνα με το
δημοσίευμα ακόμα γίνεται έρευνα. Όπως αποκαλύπτουν σήμερα οι δικοί του άνθρωποι που γνώριζαν τι
του συνέβη, αυτό ήταν κάτι που τσάκισε τότε ψυχολογικά τον ηθοποιό.

M

Μία πολύ δύσκολη περίοδο φέρεται να
διανύουν ο Κώστας Πηλαδάκης και η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Σύμφωνα με όσα
διαδίδονται τον τελευταίο μήνα στα
καλλιτεχνικά πηγαδάκια των νοτίων
προαστίων, το ζευγάρι για μία ακόμη φορά έφτασε στον χωρισμό, που σε αντίθεση με τις προηγούμενες επανασυνδέσεις τους, αυτή την φορά το τέλος δείχνει να είναι οριστικό. Και σαν να μην
του έφταναν τα συναισθηματικά προβλήματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει να αντιμετωπίσει και σοβαρά οικονομικά ζητήματα, αφού η πολυτελής μονοκατοικία του επιχειρηματία στο Πανόραμα Βούλας βγαίνει σε πλειστηριασμό
στις 13 Δεκεμβρίου στο Ειρηνοδικείο της
Αθήνας. Το ακίνητο έκτασης 600 τ.μ. σε
σημείο φιλέτο των νοτίων προαστίων,
που αγόρασε το 2004, όπως φημολογείται, θα περάσει σε ξένα χέρια, για χρέη
του επιχειρηματία ύψους 200.000 ευρώ.
Η τιμή εκκίνησης αγγίζει το 1.081.000
ευρώ, όπως αναφέρει η εφημερίδα.

ο
Άγριος τσαμπουκάς στο Εφετεί
μεταξύ Παπαδόπουλου και Χίου
διαδραματίστηκε
Για ένα απίστευτο καβγά που
ίο
ετε Αθηνών, μεταξύ
την Δευτέρα το πρωί στο Εφ
και του Στέφανου Χίτου Σπύρου Παπαδόπουλου
του makeleio.gr, που
ου, κάνει λόγο το ρεπορτάζ
ανήκει στον δεύτερο.
αφηγήθηκαν αυτόΣύμφωνα με όσα φέρεται να
συναντήθηκαν τετπτης μάρτυρες, οι δυο άντρες
οσιογράφος αποχωα-τετ την στιγμή που ο δημ
δικαστική αίθουσα, όρούσε εκνευρισμένος από
ως μάρτυρας σε ποινιπου βρέθηκε να καταθέσει
ντας δίπλα από τον
νώ
κή διαδικασία, όταν περ
κρατούσε κάποια
ίος
οπο
ο
Σπύρο Παπαδόπουλο,

Κ. ΠΗΛΑΔΑΚΗΣ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:
Μετά τον χωρισμό ήρθε
και ο πλειστηριασμός

που τον είδε του πέχαρτιά στα χέρια του, με το
και σύμφωνα με αυταξε τον φάκελο στην μούρη
υσαν, τον αποκάλεσε
τούς που διαδίδουν πως άκο
«ξεφτίλα αριστερό».
αι να κινήθηκε απειΟ Σπ. Παπαδόπουλος φέρετ
ά τον συγκράτησαν
λητικά κατά του Στ. Χίου, αλλ
ος του. To τι έχει
φίλ
ς
ο δικηγόρος του και ένα
είναι μέχρι ώρας γνωπροηγηθεί μεταξύ τους δεν
στό.
ικός, ακούστηκαν κάΕπικράτησε ένας μικρός παν
ολάβησαν οι ψυχραιποια βαριά λόγια, αλλά μεσ
ουν τα πνεύματα.
μότεροι για να καθησυχάσ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΝΤΗ
ΔΑΝΗΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ:
Διέψευσαν τον χωρισμό
Έχοντας πολλούς μήνες να κάνουν κοινή
δημόσια εμφάνιση, οι
φήμες που άρχισαν να
διαδίδονται αστραπιαία, εξηγούσαν πως το
ζευγάρι όχι μόνο αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση στη σχέση του αλλά έχει φτάσει στον χωρισμό. Η Παναγιώτα Βλαντή και ο Δάνης Κατρανίδης, εδώ και δύο χρόνια
που φέρονται να είναι ζευγάρι, έκαναν μία επίσημη έξοδο
που διέψευσε τους κακοθελητές. Οι δυο ηθοποιοί που έχουν επιλέξει να κρατάνε τη σχέση τους μακριά από τα δημοσιότητας, αποφεύγοντας να μιλάνε για αυτή στις συνεντεύξεις τους, απόλαυσαν από κοινού την επίσημη πρεμιέρα
της παράστασης «Τα 39 Σκαλοπάτια», μη κρύβοντας ότι είναι μαζί και ευτυχισμένοι.

Γάμος το 2018
για Μουτάφη - Νιφλή
Από το καλό στο καλύτερο οδεύει η σχέση της
Ελισάβετ Μουτάφη και
του Μάνου Νιφλή. Η ηθοποιός και ο δημοσιογράφος που έχουν περάσει ήδη στο στάδιο
της συγκατοίκησης με
μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, δηλώνουν
έτοιμοι να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα! Αν και είναι
μόλις 7 μήνες ζευγάρι, έχουν ταιριάξει τόσο πολύ, γνωρίζοντας πλέον ότι είναι πλασμένοι για να μοιραστούν
το υπόλοιπο της ζωής τους. Κατά τα λεγόμενα αυτών
που τους ζουν από κοντά, ένιωσαν μεγάλη χαρά όταν
το ζευγάρι τους ανακοίνωσε ότι ο γάμος θα γίνει μέσα
στο 2018!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΛΑ:
Ελεύθερη και ωραία
στα μπουζούκια
Την εργένικη ζωή της απολαμβάνει η Κατερίνα Κόκλα. Η
πρώην σύντροφος και μητέρα
του γιου του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μετά και την κοινή απόφασή τους να τραβήξουν
δρόμους χωριστούς, έχει αποκτήσει νέους ρυθμούς καθημερινότητας. Με την ανατροφή του παιδιού της να είναι
τα πρώτο της μέλημα, η Κατερίνα εργάζεται σε μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών, ενώ απολαμβάνει τις
βόλτες της μαζί με φίλες της. Πριν από λίγες μέρες η Κ. Κόκλα απαθανατίστηκε σε βραδινή της έξοδο στα μπουζούκια, δείχνοντας να είναι στα καλύτερά της και να διασκεδάζει στο έπακρον.

ΜΑΓΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:
Τον γυμνάζει και «ρίχνει»
το Instagram
Δεν έχει τυχαία τα πιο καλοσχηματισμένα και famous
οπίσθια της ελληνικής showbiz. Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου τα έχει «χτίσει» με πολύ κόπο και ιδρώτα, περνώντας πολλές ώρες στο γυμναστήριο. Η ραδιοφωνική
παραγωγός που επισκέπτεται καθημερινά το γυμναστήριο του μέλλοντα συζύγου της, ανάρτησε νέες «καυτές» πόζες της στο Instagram, ξετρελαίνοντας τους
διαδικτυακούς θαυμαστές της.

ΝΑΝΤΙΑ ΔΟΥΚΑ:
Κάνει το «μπαμ» της
στη νυχτερινή Αθήνα

Δ

υναμικά στον χώρο του πενταγράμμου μπαίνει η Νάντια Δούκα. Η ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια, ενώ εμφανιζόταν με μεγάλη επιτυχία σε νυχτερινό κέντρο της Κύπρου, δέχτηκε μία πρόταση –έκπληξη για να εμφανιστεί σε ένα από τα καλύτερα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας. Χωρίς δεύτερη σκέψη, η σέξι τραγουδίστρια, που διαθέτει και μοναδική φωνή αλλά και σκηνική παρουσία, είπε
το «ναι» για να ξεκινήσει στο Capone μαζί με τον Γιώργο
Δασκουλίδη και τον Σπύρο Σπυράκο. Παράλληλα αυτή την
περίοδο βρίσκεται στο στούντιο ηχογράφησης, όπου ολοκληρώνει το πρώτο της τραγούδι, που σύμφωνα με όσους το έχουν
ακούσει, θα κάνει μεγάλη αίσθηση στα μουσικά δρώμενα.
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• Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του μεγάλου ηθοποιού,
όπου αποκαλύπτει τον εθισμό του και τη σχέση του με τοκογλύφους

Πώς έπεσε
στον «βούρκο» του τζόγου
ο Γιώργος Κωνσταντίνου

Ε

γινε ένα αυτοκαταστροφικό πάθος
που δεν μπόρεσα
να το ελέγξω» εξομολογείται ο Γιώργος Κωνσταντίνου, κάνοντας τον απολογισμό της ζωής του αναφορικά με
τον εθισμό του στον τζόγο. Ο
δημοφιλής ηθοποιός μέσα από
την αυτοβιογραφία του με τίτλο
«Showtime», μίλησε για πρώτη
φορά δημόσια για τη σχέση του
με τον τζόγο αλλά και πώς αυτός κατέστρεψε τη ζωή του.
«Μου άρεσαν τα τυχερά παιχνίδια. Και, τελικά, μου έγινε ένα καταστροφικό πάθος που δεν μπόρεσα να ελέγξω. Δεν ήμουνα από
τους τυχερούς παίκτες. Και ποιος
είναι άλλωστε; Δεν πιστεύω ότι μένει κανείς τυχερός για πολύ. Εξ ου
και το ρητό “Πας παίζων, χάνει”.
Ωστόσο, εγώ παραήμουν άτυχος.
Στα παιχνίδια της πόκας, από τα
επτά άτομα που παίζαμε συνήθως
εκείνος που έφευγε σχεδόν πάντα
πρώτος από το τραπέζι ήμουν εγώ», εξηγεί σε σχετικό απόσπα-

«

σμα του βιβλίου του.
«Αργότερα, όταν το καζίνο μπήκε
στην ζωή μου, άρχισαν να συμβαίνουν κάποια γεγονότα που με
έκαναν να ψάξω, να μελετήσω την
απαρχή της εξάρτησης και την παράλληλη πορεία της ζωής μου με

τον τζόγο», γράφει ο μεγάλος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, αποκαλύπτοντας στη
συνέχεια το πώς έφτασε στο σημείο να (ξε)πέσει στην ανάγκη

των τοκογλύφων.
«Είχα κάνει μια θεατρική παράσταση που με κατέστρεψε. Αναγκάστηκα να χρεωθώ σε τοκογλύφους. Προσπάθησα να ρεφάρω με
δύο επόμενες δουλειές, αλλά και
αυτές ήταν καταστροφικές. Φαινόμουν τελειωμένος. Όμως, ήμουνα
και πολύ νέος ακόμα για να πέσει
ο τίτλος “Τέλος”. Έπειτα
δεν θα είχε
γούστο γι’ αυτόν που σκάρωνε το παιχνίδι να το τελειώσει στα γρήγορα. Είχα πολλά
χρόνια μπροστά μου για να
βασανιστώ. Πιστεύω στον
Θεό, με λίγα
λόγια. Και πιστεύω ότι ο τζόγος,
μαζί με το μίσος του πολέμου, είναι τα αγαπημένα, τα απόλυτα
παιχνίδια του κακού», εξηγεί, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός.

ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ:
Γιατί ο σύζυγός της
έχει εξαφανιστεί
από το πλευρό της
Τον τελευταίο χρόνο έχουν «φουντώσει» οι σόλο εμφανίσεις της Ναταλίας
Δραγούμη. Το ότι η ηθοποιός δίνει το
παρών της σε κοσμικά event μόνη της
και όχι συνοδευόμενη από τον σύζυγό
της και πατέρα των δύο παιδιών τους,
Έντι Ρόμπερτς, ξέσπασε μία έντονη
φημολογία ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζει κρίση στον γάμο του, θέλοντας
να το κρατήσουν μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας.
Σε πρόσφατη ερώτηση δημοσιογράφου προς τη Ν. Δραγούμη για το τι
συμβαίνει με τον σύζυγο της και γιατί
έχει εξαφανιστεί από το πλευρό της, η
ηθοποιός έδωσε μία ξεκάθαρη απάντηση, βάζοντας τέλος στα σενάρια.
Η ηθοποιός εξήγησε πώς είναι όλα
καλά μεταξύ τους, απλά ο άντρας της
βαριέται τη δημοσιότητα, ενώ δεν του
αρέσει να εκτίθεται στα ΜΜΕ! Είναι
επιλογή του να μένει στο σπίτι με τα
παιδιά τους, όσο εκείνη πρέπει να κάνει κοσμικές εμφανίσεις για τη δουλειά της.

To σέξι παρελθόν της νέας πριγκίπισσας της Αγγλίας
Μερικές δεκαετίες πριν, αν κάποιο «γαλαζοαίματο» μέλος
της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας παρουσίαζε μία τόσο μοντέρνα νύφη, σίγουρα θα υπήρχαν έντονες αντιδράσεις! Η Μέγκαν Μαρκλ για πολλούς είναι η μέλλουσα πριγκίπισσα που σπάει όλα τα ταμπού του παλατιού, αφού ο
πρότινος βίος της, που είναι καθόλα έντιμος, δεν συμβαδίζει με το μέχρι πρότινος βασιλικό πρωτόκολλο.
Με πολλές σέξι συμμετοχές
σε ταινίες, όπου σε πολλά
πλάνα υπήρξε και ημίγυμνη,
με πολλές αισθησιακές φωτογραφήσεις στο ενεργητικό
της, αφού στο ξεκίνημά της υπήρξε μοντέλο, και με ένα

διαζύγιο στο βιογραφικό της, για πολλούς η γυναίκα
που επέλεξε ο πρίγκιπας Χάρι για να κάνει οικογένεια
μαζί της, είναι άκρως «προχωρημένη» για το συντηρητικό μυαλό και lifestyle της βασίλισσας Ελισάβετ και
των λοιπών του παλατιού. Η όμορφη μιγάδα ηθοποιός,
με πατέρα Καυκάσιο και μητέρα Αφροαμερικάνα, αν και
είναι τρία χρόνια μεγαλύτερη από τον πρίγκιπα Χάρι,
κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο από τη γνωριμία τους σε
κλαμπ του Λονδίνου, να θέλει να εγκαταλείψει για πάντα την εργένικη ζωή. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν

τα ξένα δημοσιεύματα, από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι γαμήλιοι σκοποί του ζευγαριού, σήμανε
«συναγερμός» στο παλάτι, με τους
δικηγόρους να είναι ετοιμοπόλεμοι
για να κινηθούν νομικά για οτιδήποτε γραφτεί εναντίον της νέας πριγκίπισσας. Μόλις μία μέρα μετά τη επίσημη εξαγγελία του αρραβώνα τους,
όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, οι
δικηγόροι της βασίλισσας έδρασαν
με αγωγή για να κατέβει ανάρτηση,
που την ήθελε εν άγνοιά της, να φιγουράρει σε site με πορνογραφικό
χαρακτήρα.
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ΙχνηΛΑΤωΝΤΑΣ…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ
Σ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Η αισιοδοξία
είναι μονόδρομος»
Στο θέατρο «Βέμπο» έχει ανέβει μια παράσταση αλλιώτικη από τις άλλες, καθώς η επιθεώρηση
που γνωρίζαμε παλιά ντύθηκε τα σύγχρονά της κοστούμια και έρχεται να αγκαλιάσει την νέα
γενιά, χαρίζοντάς της πλούσιο γέλιο, χωρίς τους ξεπερασμένους εκχυδαϊσμούς. Πρόκειται για
την επιθεώρηση «Τι Ζούμε;» σε κείμενα του Λάμπρου Φισφή και σκηνοθεσία δική του και του
Γιάννη Σαρακατσάνη. Δίπλα τους αξιόλογοι ηθοποιοί και, χωρίς να είναι στις προθέσεις μας να
αδικήσουμε κανέναν, κάναμε την τυχαία επιλογή να μιλήσουμε με τον Μιχάλη Μαθιουδάκη,
ηθοποιό και συγγραφέα. Έναν νέο ταλαντούχο άνθρωπο, που δείγμα της δουλειάς του είναι οι
παραστάσεις «Κωμικό μπουμ» (παίρνουμε την κωμωδία στα σοβαρά) (2016), «Όλο λάθος» (2016),
«Summer Comedy Party» (2017), και φυσικά η συμμετοχή του στο «Τι Ζούμε;» (2017). Ο Μιχάλης
Μαθιουδάκης αναφέρθηκε στην νέα γενιά stand up κωμικών ηθοποιών και στο όραμά τους για
μια επιθεώρηση νεανική, σύγχρονη, πρόσχαρη…
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Λάμπρος

Φισφής:
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• Μια νέα γενιά stand up κωμικών αποφασίζει να αναβιώσει
την παλιά καλή επιθεώρηση.
Πόσο ρίσκο υπάρχει πίσω από
αυτήν την κίνηση;
«Η αλήθεια είναι πως στην ομάδα δεν είμαστε όλοι stand up κωμικοί. “Γνήσιος” κωμικός είναι ο Λάμπρος Φισφής. Εγώ και ο Ζήσης ο Ρούμπος έχουμε διπλή ιδιότητα, είμαστε και stand up κωμικοί αλλά και ηθοποιοί.
Τα υπόλοιπα 5 μέλη της ομάδας είναι εξαιρετικοί κωμικοί ηθοποιοί (και όχι μόνο).
»Στην πραγματικότητα, δεν προσπαθούμε να αναβιώσουμε την επιθεώρηση.
Αυτό που θέλουμε είναι να την αναμορφώσουμε, αλλάζοντάς της κάποια δομικά
στοιχεία ως προς τον τρόπο γραφής των
“σκετς”. Προσπαθούμε να εισαγάγουμε έναν πιο “ευρωπαϊκό” τρόπο γραφής, με
πιο πυκνά γέλια, καλύτερα αστεία και κυρίως αποστασιοποιημένο από τα πολιτικά και σεξιστικά κλισέ. Επίσης, δεν θεωρώ ότι παίρνουμε κάποιο μεγάλο ρίσκο.
Αφ’ ενός επειδή ξέρουμε από πρώτο χέρι
ότι τα κείμενα που γράφουμε “δουλεύουν”
(όλα δοκιμάζονται σε ζωντανό κοινό, όπως
γίνεται και στο εξωτερικό), αφετέρου επειδή τα μέλη της ομάδας έχουν μεγάλη εμπειρία από πολλές μορφές κωμωδίας, όπως το improv, το stand up, το sketch
comedy κ.λπ. Με έναν τρόπο η ελληνική επιθεώρηση “συγγενεύει” με όλα τα παραπάνω είδη, οπότε παρ’ ότι είμαστε σε “ξένα νερά”, ταυτόχρονα νιώθουμε και μια
παράξενη οικειότητα με αυτό το είδος».

• Ποια στοιχεία ήταν εκείνα
που έκαναν την επιθεώρηση τα
τελευταία χρόνια ένα θεατρικό
είδος με πολλούς πολέμιους;
«Ο λαϊκισμός, τα πολιτικά και σεξιστικά κλισέ που ανέφερα προηγουμένως,
και αρκετές φορές η φτήνια οδήγησαν
την επιθεώρηση όχι τόσο στο να έχει
πολέμιους (πολλοί την αγαπούν και
πολλοί την αντιμετωπίζουν ακόμα και
σήμερα ως κάτι cult), αλλά σε κάτι πολύ χειρότερο: την οδήγησαν στο να χάσει την επαφή της με την νέα γενιά. Και

• Ποια καλλιτεχνική ανάγκη
σάς οδήγησε σ’ αυτήν την απόφαση;
«Το απωθημένο του Λάμπρου Φισφή. Αυτός μας… τρέχει όλους, αυτόν να ρωτήσετε…»

• Εσείς τι κρατάτε και τι αφήνετε πίσω από τα στοιχεία της
κλασικής επιθεώρησης;
«Κρατάμε την επαφή με το κοινό, τον σουρεαλισμό, την άγρια σκηνική ελευθερία,
τα χορευτικά των 2 βημάτων, τα playback

νέα γενιά εννοώ τους ανθρώπους κάτω
των 35. Θυμάμαι και τον εαυτό μου μικρό όταν έβλεπα επιθεώρηση ένιωθα
ότι αυτά τα αστεία τύπου ΠΑΣΟΚ Ν.Δ. είναι για γέρους. Ένιωθα πως από
αυτό που έβλεπα –όσο σπουδαίοι και
αν ήταν οι ηθοποιοί– τίποτα δεν με αφορούσε».

στα τραγούδια, τις γιαγιάδες, την αισιοδοξία,
αυτό το ξαφνικό αίσθημα ευφορίας που μας
καταλαμβάνει για την
ζωή, και την φράση από τις αφίσες “γέλια, γέλια, γέλια”.
»Το τι αφήνουμε πίσω θα μας το πείτε εσείς, όταν θα έρθετε να μας δείτε…»
• Τι ρόλο παίζει το stand up
στην παράσταση «Τι Ζούμε;»;
«Είναι ο συνδετικός ιστός όλης την παράστασης, ο Λάμπρος Φισφής σε ρόλο
κονφερασιέ, που μπαινοβγαίνει ανάμεσα στα σκετς ορίζοντας τον ρυθμό, και
σε μεγάλο βαθμό το ύφος του έργου.
Επίσης παίζει –χωρίς να προσβάλλει–
με το κοινό και το καλεί να συμμετάσχει και αυτό ενεργά στην διαμόρφωση
κάποιων από τα σκετς. Περισσότερα
δεν μπορώ να πω».
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«Τι Ζούμε;»
Κείμενα: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία:
Γιάννης Σαρακατσάνης,
Λάμπρος Φισφής
Ερμηνεύουν:
Γιώργος Αγγελόπουλος,
Μιχάλης Μαθιουδάκης,
Δημήτρης Μακαλιάς,
Αλεξάνδρα Ούστα,
Ζήσης Ρούμπος,
Γιάννης Σαρακατσάνης,
Λάμπρος Φισφής,
Ειρήνη Ψυχράμη
Σκηνικά:
Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια:
Καραπούλιου Μαρία
Συμβολή στα κείμενα:
Μιχάλης Μαθιουδάκης,
Γιάννης Σαρακατσάνης
Παραγωγή:
Θεατρικές Επιχειρήσεις
Τάγαρη, Θέατρο «Βέμπο»,
Καρόλου 18 Αθήνα,
μετρό Μεταξουργείο
(τηλ.: 210-5229519)

• Οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας είναι πηγή έμπνευσης
γι’ αυτήν την παράσταση που ήδη έχει χαρίσει το γέλιο σε χιλιάδες θεατές. Σαν λαός έχουμε
χιούμορ, διαθέτουμε όμως αυτοσαρκασμό;
«Θεωρώ ότι ως λαός έχουμε αυτοσαρκασμό, αλλά είμαστε λίγο δύσκολοι. Θεωρώ
ότι ο Έλληνας ως θεατής είναι ανοιχτός
στην αυτοκριτική μόνο αν βρεις το “κουμπί” του. Αλλιώς, αντιδράει. Θέλει να οδηγηθεί σε αυτό το πεδίο από μία πολύ
συγκεκριμένη οδό ύφους.
»Αν καταφέρεις όμως και αγγίξεις την καρδιά του, νομίζω ότι θα σε ακολουθήσει σε
αυτό που θέλεις να πεις μέχρι το τέλος».
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ΜΠΑΖΑΡ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ACTIONAID ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι ζωές
των ανθρώπων αλλάζουν
και με τα πιο μικρά πράγματα…

Δημιουργεί ενεργούς
πολίτες και γέφυρες αλληλεγγύης

ε ένα ξεχωριστό εορταστικό project, το
«BAZAART 2017», όπου η τέχνησυναντάται με την κοινωνική προσφορά, θα υποδεχτεί τα φετινά Χριστούγεννα η γνωστή εταιρεία γραφικών τεχνών Macart.
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί για 24 ημέρες
και μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
στον Πολιτιστικό Χώρο της εταιρείας στην Αθήνα.Εκεί γνωστοί καλλιτέχνες, συνεργάτες
και φίλοι της Macart θα διαθέτουν προς πώληση μοναδικές δημιουργίες τους, προκειμένου να συγκεντρωθούν έσοδα για την υποστήριξη της δράσης της ActionAid στην Ελλάδα.
Το «BAZAΑRT 2017» θα εγκαινιαστεί την
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και ως την Παρασκευή29 Δεκεμβρίου οι επισκέπτες του θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και φυσικά
να αποκτήσουν σε προνομιακές τιμές:
1 Γνήσια αντίγραφα έργων τέχνης (giclée),με
την υπογραφή γνωστών ζωγράφων όπως ο
Δημήτρης Αναστασίου, η Τάνια Δημητρακοπούλου, ο Κωνσταντίνος
Έσσλιν, ο Κωνσταντίνος
Κερεστετζής, ο Νίκος

Μ

• Στο ερώτημα «Τι Ζούμε;» η
πρώτη απάντηση που έρχεται
στο μυαλό σας είναι αισιόδοξη
ή απαισιόδοξη;
«Αισιόδοξη. Είναι μονόδρομος».

Η ΑΠΟΨΗ

Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση που από το
1972 αλλάζει για πάντα τις ζωές των φτωχότερων και πιο αδικημένων ανθρώπων. Σήμερα, δουλεύει με περισσότερους από
15.000.000 ανθρώπους σε 45 χώρες χωρίς να αρκείται στην παροχή βοήθειας. Αντιθέτως, δίνει προοπτική, δημιουργώντας έργα, προγράμματα ενδυνάμωσης κι εκστρατείες που φέρνουν οριστικές αλλαγές σε υποδομές, νοοτροπία και νόμους. Στην Ελλάδα, η
ActionAid ξεκίνησε το 1998 και έκτοτε δημιουργεί ενεργούς πολίτες
και γέφυρες αλληλεγγύης μεταξύ των υποστηρικτών της και των
πιο περιθωριοποιημένων συνανθρώπων μας. Στηρίζει τους συμπολίτες μας που βιώνουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλειΚυριακόπουλος, ο Νίκος
σμό με το «Επίκεντρο», ένα Κέντρο Ενδυνάμωσης στον δήμο
Μόσχος, ο Κώστας ΠαπΑθηναίων, αλλά και 57 περιθωριοποιημένες κοινότητες στον
πάς,ο Βασίλης Σελιμάς, ο Ακόσμο χάρη στους Έλληνες και Κύπριους Αναδόχους Παιχιλλέας Χρηστίδηςκαι πολλοί
διού. Επίσης, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με την
άλλοι.
συμμετοχή χιλιάδων μαθητών ετησίως, πραγματοποι1 Φωτογραφίες διάσημων Ελλήεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης
νων φωτογράφων μεταξύ των οποίγια θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και ανταων ο Θανάσης Ζέκος και ο Χρήστος Σιμάποκρίνεται στην προσφυγική κρίση.
τος.
1 Χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα,
«ντυμένα» με πρωτότυπες και κυρίως προσωποποιημένες –κατόπιν παραγγελίας– εκτυπώbazaarτέσεις της Macart.
χνης θα πραγματοποιηθεί
παράλληλη εκδήλωση, στην οποία ο γνωστός
1 Βιβλία,είδη δώρων αλλά και χειροποίητες
δημιουργίες που θα διαθέσουν συνεργάτες και
ζωγράφος Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος
φίλοι της Macart, αποκλειστικά για το
μαζί με την Φωτεινή Κούρτη θα παρουσιάσει το
«BAZAART 2017».
«Ημερολόγιο του 2018», καθώς και έργα από
Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν στα πατην ομώνυμη δουλειά. Τα φετινά Χριστούγενραπάνω. Την ημέρα των εγκαινίων του
ναεπιλέξτε δώρα για τους αγαπημένους σας από
την πρωτότυπη συλλογή της Macart, συνδράμοντας έτσι το έργο της ActionAid. Γιατί οι
ζωές των ανθρώπων αλλάζουν και
με τα πιο μικρά πράγματα…

Αγάπη για την τέχνη
H Macart ιδρύθηκε το 1993 από άτομα που η εμπειρία τους στις γραφικές τέχνες ξεκινά από το 1977.H εταιρεία
έχει αποσπάσει διεθνή και ελληνικά βραβεία για την ποιότητα των εργασιών της, ενώ έχει πιστοποίηση ποιότητας ISO
9001:2015 για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παραγωγή εντύπων. Πριν από περίπου 3 χρόνια, η αγάπη των ιδιοκτητών της Macart για την τέχνη «γέννησε» τον Πολιτιστικό Χώρο της εταιρείας,στον οποίο σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα εγκαίνια του ειδικά διαμορφωμένου πολυχώρου έγιναν
τον Οκτώβριο του 2014 με μία έκθεση που φιλοξένησε έργα 21 διακεκριμένων σύγχρονων ζωγράφων. Έκτοτε, στον Πολιτιστικό Χώρο Macart πραγματοποιήθηκαν αρκετά εικαστικά events όπως εκθέσεις φωτογραφίας σημαντικών Ελλήνων φωτογράφων («Ενδιάμεσοι χώροι», «Μουσικές σκηνές»), έκθεση με ψηφιακά τυπώματα giclée που έφεραν την υπογραφή σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών («Art in multiples»), καθώς και παρόμοιες εκδηλώσεις που κάθε φορά τυγχάνουν μεγάλης ανταπόκρισης και επισκεψιμότητας από
καλλιτέχνες, διευθυντές Μουσείων και Πινακοθηκών, ιδιοκτήτες γνωστών γκαλερί, κριτικούς και ιστορικούς τέχνης, συλλέκτες, δημοσιογράφους και φυσικά εξέχοντες εκπροσώπους από τον χώρο των Γραφικών Τεχνών.
Πολιτιστικός Χώρος Macart: Λένορμαν 244, 10443 Αθήνα, τ. 210 5132322

40_R_eco_811_APOPSI 12/1/17 2:39 PM Page 3

