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Νικόλαος ο Μέγας…

Προσκλητήριο
για ενεργειακές
επενδύσεις

• Σε μιντιάρχη του ΣΥΡΙΖΑ έχει εξελιχθεί ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, N. Παππάς, καθώς αυτός έχει αναλάβει το χτίσιμο
ενός στρατού από φίλια προς την κυβέρνηση ΜΜΕ ▶ ΣΕΛ. 6-7
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ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Χριστουγεννιάτικες
«διαβολοβδομάδες»

Τα «γαλάζια»
αυτογκόλ
που στοιχίζουν

• Το Μαξίμου
έδωσε τελεσίγραφο
στους υπουργούς
πως δεν υπάρχει
χρόνος για χάσιμο,
εφόσον πρέπει να
κλείσει οριστικά
η αξιολόγηση
• Έπεσαν… γκάζια
ώστε μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου
να έχουν
ολοκληρωθεί όλα
τα προαπαιτούμενα

▶ ΣΕΛ. 10-11

Για όλα
τους φταίει
ο… Παπαχελάς!
• Ανοίγουμε και θέμα μουφτή
▶ ΣΕΛ. 4

www.iapopsi.gr

▶ ΣΕΛ. 5

ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ… ΚΑΙ 5΄: Από μία (ρώσικη) τρίχα κρέμεται η πώληση του ΟΛΘ

«Ριφιφί» στο καρτέλ της κοκαΐνης
(όχι του Μεντεγίν, του Κολωνακίου)
• ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Στα μαλακά οι επώνυμοι κατηγορούμενοι
(τα μοντέλα, ο παρουσιαστής, οι ηθοποιοί) και πινγκ πονγκ ευθυνών
για τους 8 εμπόρους ναρκωτικών που αφέθηκαν ελεύθεροι
και προφανώς έγιναν Λούηδες! ▶ ΣΕΛ. 14-15

ΣΕΛ.

25

Πρόταση αναίρεσης
(με πολύ μυστήριο)
• Πρόταση αναίρεσης
του βουλεύματος Σταμαδιάνου για
την φερόμενη σαν «συμμορία»
άσκησε ο αντεισαγγελέας Αρείου
Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης,
χωρίς να δημοσιοποιήσει
το σκεπτικό του, κάτι που
αναμένεται να γνωστοποιηθεί
την προσεχή Δευτέρα
▶ ΣΕΛ. 17

02_arthro_813_APOPSI 12/15/17 8:25 PM Page 2

2 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 16/17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

16/17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Για όλα τους φταίει ο… Παπαχελάς!

4

Χριστουγεννιάτικες «διαβολοβδομάδες»
για τους υπουργούς
Ν. ΠΑΠΠΑΣ: Νικόλαος ο Μέγας…

5
6-7

Ο ΚΟΡΙΟΣ

8

Ν.Δ.: Να κερδίσει και την αυτοδυναμία

9

Στοιχίζουν τα «γαλάζια» αυτογκόλ…

10-11

ΘΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ:
«Ριφιφί» στο καρτέλ της κοκαΐνης
(…όχι στο Μεντεγίν, στο Κολωνάκι)

14-15

Από μία (ρώσικη) τρίχα κρέμεται
η πώληση του ΟΛΘ

25

Η «tech check» προτεραιότητα
του ΟΠΑΠ

27

Media

31

Διεθνή

32-33

Lifestyle

34-37

Πολιτισμός

38-39



8 ΣΕλΙΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Εβδομαδιαία πολιτική
και αθλητική εφημερίδα
EKΔΟΤΗΣ:
Βίκτωρ Δ. Μητρόπουλος
Σύνταξη Ύλης–Επιμέλεια Ενθέτων:
Νίκος Τσαγκατάκης
Creative Director:
Βασίλης Σερφιώτης
Εκτύπωση: NEWS PRESS HOLD
Τασσιόπουλος Γ., Μπάρλας Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διανομή: ΑΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Καβάλας 76 & Άργους 148,
Αθήνα, Τ.Κ. 10441
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
210-5157730-1-2,
Fax: 210-5157698
e-mail:info@iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ:
Δ. Μπούρας & ΣΙΑ Ε.Ε.

• Στα 35 ευρώ
το ΕΚΑΣ.
Τι Ουγκάντα,
τι Ελλάντα…

ς
α
μ
ή
κ
ι
Ηδ
ε ανύποπτο χρόνο και με φαινομενικά άσχετη αφορμή (σ.σ. τα απανωτά εγκαίνια οδικών έργων που έκανε η
κυβέρνηση παραμονές του Πάσχα του 2017), η «Α» δημοσίευε στις 13 Απριλίου ένα δεικτικό ως προς τον τίτλο του ρεπορτάζ. Επιγραφόταν «Με μυστρί και με σκαμνί…» και σε αυτό αναπτύσσαμε τον συλλογισμό ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. θα προσπαθούσε να καμουφλάρει την γύμνια τού να παράξει πολιτικό έργο με κοψίματα κορδέλας και σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών, που σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Ηρώδου Αττικού θα
μπορούν να πλήξουν την αντιπολίτευση.
Η αλήθεια είναι ότι για πολλούς εκπροσώπους του εγχώριου πολιτικού συστήματος το «σκαμνί» αφορά συνολικά
τα αισθήματα (στ)οργής που κυκλοθυμικά και κατά το δοκούν τρέφει η κυβέρνηση για την Δικαιοσύνη. Διότι μόνο
κρυφό δεν είναι το πολιτικό πυρ ομαδόν που δέχεται η
κυβερνητική πλειοψηφία κατηγορούμενη για προσπάθειες επιρροής και απαξίωσης της Δικαιοσύνης, κατά
κανόνα μέσω δηλώσεων κυβερνητικών αξιωματούχων, όταν οι αποφάσεις των λειτουργών της Θέμιδας
δεν «εξυπηρετούν» τους πολιτικούς σχεδιασμούς.
Το ίδιο σίριαλ παίχτηκε και τις προηγούμενες ημέρες, αυτήν την φορά με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε ο νόμος για
το «πόθεν έσχες» των δικαστών, με τον πρόεδρο του
ΣτΕ, Νίκο Σακελλαρίου, να καταγγέλλει ευθέως τον υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή, για «ωμή παρέμβαση».
Έκπληξη; Όχι. Πρωτόγνωρη αντιπαράθεση; Ούτε. Τι μένει; Η εκτός προγράμματος –και μέχρι πρότινος συντροφική– κατσάδα του ανεξάρτητου πλέον ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, ο οποίος έκανε λόγο για στρατηγική έντασης εκ μέρους του Μαξίμου. Υπό την ιδιότητα όχι μόνο του πολιτικού αλλά και του συνταγματολόγου, ο Κ. Χρυσόγονος διέψευσε ότι οι δικαστές αρνούνται τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» τους, και εξήγησε πως ούτε η απόφαση
του ΣτΕ οδηγεί σε ανέλεγκτο του «πόθεν έσχες».
«Σκεφτείτε ότι ο κ. Σακελλαρίου έχει επιλεγεί από την συγκεκριμένη κυβέρνηση και ήταν εξ εκείνων που ψήφισαν υπέρ της
συνταγματικότητας του νόμου Παππά στις τηλεοπτικές άδειες… Για να βγαίνει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣτΕ και να λέει ό,τι λέει, σκεφτείτε πού έχουν φτάσει οι δικαστικοί με την συμπεριφορά της κυβέρνησης», ήταν το «καρφί» τού μέχρι προ ολίγου
καιρού ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσει κάποιος με τις κρίσεις του κ. Χρυσόγονου. Είναι, όμως, βέβαιο ότι με την
συλλογιστική του περί της «γραμμής του ξίφους» που όπως λέει ο ευρωβουλευτής χρησιμοποιεί η κυβέρνηση «προκειμένου να συγκαλύπτει την πολιτική της αδυναμία, γιατί άλλα υποσχέθηκε, άλλα έκανε, και γι’ αυτό προκαλεί τεχνητές εντάσεις σε διάφορους χώρους», επιβεβαιώνει μέχρι κεραίας αυτά που έγραφε από τον περασμένο Απρίλιο η «Α» σχεδόν προφητικά. Και επειδή τα γραπτά μένουν, ας θυμηθεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι ήταν εκείνος που ανεπίτρεπτα αναγόρευσε την Δικαιοσύνη σε «θεσμικό εμπόδιο». Ίσως επειδή μετέφρασε λάθος την ρήση του Ρωμαίου αυτοκράτορα Φερδινάνδου και αντί για το «Ας επικρατήσει η δικαιοσύνη, κι ας χαθεί ο κόσμος», εκείνος κατάλαβε «ας επικρατήσει η… Κουμουνδούρου κι ας χαθεί η Θέμιδα».

Σ

Η γραμμή
του ξίφους
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• Για την κυβέρνηση η αποτυχημένη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν δεν οφείλεται
στην δική της κακή προετοιμασία, αλλά στον… ΣΚΑΪ που είχε την δημοσιογραφική επιτυχία να
πάρει συνέντευξη από τον Τούρκο Πρόεδρο πριν καν αυτός αφιχθεί στην Ελλάδα

Για όλα
τους φταίει
ο… Παπαχελάς!
Τα απόνερα της αποτυχημένης επίσκεψης Ερντογάν επιχειρούν να διαχειριστούν στην κυβέρνηση σε ένα κυνήγι
φαντασμάτων, όπου για όλα φταίει εν τέλει ο Αλέξης Παπαχελάς! Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε από το βήμα της
Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς!
Του Κώστα Παπαϊωάννου

Ν

α πείσει πως όλα έγιναν σωστά και σε επίπεδο προετοιμασίας
και σε επίπεδο εκτέλεσης επιχείρησε ο
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Κοτζιάς, κατά την ενημέρωση των
μελών της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής.
Υιοθετώντας άλματα λογικής ο υπουργός έδειξε ως μόνο υπεύθυνο
των παραφωνιών τον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ και τον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος
και είχε την αποκλειστική συνέντευξη του Προέδρου της Τουρκίας. Το γεγονός αυτό ήδη από τότε
προκάλεσε ερωτήματα, με δεδομένο πως είθισται –σύμφωνα με την

κυβέρνηση– να δίνεται η συνέντευξη στα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων. Όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τον Αλέξη Τσίπρα όταν
επισκέφθηκε την Τουρκία.
Ο Νίκος Κοτζιάς έκανε και ένα
βήμα παραπάνω, υιοθετώντας για
λογαριασμό του τον ρόλο του εκπροσώπου του Τούρκου Προέδρου. Υποστήριξε λοιπόν πως ο
Ταγίπ Ερντογάν εκμυστηρεύθηκε
σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή στην χώρα του πως κακώς
εν τέλει έδωσε την συνέντευξη
στον Αλέξη Παπαχελά και υπεύθυνος για αυτό είναι ο σύμβουλός
του επί της επικοινωνίας. Για την
ιστορία, αυτός δεν είναι άλλος από
τον Ατζούν Ιλιτζαλί, γνωστό παραγωγό και μεταξύ άλλων παραγωγό του «Surviror» που φιλοξενεί

το κανάλι του Φαλήρου.
«Ο Ερντογάν ήταν να δώσει συνέντευξη στο ΑΠΕ και έδωσε στον
ΣΚΑΪ. Γιατί; Όπως ο ίδιος είπε στους
δικούς του δημοσιογράφους “με μετέπεισε ο διευθυντής ενημέρωσής
μου”. Ποιος είναι; Είναι ένας παραγωγός Τούρκος με σίριαλ, που έχει το
Survivor. Αυτή είναι η αλήθεια, ξέρω
ότι σας πειράζει», ισχυρίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών. Μάλιστα,
σύμφωνα με τον Νίκο Κοτζιά, ο
Ερντογάν φέρεται να είπε σε
Τούρκους δημοσιογράφους που
τον συνόδευαν: «Φαίνεται ότι έκανα
λάθος» για την συνέντευξη στον
ΣΚΑΪ και όχι στο ΑΠΕ.

«Έδειξε»
Παπαχελά και ΣΚΑΪ
Δεν έμεινε όμως εκεί στις αιτιάσεις
του. «Ποιος άνοιξε το θέμα περί Λωζάννης και επέμενε και δεν του αρκούσε η πρώτη απάντηση; Αυτοί που
άλλαξαν την συνέντευξη του Ερντογάν. Κάποιοι σκόπιμα ήθελαν να αποτύχει η επίσκεψη. Κάποιοι ενοχλούνται από την δυναμική εξωτερική

ντύπωση προκαλεί, την ίδια ώρα, η επιλογή
του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
να ανοίξει και το θέμα του μουφτή. Πρόκειται για κάτι που είχε ρυθμιστεί με την Συνθήκη
των Αθηνών το 1913, ενώ στην Συνθήκη της Λωζάννης έμεινε κάπως αόριστο, καθώς διατυπώνεται μόνο η ευρύτερη υποχρέωση της Ελλάδας
να κατοχυρώσει την θρησκευτική ταυτότητα των
μουσουλμάνων. Στην πρόσφατη επίσκεψη Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος αποδέχθηκε την ισχύ της συνθήκης και έκανε λόγο για έκκληση σε
ό,τι αφορά την εκλογή του μουφτή που μέχρι σήμερα διορίζεται από την Ελλάδα. Αν και η Συνθήκη της Λωζάννης δεν ακυρώνει εκείνη των Αθηνών που προέβλεπε εκλογή του Μουφτή, η Ελλάδα έχει καταφέρει ένα προηγούμενο δεκαετιών: να ορίζεται και όχι να εκλέγεται! Ο Κώστας

Ε

πολιτική και θέλουν αδράνεια», είπε
δείχνοντας τον Αλέξη Παπαχελά,
χωρίς όμως να τον κατονομάσει.
Οι βολές κατά του τηλεοπτικού
δικτύου δεν σταμάτησαν εκεί:
«Πριν καν προσγειωθεί ο κ. Ερντογάν,
είχαν βγει συμπεράσματα», συμπλήρωσε. «Στις 08:43 στον ΣΚΑΪ από
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και
άλλων κομμάτων που έλεγαν “απέτυχε
η επίσκεψη”. Και ερωτώ: Πώς είναι
δυνατόν να χαρακτηρίζεται με αυτό
τον τρόπο μια επίσκεψη που δεν έχει
καν αρχίσει; Μόνο αν έχεις σκόπιμα
επιλέξει να την υπονομεύσεις, να μην
την αφήσεις να πετύχει», υπογράμμισε ο κ. Κοτζιάς. Και συνέχισε:
«Οτιδήποτε κι αν κάνουμε, υβρίζετε
χωρίς να εξετάσετε. Η εξωτερική πολιτική έχει και απαιτεί σοβαρότητα,
θέλει νηφαλιότητα, θέλει μεγάλο στομάχι και να σκέφτεσαι τι είναι χρήσιμο στη χώρα και όχι σε εσένα προσωπικά ή στο χώρο στον οποίο ανήκεις. Υπηρετούμε την χώρα και δεν
βγάζουμε το συναισθηματικό μας άχτι. Η αποτελεσματικότητα στην εξωτερική πολιτική κρίνεται σε βάθος

Ανοίγουμε και
θέμα μουφτή
Γαβρόγλου όμως εντάσσει το θέμα αυτό σε ένα
πολύ μεγαλύτερο που εμπλέκει και τον Οικουμενικό πατριάρχη. Σε συνέντευξή του ο υπουργός
Παιδείας τάσσεται υπέρ της εκλογής μουφτή, υπό
προϋποθέσεις, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να αρχίσει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με την ίδια την μουσουλμανική μειονότητα, ως προς το θέμα της ορθολογικοποίησης της εκλογής μουφτήδων».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Τι λέει ο

χρόνου. Ασκούμε ενεργή εξωτερική
πολιτική, με νηφαλιότητα και σοβαρότητα».
«Αν εργαζόμουν στο ΑΠΕ σήμερα
θα ένιωθα βαρύτατα θιγμένη. Ποιος
είπε στον κ. Κοτζιά ότι αν την συνέντευξη Ερντογάν την είχε κάνει δημοσιογράφος του ΑΠΕ δεν θα ρωτούσε
για το θέμα της Συνθήκης της Λωζάνης, που εδώ και ένα χρόνο συστηματικά θέτει ο Τούρκος πρόεδρος; Παραδέχεται λοιπόν δημοσίως ο Έλληνας ΥΠΕΞ ότι η κυβέρνηση θα “φρόντιζε” τι να ρωτήσει και τι όχι ο συνάδελφος; Θέλω να πιστεύω ότι του ξέφυγε του κυρίου Κοτζια. Άλλωστε αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μόνο
στην Τουρκία...» απάντησε στον υπουργό η δημοσιογράφος του
σταθμού Σία Κοσιώνη.
Με άλλα λόγια, ο Νίκος Κοτζιάς υποστήριξε πως ο Αλέξης
Παπαχελάς έκανε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για την συνθήκη της Λωζάννης πιέζοντας τον καλεσμένο του να απαντήσει με ακραία τοποθέτηση έναντι της αρχικά στρογγυλεμένης.

Νόμος» στο Κανάλι της Βουλής, αναφερόμενος ο
κ. Γαβρόγλου στην μουσουλμανική μειονότητα
και τους θρησκευτικούς λειτουργούς της, τονίζει
ότι θα πρέπει «να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που
υπάρχει για συζητήσεις πάνω στο σοβαρό ζήτημα
του προσδιορισμού του εκλεκτορικού σώματος».
«Τον Πατριάρχη δεν τον εκλέγει η ρωμαίικη κοινότητα στην Πόλη, δεν τον εκλέγουν καν ιερείς, τον εκλέγουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Άρα υπάρχει πάντα στην εκλογή των θρησκευτικών ηγετών ένα ειδικό εκλεκτορικό σώμα», σημειώνει ο κ. Γαβρόγλου.Ο
υπουργός Παιδείας επισημαίνει ακόμα ότι μετά την
ψήφιση του νόμου για προαιρετική εφαρμογή της
σαρίας με προεδρικό διάταγμα, θα οριστούν οι δικονομικές αρμοδιότητες του μουφτή, ενώ θα ακολουθήσει σύσταση επιστημονικής επιτροπής, από
νομικούς και ειδικούς, επί του ισλαμικού δικαίου.
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• Η γραμμή που έχει δοθεί από το Μαξίμου είναι πως δεν υπάρχει χρόνος
για χάσιμο εφόσον πρέπει να κλείσει οριστικά η αξιολόγηση, οπότε έχει πέσει… γκάζι
ώστε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα

Χριστουγεννιάτικες
«διαβολοβδομάδες»
για τους υπουργούς
Για το νέο έτος αφήνει το ραντεβού του με το κόμμα ο Αλέξης
Τσίπρας, παρά τις πιέσεις που ασκούνται για συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής άμεσα. Ο πρωθυπουργός θέλει να τελειώνει
με τις εκκρεμότητες πρώτα και κυρίως με την αξιολόγηση έτσι, ώστε να σταθεί εμπρός στους συντρόφους του ως νικητής. Και επιπλέον κάποια ζητήματα που πιέζουν να κριθούν... εκπρόθεσμα!
Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

M

ε εντατικό πρόγραμμα
εργασίας θα περάσουν οι εορταστικές ημέρες για το σύνολο
της κυβέρνησης. Η
γραμμή που έχει δοθεί από το Μέγαρο
Μαξίμου είναι πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, εφόσον πρέπει να κλείσει οριστικά η αξιολόγηση. Για να επιτευχθεί ο στόχος, επιβάλλεται να έχουν
ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα
μέχρι το τέλος του χρόνου.
Θυμίζεται πως η τρίτη αξιολόγηση
τυπικά θα κλείσει στο Eurogroup της
22ας Γενάρη και μέχρι τότε στην κυβέρνηση δεν επιθυμούν ούτε εντάσεις
ούτε κάποιο ατύχημα.
Άλλωστε, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης αποτελεί προσωπικό στοίχημα του πρωθυπουργού, καθώς έτσι ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσει τα
σχέδιά του και να ξεκινήσουν άμεσα οι
διαδικασίες για την δύσκολη τέταρτη αξιολόγηση. Είναι αυτή που θα οδηγήσει στην έξοδο από τα μνημόνια όπως
έχει επιλέξει – λανθασμένα– να λέει ο
Αλέξης Τσίπρας.
Πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν
σκέψεις για συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής στις αρχές του δεύτερου δεκαήμερου του Ιανουαρίου, αλλά τίποτε ακόμα δεν θα πρέπει να θεωρείται
δεδομένο. Όλα θα εξαρτηθούν από τις
εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα
και κυρίως από τις προθέσεις των
«53+», οι οποίοι φημολογείται πως έ-

χουν ήδη έτοιμο κείμενο θέσεων - ανακοίνωση, με την οποία φέρνουν την
κυβέρνηση προ των ευθυνών της.

Τα αγκάθια και η
εσωκομματική αντιπολίτευση
Με το κόμμα να δέχεται ισχυρή επίθεση από αριστερά (Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου, ΚΚΕ), στους «53+»
εκφράζεται η ανάγκη να συζητηθεί μια
νέα συμφωνία στην οποία η κυβέρνηση θα μείνει πιστή. Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι οι πλειστηριασμοί, για τους
οποίους η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί νέα νομοθετική παρέμβαση. Διαφορετική άποψη όμως έχει το
Μέγαρο Μαξίμου. Ακόμα και ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην ΕΡΤ3
ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται τέτοια ανάγκη, γιατί ο νόμος Σταθάκη είναι σε ισχύ. Μάλιστα, έδειξε το δάχτυλο στους
συντρόφους του ξεκαθαρίζοντας πως η

κυβέρνησή του δεν θα προστατέψει ακίνητα αξίας εκατομμυρίων.
«Υπάρχει σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία. Εγώ προσωπικά, κ. Γιαννούλη, δεν
έχω καμία διάθεση να σώσω τις βίλες τού
ενάμιση εκατομμυρίου με τις πισίνες και
τους κακοπληρωτές τους στρατηγικούς που
χρεοκοπήσανε τις επιχειρήσεις τους, βγάλανε τα λεφτά στο εξωτερικό, και σήμερα
δεν πληρώνουν μία. Αυτά τα σπίτια βγαίνουνε. Η μετεξέλιξη του νόμου Κατσέλη
μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση του
Σταθάκη στην πρώτη αξιολόγηση, το οποίο προβλέπει προστασία για χρέη ως
200.000 ευρώ και για αντικειμενική αξία
έως 280.000 ευρώ. Δεν τελειώνει το τέλος
του 2018 αυτό. Αυτό ισχύει εσαεί. Τέλος
του ’18 τελειώνει ο χρόνος στον οποίο μπορεί κάποιος να υπαχθεί σ’ αυτήν την διαδικασία. Διαδικασίες πλειστηριασμών που
γίνονται και θα γίνονται το επόμενο διά-



ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΤΟ «ΡΑΝΤΕΒΟΥ» ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΛΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΩΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

στημα σας υπογράφω, και εδώ θα είμαστε,
δεν θα αφορούν σπίτια αυτό που όλοι ονομάζουμε “λαϊκές κατοικίες”. Θα είναι καραμπινάτες περιπτώσεις κακοπληρωτών»,
δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτό το θέμα
των πρόωρων εκλογών
Στεκόμενος μπροστά στο κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτή την απόφασή του, πόσω
μάλλον που ο χρόνος δεν θα επιτρέπει
καμία παρέμβαση. Η συμφωνία με
τους δανειστές είναι δεδομένη και δεν
μπορεί να αλλάξει χωρίς αρνητικές συνέπειες. Άλλωστε, τότε ο πρωθυπουργός θα κληθεί να πάρει μια άλλου είδους πολιτική απόφαση: αν θα προχωρήσει σε εκλογικό ανασχηματισμό
ή κατευθείαν σε εκλογές.
Εξηγούμε: Ο πρωθυπουργός έχει
διαγνώσει κυβερνητικές αρρυθμίες ήδη από το καλοκαίρι. Συζητώντας μάλιστα με στενούς του συνεργάτες είχε
εκφράσει την άποψή του να προχωρήσει σε ανασχηματισμό. Η άποψη όμως
των συνομιλητών του ήταν διαφορετική: θα έπρεπε πρώτα να κλείσει η αξιολόγηση ώστε να μη δημιουργηθούν
προβλήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε και το σχέδιο μπήκε στον πάγο. Στο διάστημα που μεσολάβησε, τα
δεδομένα έχουν αλλάξει. Μπορεί μεν
οι αρρυθμίες να παραμένουν, όμως οι
εσωκομματικές αντιδράσεις γίνονται
πιο έντονες. Οι κατά καιρούς δηλώσεις
του Νίκου Φίλη είναι χαρακτηριστικές
του κλίματος που επικρατεί. Με την τέταρτη αξιολόγηση να απαιτεί σκληρά
μέτρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να
αποφασίσει μέχρι ποιου σημείου θα επιμείνει και ποιος θα είναι ο καταλληλότερος χρόνος για να στήσει κάλπες.
Χαρακτηριστικό είναι πως στην συνέντευξή του στην ΕΡΤ3 για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το θέμα των πρόωρων εκλογών: «Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος που θα ολοκληρώσει τετραετία, είναι
βέβαιο ότι θα είμαι ο πρώτος που θα βγάλει την χώρα από τα μνημόνια, οι άλλοι
μας έβαλαν σε αυτό και είμαι βέβαιος ότι
όσο απομακρυνόμαστε από την κρίση τόσο
περισσότερο οι Έλληνες θα ησυχάζουν και
θα σκέφτονται όχι με βάση αν θέλετε την επιχειρηματολογία την τρέχουσα και μία οξύτητα λόγου, χωρίς δηλαδή νηφαλιότητα, αλλά θα σκέπτονται με όρους πολιτικούς και με όρους μέλλοντος. Εγώ επιδιώκω και επιθυμώ η επόμενη εκλογική αναμέτρηση τον Σεπτέμβριο του 2019, θα είναι μία εκλογική αναμέτρηση που θα αφορά την επόμενη μέρα της χώρας», είπε χαρακτηριστικά σε ερώτηση που αφορούσε εκλογές το 2018, προειδοποιώντας έμμεσα και το εσωκομματικό ακροατήριο.
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Σε μιντιάρχη του ΣΥΡΙΖΑ έχει εξελιχθεί ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, καθώς στις πλάτες του έχει μετατεθεί το έργο του
χτισίματος ενός στρατού από φίλια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Νικολαος
ο Μεγας…
Σε μιντιάρχη του ΣΥΡΙΖΑ έχει εξελιχθεί ο Νίκος Παππάς. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έχει αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά το δύσκολο έργο να
αλλάξουν τα δεδομένα για την κυβέρνηση, όχι μέσω της αλλαγής της πολιτικής ατζέντας αλλά μέσω της ιδιοκτησίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαϊωάννου

α

πό πολύ νωρίς, ήδη τον
γενάρη του 2015 με την ανάληψη της εξουσίας, στο
Μέγαρο Μαξίμου κατάλαβαν πως υστερούσαν σε ένα πολύ σημαντικό σημείο των προκατόχων τους: τα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης βρίσκονταν απέναντί τους και
σε καμία περίπτωση δεν θα στήριζαν
τις κυβερνητικές πολιτικές. ςτο πλευρό της νεόκοπης τότε κυβέρνησης υπήρχε μόνο η «αυγή» και η «εποχή» ως
κομματικά όργανα, χωρίς όμως να έχουν πέρασμα στην κοινή γνώμη. και
το ραδιόφωνο «Το κόκκινο». αν και θα
μπορούσαν να επενδύσουν σε αυτό
που έδειχνε να έχει πιάσει τον παλμό
της κοινωνίας, οι λάθος επιλογές σε
πρόσωπα πολύ σύντομα οδήγησαν σε
ένα γίγαντα από πλευράς απαιτήσεων,
χωρίς όμως δύναμη.
Ταυτόχρονα, οι αμαθείς της κουμουνδούρου κάθε φορά που έκαναν
μία γκάφα (υπάρχουν παροιμιώδεις
δηλώσεις της πρώτης περιόδου που
βιάζουν την λογική) έσπευδαν να καταγγείλουν τα Μέσα ότι τους αντιπολιτεύονται. λίγο-πολύ, αυτή η στάση τηρείται μέχρι σήμερα: στα πηγαδάκια
των ςΥΡιΖαίων ακούει κανείς συχνά
παράπονα ότι τα ΜΜε παίζουν μόνο τα
αρνητικά και όχι τα θετικά, ενώ συχνά
παραποιούν καταστάσεις και δηλώσεις.

Βρήκαν την λύση
Η λύση που βρέθηκε ήταν να στηθεί ο
κομματικός μιντιακός «στρατός». κάποιες πρώτες προσπάθειες είχαν ήδη

γίνει στο επίπεδο του διαδικτύου με θετικά αρχικά αποτελέσματα, αλλά σύντομα έχασαν την δυναμική τους. αυτό διότι δεν ήταν απλά φίλα προσκείμενα στο
κόμμα και την κυβέρνηση αλλά επί της
ουσίας φερέφωνα. και χαμηλού μπάντζετ. από το καλοκαίρι του 2015 μπήκε
σε εφαρμογή λοιπόν το σχέδιο «μίντια».
Υπεύθυνος αυτής της προσπάθειας ορίστηκε ο «Νικόλαος ο Μέγας», όχι ο γνωστός από την ιστορία τσάρος αλλά εν
προκειμένω ο Νίκος Παππάς, τόσο
λόγω αρμοδιότητας, αλλά κυρίως λόγω
της τυφλής εμπιστοσύνης που του έχει ο
Αλέξης Τσίπρας. Υποχρέωσή του ήταν
να βρει χρηματοδότες επιχειρηματίες,
οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν, πάντα όμως με αντιπαροχή την
κυβερνητική στήριξη με πλούσιες «καυτές» πληροφορίες αλλά και κάποιας
μορφής ασυλία σε δικαστικές έρευνες
που τους αφορούσαν. ο Νίκος Παππάς θα φρόντιζε να διοχετεύει τις σωστές ειδήσεις ώστε να υπάρχει έντονο
δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Όπως ακριβώς συνέβη σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του Δημήτρη Τζανακόπουλου, όπου δημοσιογράφος της «Νέας
ςελίδας» έκανε πάσα στον κυβερνητικό
εκπρόσωπο το πρωτοσέλιδο που φυσικά είχε δώσει το Μέγαρο Μαξίμου.
Η πρώτη απόπειρα έγινε με την
βοήθεια του Κώστα Βαξεβάνη. ο έμπειρος δημοσιογράφος ανέλαβε να ηγηθεί –με την υποστήριξη του Μαξίμου– το στήσιμο της εφημερίδας
«Documento». Η εμπλοκή Καλογρίτσα
όμως και η αποκάλυψη της υπόθεσης
των βοσκοτόπων λίγο έλειψε να τινάξει
στον αέρα την προσπάθεια. ευθύς ε-

ξαρχής η εφημερίδα δεν είχε την κυκλοφορία που περίμεναν, παρά την
πλούσια θεματολογία της, παρ’ όλα αυτά «κύκλοι» δήλωσαν ικανοποιημένοι.
ςε μια πεσμένη αγορά, σχολίαζαν πως
τα νούμερα δεν ήταν κακά. Το Μέγαρο
Μαξίμου βρισκόταν πάντα δίπλα, διοχετεύοντας θέματα, ενώ ακόμα και η
πρώτη σελίδα αφορούσε αποκλειστικά
θέματα επικαιρότητας. Ένα επεισόδιο
με τον εκδότη πια της εφημερίδας προκάλεσε κρίση στις σχέσεις και η εφημερίδα τότε κυκλοφόρησε επί της ουσίας χωρίς πρώτο θέμα. οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν μέχρι που στα περίπτερα βρέθηκε η «Νέα ςελίδα»!
επί της ουσίας, η εφημερίδα του Ηλία Λιβάνη είναι μια παλιά σκέψη που
δούλευαν από καιρό στην κυβέρνηση
με χρηματοδότη αρχικά τον Καλογρίτσα και τα συγκεκριμένα –λίγο πολύ–
στελέχη. Τότε δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια, προχώρησε εκείνη του Κώστα Βαξεβάνη. ο καιρός πέρασε, οι
συνθήκες άλλαξαν και μια εφημερίδα
πιο πολιτική και κεντρώα από το
«Documento» έγινε πράξη. οι δύο εφημερίδες έχουν μόνο ένα να ανταγωνιστούν: τα θέματα που διοχέτευε το
Μέγαρο Μαξίμου (λέγε με Νίκο Παππά). ςτα πρώτα φύλλα ήταν εντονότερο
το πρόβλημα, πλέον υπάρχει ισορροπία, με τις εφημερίδες να ακολουθούν
διαφορετικό δρόμο και να έχουν διαφορετικές ανάγκες.

Το ναυάγιο
που γέννησε ευκαιρία
Με τρεις εφημερίδες όμως δουλειά δεν
γίνεται (την «αυγή» με τα περίπου 900
φύλλα την ημέρα δεν την υπολογίζει
καν ο Νίκος Παππάς), οπότε το ναυάγιο Μπόμπολα με το «Έθνος» φάνηκε
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία. ο πρόθυμος Ιβάν Σαββίδης μπήκε μπροστά,
συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Μάρη
(24media) και το «Έθνος» επέστρεψε
στα περίπτερα με μια στρατιά δημοσιο-
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γράφων αλλά όχι και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι πωλήσεις των περίπου 3.000 φύλλων την ημέρα, όσο
καλό και αν είναι το πρωτοσέλιδο (και
πάντα υπέρ της κυβέρνησης), σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική και στην εφημερίδα
η ανησυχία για την επόμενη μέρα είναι
πρόδηλη. Στα φίλα προσκείμενα Μέσα
θα πρέπει να υπολογιστεί και η «Κόντρα». Με την διαφορά ότι ο Γ. Κουρής επ’ ουδενί μπορεί να θεωρηθεί
στήριγμα. Γνωρίζουν πολύ καλά πως ο
Κεφαλλονίτης όταν αυτός το αποφασίσει θα αλλάξει τον σκοπό. Μέχρι τότε
όμως ίσως είναι από τις καλύτερες λύσεις του Μεγάρου Μαξίμου.

Μεγάλος καημός
η τηλεόραση
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο μεγάλος
καημός της κυβέρνησης παραμένει η
τηλεόραση. Παρά τις προσπάθειες, η
είσοδος του Ιβάν Σαββίδη στο Mega
απέτυχε επί της ουσίας μετά την είσοδο
του Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε στράφηκε στο κανάλι «Ε». Μόνο που η τηλεόραση είναι ακριβό σπορ και σύντομα ο «κολλητός» του Πάνου Καμμένου (λέγεται πως διατηρούν εξαιρετικές προσωπικές σχέσεις και είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εκείνος που
τον έφερε κοντά στην κυβέρνηση) θα
πρέπει να αποφασίσει αν έχει χρήματα
για πέταμα ή αν θα επενδύσει στο κέρδος. Το δεύτερο πολύ δύσκολα θα προκύψει για ένα φιλοσυριζαϊκό κανάλι.
Εκείνο που μένει να φανεί είναι τι απέγινε εν τέλει το Κόντρα Channel.



Η ΑΠΟΨΗ

έλεγα όμως ότι η αξιοπιστία είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το πολιτικό
σύστημα και οι θεσμοί και τα Μέσα Ενημέρωσης. Υπάρχει ένα θέμα όμως που έχει να κάνει με την παραγωγή και διάχυση
ψευδών ειδήσεων, στο οποίο βεβαίως μόνο
οι πολίτες είναι αυτοί, οι οποίοι μέσα από
την κρίση τους και την κριτική αποτίμηση
της κάθε είδησης που βλέπουν μπροστά
τους, θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν.
Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση
του Τύπου έχει να κάνει με δύο κρίσιμα
ζητήματα. Η κρίση αξιοπιστίας, μάλλον θα
έλεγα, στην Ελλάδα έχει να κάνει με δύο
κρίσιμα ζητήματα.
»Πρώτον, με το γεγονός ότι τα Ηλεκτρονικά Τηλεοπτικά Μέσα Ενημέρωσης εκπέμπουν δίχως αδειοδότηση, είναι έξω από
ένα στοιχειώδες πλαίσιο που κάθε ευνομούμενη πολιτεία οφείλει να βάλει. Και είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιχειρούμε,
με όλα αυτά τα παρελκόμενα και τις συγκρούσεις τις οποίες είδαμε το προηγούμενο διάστημα, να βάλουμε μία τάξη.
»Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ότι πλέον, ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης
διάχυσης των κοινωνικών δικτύων, ο έντυπος κυρίως Τύπος δεν μπορεί να αποφέρει κέρδη στους ιδιοκτήτες –είναι απολύτως ζημιογόνος– και τα τηλεοπτικά μέσα,
σε μεγάλο βαθμό, είναι στην ίδια μοίρα,
και άρα η επιρροή παραγόντων της οικονομικής ζωής, οι οποίοι επιχειρούν να αποκτήσουν ανάστημα, μέσα από την παρέμβασή τους στην πολιτική και κοινωνική
ζωή χάνοντας χρήματα, αλλά ευελπιστώντας ότι θα τα βγάλουν με άλλον τρόπο μέσα από τις οικονομικές τους δραστηριότητες, αυτό το γεγονός καθιστά ευάλωτα σήμερα τα Μέσα Ενημέρωσης απέναντι στην
αντικειμενικότητα, απέναντι στον πλουραλισμό και απέναντι στην αλήθεια».

Πριν από λίγες ημέρες σε μια σύσκεψη
στα παλιά γραφεία του «Documento»
(σ.σ. μετακόμισαν στις 11 Δεκεμβρίου), ο Κώστας Βαξεβάνης ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την διεύθυνση
της εφημερίδας, ώστε να έχει χρόνο να
ασχοληθεί με την επέκταση του ομίλου.
Εντελώς(;) συμπτωματικά την ίδια περίοδο έγινε γνωστό ότι το Κόντρα
Channel του Γ. Κουρή πωλείται σε μια
κυπριακή εταιρεία. Οι κακεντρεχείς με
βεβαιότητα δηλώνουν πως πίσω από
αυτή την εταιρεία υπάρχουν φιλοκυβερνητικά συμφέροντα και πως σύντομα το κανάλι θα βαφτεί στα κόκκινα...
Το μόνο που φαίνεται πως δεν έχει
υπολογίσει σωστά ο Νίκος Παππάς
είναι το κόστος όλης αυτής της προσπάθειας και ιδιαιτέρως της τηλεοπτικής. Με τα όσα εκείνος προώθησε σε
νομοθετικό επίπεδο, οι απαιτήσεις για
έναν τηλεοπτικό σταθμό –αν πάρει την
πολυπόθητη άδεια– είναι πολλές και το
εξοδολόγιο τεράστιο. Με την κρατική
διαφήμιση να είναι περιορισμένη και
τα επιχειρηματικά συμφέροντα να περνάνε δύσκολες ώρες, είναι πραγματικά
αδύνατο να φανταστεί κανείς πως τα δίκτυα αυτά θα συντηρηθούν με διαφημίσεις... πόσιμης αλόης! Εύλογα είναι
τα ερωτήματα και για τα οφέλη επιχειρηματιών όπως ο Ιβάν Σαββίδης. Αρκεί μόνο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
για να καλύψει την χασούρα;

Δεν κρύβουν
τα αισθήματά τους
Ο Νίκος Παππάς, σε κάθε περίπτωση, προσπαθεί με νύχια και με δόντια

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. ΠΑΡΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΤΟ MEGA ΑΠΕΤΥΧΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ.
ΟΠΟΤΕ ΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ «Ε»
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Το ταμείο είναι συν…

να ικανοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα ο
οποίος ουδέποτε έκρυψε τα συναισθήματά του για τα μίντια. «Εσείς δεν είστε
ΣΚΑΪ, είστε ΕΡΤ3», είπε στον δημοσιογράφο Χρήστο Γιαννούλη, στον οποίο
την Τετάρτη παραχώρησε συνέντευξη
σε μια προσπάθεια να μειώσει την αξία του σταθμού του Φαλήρου.
Ερωτώμενος στην συνέχεια για την
γνώμη του για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, δεν έκρυψε λόγια: «Υπάρχει
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα κατά την γνώμη μου. Υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας, θα

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό στις
δραστηριότητες του Νίκου Παππά, το
μιντιακό οπλοστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι καθόλου, μα καθόλου αμελητέο.
Έχουμε και λέμε:
• Documento
• Νέα Σελίδα
• Έθνος
• Εφημερίδα των Συντακτών
• Kontra News
• Εποχή
• Κανάλι Ε
• Κανάλι Kontra
• ΕΡΤ (ΕΡΤ1 – ΕΡΤ2- ΕΡΤ3)
• Ράδιο «Κόκκινο»
Αν σ’ αυτά προσθέσουμε και την καλή διαγωγή που πλουσιοπάροχα επιδεικνύουν για διαφόρους λόγους ο
Alpha TV και η «Δημοκρατία» –κάποιος αναγνώστης μάλιστα μπέρδεψε την
εφημερίδα με την «Αυγή»…– τότε και
μόνο από τον παραπάνω κατάλογο αντιλαμβάνεται κανείς την επιτυχία του
Νίκου Παππά στον τομέα των ΜΜΕ.
Ο αριθμός των φίλα προσκείμενων
ΜΜΕ αναμένεται να αυξηθεί, με εμπλοκή κάποιων επιχειρηματιών, οι
οποίοι με την παρούσα κυβέρνηση
προτιμούν να κάνουν βόλτες στο Κολωνάκι και στο Σύνταγμα, αντί να προαυλίζονται στον Κορυδαλλό…
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Θα επιστρέψει
στα εγχώρια
ο Αβραμόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Βέβαιος

«Πώς από εδώ, Ντόρα;»,
«Τι νέα, Κυριάκο;»

Το δίδυμο της επιτροπής
και στο συνέδριο
Αναμφίβολα το παιχνίδι εντυπώσεων μετράει πολύ
σε ό,τι αφορά τις θέσεις ενόψει του συνεδρίου για το
Κίνημα Αλλαγής. Την ερχόμενη Πέμπτη το Πολιτικό
Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει για το ποιος θα είναι ο γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του ιδρυτικού
Συνεδρίου, καθώς την θέση του προέδρου την έχει κερδίσει αυτοδίκαια ο
Νίκος Αλιβιζάτος. Κι εδώ ακούγονται πολλά και διάφορα. Είναι λογικό
το κάθε κόμμα και ο κάθε εκ των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου να θέλουν να περάσουν τον δικό τους άνθρωπο. Έτσι, οι περισσότεροι θεωρούν ότι η Γεννηματά ως νικήτρια θα επιβάλει τον Κεγκέρογλου. Εγώ όμως, μετά από αρκετές συζητήσεις ένθεν κακείθεν, θα τολμήσω μία πρόβλεψη. Ότι γραμματέας θα αναλάβει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που αποτέλεσε το δεξί χέρι του Αλιβιζάτου στην επιτροπή που διενέργησε τις εκλογές για τον νέο αρχηγό. Όσο για τους Σπύρο Λυκούδη και Βασίλη
Κεγκέρογλου, μαθαίνω ότι θα είναι στο σχήμα.

Οι διαρροές του Μαξίμου
για την ομιλία της Ντόρας
Από το Μαξίμου διαρρέουν πως η Ντόρα θα απαντήσει μέσω της ομιλίας της στο συνέδριο της Ν.Δ. στον Κυριάκο για την απόφασή του να
μην την συμπεριλάβει στην κυβέρνησή του, προκειμένου να στείλει ένα
μήνυμα κατά της οικογενειοκρατίας. Και οι διαρροές αναφέρουν πως η
κα Μπακογιάννη θα απαντήσει με το δικό της στυλ, ασκώντας κριτική
όχι μόνο στην απόφαση του προέδρου της Ν.Δ., αλλά εν γένει στην αντιπολιτευτική τακτική της. Η Ντόρα Μπακογιάννη τόσες ημέρες παρέμεινε σιωπηλή κι από εκεί εξάγουν τα συμπεράσματα οι γνωστοί
προπαγανδιστές του Μαξίμου, πως θα απασφαλίσει στο συνέδριο.
Προφανώς αυτοί που «κυκλοφορούν» αυτό το σενάριο αγνοούν ότι
πέρα από πολιτικός η κα Μπακογιάννη είναι και αδελφή του προέδρου
της Ν.Δ. Και όπως είναι γνωστό τοις πάσι, «το αίμα νερό δεν γίνεται».

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται στην Πειραιώς ότι
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ. στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές κι εάν
γίνουν, θα βρίσκεται σε
εκλόγιμη θέση ο Παναγιώτης Πικραμμένος,
πρώην πρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας, που διετέλεσε υπηρεσιακός πρωθυπουργός το 2012.

Οι υπογραφές
Έχουν τρελαθεί πάλι οι
«καραμανλικοί» με την
Μιράντα Ξαφά. Τι έκανε
η εκ των συμβούλων του
αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη; Όπως
ανακοίνωσε η ίδια στα
social media, συγκεντρώνει υπογραφές υπέρ του πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου. Κι όπως
αναφέρει, το κάνει «για
να σταματήσει η πολιτικά
υποκινούμενη δίωξη του
πρώην προέδρου της ΕΛΣΑΤ Ανδρέα Γεωργίου, με
ανυπόστατες και εξωφρενικές κατηγορίες».

Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ο Δημήτρης
Αβραμόπουλος, όταν τελειώσει η
θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το 2019, αποκλείεται να παραμείνει στις
Βρυξέλλες. Οι περισσότεροι εκ των συνομιλητών του
Έλληνα Επιτρόπου μάς μεταφέρουν την εκτίμηση πως ο κ. Αβραμόπουλος θα επιστρέψει
στην εγχώρια πολιτική. Μάλιστα,
η θητεία του κ. Αβραμόπουλου ολοκληρώνεται το φθινόπωρο του
2019, όταν και θα έχουν οριστεί οι
νέοι επίτροποι από τα κράτη-μέλη,
που θα είναι η νέα σύνθεση του κολεγίου των Επιτρόπων. Πάντως, να
πούμε εμείς πως ως υπουργός Εξωτερικών ο κ. Αβραμόπουλος θα έχει
πολλά να προσφέρει μετά την θητεία
του στην Ε.Ε.

Σε συνεννόηση ο Βούτσης
Πολλοί εξεπλάγησαν από την ομιλία του Νίκου Βούτση, όχι
ως προέδρου της Βουλής, αλλά ως απλού βουλευτή στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Οι πιο μυημένοι, όμως, την ανέμεναν. Και όπως επισημαίνουν, ήταν
σίγουρα σε συνεννόηση με το Μαξίμου. Ο κ.
Βούτσης απλά προσπάθησε να πιέσει το Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας τα περί «κυοφορίας αντιΣΥΡΙΖΑϊκου μετώπου», το οποίο, όπως είπε, συγκροτείται «με την συνδρομή συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων». Και το έκανε ο Βούτσης και όχι ο Τσίπρας, ο οποίος σύμφωνα με απόφαση των επιτελών του
Μαξίμου είναι να ασχοληθεί μόνο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια κάποιος
έπρεπε να απαντήσει σε Φώφη και Σταύρο, οι οποίοι με το
«καλημέρα» κήρυξαν τον πόλεμο στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια ο
πρόεδρος της Βουλής αναγκάστηκε να πάρει το όπλο του βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, όπου το κάστρο της Κρήτης χάνεται
για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τους Κρητικούς να βγάζουν τα ροζ και να
φορούν ξανά τα πράσινα, έστω και ξεθωριασμένα λόγω Κινήματος Αλλαγής.

Αναζητεί
Η Ρένα Δούρου μπορεί
στην κόμη να είναι ξανθιά, αλλά δεν την λες
και κουτή.
Η ίδια έχει καταλάβει ότι στις επόμενες εκλογές
για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει τύχη στην
Περιφέρεια και γι’ αυτό,
από ό,τι μαθαίνω, αναζητεί εκλόγιμη θέση στο
ευρωψηφοδέλτιο του
ΣΥΡΙΖΑ.

"Κερδίζει" το Μεσολόγγι...
Ιδιαίτερη ανταπόκριση και αποδοχή φαίνεται να συγκεντρώνει η υποψηφιότητα του επιτυχημένου επιχειρηματία Κώστα Λύρου για το Δήμο Μεσολογγίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολύ μεθοδικά στήνει τον κορμό των συνεργατών και προχωρά πολύ
δυναμικά στην επομένη μέρα για το Δήμο.
Να σημειωθεί βέβαια η πολυετής ενασχόλησή του με το επιχειρηματικό «γίγνεσθαι» , έχοντας άλλωστε διανύσει δύο θητείες
στο Δ.Σ. του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας.
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• Στο 11o συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρ’ ότι όχι εκλογικό,
κάλπες θα στηθούν και οι 2.800 σύνεδροι θα απαντήσουν σε 15 ερωτήματα
για το τι θέλουν από το «γαλάζιο» κυβερνητικό πρόγραμμα
Με κεντρικό σύνθημα «είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα», ξεκινάει
σήμερα το 11ο συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας.
Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει ένα διαυγές μήνυμα ότι η παράταξη είναι έτοιμη να αναλάβει την διακυβέρνηση
του τόπου και να οδηγήσει
την Ελλάδα στην εποχή
της ευρωπαϊκής κανονικότητας.

Να κερδίσει και
την αυτοδυναμία

Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος
ια να μπορούμε να το
κάνουμε αυτό και να πετύχουμε μία εκλογική νίκη τόσο ισχυρή που θα
μας λύσει τα χέρια την
επόμενη μέρα, θα πρέπει να πείσουμε
τους πολίτες, όχι μόνο ότι είμαστε διαφορετικοί και καλύτεροι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι έχουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο για το πώς θα οδηγήσουμε την Ελλάδα στην έξοδο από την
κρίση», σημειώνει ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει το 11ο συνέδριο της Ν.Δ. ως
το επιστέγασμα των πιστεύω του
και του εθνικού σχεδίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ένα
σχέδιο, το οποίο όπως δηλώνει
στην «Α» συνεργάτης του προέδρου του κόμματος «συνδιαμορφώθηκε σε διαβούλευση και με τους ειδικούς και με την κοινωνία» και «αποτελεί προϊόν σοβαρής προγραμματικής προετοιμασίας».
Η μεγάλη πρόκληση για την Νέα
Δημοκρατία είναι να μπορέσει να
κερδίσει την απαιτούμενη κοινωνι-

κή πλειοψηφία που θα οδηγήσει το
κόμμα στην ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στόχος με μεγάλο
βαθμό δυσκολίας, καθώς όλο και
περισσότεροι πολίτες αντιμετωπίζουν με αδιαφορία ή καχυποψία
την πολιτική και τους πολιτικούς, ενώ η πάλαι ποτέ μεσαία τάξη που έχει δεχτεί τεράστια οικονομικά
πλήγματα, οι αδύναμοι και οι νέοι
που δεν βλέπουν να αλλάζει προς
το καλύτερο η ζωή τους, είναι αρκετά δύσπιστο ακροατήριο. Κάτι που
αντιλαμβάνεται ο πρόεδρος της «γαλάζιας» παράταξης και γι’ αυτό έσπευσε να προτάξει ότι «η Ν.Δ. είναι το κόμμα όλων των Ελλήνων και όλων των κοινωνικών ομάδων, των φτωχών και της μεσαίας τάξης».

Θα στηθεί κάλπη

Γ

«



ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΥΓΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σαμαράς, Καραμανλής, Μεϊμαράκης στο πλευρό του Μητσοτάκη
Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής και
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, παρά τους... ψιθύρους, θα δώσουν κανονικά το «παρών» στο
διήμερο συνέδριο της Ν.Δ. που ξεκινά σήμερα. «Είναι μία απάντηση σε αυτούς που προεξοφλούσαν “αντάρτικα” εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολιάζει στην «Α» πολύπειρο στέλεχος της παράταξης.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, παρά
τις όποιες επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις που ίσως έχουν σε ορισμένα ζητήματα, κανείς από τους τρεις δεν αμφισβητεί τον
νυν πρόεδρο του κόμματος. Αντιθέτως, σύμ-

φωνα με τις ίδιες πηγές, οι κ.κ. Σαμαράς, Καραμανλής και Μεϊμαράκης, διατηρώντας την
πολιτική τους αυτονομία, επιθυμούν να δουν
άμεσα την Ν.Δ. στην διακυβέρνηση της χώρας. Γι’ αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς θα απευθύνει ομιλία στους συνέδρους (σ.σ. πιθανότατα πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης το μεσημέρι της Κυριακής),
στην οποία θα καταφερθεί με υψηλούς τόνους εναντίον της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα έχει ιδιαίτερες αναφορές
στην ενότητα της παράταξης, καθώς και στα
πεπραγμένα της συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑ-

ΣΟΚ. Όσον αφορά τον Κώστα Καραμανλή,
δεν πρόκειται να λάβει τον λόγο, συνεχίζοντας την ίδια τακτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, σύμφωνα με συνομιλητές του, δεν κρύβει τον έντονο προβληματισμό του για την πορεία της χώρας διαφωνώντας με τις επιλογές της κυβέρνησης.
Τέλος, ούτε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έχει ζητήσει να μιλήσει, αν και δεν αποκλείεται να
λάβει τον λόγο ως σύνεδρος στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Σε όσους πάντως τον ρωτούν,
επαναλαμβάνει τα όσα είπε πρόσφατα σε εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, μπορεί το 11ο συνέδριο να είναι θέσεων και αρχών
–άρα δεν εκλέγονται κομματικά όργανα– όμως κάλπη θα στηθεί. Σε
αυτή την κάλπη, οι περίπου 2.800
σύνεδροι θα κληθούν να απαντήσουν επί 15 ερωτημάτων που θα
τους τεθούν και οι απαντήσεις τους
(σ.σ. όχι δεσμευτικές για την Ν.Δ.)
θα αποτελέσουν οδηγό για την
Πειραιώς και πιο συγκεκριμένα
για το κυβερνητικό πρόγραμμα
που σχεδιάζεται. «Πρόκειται για
πραγματικά διλήμματα που απασχολούν τους πολίτες, καθώς οι απαντήσεις σε αυτά δεν είναι προφανείς. Οι
σύνεδροι δεν καλούνται απλά να επικυρώσουν τους προγραμματικούς άξονες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να
συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση τους με ψηφοφορία σε κάλπες»,
σημειώνουν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές κάποια από τα ερωτήματα που θα τεθούν είναι τα εξής:
«Ποιο θα θέλατε να είναι το πρώτο νομοσχέδιο της επόμενης κυβέρνησης;»,
«Θεωρείτε ως κεντρική προτεραιότητα
της επόμενης κυβέρνησης την άμεση
πάταξη της ανομίας στα Εξάρχεια και
στις άλλες περιοχές παραβατικότητας;», «Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση των
δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να συνδεθεί με την έμπρακτη επιβράβευση
των καλύτερων και την υποχρεωτική
δημιουργία ατομικών προγραμμάτων
βελτίωσης των λιγότερο αποτελεσματικών;», «Να παραχωρηθεί σε ιδιώτες,
όπου είναι δυνατό και πιο οικονομικό,
η αποκομιδή των σκουπιδιών;», κ.ά.,
που συμβολίζουν την πρόθεση της
Ν.Δ. να δείξει πως θέλει να κυβερνήσει με ενεργούς πολίτες που –έστω και συμβουλευτικά– θα συμμετέχουν στις εξελίξεις.
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Λάθη επί λαθών από την επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας,
με συνεχή φάουλ, με την νέα εκπρόσωπο Τύπου, Μαρία Σπυράκη, να έχει
έφεση στις γκάφες, και συμπερασματικά να αποδεικνύεται παντελής έλλειψη επαφής
με την πολιτική πραγματικότητα, αφήνοντας την κυβέρνηση να παίζει μπάλα μόνη της
σε σημαντικά ζητήματα
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο
Αλέξης Τσίπρας ήταν τον
Γενάρη του 2015 ο πιο ακατάλληλος πολιτικός
στην πιο ακατάλληλη στιγμή της χώρας. Κυνήγησε –
λένε– το άλογο της εξουσίας όταν και ο «ίππος» και
ο ίδιος ως αναβάτης αλλά
και οι δανειστές ήταν αφηνιασμένοι. Το αποτέλεσμα
γνωστό: η Ελλάδα κόντεψε να τρακάρει ανεπίστρεπτα στα βράχια της εξόδου
από το ευρώ.

Υ

πάρχουν όμως και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αντίθετα ο
πρόεδρος της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ
είναι εξαιρετικά τυχερός. Κι αυτό
διότι, ενώ έχει αποδειχτεί χρυσός
ολυμπιονίκης στις πολιτικές κυβιστήσεις, ενώ έχει αφυδατώσει και

Στοιχίζουν
τα «γαλάζια»
αυτογκόλ…
την τελευταία οικονομική ικμάδα
από τα πορτοφόλια νοικοκυριών
και επιχειρήσεων με την φοροεπιδρομή που έχει επιβάλει, έχει απέναντί του μία αντιπολίτευση που επικοινωνιακά είναι επιπέδου Β΄ Εθνικής και κάτω.
Την τελευταία άποψη επιβεβαιώνουν τα απανωτά κρούσματα
«κωφάλαλης» διαχείρισης θεμάτων της

επικαιρότητας, που ενώ θα περίμενε κανείς να στριμώχνουν στα
σκοινιά το Μαξίμου, αντίθετα φέρνουν σε θέση απολογούμενου την
Νέα Δημοκρατία. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτό που ανέδειξε
προ ημερών η «Α» στην ηλεκτρονική έκδοσή της. Αναφερόμαστε
στα όσα διαμείφθηκαν την περασμένη Δευτέρα στην ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Ν.Δ.. Η
νεότευκτη εκπρόσωπος Τύπου της
«γαλάζιας» παράταξης Μαρία
Σπυράκη ζήτησε εξηγήσεις από
την κυβέρνηση για το γεγονός ότι ενώ «υπάρχει δημόσιο έγγραφο ευρωπαϊκής αρχής με
ημερομηνία 26 Ιουλίου
2014, στο οποίο καταγράφηκε η εταιρεία
του κ. Παπαδόπουλου από το ευρωπαϊκό σύστημα
επιτήρησης
πιθανού λα-

θρεμπορίου όπλων», παρ’ όλα αυτά
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δέχτηκε να διαπραγματευτεί μαζί του
και να υπογράψει προσύμφωνο
για την πώληση βλημάτων στην
Σαουδική Αραβία. Η κα Σπυράκη
μεταξύ άλλων κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει «αν έχει ελεγχθεί η δραστηριότητα του κ. Παπαδόπουλου, πριν αρχίσει ακόμα να έχει κάποια σχέση με το υπουργείο Άμυνας», ενώ θέλοντας να «καλύψει»
το κόμμα της από τυχόν αντιδράσεις έσπευσε να δηλώσει: «Η ΝΔ
δεν έκανε δουλειές με τον κ. Παπαδόπουλο αλλά η επόμενη κυβέρνηση με
τον κ. Καμμένο. Όποιος δεν κάνει δουλειές με τον κ. Παπαδόπουλο δεν έχει
λόγο για να ψάξει την εταιρεία. Η τότε
ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε καμία
δουλειά με τον κ. Παπαδόπουλο, άρα
δεν είχε λόγο για να την ψάξει».

Αιχμές για το ίδιο της
το κόμμα
Το θέμα είναι ότι με τις δηλώσεις
Σπυράκη έμειναν αιχμές για την
τότε κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, καθώς το ευρωπαϊκό έγγραφο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2014.
Εφόσον, λοιπόν, το επίμαχο έγγραφο ήταν σε γνώση τής τότε συγκυβέρνησης όφειλε να ξεκινήσει
δικαστική έρευνα για τις δραστηριότητες της εταιρείας του φερόμενου ως «μεσάζοντα» Βασίλη Παπαδόπουλο, καθώς οι σφαίρες
(σ.σ. κατασκευασμένες το 2002
στο Κιλκίς) που βρέθηκαν στην
Ράκα είχαν την ένδειξη «Olympic
Industries S.A.».

Η όλη διαχείριση άλειψε το
βούτυρο στο ψωμί των προσκείμενων στην κυβέρνηση ΜΜΕ, που έσπευσαν να αναρωτηθούν: α) Γιατί
ο κ. Παπαδόπουλος πούλησε
σφαίρες στους τζιχανιστές επί των
ημερών ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; β) Πώς πέρασαν αυτές οι σφαίρες στην Ράκα
και πάλι επί των ημερών της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; Τώρα το
σενάριο που φημολογείται ότι η
δήλωση έγινε συνειδητά, δεν έχει
ακόμη επαληθευτεί…

Το αχρείαστο τάκλιν
στα ΕΛ.ΠΕ.
Στο ίδιο briefing των διαπιστευμένων στην Ν.Δ. συντακτών η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ακόμη ένα αχρείαστο «τάκλιν», μπλέκοντας την πολιτική με
το επιχειρείν. Πώς το κατάφερε
αυτό; Η spokeswoman της Πειραιώς αναφέρθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και θέλοντας
προφανώς να χτυπήσει την κυβέρνηση που διορίζει τη διοίκηση του
ενεργειακού ομίλου, αμφισβήτησε
τη βούληση του Μαξίμου να προχωρήσει στις ιδιωτικοποιήσεις
που έχει συμφωνήσει με τους δανειστές. Το παράδειγμα, ωστόσο,
που επικαλέστηκε η Μ. Σπυράκη
για να στηρίξει τον αντικυβερνητικό ισχυρισμό της, ότι δηλαδή τα
ΕΛ.ΠΕ. λειτουργούν είτε ως κυβερνητικό όχημα προσλήψεων ή
είτε ως όχημα υποστήριξης φιλικά
προς την Ηρώδου Αττικού διακείμενων ΜΜΕ, ήταν τουλάχιστον άστοχο, μιας και δεν στοιχειοθετείται από πουθενά.
Αν ίσχυε αυτό που είπε η κα
Σπυράκη και τα ΕΛ.ΠΕ. είχαν στελεχωθεί αναξιοκρατικά με ανίκανα στελέχη που ως μοναδικό προσόν έχουν την κομματική «καταγωγή» τους, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να πετύχουν τις οικονομικές
διακρίσεις των τελευταίων σχεδόν
24 μηνών. Θυμίζεται ότι, υπό την
παρούσα διοίκηση, ο ελληνικός ενεργειακός κολοσσός καταρρίπτει
το ένα μετά το άλλο τα δικά του ιστορικά ρεκόρ στην κερδοφορία,
την παραγωγή και τις εξαγωγές, ενώ η χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται πλέον στα 2,17 δισ. ευρώ. Επίσης, δεν κατέθεσε κάποιο στοιχείο που να φανερώνει επιλεκτικές διακρίσεις με παροχή διαφημιστικών πακέτων σε ΜΜΕ.
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Οι… άμπαλοι
της οδού Πειραιώς

Και επειδή αυτά είναι δείκτες
που στις σχεδιαζόμενες ιδιωτικοποιήσεις (σ.σ. για τις οποίες τόσο
κόπτεται η κα Σπυράκη) καθιστούν τα ΕΛ.ΠΕ. ένα εξαιρετικά ελκυστικό επενδυτικό «φιλέτο», καλό θα ήταν η αντιπολίτευση να μην
απαξιώνει μόνο για την αντιπολίτευση και τόσο άστοχα ένα περιουσιακό στοιχείο με τεράστια υπεραξία για το ελληνικό Δημόσιο. Αυτό, την ώρα που άλλες επιχειρήσεις με δημόσιο μάνατζμεντ κυριολεκτικά βουλιάζουν (βλ. ΔΕΗ,
ΛΑΡΚΟ).

Ο εμφύλιος με
τον υφιστάμενο
Αν τα παραπάνω αποτελούν μία
μπανανόφλουδα που ατυχώς πάτησε η κα Σπυράκη και γλίστρησε
μαζί με την Ν.Δ., τα όσα ακολούθησαν είναι μάλλον απόδειξη ότι
κοινή περπατησιά δεν υφίσταται
στην οδό Πειραιώς. Αυτό τουλάχιστον τεκμαίρεται από τον μίνι εμφύλιο που ξέσπασε ανάμεσα στην
εκπρόσωπος της Ν.Δ. και τον αναπληρωτής της, με αφορμή τον σχολιασμό που έκανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην απόφαση
του προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη να μη συμμετέχει κανείς συγγενής του σε ενδεχόμενη «γαλάζια» κυβέρνηση. Ειδικότερα, ο Κ. Κυρινάκης μίλησε
για κίνηση υψηλού συμβολισμού
με την οποία ο Κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι ουδείς μπορεί να θεωρεί
οικογενειακή υπόθεση την άσκηση εξουσίας.
Ω, του θαύματος, η Μ. Σπυράκη άδειασε μεγαλοπρεπώς τον αναπληρωτή της από τον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ λέγοντας πως «οι
απόψεις που εκφράζει ο κ. Κυρανάκης είναι προσωπικές». Το πώς μπορεί να στέκει ο ισχυρισμός της κας

Σπυράκη ότι ο εκπρόσωπος ενός
κόμματος μπορεί να εκφράζει
«προσωπικές απόψεις» είναι κάτι
για το οποίο απορούν ακόμη και
οι συνάδελφοί της στην παράταξη,
οι οποίοι μάλιστα λέγεται ότι είναι
στα κάγκελα λόγω των συνεχών ανορθογραφιών της επικοινωνιακής ομάδας του κόμματος.

Η περίπτωση Αυγενάκη
Ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα
με τα απανωτά αυτογκόλ που φαίνεται να στοιχίζουν στην Ν.Δ. είναι η υπόθεση του βουλευτή και
γραμματέα της παράταξης, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος φερόταν
να έχει εμπλακεί σε συνομιλίες με
ποινικό κρατούμενο.
Σε μία εποχή που το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρηματολογούσε για την κατάργηση φυλάκων υψίστης ασφαλείας, για την επαναφορά του ασύλου
στα Πανεπιστήμια και τις κοινωνικές συνέπειες από τις αποφυλακίσεις ποινικών με τον νόμο Παρασκευόπουλου κ.ά., όχι μόνο δεν
κατάφερε να αποδομήσει την (παρα)φιλολογική υπεροχή του κυβερνητικού κόμματος έναντι των
προκατόχων του περί δήθεν «ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς» σε ζητήματα διαφάνειας και
διαπλοκής, αλλά βρέθηκε επικοινωνιακά στο καναβάτσο.
Τι κι αν ο Λ. Αυγενάκης δήλωσε ότι θα καταφύγει στην Δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών του όπως τους χαρακτήρισε; Τι κι αν ο
αρχηγός του κόμματος Κ. Μητσοτάκης λέγεται πως είχε πλήρη εικόνα για την υπόθεση και ότι το
δήθεν μέγα σκάνδαλο δεν ήταν
παρά η συνομιλία ενός φρουρού
του γραμματέα της Ν.Δ. για μικροεξυπηρέτηση σχετικά με μία παράταση άδειας καταστήματος και α-

ντάλλαγμα δύο πουκάμισα; Τα επιχειρήματα βρήκαν τοίχο, προφανώς διότι δεν επικοινωνήθηκαν
σωστά, το απόρρητο των συνομιλιών του βουλευτή και το πώς αυτό
«έσπασε» πέρασε στο ντούκου –με
δεδομένο μάλιστα ότι η χρήση
προσωπικών δεδομένων συνιστά
κακούργημα και κίνδυνο επ’ αυτοφώρω σύλληψης του χρήστη– και
απέμεινε η εκδίωξη του φρουρού,
η οποία ειρήσθω εν παρόδω έφτασε να πλασαριστεί από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ως και έμμεση παραδοχή της «γαλάζιας» ενοχής. Τόσο καλά το ξέρουν το παιχνίδι της
πολιτικής επικοινωνίας στην οδό
Πειραιώς…

Ανοργανωσιά…
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μία
απείρου κάλλους ανοργανωσιά και
δυσκολία διείσδυσης των πολιτικών θέσεων και απόψεων της Νέας Δημοκρατίας σε λαϊκά ακροατήρια. Ακόμη και το απλούστερο
της πολιτικής επικοινωνίας, από
τα κομματικά δελτία Τύπου ως τις
διαρροές και τα nonpaper, μοιάζει
να διοχετεύονται επιλεκτικά και
χωρίς στόχευση, μη εξυπηρετώντας εν τέλει τον βασικό σκοπό αυτόν της έγκυρης ενημέρωσης για
τα «γαλάζια» πεπραγμένα. Και εδώ
χρειάζονται πειστικές απαντήσεις
από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Τάκη Θεοδωρικάκο, και
Θωμά Βαρβιτσιώτη. Κάπως έτσι
μοιάζει η οδός Πειραιώς να μάχεται με νεροπίστολα, την ώρα που
Κουμουνδούρου και Ηρώδου Αττικού λειτουργούν «καταδρομικά»
έχοντας αλώσει (βλ. σχετικό ρεπορτάζ της «Α» στις σελίδες 4-5)
τον Τύπο και αυγατίζοντας συνεχώς την λίστα με τα φιλικά προς
τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αν, πάντως, κάτι κάνει μπαμ στην επικοινωνιακή… αμπαλοσύνη
της Νέας Δημοκρατίας αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο στην οδό
Πειραιώς αντιμετωπίζουν τα θέματα που αγγίζουν τις πλατιές λαϊκές μάζες. Τρανή απόδειξη το ποδόσφαιρο.
Από το καλοκαίρι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο λαϊκότερο των
αθλημάτων με επίκεντρο την «αμαρτωλή» Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι τεκτονικές και εκ μέρους της αξιωματικής
αντιπολίτευσης μία ερώτηση έχει κατατεθεί για το θέμα στο Κοινοβούλιο κι αυτή όχι από τον αρμόδιο τομεάρχη του κόμματος,
την Άννα Καραμανλή αλλά από τον γραμματέα, Λ. Αυγενάκη. Το αστείο της υπόθεσης; Ουδείς μπήκε στον κόπο να ασχοληθεί με τα
σημεία και τα τέρατα που λαμβάνουν χώρα στο πάρκο Γουδή, αντιθέτως ακούμπησαν επιδερμικά ένα ήσσονος σημασίας θέμα:
την πρόσληψη του Αλέξανδρου Χολέβα (νομικού συμβούλου του
υφυπουργού Γιώργου Βασιλειάδη) στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας!
Μόνο τα δημοσιεύματα της «Α» για το θέμα της ΕΠΟ να αποδελτίωναν στην Πειραιώς, θα είχαν στα χέρια τους τόσα στοιχεία ίσα
με τους… τόμους της «Πάπυρος Larousse Britannica», ώστε να
καταγγείλουν με διευθύνσεις και ονόματα τις ωμές παρεμβάσεις
στην διοίκηση, το βόλεμα ημετέρων και τόσα άλλα θεάρεστα. Κι αναρωτιέται κανείς:
-Ουδείς σκέφτηκε να ρωτήσει πώς για παράδειγμα ενεπλάκη
στην ΕΠΟ ο κύριος Δρόσος και πώς ο «εγώ δεν είμαι του τζάμπα» άνθρωπος του συστήματος ΣΥΡΙΖΑ («μπροστάρης» για τις
τηλεοπτικές άδειες που ναυάγησαν) έκανε εκλογές δίχως νομιμοποίηση;
-Ουδείς Νεοδημοκράτης σκέφτηκε λ.χ. να ρωτήσει πώς διορίστηκε στην ΕΠΟ ο Ιάκωβος Φιλιππούσης, άλλοτε επικεφαλής του
Γραφείου Τύπου του τότε υπουργού Αθλητισμού και νυν υπουργού Δικαιοσύνης, Στ. Κοντονή;
-Και εν πάση περιπτώσει, θεωρήθηκε σπουδαιότερο θέμα για κοινοβουλευτική ερώτηση ο διορισμός Χολέβα στην ΕΠΟ, από την
παράνομη πρόσληψη του υπόδικου Βασίλη Γκαγκάτση στην
Super League;
Αντί, λοιπόν, η φαρέτρα των πολιτικών επιχειρημάτων της Νέας
Δημοκρατίας κόντρα στις κυβερνητικές ανορθογραφίες να είναι
γεμάτη με αιχμηρά βέλη, αφήνεται ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης, να θριαμβολογεί στην Βουλή (σ.σ. στην συζήτηση του προϋπολογισμού του 2018) δίχως αντίλογο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δήθεν έβαλε κανόνες στο ποδόσφαιρο και ότι
διασφαλίστηκε η εποπτεία των διεθνών οργανισμών απέναντι σε
ένα σκοτεινό –όπως το χαρακτήρισε– σύστημα εξουσίας.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε πολλά θέματα η κυβέρνηση παίζει
μπάλα μόνη της και ενώ συμβαίνουν πράγματα και θαύματα αυτά
καταπίνονται αμάσητα από το φιλοθεάμον πολιτικό προσωπικό
της οδού Πειραιώς.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά δεν είναι παράξενο που η δημοσκοπική διαφορά της Ν.Δ. από τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει μεν μεγάλη, αλλά ούτε εξασφαλισμένη είναι ούτε τα όρια της αυτοδυναμίας αγγίζει.
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Ο Περισσός
κήρυξε
τον πόλεμο
«Αργά ή γρήγορα θα μείνετε στην ιστορία, βέβαια ίσως ως μια
γραφικότητα, ως μια παραφωνία, μια καρικατούρα, αυτού που
ονομαζόταν αριστερά, όπως μάλιστα εκπρόσωποι άλλων κομμάτων έμειναν έτσι, όπως εκείνος ο μακαρίτης ο Λάσκαρης που έλεγε ότι με νόμο θα καταργούσε την ταξική πάλη». Αυτή είναι μία
παράγραφος από την ομιλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ,
Δημήτρη Κουτσούμπα, την ημέρα που η Έφη Αχτσιόγλου κατέθεσε την τροπολογία για τις απεργίες, που λίγο αργότερα την απέσυρε.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

α παραπάνω λόγια του κ.
Κουτσούμπα τα θέσαμε υπόψη σε παλαιό στέλεχος
της Κεντροαριστεράς και ζητήσαμε την εκτίμησή του σε
μία off the record συζήτηση. «Από την
στιγμή που το ΚΚΕ βγήκε στους δρόμους
και το ΠΑΜΕ φέρεται αποφασισμένο να
συγκρουστεί με την αστυνομία, τότε το λάδι της κυβέρνησης σώζεται», μας είπε ενθυμούμενο τις συγκρούσεις του ΚΚΕ με
τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. «Είναι νομοτελειακό. Άπαξ και
το ΠΑΜΕ αποφάσισε με το έτσι θέλω να
βρεθεί έξω από το Μαξίμου, τότε να περιμένετε εξελίξεις».
Το εάν δικαιωθεί ο συνομιλητής μας
ή διαψευσθεί θα το δείξει η ιστορία. Όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι η απόφαση του ΚΚΕ να κηρύξει τον πόλεμο
στην κυβέρνηση είναι δεδομένη, κάτι
που φαίνεται και από τους υψηλούς τόνους που χρησιμοποιούν τα στελέχη
του, αλλά και ο ίδιος ο Δημήτρης
Κουτσούμπας. Διότι ποιος πολιτικός
αρχηγός έχει πει ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα καταγραφεί ως η κυβέρνηση η οποία ξεπέρασε κάθε ρεκόρ πολιτικής ξετσιπωσιάς και αθλιότητας».

Οι αντοχές και
οι κόκκινες γραμμές
Η κυβέρνηση Τσίπρα, όπως πολλάκις
έχει γραφεί, απέτυχε παταγωδώς στις
διαπραγματεύσεις και έχει δεχθεί, υπογράψει και ψηφίσει δεκάδες πράγματα που οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά-Βενιζέλου είχαν αποκρούσει έστω και από
τον φόβο των λαϊκών αντιδράσεων. Όπως φαίνεται, η τωρινή κυβέρνηση δεν
ενοχλείται από τίποτα και δεν έχει κα-

νέναν ηθικό φραγμό. Καλλιεργεί με πάθος τον λαϊκισμό και κάθε σοβαρή φωνή δεν ακούγεται μέσα στην οχλαγωγία που σκοπίμως καλλιεργεί. Και βέβαια προσπαθεί με κάθε τρόπο να προστατεύσει τον Αλέξη Τσίπρα, που εξακολουθεί να είναι το ισχυρό χαρτί του
ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έχουν πείσει προς το παρόν τον κόσμο ότι ο Τσίπρας είναι καλό παιδί, κάνει λάθη, αλλά είναι ο Αλέξης της διπλανής πόρτας. Που δεν είναι λαμόγιο, που δεν παίζει βρώμικα
παιχνίδια, που αγωνίζεται για την χώρα, που μπορεί και τα λέει χύμα στον
Ερντογάν.
Βέβαια και το «καλό παιδί» κάνει λάθη. Και αυτή την εποχή τα λάθη του είναι δύο. Το ένα πρόβλημα είναι οι
πλειστηριασμοί. Το οποίο προς ώρας
αντιμετωπίζεται με τις εβδομαδιαίες
συγκρούσεις των μελών της ΛΑΕ με
την αστυνομία στα ειρηνοδικεία. Η διόγκωση του προβλήματος θα φανεί, όταν ξεκινήσουν οι εξώσεις σε πέντε με

Αγρίεψαν
στο ΚΚΕ με
την κυβερνητική
απόφαση να
περάσει τον νόμο
για τις απεργίες
έξι μήνες
περίπου.
Το άλλο λάθος του «καλού παιδιού»
είναι να πατήσει τον κάλο του ΚΚΕ. Για
τον Περισσό, η «κόκκινη γραμμή» είναι
η απεργία. Και από την στιγμή που θα
ψηφιστεί η τροπολογία, όπου για να
προκηρυχθεί μία απεργία θα πρέπει να
υπάρχει απαρτία στην συνέλευση και
να το αποφασίζει το 50 συν 1 του σώματος της συνέλευσης, τότε κατανοεί ο
καθένας ότι το ΠΑΜΕ θα βρεθεί σε δεινή θέση. Και αυτή η απόφαση είναι αιτία πολέμου.
Ήδη ο κ. Κουτσούμπας από του
βήματος του Κοινοβουλίου απευθυνόμενος σε όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ «αναμασούν την καραμέλα του Μαξίμου, ότι
δεν αποτελεί πρόβλημα το 50 συν 1 για
την απαρτία, ότι ενισχύει την δημοκρατία», έθεσε το ρητορικό ερώτημα αν κυβερνούν με το 50 συν 1 του ελληνικού

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΚΕ ΒΓΗΚΕ

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΜΕ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΖΕΤΑΙ», ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΤΗΚΕ
ΣΤΗΝ «Α» ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟ
ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕ
ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ν.Δ.

λαού και αν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα εκλέγονται με το 50 συν 1 του συνόλου, αναφέροντας, στην συνέχεια, ότι «με το σαθρό 22% που εκπροσωπούν
και το οποίο είναι το πραγματικό τους ποσοστό –που σήμερα έχει γίνει πολύ μικρότερο– απαιτούν από τους εργάτες μέσα στα
γκέτο που δουλεύουν και κάτω από τον εκβιασμό και τις απειλές της εργοδοσίας να
έχουν το 50 συν 1 του συνόλου των μελών
τους σε παρουσία στην συνέλευση και
στην κάλπη, για να αποφασίσουν μια απεργία, για να διεκδικήσουν το δίκιο
τους».

Σε δρόμο και τηλεόραση
Όπως αναφέρουν στελέχη του ΚΚΕ, «θα
μας βρουν μπροστά τους όποια απόφαση
και εάν λάβουν, ό,τι και να ψηφίσουν στην
Βουλή. Το ΠΑΜΕ θα είναι εκεί. Στο Μαξίμου, στα υπουργεία, θα κατεβάζουμε τον
κόσμο σε απεργία δίχως να υπολογίζουμε
τις απαγορεύσεις. Ας έρθουν να μας συλλάβουν αυτοί που καταργούν το ιερό δικαίωμα της απεργίας». Και βέβαια, όπως γίνεται αντιληπτό, επικεφαλής όλων αυτών των κινητοποιήσεων θα είναι οι
βουλευτές του κόμματος, ακόμη και ο ίδιος ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος ηγήθηκε της μεγάλης διαδήλωσης του ΠΑΜΕ προχθές Πέμπτη στην Ομόνοια.
Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ δήλωσε ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ συνεχίζει την αθλιότητα, συνεχίζει
την βρώμικη δουλειά σε βάρος του ελληνικού λαού. Όσο πιο γρήγορα ξεπεραστούν
αυταπάτες, ψεύτικες προσδοκίες, απογοητεύσεις, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε
να ανοίξουμε τον δρόμο, έτσι ώστε να καταργηθούν όλα τα μνημονιακά αντιλαϊκά
μέτρα, να ανακτηθούν οι απώλειες για τους
εργαζόμενους από τα χρόνια της κρίσης,
να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία».
Και βέβαια το επόμενο διάστημα αναμένονται πλείστες παρεμβάσεις στα
ΜΜΕ, όχι μόνο του κ. Κουτσούμπα,
αλλά και βουλευτών και στελεχών, με
πρώτη και καλύτερη την Λιάνα Κανέλλη, η οποία στα πολιτικά πάνελ έχει
για πρωινό όλους τους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το μισό υπουργικό
συμβούλιο του Τσίπρα ταυτόχρονα.
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• Την Πέμπτη συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο
του «Κινήματος Αλλαγής», με Γεννηματά, Θεοδωράκη,
Παπανδρέου, Ανδρουλάκη, Θεοχαρόπουλο και Καμίνη να
κάθονται όλοι στο ίδιο τραπέζι
Τον κοινό βηματισμό τους
μετά και την πανηγυρική
συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών ομάδων της
ΔΗΣΥ και του Ποταμιού
στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής θέλουν να
δείξουν τα δύο κόμματα.
Καθώς το Κίνημα Αλλαγής
θέλει να κάνει διακριτό το
πολιτικό του στίγμα, η
Φώφη Γεννηματά και ο
Σταύρος Θεοδωράκης θα
υψώσουν τους αντιπολιτευτικούς τόνους και παράλληλα θα καταθέσουν
προτάσεις με κοινωνικό
πρόσημο.

Έφθασε η ώρα
των αποφάσεων

Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ο πρώτο βήμα έγινε με
την κατάθεση τροπολογίας για την προστασία
της πρώτης κατοικίας
από τους πλειστηριασμούς. Μέσω αυτής επιθυμούν να
δείξουν ότι η στήριξη των πολιτών
που έχουν «κόκκινα» δάνεια στις
τράπεζες αποτελεί προτεραιότητα
για τον νέο φορέα και παράλληλα
ότι υπάρχει εναλλακτική λύση την
οποία δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση. Η πρόταση εμπεριέχει την
προστασία των οφειλετών από
πλειστηριασμούς έως το τέλος του
2018. Βασικές προϋποθέσεις θα
είναι τα εισοδηματικά κριτήρια και
η αξία του ακινήτου που δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Παράλληλα, θα προβλέπει την
προστασία των ατόμων με αναπηρία άνω του 67% καθώς και των ατόμων που τα φροντίζουν.
Η επόμενη τροπολογία που θα
κατατεθεί είναι για να επανέλθει ο
μειωμένος συντελεστής του ΦΠΑ
στα νησιά του Αιγαίου. Στην τροπολογία θα ζητούν την παράταση
του ισχύοντος καθεστώτος για ένα
τουλάχιστον χρόνο και στο διάστημα αυτό το Κίνημα Αλλαγής θα δεσμευθεί να βρει από αλλού το κονδύλι που έχει υπολογίσει το υπουργείο Οικονομικών στον προϋπολογισμό.
Και βέβαια, αρχής γενομένης από τις ομιλίες για τον προϋπολογισμό, γίνεται φανερό ότι το Κίνημα θέλει να πιέσει όσο το δυνατόν
περισσότερο την κυβέρνηση, όχι
μόνο με αντιπολίτευση για την α-

ντιπολίτευση, αλλά με προτάσεις εφαρμόσιμες, αλλά πέρα από την ιδεοληψία του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον τρόπο αυτό επιθυμούν να διεκδικήσουν την επιστροφή ψηφοφόρων
της παράταξης από τον ΣΥΡΙΖΑ και
παράλληλα να διατηρήσουν με την
δυναμική παρουσία του νέου φορέα τις καλές δημοσκοπικές επιδόσεις.
Σήμερα, πάντως, τόσο η Φώφη

Γεννηματά, όσο και ο Σταύρος
Θεοδωράκης θα απευθύνουν
χαιρετισμό στο συνέδριο της Ν.Δ.,
στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού, αλλά και της ανάγκης να συνομιλούν τα κόμματα μεταξύ τους.
Οι πληροφορίες από συνεργάτες
των δύο πολιτικών αναφέρουν, ότι η μεν κα Γεννηματά θα προσπαθήσει να αναδείξει τις διαφορές
που υπάρχουν μεταξύ της Ν.Δ. και

το Κινήματος Αλλαγής (αλλά και
τις ευθύνες των κυβερνήσεων Καραμανλή στην χρεοκοπία της χώρας), ο δε Θεοδωράκης θα αναδείξει πως η Ν.Δ. έχει «υποκλέψει»
τις προτάσεις και την φρασεολογία
του Ποταμιού.

Η κρίσιμη συνεδρίαση
Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά του Κινήματος Αλλαγής, καθοριστικής

σημασίας θεωρείται η συνεδρίαση
του Πολιτικού Συμβουλίου στις 21
Δεκεμβρίου. Εκεί η Φώφη Γεννηματά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο
Σταύρος Θεοδωράκης, ο Γιώργος Καμίνης, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος που το στελεχώνουν, θα
συνεδριάσουν προκειμένου να δημιουργήσουν τον οδικό χάρτη της
παράταξης.
Στο τραπέζι επίσης θα βρεθούν
όλα τα βασικά ζητήματα για το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος
Αλλαγής που δρομολογείται για
τον Μάρτιο. Αφού το Πολιτικό
Συμβούλιο στελεχώθηκε από τους
βασικούς παίκτες του εγχειρήματος, μένει να στελεχωθεί και η οργανωτική επιτροπή για το ιδρυτικό
συνέδριο. Η ανακοίνωση της σύνθεσής της αναμένεται να γίνει πριν
από τα Χριστούγεννα και σε αυτή
θα συμμετέχουν αρκετά πρόσωπα
που θα εκφράζουν το μήνυμα της
ενότητας, αλλά και της ανανέωσης.
Βασικό έργο της επιτροπής θα
είναι η δημιουργία θεματικών ομάδων που θα αναλάβουν όλα τα
ζητήματα του συνεδρίου, όπως το
καταστατικό, τα σύμβολα, οι θεματικοί τομείς και ο ιδεολογικός χαρακτήρας. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα καθοδηγείται
από μια μικρή και αντιπροσωπευτική εκτελεστική γραμματεία. Τα
δύο αυτά όργανα που ουσιαστικά
θα λειτουργούν συμπληρωματικά
αναμένεται να συνεδριάσουν αμέσως μετά την έναρξη του νέου έτους. Παράλληλα, στο συνέδριο θα
πρέπει να εκπροσωπηθεί η κοινωνία, με την συμμετοχή εκπροσώπων των επιμελητηρίων, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
των κοινωνικών φορέων.

Συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα της ευρύτερης Κεντροαριστεράς
ι επαφές της προσωρινής ηγετικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής με φορείς και πρόσωπα του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς συνεχίζονται. Έτσι, μετά τον Γιώργο Καρρά
(ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από την Ένωση Κεντρώων),
ο οποίος μετείχε στην πανηγυρική συνεδρίαση των δύο Κ.Ο., αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινώσει την προσχώρηση, περιμένοντας το ιδρυτικό συνέδριο, έχουν ενταθεί οι επαφές με τον Χάρη Θεοχάρη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από το Ποτάμι, στην ομιλία
του κατά την διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, έστειλε το μήνυμα συμπόρευσης(;), λέγοντας ότι «όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις έγιναν από το Κέντρο».
Όμως το πρέσινγκ έχει ενταθεί και προς τον Κώστα Χρυσόγονο
και την Σοσιαλιστική Τάση, η οποία πρόσφατα αποχώρησε (σ.σ. και ήδη μετονομάστηκε σε Προοδευτική Ενωτική Κίνηση) από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν από το Κίνημα Αλλαγής, «η ομιλία του
κ. Χρυσόγονου (ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα σε κάθε δημοκρατικό, υπεύθυνο και προοδευτικό πολίτη να συμμετάσχει στην προσπάθεια
διαμόρφωσης πολιτικής λύσης για το αδιέξοδο που έχει περιέλθει η
χώρα) θυμίζουν σε πολλά την φρασεολόγια του Κινήματος Αλλαγής».
Ανάλογες είναι και οι κινήσεις που έχουν γίνει και προς την πλευρά του Αλέξη Μητρόπουλου, ο οποίος ηγείται της ΕΝΥΠΕΚΚ και παραβρέθηκε στην εκδήλωση της Σοσιαλιστικής τάσης. Εκεί βρέθηκαν
και δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και
μέλος των εκσυγχρονιστών Λουκάς Αποστολίδης, αλλά και ο πρώην
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επί κυβερνήσεων Γιώργου
Παπανδρέου, ο Παντελής Οικονόμου, για τον οποίο λέγεται ότι έχει
αναλάβει ρόλο όχι απλά να προσεγγίσει, αλλά και να πείσει πρόσωπα και κινήσεις να συμπορευθούν με το Κίνημα Αλλαγής.
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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;

«Ριφιφί» στο καρτέλ της κοκαΐνης…
(…όχι στο Μεντεγίν, στο Κολωνάκι)
• ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Στα μαλακά οι επώνυμοι κατηγορούμενοι και πινγκ πονγκ ευθυνών για
τους 8 εμπόρους ναρκωτικών που αφέθηκαν ελεύθεροι και προφανώς έγιναν Λούηδες!

Σ

ύμφωνα με μία από
τις δεκάδες παραλλαγές του νόμου του
Μέρφι, όταν τα πράγματα πάνε καλά, κάτι
θα πάει στραβά. Στο ρεπορτάζ όμως που ακολουθεί τα πράγματα
όχι απλώς στράβωσαν, αλλά έφτασαν στα όρια του κωμικοτραγικού, που αν το θέμα δεν ήταν
τόσο σοβαρό, το πιθανότερο είναι ότι θα αποτελούσε ένα από
τα επόμενα επιθεωρησιακά νούμερα του Μάρκου Σεφερλή το
καλοκαίρι στο Δελφινάριο.
Ο λόγος για την υπόθεση της αποκάλυψης του καρτέλ κοκαΐνης όχι της πρωτεύουσας της διαφθοράς
στην Κολομβία, του Μεντεγίν, αλλά
της «πρωτεύουσας» του Αθηναϊκού
τζετ-σετ, του Κολωνακίου, που έγινε
πρωτοσέλιδο σε πολλά ΜΜΕ, κάνοντας αρκετούς να χάσουν το ύπνο
τους φοβούμενοι τυχόν αποκαλύψεις.
Και τι δεν διαβάσαμε… Για λίστες
με προσωπικά τηλέφωνα διασήμων.
Για τα συνθήματα και τα παρασυνθήματα όπως «κοκορέτσι», «τσόκο»,
«κρεμούλα» και άλλα ευφάνταστα
προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια
και διακριτικότητα το νταραβέρι της
άσπρης σκόνης. Για τα λιγότερο ευφάνταστα παρατσούκλια των διακινητών όπως ο «Παππούς», ο «Γαβράκος», ο «Ξάδελφος». Αλλά και για τους
επώνυμους που φέρονται να εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
στην υπόθεση. Όλοι αναζητούν –περισσότερο για χάρη του κουτσομπο-

λιού και λιγότερο της έρευνας– να μαντέψουν ποιος είναι ο γνωστός παρουσιαστής και πανελίστας, τα μοντέλα, οι εκρηκτικές ηθοποιοί, κ.ά.

Έλειπαν έγγραφα
Ένα πράγμα δεν διαβάσαμε πουθενά και το αποκαλύπτει σήμερα η
«Α»: ότι 8 κατηγορούμενοι (είναι οι

ΝΙΚΟLLΟ KRISTAQ, DIAMANTI
KRISTO, ΚΟΚΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ,
ALIU RUDOLF, ΣΙΟΥΖΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, OZMΑΝΙ MYRTEZAN, KΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ) για την εμπορία της κοκαΐνης αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή –άκουσον, άκουσον–
η διαβόητη δικογραφία του bar στο

Κολωνάκι βρέθηκε σκορπισμένη στο πάτωμα και έλειπαν από
αυτή έγγραφα! Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η εισαγγελέας
Πετρούλα Μακρή, η οποία ελέγχεται για το πρωτοφανές περιστατικό της καθυστέρησης
της δικογραφίας, η οποία είχε
ως αποτέλεσμα να αποφυλακι-
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Η αναφορά
της ανακρίτριας
ναρκωτικών
Από την πλευρά της, η κα Γρυπάρη υποστηρίζει
ότι ολοκλήρωσε πολύ πιο σύντομα την ανάκριση,
παρουσιάζοντας σχετικά έγγραφα στην αναφορά της.
Συγκεκριμένα η ανακρίτρια αναφέρει ότι η επίμαχη δικογραφία εισήχθη στο ανακριτικό γραφείο στις 10 Φεβρουαρίου 2016 και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου
διαβιβάστηκε περαιωμένη στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Αναλυτικά η αναφορά
της κας Γρυπάρη είναι αυτή που εμφανίζεται στο φωτογραφικό ντοκουμέντο
που ακολουθεί:

στούν οι 8 κρατούμενοι.
Η ουσία είναι, λοιπόν, ότι ενώ οι glam εμπλεκόμενοι στο
καρτέλ αφέθηκαν ελεύθεροι,
μαζί τους «πέταξαν» μετά την
παρέλευση του 18μηνου και οι
8 έμποροι οι οποίοι και πιθανότατα θα έχουν γίνει ήδη…
Λούηδες!
Πίσω στο ρεπορτάζ, στην
αναφορά της προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών Ηλία
Ζαγοραίο, η εισαγγελέας Π.
Μάκρη αναφέρει ότι ενημερώθηκε στις 23/5/2017 ότι εκκρεμούσε «εις χείρας μου» η ανακριτική δικογραφία με ΕΓ
81/2016/216 με προσωρινά
κρατούμενους για αδικήματα του
νόμου περί ναρκωτικών και με λήξη δεκαοκταμήνου προσωρινής
κράτησης στις 19/8/2017.
Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι αναζήτησε την δικογραφία στην υπηρεσία της και «κατόπιν προσωπικής έρευνας βρήκα αυτήν στα εισαγγελικά
γραφεία». Πρόσθεσε ότι «η ανωτέρω
δικογραφία ανευρέθη στο πάτωμα των
εισαγγελικών γραφείων πλησίον της
πόρτας, αναμεμειγμένη με άλλες δικογραφίες και σε συνθήκες μη ασφαλούς
φύλαξής της και εξ αυτής απολείπονται έγγραφα».
Σε άλλο σημείο της αναφοράς
της επιρρίπτει ευθύνες στην 2η ανακρίτρια ναρκωτικών, Ελένη
Γρυπάρη, η οποία επίσης ελέγχεται για την υπόθεση αυτή.
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• Αντιθέτως με τα κοινώς λεχθέντα η παραγγελία πριν από μερικές ιδέες της εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, να διενεργηθεί έρευνα για την ακούσια νοσηλεία 130
συνανθρώπων μας σε ψυχιατρεία ούτε τυχαία ήταν ούτε συνδέεται με την κατάθεση του
νομοσχεδίου για την ποινική αντιμετώπιση ψυχικά ή διανοητικά πασχόντων ατόμων

Άλλο η ανεπάρκεια νόμου,
άλλο η μη εφαρμογή του
Μπορεί σε κάποιους να έκανε εντύπωση, για όσους
παρακολουθούν όμως την
δράση της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου η παραγγελία πριν από μερικές ιδέες
της Εισαγγελέως κ. Ξένης
Δημητρίου να διενεργηθεί
έρευνα για την ακούσια νοσηλεία 130 συνανθρώπων
μας σε ψυχιατρεία δεν ήταν
καθόλου τυχαία και ούτε
συνδέεται με την κατάθεση
του νομοσχεδίου για την
ποινική αντιμετώπιση ψυχικά ή διανοητικά πασχόντων ατόμων.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

E

ίναι το πρώτο πρακτικό
βήµα της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου σε ένα θέµα που µελετά επιστηµονικά επί µακρόν µέσα από έρευνες
και διηµερίδες που είτε διοργανώνει η ίδια είτε συµµετέχει, µε σηµαντικότερη αυτήν που διοργάνωσε από κοινού µε το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Αττικής λίγους µήνες
πριν µε θέµα την Αναγκαστική Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών. Για τα
130 αυτά άτοµα που νοσηλεύονται
χωρίς τη θέλησή τους στα ψυχιατρικά καταστήµατα του Δαφνίου,
του Δροµοκαΐτειου και του δηµόσιου Ψυχιατρείου της Θεσσαλονίκης, που έχουν κριθεί ως «µη έχοντα καταλογισµό» πριν από πολλά
χρόνια –ακόµη και δεκαετίες– και
έκτοτε ουδέποτε επανεξετάστηκε ο
εγκλεισµός τους οι εισαγγελείς θα
ερευνήσουν εάν έχει µεταβληθεί η
κατάστασή τους και εάν µπορούν
να ενταχθούν πλέον στην κοινωνία.

Η τραγική αφορμή…
Το ζήτηµα απασχολεί τόσο την ψυχιατρική κοινότητα, όσο και την νοµική, καθώς έπειτα από την πυρκαγιά στο Ψυχιατρείο του Δαφνίου την
4/9/2015 όπου έχασαν την ζωή
τους 3 ασθενείς, συστάθηκε επιτροπή για την αναθεώρηση του νόµου
περί ακούσιας νοσηλείας. Σε ακόµα
προγενέστερο χρόνο όµως απασχολούσε τόσο την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που µε παραγγελίες
και γνωµατεύσεις της εξειδίκευε κάθε φορά τις προϋποθέσεις εφαρµογής του ν. 2071/1992, όσο και τον
Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος έπειτα από εκτεταµένες αναφορές πολιτών διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα, το πόρισµα του οποίου υπέβαλε στις 21/5/2007 στον πρωθυπουργό και στην πρόεδρο της Βουλής και κοινοποίησε στον καθ’ ύλην
αρµόδιο υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στο πόρισµά του ο Συνήγορος
του Πολίτη διαπιστώνει ότι: «Το εκτεταµένο άρθρο 2 του Ν. 2716/1999,
που ρυθµίζει µε κάθε λεπτοµέρεια τα

H εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
κα Ξένη Δημητρίου

δικαιώµατα των ασθενών, σύµφωνα µε
τους αντίστοιχους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απόκλισης
της ρύθμισης από την εφαρμογή
της. Τίποτε από όσα στη διάταξη αναφέρονται δεν έχει πραγµατικά τεθεί
στην υπηρεσία του ασθενούς. Είναι άραγε δυνατόν να κάνει κανείς λόγο για
προστασία των δικαιωµάτων, τη στιγµή που στην Ελλάδα ο ακούσιος εγκλεισµός κινείται µεταξύ του 40-50%
των εισαγωγών; Σε κανένα από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. ο αριθµός αυτός δεν
ξεπερνά το 7-8%, καθώς στις χώρες αυτές η πρωτοβάθµια περίθαλψη λειτουργεί ως ηθµός των εισαγωγών και ιδιαίτερα των ακούσιων εγκλεισµών».

Δεν τηρούνται οι
διαδικασίες
Ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή, δεν
διαπιστώνεται ανεπαρκές νοµοθε-

τικό πλαίσιο, αλλά κακή εφαρµογή
του νόµου από τους συµπλεκόµενους δικαστικούς και νοσοκοµειακούς φορείς, καθώς δεν τηρούνται
οι διαδικασίες ακούσιας νοσηλείας
πασχόντων. Στην πολυσέλιδη αναφορά αποτυπώνεται το υφιστάµενο
νοµικό πλαίσιο και έπειτα από επιτόπια έρευνα και συνεργασία µε τα
ψυχιατρεία και δειγµατοληπτικό έλεγχο 179 περιπτώσεων διαπιστώθηκε ότι:
1] Οι ψυχίατροι ως «οιωνεί
πραγµατογνώµονες» δεν αιτιολογούν
πλήρως και επαρκώς την κρίση
τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή άσκηση των αρµοδιοτήτων του
εισαγγελέα για την ακούσια νοσηλεία και δεν υφίσταται εξατοµικευµένη εκτίµηση για το αν ο ασθενής
είναι ικανός να κρίνει για την κατάσταση της υγείας του και για το αν η
έλλειψη νοσηλείας µπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή του όπως
απαιτεί ο νόµος.
2] Σε ποσοστό 97% η µεταφορά
των ασθενών έγινε από την αστυνοµία και όχι από το ΕΚΑΒ, άρα οι ψυχικά πάσχοντες αντιµετωπίζονται
ως «δυνάµει επικίνδυνα πρόσωπα» και
όχι ως ασθενείς, κατά παράβαση
του νόµου.
3] Δεν προέκυψε µε βεβαιότητα
ότι οι ασθενείς ενηµερώθηκαν επαρκώς «για τα δικαιώµατά τους και
ειδικότερα το δικαίωµά τους να ασκήσουν ένδικο µέσο», όπως ο νόµος επιτάσσει.
4] Ενώ σε ποσοστό 94% βρέθηκε εισαγγελική εντολή για εγκλεισµό, στις µισές περίπου περιπτώσεις των εξετασθέντων φακέλων δεν βρέθηκε κλήση για δίκη
και σε ποσοστό 84% περίπου δεν
βρέθηκε δικαστική απόφαση περί
εγκλεισµού. Επιπλέον, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε στατιστικά
η υπέρβαση του χρονικού διαστήµατος των 10 ηµερών που ορίζει

ο νόµος. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν παραστάθηκε στη δίκη ο ασθενής. Το
διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων στηρίχθηκε στις αρχικές συνοπτικές γνωµατεύσεις που έγιναν
κατά την εισαγωγή του ασθενούς,
χωρίς δηλαδή νεότερες γνωµατεύσεις της κατάστασης του ασθενούς
ακόµη και σε περιπτώσεις που ο εγκλεισµός είχε πολύ µεγάλη διάρκεια.
5] Τέλος, το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική
συσχέτιση µεταξύ της ύπαρξης δικαστικής απόφασης και της διάρκειας ακούσιου εγκλεισµού, σηµαίνει ότι στην πράξη αναιρείται η βασική επιδίωξη του Ν. 2071/92,
δηλαδή ο δικαστικός έλεγχος του
ακούσιου εγκλεισµού των ψυχικά
ασθενών.
Στην περίπτωση της ακούσιας
νοσηλείας η τήρηση των τυπικών
διαδικασιών και χρονοδιαγραµµάτων είναι εξαιρετικά βαρύνουσα,
καθώς µέσω αυτών προστατεύονται
τα ατοµικά δικαιώµατα του ανθρώπου, όπως ορίζεται στο εθνικό µας
Σύνταγµα, αλλά και στην Διεθνή
Χάρτα των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Η χώρα µας ήδη µετρά καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (υποθέσεις Καραµανώφ, Βένιος κτλ κατά Ελλάδος), καθώς φαίνεται ότι ο
µη συντονισµός των αρµοδίων
κρατικών φορέων οδηγεί σε καταστρατήγηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πασχόντων. Ας ελπίσουµε ότι η έρευνα που διεξάγεται θα αφυπνίσει τις κρατικές δοµές
προς τήρηση του νόµου, αλλιώς θα
επαληθευτεί για µια ακόµα φορά ότι επαναπαυόµαστε στον «πατριωτισµό των Ελλήνων» όπως αναφέρεται στο άρθρο 120 του Συντάγµατος.
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Πρόταση αναίρεσης
(με πολύ μυστήριο)
πιστροφή στο μέλλον» για το βούλευμα της φερόμενης
ως συμμορίας στο
ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Χαράλαμπος Βουρλιώτης, άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά
του βουλεύματος που εξέδωσε
το Συμβούλιο Εφετών με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο, και έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία (2-1), με το οποίο παραπέμπονταν σε δίκη 28 εμπλεκόμενοι σε ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, αλλά και απαλλάσσονταν από 3 κακουργηματικές κατηγορίες, της σύστασης
εγκληματικής οργάνωσης, της
εκβίασης και της έκρηξης.
Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Α», κατέθεσε μόνο την αίτηση αναίρεσης. Το ακριβές περιεχόμενό της θα συμπληρωθεί εντός του Σαββατοκύριακου και
θα κατατεθεί την Δευτέρα (18/12).
Ημέρα κατά την οποία, θυμίζουμε,
εξέπνεε το περιθώριο αίτησης αναίρεσης.
Η πρόταση θα εξεταστεί από το
Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου
και μπορεί να γίνει δεκτή (ολικά ή εν
μέρει) ή να απορριφθεί. Στην πρώτη
περίπτωση, θα επιστραφεί στο Τριμελές Συμβούλιο Εφετών. Το οποίο
–υπό νέα σύνθεση– έχει περιθώριο
9 μηνών να αποφανθεί. Όπως είναι

«Ε
Είναι πιθανό
το ενδεχόμενο
–κατά την
γνώμη
ειδημόνων–
να πιάσει
φθινόπωρο
του 2018 και να
μην έχει εκδοθεί
απόφαση.
Άρα,
επισημαίνουν
επιπρόσθετα
ότι με την
παραπάνω
διαδικασία
διατηρείται μια
ιδιότυπη ομηρία
των
εμπλεκομένων

Πρόταση αναίρεσης του βουλεύματος Σταμαδιάνου
για την φερόμενη σαν «συμμορία» άσκησε ο αντεισαγγελέας
Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, χωρίς
να δημοσιοποιήσει το σκεπτικό του, κάτι που αναμένεται
να γνωστοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα
προφανές, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Είναι πιθανό το ενδεχόμενο –κατά την γνώμη
ειδημόνων– να πιάσει φθινόπωρο
του 2018 και να μην έχει εκδοθεί απόφαση. Άρα, επισημαίνουν επιπρόσθετα ότι με την παραπάνω διαδικασία διατηρείται μια ιδιότυπη ομηρία των εμπλεκομένων.
Μια άλλη επισήμανση, «παροικούντων την Ιερουσαλήμ», είναι ότι
για κάποιους από τους εμπλεκόμενους –ειδικά για τον Β. Μαρινάκη–
υπάρχουν ανοιχτά θέματα επιχειρηματικής όμως μορφής.
Ας μην ξεχνάμε ότι στις αρχές
του 2018 πρόκειται να διενεργηθεί
ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές
άδειες και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, αφού έχει ήδη καταβάλει
23 εκατ. ευρώ για αγορά μετοχών
του Mega, το πιθανότερο είναι να
συμμετάσχει και να αποκτήσει –ίσως μαζί με την οικογένεια Βαρδινογιάννη– την άδεια λειτουργίας
τηλεοπτικού σταθμού. Βεβαίως, μια
εξέλιξη αυτής της μορφής δεν θα ή-

ταν επιθυμητή από τους κυβερνώντες, γι’ αυτό και η εκκρεμότητα με
το βούλευμα ερμηνεύεται από τους
«μέσα στα πράγματα» ως μια κάποιας μορφής ομηρία.
Σίγουρα, δεν είναι γνωστό εάν η
πρόταση Βουρλιώτη εμπεριέχει και
την άποψη ότι κακώς δεν διατυπώθηκε κατηγορία για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
(κυρίως). Με το γεγονός όμως ότι η
απόφαση αυτή ελήφθη παμψηφεί,
μετατροπή της κατηγορίας αυτής θα
αποτελούσε ένα πρωτόγνωρο γε-

γονός στα δικαστικά χρονικά, αφού
και παλαιότεροι δικαστές δεν ενθυμούνται κάτι παρόμοιο.
Ένα άλλο θέμα που θα «τρέξει»
πολύ γρηγορότερα είναι η υποχρέωση μεταβίβασης των μετοχών των
ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ατρόμητος και
Λεβαδειακός. Σύμφωνα με έγκυρες
πληροφορίες, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, παρά τις αναλύσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει, –πρώτη η «Α» ανέλυσε το γιατί
δεν προκύπτει από την νομοθεσία
υποχρέωση μεταβίβασης των μετοχών– και στο σύνολό της καταλήγουν ότι δεν υπάρχει υποχρέωση
μεταβίβασης των μετοχών, προφανώς για να καλύψει την γκάφα του
Γιώργου Βασιλειάδη, έχει ατύπως
διατυπώσει την άποψη ότι πρέπει να
γίνει η μεταβίβαση. Μια απόφαση
αυτής της μορφής θα προσβληθεί
από τους ενδιαφερόμενους στο Διοικητικό Εφετείο και όπως είναι
γνωστό οι δικαστές δεν διορίζονται
από τον υπουργό Αθλητισμού, όπως
η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού...
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Η μάχη για
την Ελλάδα
H AEK, πέρα από τα οικονομικά οφέλη, δίνει
την ευρωπαϊκή μάχη και
για την βαθμολογική συγκομιδή της Ελλάδας. Η
χώρα μας παραμένει
στην 15η θέση της κατάταξης της UEFΑ και χρειάζεται μία μεγάλη πορεία της ΑΕΚ στα νοκ-άουτ του EuropaLeague
για να αναρριχηθεί ξανά
στην 14η. Η «Ένωση»
πήρε πόντους για την
Ελλάδα μετά την ισοπα-

Η ΑΕΚ βγάζει
το μπάτζετ της χρονιάς
λία στην Βιέννη και την
πρόκριση στους «32», όμως το ίδιο έκανε και η
Βικτόρια Πλζεν για την
14η Τσεχία, αυξάνοντας
την «ψαλίδα» ανάμεσα
στις δύο χώρες, μια και
οι Τσέχοι έχουν 29.175
πόντους και η Ελλάδα
28.200. Η Βικτόρια κληρώθηκε με την Παρτιζάν
Βελιγραδίου, στην οποία
οι Έλληνες στηρίζουν τις
ελπίδες τους ν’ αποκλείσει τουςΤσέχους αν είναι
εφικτό με… δύο νίκες.
Εάν η κατάσταση δεν
αλλάξει, την μεθεπόμενη
σεζόν, ο πρωταθλητής
και ο δευτεραθλητής της
Ελλάδας θ’ αρχίζουν από τον 2ο προκριματικό
γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο κυπελλούχος από
τον 3ο προκριματικό του
EuropaLeague, ενώ ο
τρίτος και ο τέταρτος της
κατάταξης από τον 2ο
προκριματικό. Η Ελλάδα
πάντως δεν απειλείται
να χάσει την 15η θέση από την Κροατία, που δεν
έχει πλέον εκπρόσωπο
στην Ευρώπη.

Του Νίκου Συνοδινού
ι χρυσοφόρες διοργανώσεις τηςUEFA αποτελούν στην Ελλάδα
την βάση για την δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικά
και αγωνιστικά ομάδας. Ο Ολυμπιακός μονοπωλούσε τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από το
ChampionsLeague, στοιχείο
που έπαιξε καταλυτικό ρόλο
στην εντός των τειχών κυριαρχία του, καθώς η μετατροπή
τους σε επενδύσεις είχε δημιουργήσει μια ποδοσφαιρική αυτοκρατορία.
Πλέον η κατάσταση διαφοροποιείται, καθώς την μερίδα του λέοντος
από τα ευρωπαϊκά έσοδα, θα πάρει
την τρέχουσα περίοδο η ΑΕΚ.
Μάλιστα, θεωρείται δεδομένο
πως από τις δύο διασυλλογικές
διοργανώσεις τηςUEFA και κυρίως
το Europa League, η «Ένωση» θα
βάλει στο ταμείο της ποσό που
θα ξεπεράσει το 80% του μπάτζετ της.
Σε αυτό θα συμβάλει και το γεγονός ότι είναι η μόνη Ελληνική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη
και ως εκ τούτου θα λάβει τη μερίδα
του λέοντος από το marketpool, δηλαδή το μερίδιο που αναλογεί σε
κάθε ομάδα από τις διαφημίσεις και
τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αναμετρήσεων της UEFA.

Ο

Περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ στο ταμείο της «Ένωσης»
από τις ευρωπαϊκές επιτυχίες. Ο «Δικέφαλος» αρπάζει
και το marketpool της Ελλάδας στα χνάρια του Ολυμπιακού
Πάνω από 8 εκατ. ευρώ
Η ΑΕΚ είναι δεδομένο πως έχει εξασφαλίσει ήδη για το ταμείο τηςποσό που ξεπερνάει τα 8 εκατ. ευρώ.
Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ άρχισαν το καλοκαίρι κόντρα στην
ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions
League. Οι Ρώσοι πήραν την πρόκριση και έστειλαν την ΑΕΚ στο
EuropaLeague, με την «Ένωση» να
βάζει στα ταμεία της το ποσό των
420.000 ευρώ από την συμμετοχή
της στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στην συνέχεια στα playoffs
του EuropaLeague η ΑΕΚ αντιμετώπισε την βελγική Μπριζ κι εκεί
ήρθε η πρώτη υπέρβαση. Η παρουσία στηννοκ άουτ φάση απέφερε 400.000
ευρώ, η δε πρόκριση
στους ομίλους σε
βάρος των Βέλγων,
επιπλέον 2,6 εκατομμύρια ευρώ.
Στην φάση των ομίλων η ΑΕΚ πέτυχε μία νίκη
(360.000 ευρώ)

επί τηςΡιέκα εκτός έδρας, ενώ είχε
και πέντε ισοπαλίες (από δύο με Μίλαν-Αούστρια Βιέννης και μία με
την Ριέκα) κερδίζοντας από
120.000 ευρώ. Συνολικά έβαλε
στο… σακούλι άλλες 960.000 ευρώ.
Η πρόκρισή της στους «32»–ως
δεύτερη του ομίλου– της έδωσε άλλες 300.000 ευρώ.
Πέραν όλων αυτών η «Ένωση»
θα εισπράξει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ από ολόκληρο το market
pool των ελληνικών συλλόγων,
ως η μοναδική
εκπρόσωπος
της χώρας μας
στους ομίλους
του Europa

League. Το ακριβές ποσό θα εξαρτηθεί από την πορεία της ΑΕΚ στην
συνέχεια. Στην κλήρωση των «32»
του EuropaLeague, στον δρόμο του
«Δικέφαλου» βρέθηκε η Ντιναμό
Κιέβου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει
στις 15 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ και
η ρεβάνς στις 22 Φεβρουαρίου στην
Ουκρανία.

Ενισχύει και ο κόσμος
Η ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ και
η θετική της πορεία δημιούργησαν
ένα επιπλέον κίνητρο για τον κόσμο
της ομάδας που έδωσε βροντερό
«παρών» στις εξέδρες, καταθέτοντας τον οβολό του στα ταμεία της
ΠΑΕ. Κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας
τον Ιούλιο βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ περίπου 25.000 θεατές, ενώ τον Αύγουστο απέναντι στην Μπριζ τα εισιτήρια έφτασαν λίγο παραπάνω από 15.000. Με την Αούστρια Βιέννης κόπηκαν 16.000, ενώ κόντρα
στην μεγάλη Μίλαν τα εισιτήρια ξεπέρασαν τις 40.000 εισιτήρια. Οι
μεικτές εισπράξεις από τα εντός έδρας παιχνίδια ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ και στο ματς που έρχεται με τηνΝτιναμό, αναμένεται κοσμοσυρροή.
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«Πράσινος» έρανος
και… πράσινα άλογα
φουριόζα (για τον Τύπο)
είσοδος και… απόσυρση
του «Mr Chipita», Σπύρου Θεοδωρόπουλου,
στα ποδοσφαιρικά πράγματα του
Παναθηναϊκού, υπό μορφή…
«σωτήρα», έχει την εξής παραβολική σημασία: Είναι σαν να πεινάει κάποιος και να τρώει… πατατάκια ή γαριδάκια, για να χορτάσει!
Έχει, ωστόσο, και μίζερη προσέγγιση.
Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι σαν να προκάλεσε έναν παγκόσμιο έρανο για τους όπου γης οπαδούς του Παναθηναϊκού, στην λογική τού «ό,τι προαιρείσθε». Στην σημερινή σκληρή οικονομική πραγματικότητα, τέτοιες προθέσεις είναι
καλές μεν και ρομαντικές, αλλά και
καταδικασμένες σε αποτυχία. Το
«φάρμακο» για τον Παναθηναϊκό
δεν μπορεί να είναι μια ασπιρίνη.
Σύμφωνα με το «πλάνο» του Θεοδωρόπουλου, θα έπρεπε να συγκεντρωθούν άμεσα 15 εκατ. ευρώ
για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να
βγάλει την χρονιά. Ο ίδιος θα έβαζε
άμεσα 500.000 ευρώ. Τα… υπόλοιπα θα έπρεπε να τα βάλουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, πληρώνοντας 50 ευρώ έκαστος. Για να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό, θα πρέπει να βρεθούν 300.000 «καταβαμμένοι πράσινοι» για να δώσουν από
το υστέρημά τους. Στην Ελλάδα όπου οι πολίτες μετρούν ακόμα και το

Η

Ήρθε, είδε και… απήλθε ο Σπύρος
Θεοδωρόπουλος από τον Παναθηναϊκό,
μετά το αστείο μοντέλο… «δώστε και
σώστε» που καλούσε τους οπαδούς να
δώσουν από 50 ευρώ για την «σωτηρία»

Τι χρωστάει
ο ΠΑΟ
Λέτο
181.000€
Μπούρμπος
55.000€
Πέτριτς
200.000€
Βέμερ
550.000€
Εσιέν
651.000€
Εμποκού
210.000€
Μπεργκ
350.000€
Τοτσέ
945.000€
Χουλτ
125.000€
Τελάντερ
410.000€
Αναστασίου 120.000€
Ιβάνοφ
50.000€
Ταυλαρίδης
40.000€
Λεντέσμα
100.000€
Σύνολο: 3.987.000€

ευρώ, μία τέτοια κίνηση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και αν δεν
καταφέρουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να συγκεντρώσουν αυτό το
ποσό, τότε θα τους… επιστραφεί το
πενηντάευρο!

Φρούδες ελπίδες…
Η λάθος προσέγγιση του σοβαρότατου προβλήματος του Παναθηναϊκού από τον Σπύρο Θεοδωρό-
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πουλο, πολύ απλά έδωσε φρούδες
ελπίδες. Η δε επιτροπή που συνέστησε με επικεφαλής τους παλαίμαχους του «Γουέμπλεϊ», αντί για μία
επιτροπή τεχνοκρατών, ήταν θνησιγενής κίνηση ευθύς εξ αρχής. Κι έτσι, βρέθηκαν διάφορα προσχήματα για την απόσυρση, όπως η υπερβολική δημοσιότητα, τα πρόσωπα
που άλλα ζήτησε και άλλα του πήγαν κ.λπ.
Επί της ουσίας, ο Παναθηναϊκός
επανήλθε εκεί που ήταν και πριν.
Κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών σε
πρώτη φάση, μέχρι την τελική καταστροφή. Στον σχετικό πίνακα, μπορείτε να δείτε τα ποσά που χρωστάει ο Παναθηναϊκός σε παίκτες του.
Στο σύνολο ο Παναθηναϊκός χρωστάει προς το κράτος και τρίτους
γύρω στα 60 εκατ. ευρώ. Πού θα
βρεθούν αυτά τα χρήματα;
Τα μόνο που έχει λαμβάνειν είναι
700.000 ευρώ από την πώληση του
Βλαχοδήμου και 800.000 ευρώ από την μεταγραφή του Μπεργκ. Αλλά κι αυτά τα λεφτά του για τον
Σουηδό δεν είναι όλα δικά του, καθ’
ότι μερίδιο θέλει και το Αμβούργο.
Την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ουδείς γνωρίζει ποιος θα
μείνει να φυλάει… Θερμοπύλες στην
Παιανία.
Οι Μολέδο, Λουντ, Χουλτ,
Κουρμπέλης, Κουλιμπαλί, Βιγιαφάνες και… έχει ο Θεός.
Άλκης Φιτσόπουλος

Μολέδο,
Λουντ, Χουλτ,
Κουρμπέλης,
Κουλιμπαλί,
Βιγιαφάνες
και… έχει
ο Θεός
στην έξοδο
για τον
Ιανουάριο
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ΣΧΟΛΙΟ

Μπορούν,
αλλά
θέλουν;
Δύο πράγματα είναι
(διαχρονικά) δεδομένα.
Πως ο ήλιος βγαίνει από την
ανατολή. Και
πως οι εμπλεκόμενοι με
το ποδόσφαιρο (φραστικά) επικαλούνται την ισονομία αλλά (πρακτικά) λειτουργούν με κριτήριο την υπεράσπιση
των δικών τους συμφερόντων.
Κάποτε το κυρίαρχο αφήγημα ήταν το «ίσες αποστάσεις από και 50-50
για όλους». Άπαντες το
επικαλούνταν, αλλά
(σχεδόν) ποτέ δεν έγινε
οργανωμένη και από
κοινού προσπάθεια των
εμπλεκομένων για να εδραιωθεί.
Διότι δεν αποτέλεσε
πραγματική βούληση
των ιθυνόντων.
Πλέον, της μόδας έχει γίνει η επίκληση από παράγοντες, πολιτικούς,
δημοσιογράφους για «επιστροφή στην κανονικότητα». Εύηχος αλλά ανύπαρκτος στόχος. Γιατί
στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπήρξε ποτέ κανονικότητα. Άρα, πώς θα
επιστρέψεις σε κάτι από
το οποίο δεν έφυγες;
Τα πράγματα είναι (συνθέτως) απλά. Μελισσανίδης, Μαρινάκης, Σαββίδης, Γραμμένος, πολιτεία, εκδότες και δημοσιογράφοι, να συναποφασίσουν τι (πραγματικά) θέλουν. Φτιάχνοντας και ακολουθώντας
πλαίσιο, κανόνες και συμπεριφορές που θα δημιουργήσουν κανονικότητα. Όσο –αντί για τα προφανή και «αυτονόητα»–
υπάρχει πόλεμος φεουδαρχών και Ιζνογκούντ
(μετά των αυλικών
τους), όλα τριγύρω θ’
αλλάζουνε κι όλα τα ίδια
θα μένουν...
Γιώργος Καντζιλιέρης

• Το καταλάβαμε...

Σε σύσκεψη
Μέχρι να προκύψει στο προσκήνιο
ο Θεοδωρόπουλος, όλοι είχαν
ελπίδα ότι ο Νικόλας Πατέρας θα
βγει μπροστά. Αυτός, απλά, σταμάτησε ν’ ασχολείται και σταμάτησαν
να τον ενοχλούν. Τέτοιες εντολές
έχει η τηλεφωνήτρια. Όποιος πάρει, να λένε, ότι «ο κύριος Νίκος είναι σε σύσκεψη».

Αυτοαναίρεση
του Σάββα
για τον Χάσι
Για τον Σάββα
Θεοδωρίδη ο
Μπέσνικ Χάσι «ήταν ένας
γελοίος προπονητής που έκανε πόλεμο
στον Ανσαριφάρντ γιατί ήθελε να βάζει
τους δικούς τους παίκτες και χάσαμε τον Γιαννιώτη, τον Ριζβάνη και
τον Σιώπη». Κατ’ αρχάς, οι «δικοί»
του Χάσι παίζουν ακόμα! Να θυμηθούμε και τι έλεγε ο Σάββας εκείνο τον καιρό που ο Ολυμπιακός νικούσε στα προκριματικά του Τσά-

μπιονς Λιγκ και προκρινόταν στους
ομίλους; Ότι είναι μεγάλος προπονητής, παίζει γιουγκοσλάβικο ποδόσφαιρο, ότι είναι σπουδαγμένος
με τα γαλλικά του και τα αγγλικά
του και άλλα τέτοια.

γαλωμένος στα σπλάχνα του ΠΑΟΚ
και αγαπάει τρελά την φανέλα του
ΠΑΟΚ. Την ομάδα, του συμπαίκτες
του. Έτσι είναι γαλουχημένο το παιδί,
μακάρι να προχωρήσει έτσι την ζωή
του με αυτά τα πιστεύω».

Ο Θόδωρος
σταματάει
στο κόκκινο,
περνάει
με πράσινο

Ο Βασιλειάδης
ξέχασε
τον Βασίλη…

Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης,
ο «Τεό» για τους ανθρώπους της
ΟΥΕΦΑ (μιας και εγκαινιάσαμε νέα
στήλη στ’ αθλητικά θα τον αποκαλούμε Τεό από τώρα και στο εξής)
ούτε καταδέχεται να δει ό,τι φτάνει
από Ελλάδα. Ακόμα και τα mail που
του στέλνουνε, πάνε κατ’ ευθείαν
στον κουβά! Κι οι απεσταλμένοι του
Παναθηναϊκού στην ΟΥΕΦΑ διέδιδαν ότι είπαν το όνομά του και «καθάρισαν». Δηλαδή, πήραν παράταση μέχρι την 1η Μαρτίου 2018,
προκειμένου να κάνουν διακανονισμούς σε όσους παίκτες οφείλονται
χρήματα. Πλάκα στον Ολυμπιακό
κάνουν οι Παναθηναϊκοί. Γιατί οι
«κόκκινοι»… τρελαίνονται με το άλ-

λοτε «δικό» τους παιδί. Που κάνει
ότι δεν βλέπει να καταστρατηγείται
το καταστατικό της ΕΠΟ από τους
εκλεκτούς του. Ο Ολυμπιακός να
είναι γενικώς στην «απ’ έξω». Και ο
Τεό να μην ασχολείται...

Ησυχία, γιατί
μιλάει η μαμά
Ειρήνη Πέλκα
Η μητέρα του Δημήτρη Πέλκα
«σκιαγραφεί» τον γιο της:
«Κάθε γονιός πρέπει να δίνει τα πάντα για το παιδί του. Προσωπικά, δεν
το βλέπω σαν θυσία. Έπρεπε να τον
στηρίξουμε σε κάθε του βήμα και αυτό κάναμε. Ο Δημήτρης μεγάλωσε
σε ένα περιβάλλον και σε μια οικογένεια επαρχιωτών που ξέρει τι σημαίνει να δίνει τα πάντα. Και πιστεύω ότι
μια ζωή θα δίνει τα πάντα. Είναι με-

Στην τοποθέτηση που έκανε στην
Βουλή –κατά την συζήτηση του
προϋπολογισμού– ο υφυπουργός
Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, υπερασπίστηκε την νομιμότητα. Και τότε γιατί «στρουθοκαμηλίζει» στην καραμπινάτη παραβίαση
του νόμου 2725/99 (άρθρο 3, Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί),
με την πρόσληψη του υπόδικου Β.
Γκαγκάτση στην Σούπερ Λιγκ; Δεν
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secret
Ξε νοι
έ
μ
μ
Γρα
Ένα απρόσμενο... δώρο
(ψιθυρίζεται ότι)
θα φέρει ο «ΆηΒασίλης» σε δύο
στελέχη της ΕΠΟ.
Στον πρόεδρο, Β.
Γραμμένο, και τον
εκτελεστικό γραμματέα, Αλ. Δέδε.
Μάλλον όμως το
μπουγιουρντί δεν
θα τους φτιάξει
την διάθεση.

↪

φρρρρ
Με το πέναλτι«εφεύρεση»,
στο ΑΕΚ-Κέρκυρα, εκτός από... «την μάνα
του Πελέ», κλαίνε και
όσοι είχαν ποντάρει
στο 3-0 και πήγαν
«κουβά». Αλλά και ο
διαιτητής, Σέζος, πήγε κι αυτός στον
«κουβά», στο «ψυγείο» δηλαδή. Θα ξαναβγεί, όταν χρειαστεί.

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

↪
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Στον προϋπολογισμό, ο οποίος συζητιέται
στην Βουλή, έχει
προβλεφθεί η τοποθέτηση των τελευταίων διακριθέντων
αθλητών/ιών που
δικαιούνταν το
2009 διορισμό στο
δημόσιο; Αν όχι, με
ποιανού ευθύνη
δεν προβλέφθηκε;
Ποια η άποψη του
υφυπουργού Αθλητισμού Βασιλειάδη;

↪

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος
πήρε τα 14 λεπτά δημοσιότητας που αξίζουν στον καθένα, όπως είπε κι ο Άντι
Γουρόρχολ. Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε
τίποτα και οι οπαδοί
του πήραν πατατάκια
από το περίπτερο.
Μάλλον όχι
«chipita».

↪

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, διά
του Κ. Καραπαπά,
διαφοροποιήθηκε
από την επίθεση
«ερυθρόλευκων
ΜΜΕ» στον Σ. Κόκκαλη. Δηλαδή, είναι ψέμα η εκτίμηση της πιάτσας ότι
το «ντου» έχει την
έγκριση του Β. Μαρινάκη;

↪

«Εξυγίανση»
και στην
Φούτμπολ
Λιγκ
Τους μπουτζουριάσανε
στην Λάρισα. Σόλο κλαπέτο, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Δύο μπούκηδες στήνανε και παίζανε
με τέσσερις παίκτες στην
Φούτμπολ Λιγκ. Κι ο Βασιλειάδης δεν έκανε δηλώσεις. Να κάνει την
δουλειά του, δηλαδή, γι’
αυτό πληρώνεται. Την εξυγίανση δεν έφερε ο
ΣΥΡΙΖΑ στο ποδόσφαιρο; Να βγει και να πει ο
υπουργός Αθλητισμού,
γιατί στήνονται παιχνίδια. Αυτή θα είναι μαγκιά του, κι όχι ν’ αμολάει παρόλες. Να πει ότι η

Όταν ο Πογκμπά
έχασε την μπάλα…
ξέρει, δεν μπορεί ή δεν θέλει ο –νομικός στο επάγγελμα– Γ. Βασιλειάδης να υπερασπιστεί τον νόμο;

Όχι άλλη
νομιμότητα
Η πραγματοποίηση του περσινού
τελικού Κυπέλλου ήταν σύννομη,
κύριε Υφυπουργέ; Και τότε γιατί
διαφωνούσατε, ως τα ξημερώματα
της ημέρας διεξαγωγής; Ή επειδή –
από θετικές συγκυρίες δεν θρηνήσαμε θύματα– θεωρείτε ότι οι τεράστιες ευθύνες σας, για το αίσχος,
ξεχάστηκαν. Η –ανάμεσα σε άλλα–
παράβαση του καταστατικού με την
εκπρόθεσμη τροποποίηση του άρθρου 15 στον Πειθαρχικό Κώδικα
(με αποτέλεσμα να μην τιμωρούνται
τα επεισόδια στην εξέδρα) δείχνει
ότι «μπήκαν κανόνες στην ΕΠΟ»;

Έχασε την μπάλα (και ποιος δεν θα την έχανε) ο διεθνής άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Πογκμπά, όταν αντίκρισε την Βικτόρια Λοπίρεβα, κατά την επίσκεψή της στο «Ολντ Τράφορντ», με αφορμή το ντέρμπι του Μάντσεστερ. Και δεν έκρυψε την αμηχανία του, όταν στάθηκε δίπλα της. (Και ποιος δεν
θα την έχανε.) Η Ρωσίδα καλλονή, που έχει στεφθεί Μις Ρωσία το 2003, αποτελεί την ειδική πρέσβειρα
της UNAIDS, ως υπεύθυνη ενημέρωσης για τον ιό HIV, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην
Ρωσία. Για τον συγκεκριμένο σκοπό παρευρέθηκε στο Μάντσεστερ δηλώνοντας ενθουσιασμένη από τον
αγώνα, στο επίσημο κανάλι των «κόκκινων διαβόλων». Εκεί συνάντησε τον Πολ Πογκμπά, ο οποίος δεν
έχασε την ευκαιρία και μοιράστηκε μαζί της το ερυθρόλευκο κασκόλ. Το 32χρονο μοντέλο στο… παλμαρέ
του έχει φωτογραφίσεις για περιοδικά όπως το «Playboy» της Ρωσίας πριν από πέντε χρόνια. Πλέον η Βικτόρια, ως πρέσβειρα του Μουντιάλ 2018, δίνει την μάχη για την καταπολέμηση του AIDS.

Φούτμπολ Λιγκ έχει να
παίρνει 2,3 εκατ. ευρώ
από την Σούπερ Λιγκ και
δεν έχει πάρει φράγκο.
Να πει ότι οι περισσότερες ομάδες της Φούτμπολ Λιγκ δεν έχουνε
δεκάρα τσακιστή ούτε
για εισιτήρια. Είδος πολυτελείας είναι το αεροπλάνο στις μετακινήσεις,
ούτε δίπλα από το αεροδρόμιο δεν περνάνε. Με
λεωφορείο γίνονται οι
μετακινήσεις, σαν τους
μαθητές του λυκείου που
πάνε εκδρομή μονοήμερη και τραγουδάνε στον
δρόμο «πάτα – πάτα, οδηγέ», σταματάνε και
για σουβλάκι στο βενζινάδικο. Ότι στα νησιά
πάνε με βαπόρι χειμώνα
καιρό και βγάζουν τ’ άντερά τους με τα μποφόρια. Αυτά πρέπει να πει ο
Βασιλειάδης.
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Σάββατο 16/12

TV

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάιζερσλαουτερν – Νυρεμβέργη
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Κρίσταλ Πάλας
15:00 ΕΡΤ3 Σπάρτη – Πανσερραϊκός
15:00 Novasports 2HD Κέρκυρα – Ατρόμητος
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ίντερ – Ουντινέζε
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Άιντραχτ – Σάλκε
16:30 ΕΡΤ1 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Stoiximan.gr Basket League
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD Στουτγάρδη – Μπάγερν
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βέρντερ – Μάιντς
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κολονία – Βόλφσμπουργκ
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τσέλσι – Σαουθάμπτον
17:00 Novasports 4HD Σάντερλαντ – Φούλαμ
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD Αθλέτικ Μπι. – Ρεάλ Σ.
17:15 Novasports 2HD ΑΕΚ – Απόλλων Σμύρνης
18:00 Novasports 3HD Ρεν – Παρί Σεν Ζερμέν
18:30 ΕΡΤ1 Πανιώνιος – Τρίκαλα Stoiximan.gr Basket League
18:30 ΕΡΤ1 Κύμη – Άρης Stoiximan.gr Basket League
18:30 ΕΡΤ1 ΓΣΛ Φάρος – Κόροιβος Stoiximan.gr Basket League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τορίνο – Νάπολι
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Έιμπαρ – Βαλένθια
19:30 Novasports 1HD Πλατανιάς – ΠΑΟΚ
19:30 Novasports 2HD Κάρντιφ – Χαλ
20:45 Novasports 4HD Αϊντχόφεν – Ντεν Χάαχ
21:00 Novasports 3HD Καέν – Γκινγκάμπ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Κάλιαρι
02:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Γιούτα Τζαζ

Κυριακή 17/12
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD Χιρόνα – Χετάφε
13:30 Novasports 1HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ
13:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Γκραν Κανάρια μπάσκετ
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βερόνα – Μίλαν
14:15 COSMOTE SPORT 5 HD Τόφας – Φενέρμπαχτσε Basketball
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γκρόιτερ Φιρτ – Ντάρμσταντ
15:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Ρέθυμνο
Stoiximan.gr Basket League
15:00 Ert.gr Καλλιθέα - Απόλλων Λάρισας
15:00 Novasports 2HD Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα
15:30 Novasports 4HD Άλκμααρ – Άγιαξ
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φιορεντίνα – Τζένοα
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Γιουβέντους
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κροτόνε – Κιέβο
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σαμπντόρια – Σασουόλο
16:15 COSMOTE SPORT 1 HD Γουέστ Μπρομ – Μάντσεστερ Γ.
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόβερο – Μπάγερ Λεβερκούζεν
17:00 ΕΡΤ3 Άρης – ΟΦΗ
17:00 ΕΡΤ1 Προμηθέας – Κολοσσός Stoiximan.gr Basket League
17:15 Novasports 3HD Λαμία – ΑΕΛ
17:15 Novasports 2HD Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
17:15 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Βιγιαρεάλ
17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Λαύριο
Stoiximan.gr Basket League
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αρμάνι Μιλάνο – Καντού Serie A
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λειψία – Χέρτα
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπενεβέντο – Σπαλ
19:30 Novasports 1HD Ξάνθη – Παναθηναϊκός
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λας Πάλμας – Εσπανιόλ
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ – Πορτιμονένσε
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Λα Κορούνια
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Λάτσιο
22:00 Novasports 2HD Λιόν – Μαρσέιγ
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Τοντέλα – Μπενφίκα
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τορόντο Ράπτορς – Σακραμέντο Κινγκς
01:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουίζαρντς – Καβαλίερς

Ποιος πληρώνει
τον… VARκάρη;
ην Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, άστραψαν τα
φλας. Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδης με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Β.
Γραμμένο υποδέχτηκαν τον διευθυντή Εθνικών Ομοσπονδιών
Ευρώπης της FIFA, Μπιόρν Βασάλο, παρουσία του προέδρου
της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Βίτορ Μέλο Περέιρα,
στα γραφεία της Ομοσπονδίας
στο πάρκο Γουδή. Ο υφυπουργός και ο γραμμένος ενημερώθηκαν… λεπτομερώς για τον
τρόπο λειτουργίας του VAR
(Video Assistant Referee). Μόνο για… λεφτά δεν μίλησαν.
Ποιος πληρώνει τον… VARκάρη
για να δουλέψει το «σύστημα»;
Και τα ταξιδάκια τους θα κάνουν στο Λονδίνο για να «εκπαιδευτούν» οι χειριστές (με τίνος έξοδα;) και «όλα καλά». Τα…
«όλα κακά», ωστόσο, είναι με

Τ

Με το Video Assistant Referee, το κάθε
παιχνίδι στην Σούπερ Λιγκ θα κοστίζει 8.100
ευρώ και η ΦΙΦΑ δεν πληρώνει ούτε ευρώ!
το… χρήμα. Ξέρετε πόσο θα κοστίζει σε κάθε αγώνα, σύμφωνα
με τους υπολογισμούς τους, ο ένας χειριστής - διαιτητής που θα
κοιτάζει μόνιμα το VAR και οι
άλλοι δύο, που θα εξετάζουν τις
αμφισβητούμενες φάσεις; Στο
σύνολο, 4.300 ευρώ. Σ’ αυτά τα
χρήματα, να προσθέσουμε και
3.800 ευρώ που κοστίζουν ο διαιτητής του αγώνα, οι δύο βοηθοί και ο τέταρτος, στο σύνολο
βγαίνει 8.100 ευρώ. Και η ΦΙΦΑ
δεν πληρώνει… μία. Ύστερα, αν
εξαιρέσουμε τα σύγχρονα γήπεδα, οι υποδομές στα υπόλοιπα
είναι ανύπαρκτες. Προς τι τα έξοδα εκπαίδευσης στην Αγγλία,
τότε; Να θυμίσουμε, ακόμα, ότι

η Σούπερ Λιγκ την τρέχουσα σεζόν άρχισε να ξεχρεώνει τα περσινά. Ο υφυπουργός της… εξυγίανσης έχει να πει κάτι γι’ αυτό; Διότι καλές οι φωτογραφίες
και οι δηλώσεις, αλλά όπου μεσολαβεί χρήμα, η… «σιωπή των
αμνών».
Στην ΕΠΟ, βέβαια, εξετάζουν το
ενδεχόμενο να μην ασχοληθούν με
το VAR, αλλά να χρησιμοποιήσουν
το βίντεο της NOVA. «Είναι κι αυτό
μια κάποια λύσις», για να παραφράσουμε τον Καβάφη με τους «βαρβάρους» του. Να θυμίσουμε, ακόμα,
ότι η ΦΙΦΑ είναι υπέρ της τοποθέτησης του VAR στα γήπεδα, κάτι που
βρίσκει αντίθετο τον πρόεδρο της
ΟΥΕΦΑ, Σλοβένο Τσέφεριν.

Δεν… τρελαίνεται με Μιραλάς
Το αφεντικό δεν… τρελάθηκε για την περίπτωση του Κέβιν Μιραλάς. Ο μάνατζερ του
παίκτη, Κριστόφ Ενροτό, αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα, προκειμένου να συζητήσει με τον Ολυμπιακό το θέμα της μεταγραφής του 30χρονου Βέλγου. Ο Μιραλάς αναζητεί μέσω του Ολυμπιακού την αγωνιστική του αναγέννηση, και μπορεί να πέσει από τα δύο εκατ. ευρώ τον χρόνο, ώστε να ολοκληρωθεί η μετακόμιση. Στον Πειραιά θα
επιχειρήσουν να ρίξουν την τιμή του Μιραλάς, και δεν πρόκειται να δώσουν στην Έβερτον τα πέντε εκατ. ευρώ μίνιμουμ που ζητάει. Πάντως, ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται
να… πολυκαίγεται για την απόκτηση του Μιραλάς, όπως τουλάχιστον διοχετεύει προς
τον φιλικό του Τύπο. Ίσως επειδή μπήκε «σφήνα» η Γουέστ Χαμ. Ίσως…
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ην έρευνα πραγματοποίησαν (στην χώρα μας
και σε Κύπρο, Αυστρία,
Γαλλία, Αγγλία, Ιρλανδία) το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το «School
of Law Queen’s University» του
Μπέλφαστ και το ιρλανδικό
«University of Limerick».
Την παρουσίασε –σε ειδική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού– ο γ.γ. της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΚΩΔΙΚΑΣ
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ», Ν. Θεοδώρου.
Τα ευρήματά της είναι άκρως αποκαλυπτικά, για νοοτροπίες και συμπεριφορές. Αλλά αναδεικνύουν και
τις ευθύνες (για πράξεις ή παραλείψεις) των εμπλεκομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε βαθμίδα,
στον αθλητισμό.
Το 38,1% θεωρεί πως η χειραγώγηση αγώνων γίνεται από παράγοντες του αθλήματος και μόλις το
8,9% από κάποιους έξω από αυτό.
Ενώ το 34,1% των ερωτηθέντων απάντησε πως οι συμπαίκτες τους εγκρίνουν την χειραγώγηση αγώνα!
Το 43,2% των συμμετεχόντων από την Ελλάδα, το 35,3% από την
Κύπρο και το 77,6% από την Αυστρία
θεωρούν ότι οι συμπαίκτες τους είναι «εργαλεία» χειραγώγησης.
Ακόμα, ως «θετικό» στην ιδέα χειραγώγησης βλέπουν τον προπονητή
τους, αντίστοιχα, το 32,3%, το 17,7%
και το 4,6%. Στο ίδιο ερώτημα για
τους παράγοντες της ομάδας, τα ποσοστά είναι 43,2%, 29,4% και 7,3%.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει
σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης. Το 17,7% των
ερωτηθέντων θεωρεί –ενώ απαγορεύεται– πως επιτρέπεται να στοιχηματίζει σε αγώνα που συμμετέχει.
Το 36% πιστεύει ότι μπορούν να
τζογάρουν οι συγγενείς του και το
21,9% ότι δικαιούνται να στοιχηματίζουν μέλη της ομάδας.
Εκτός της οικονομικής ανέχειας,
σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι λόγοι που οδηγούν αθλητές στο «στήσιμο» ενός αγώνα είναι η μη καταβολή των συμφωνηθέντων (34,6%),
η πίεση που ασκείται από παίκτες και
παράγοντες (27,5%), το εύκολο
κέρδος (23,7%) η πίεση από άτομα
εκτός αθλήματος (16,8%), οι απειλές κατά της οικογένειας και συγγενικών προσώπων (14,5%).
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Σημαντικές οι ευθύνες
πολιτείας και αθλητικών
φορέων
Τι θα μπορούσε να μειώσει την αποδοχή συμμετοχής σε χειραγώγηση
αγώνων; Οι αξιοπρεπείς μισθοί, οι
σωστές συνθήκες εργασίας, η πληροφόρηση και εκπαίδευση για τους
κινδύνους και τα ρίσκα από την εμπλοκή σε «στήσιμο». Ακόμα και χωρίς την παραμικρή γνώση των δρωμένων, από την απλή ανάγνωση των
τρόπων ανάσχεσης, αναδεικνύονται
οι ευθύνες των ιθυνόντων.
Οι αξιοπρεπείς μισθοί, οι σωστές
συνθήκες εργασίας δεν... φυτρώ-

www.iapopsi.gr
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Η φτώχεια οδηγεί
στην χειραγώγηση
αγώνων
Η οικονομική ανέχεια αποτελεί την
πρώτη αιτία για τα «στημένα» παιχνίδια στην Ελλάδα, σύμφωνα με
όσα απάντησε το 34,6% των ερωτηθέντων/ερωτηθεισών που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα. Συγκεκριμένα,
656 αθλητές και αθλήτριες, ερασιτέχνες
(61,8%) και επαγγελματίες (38,2%).
νουν μόνα τους. Οι αρμόδιοι –Πολιτεία, Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες, ομοσπονδίες, λίγκες, σωματεία– έχουν καθήκον να διαμορφώσουν το πλαίσιο και τους κανόνες.
Να ελέγχουν για την τήρησή τους.
Για παράδειγμα, εδώ και χρόνια
η Super League δεν αποδίδει ετησίως, ως οφείλει, στην Football
League περίπου 2 εκατ. 300 χιλ.
ευρώ. Τα έσοδα της δεύτερης τη τάξει επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου είναι ελάχιστα και τα έξοδα μεγάλα. Οι μισθοί είναι πενιχροί και οι καθυστερήσεις καταβολής τους πολύμηνες. Ομάδες «σκάνε» και αποσύρονται κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος.
Ο έλεγχος των ΠΑΕ είναι επιφα-

νειακός. Το αρμόδιο υπουργείο έχει
ξεχάσει πότε έκανε για τελευταία
φορά. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν έχει τα κονδύλια, τις υποδομές και την στελέχωση ειδικών για να πραγματοποιήσει σε βάθος και σωστά έλεγχο.
Το 2015 η Ελλάδα ήταν μία από
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισε υπέρ της δημιουργίας σε κάθε κράτος-μέλος πλατφόρμας αθλητικής ακεραιότητας.
Όπου, εκτός των άλλων, θα μπορούσε κάποιος ανώνυμα να δώσει
στοιχεία για περιπτώσεις χειραγώγησης. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί... Σε υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν στο εξωτερικό, βασικοί κρίκοι
για την χειραγώγηση αγώνα ήταν

παίκτες και διαιτητές. Στην υπόθεση των φερόμενων ως «στημένων»
αγώνων έως το 2010 («Κοριόπολις») δεν υπάρχει κατηγορούμενος
ποδοσφαιριστής και διαιτητής.

Οι αξιοπρεπείς
μισθοί,
οι σωστές
συνθήκες
εργασίας δεν...
φυτρώνουν
μόνα τους.
Οι αρμόδιοι
–Πολιτεία,
Ανώνυμες
Αθλητικές
Εταιρίες,
ομοσπονδίες,
λίγκες,
σωματεία– έχουν
καθήκον να
διαμορφώσουν
το πλαίσιο και
τους κανόνες.
Να ελέγχουν για
την τήρησή τους.
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Βόμβα στα θεμέλια της
κυβέρνησης και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων έσκασε την
Παρασκευή, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η
κάθοδος Σαββίδη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
καλύπτεται από πέπλο
μυστηρίου. Όπως έγινε
γνωστό, η ρωσική τράπεζα Promsvyazbank, εκδότης της εγγυητικής επιστολής, τέθηκε την Παρασκευή σε καθεστώς
προσωρινής διαχείρισης
αναγκάζοντας το ΤΑΙΠΕΔ να αναβάλει την υπογραφή της μεταβίβασης για τις 21 Δεκεμβρίου 2017. Αν και εφόσον
πάντα βρεθεί λύση.
ιο αναλυτικά και
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
σε ανακοίνωση
του ΤΑΙΠΕΔ, αναβολή για τις 21 Δεκεμβρίου έλαβε η υπογραφή της μεταβίβασης του 67% των μετοχών του
ΟΛΘ προς την κοινοπραξία
DieP - CMA - Belterra, καθώς ο
εκδότης της εγγυητικής επιστολής της συναλλαγής (τράπεζα
Promsvyazbank) με απόφαση
της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας τέθηκε σήμερα (Παρασκευή) υπό καθεστώς προσωρινής διαχείρισης. Κατόπιν
τούτου, όπως ανακοίνωσε το
ΤΑΙΠΕΔ, η υπογραφή της μεταβίβασης αναβλήθηκε για τις 21
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα
18:00.

• ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – «EΣΚΑΣΕ» Η ΡΩΣΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PROMSVYAZBANK,
ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Από μία (ρώσικη)
τρίχα κρέμεται
η πώληση του ΟΛΘ

Π

«Δικαίωσαν» τον Πάιατ
Η κοινοπραξία Deutsche
Investment (Diep) 50%, η Γαλλική Cma (35%) και η Beklterra
(15%) του ομογενή κ. Ιβάν
Σαββίδη προσέφερε 231 εκατ.
ευρώ για την απόκτηση του
67% των μετοχών. Προ ημερών, επίσης, ο Αμερικανός
πρέσβης Τζέφρι Πάιατ είχε αφήσει αιχμές για την προέλευση των χρημάτων ενός από
τους μετόχους της κοινοπραξίας.
Όπως είχε γράψει τότε η «Α»,

ο Αμερικανός παράγοντας είχε
επισημάνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις επενδύσεων στην Ελλάδα που προβληματίζουν, όπως είναι η ιδιωτικοποίηση του
λιμένος Θεσσαλονίκης, που είναι ακόμη ασαφές ποιοι είναι οι
επενδυτές, όπως είπε.
Χρήζει πλέον ιδιαίτερης αναφοράς το γεγονός ότι σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της στις 27
Οκτωβρίου η εφημερίδα «Axia

News» τόνιζε: «Το βέτο των ΗΠΑ
τινάζει στον αέρα την σχέση Σαββίδη - Μαξίμου», με αποτέλεσμα
ο Ιβάν Σαββίδης να κινδυνεύει με έξωση από το Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης.

Δεν είχαν πάρει
μυρωδιά στο Μαξίμου
Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας και
πριν από λίγες ημέρες αναφέρθηκε σε αυτή την αποκρατικο-

ποίηση. Ερωτώμενος σχετικά
σημείωσε πως «το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης –βεβαίως και με τον
τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε
σε μία σύμβαση παραχώρησης, η
οποία αναμένεται να υπογραφεί τις
επόμενες ημέρες– αποκτά μία εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή δυναμική για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται επενδύσεις μέχρι
το 2021 ύψους 180 εκατομμυρίων
ευρώ. Είναι η σιδηροδρομική Ε-

γνατία, η συμφωνία την οποία υπέγραψα στην Καβάλα με τον
Βούλγαρο ομόλογό μου, που είναι
ένα έργο πνοής, συνολικά για την
Μακεδονία, την Θράκη και την Βόρεια Ελλάδα, όπου αναβαθμίζει τα
τρία μεγάλα λιμάνια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και
με την σιδηροδρομική διασύνδεση, τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής και την επέκταση από Αλεξανδρούπολη Μπουργκάς - Βάρνα - Ρουσέ (η πόλη η βουλγαρική στις όχθες του
Δούναβη) αλλά και προς το Βουκουρέστι, πλέον συνδέουμε το Αιγαίο με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, με τον Δούναβη και με ολόκληρη την Βαλκανική και με την Μαύρη Θάλασσα».
Γίνεται έτσι εύκολα αντιληπτό πως και ο πρωθυπουργός
δεν είχε την παραμικρή ιδέα για
τα όσα θα ακολουθούσαν.

Θα εθνικοποιηθεί και θα λαμβάνει στήριξη ρευστότητας
Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή ότι θα εθνικοποιήσει την Promsvyazbank, τον ένατο μεγαλύτερο δανειστή της χώρας, για να σώσει την τράπεζα από την κατάρρευση. Πρόκειται για την
τράπεζα που είχε εκδώσει την εγγυητική επιστολή για την εξαγορά του
ΟΛΘ από κοινοπραξία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.
Σύμφωνα με τους «Financial Times», πρόκειται για την τρίτη αντίστοιχη
κατάρρευση τραπεζικού ιδρύματος σε λιγότερο από τέσσερις μήνες. Η
τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και θα λαμβάνει επιπλέον
στήριξη ρευστότητας. Η Promsvyazbank, η οποία ανήκει στους αδελφούς Dmitry και Alexei Ananiev, έχει χαρακτηριστεί από την κεντρική
τράπεζα της Ρωσίας ως «too big to fail», καθώς θεωρείται συστημική
τράπεζα για την ρωσική οικονομία.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Με την… όρεξη ανοιχτή για
νέες αγορές και συνεργασίες

Room και στο Mc Arthur Glen,
με εστιατόριο La Pasteria, ενώ
στις αρχές του 2018 αναμένεται
το άνοιγμα του νέου concept It’s
all Greek.
Μέρος της στρατηγικής του
Ομίλου Εστίασης της Vivartia
αποτελεί η διερεύνηση νέων
πεδίων και η διείσδυση σε νέες αγορές. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία με το
FORKY, το γνωστό brand διανομής έτοιμου φαγητού, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο α΄ τρίμηνο του 2018.

Εδραιωμένη εντός,
μεγαλώνει και εκτός

Με σπρίντερ στο… βιράζ του 2017 μοιάζει ο Όμιλος εστίασης της Vivartia, ο οποίος λίγο πριν από το κλείσιμο του έτους «τρέχει» το στρατηγικό πρότζεκτ του
για περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σημάτων του, με διττή στόχευση: α) την επέκταση-εδραίωση σε αγορές που παρουσιάζουν τουριστικό
ενδιαφέρον, και β) στην σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
α νούμερα –και όπως
αυτά «χαρτογραφούνται»– αποδεικνύουν
το αληθές του προλόγου. Μόνο την τρέχουσα χρονιά ο Όμιλος εστίασης της Vivartia προχώρησε
στην δημιουργία και ανακαίνιση 59 καταστημάτων σε όλη την
χώρα, εκ των οποίων τα 48 –
ποσοστό άνω του 80%– βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη
τουριστική κίνηση και σε αγορές
άμεσα συνδεδεμένες με τον τουρισμό, όπως αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, πλοία και Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.). Ειδικότερα:
• Το 2017 συνεχίστηκε η επέκταση του δικτύου σε κομβικά
σημεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το άνοιγμα του καταστήματος Flocafe Espresso
Room, στον εμβληματικό Πύργο
Κηφισιάς και σε νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως
το νέο Goody’sBurgerHouse
στην Μύκονο ή το νέο everest
στην Ζάκυνθο.
• Στο πλαίσιο της αξιοποίησης νέων ευκαιριών, ο Όμιλος
ισχυροποίησε την παρουσία του
σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, δημιουργώντας καταστήματα σε 4 νέα ΣΕΑ τον Δεκέμβρη
2017, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση επιπλέον σημείων σε
άλλα 4 ΣΕΑ, μέχρι το τέλος του
α΄ τριμήνου του 2018. Με την
ολοκλήρωση των νέων σημεί-

T

ων, ο Όμιλος αποκτά συνολική
παρουσία σε 26 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, με 14
Olympus Plaza / everest και 12
Goody’s Burger House / Flocafe
Espresso Room, καλύπτοντας
ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα των κεντρικών οδικών αξόνων της χώρας.

Τα deal με
στρατηγικούς εταίρους
Οι επιχειρηματικές συμπράξεις
όχι μόνο δεν λείπουν από την
αναπτυξιακή φαρέτρα της
Vivartia, αντιθέτως η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών
αποτελούν προτεραιότητα, καθώς η διοίκηση ποντάρει πολλά στην υπεραξία που «γεννούν» τέτοια deal. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017 ο όμιλος
εστίασης έδωσε μεγαλύτερο εύρος σε ήδη υπάρχουσες συνεργασίες, αλλά σε παράλληλο άξονα «έτρεξε» και η σύναψη καινούργιων συνεργιών με στρα-

τηγικούς εταίρους. Τέτοια παραδείγματα είναι λ.χ. η συνεργασία της Vivartia με την Fraport
Greece ή την AUTOGRILL, εταιρείες που η κάθε μία διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας επιπλέον ευκαιρίες διείσδυσης σε ακόμα περισσότερες
αγορές του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο των παραπάνω
συνεργασιών, ο Όμιλος συμβάλλει στην αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των 14 περιφερειακών αεροδρομίων με νέα

δυναμικά και καινοτόμα
concepts, όπως το Megusto, το
Juice Box και τα Vintage Food
Trucks. Ειδικότερα, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης
ο Όμιλος θα ενισχύσει την παρουσία του με τα σήματα
Goody’s Burger House και
Megusto, καθώς και με τα νέα
It’s all Greek και Street Food.
Οι στρατηγικές συνεργασίες
συνεχίζονται και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα όπως το Smart
Park, στο οποίο ο Όμιλος έχει
παρουσία με Flocafe Espresso

Υπό την σκέπη του εταιρικού
«δέντρου» της Vivartia λειτουργούν και αναπτύσσονται τα πλέον δυναμικά σήματα στον κλάδο της εστίασης και της ψυχαγωγίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 7 από τα πιο πετυχημένα brands στον χώρο της
Εστίασης. Λειτουργώντας τρεις
υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, εξυπηρετώντας καθημερινά περισσότερους από
300.000 πελάτες σε περισσότερα από 500 σημεία πώλησης,
και προσφέροντας ξεχωριστά
προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας καλύπτοντας κάθε καταναλωτική ανάγκη, η
Vivartia δικαίως κατέχει τον τίτλο του μεγαλύτερου ομίλου εστίασης στην Ελλάδα. Ωστόσο
η γιγάντωση δεν σταματά στα εθνικά όρια.
Ο Όμιλος συνεχίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό του για ενίσχυση της εξωστρέφειας, έχοντας σήμερα παρουσία σε 11
χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, το
2017 προχώρησε σε νέες συμφωνίες με στρατηγικούς συνεργάτες σε Μεγάλη Βρετανία, Κύπρο, Σαουδική Αραβία και
Μάλτα, διευρύνοντας έτσι την
ήδη σημαντική παρουσία του
στον παγκόσμιο χάρτη με τα σήματα Goody’s Burger House και
Flocafe Espresso Room.

Όχι στην συρρίκνωση και την εσωστρέφεια

Θανάσης Παπανικολάου

Ο διευθύνων σύμβουλος της MIG και επικεφαλής του κλάδου εστίασης (Όμιλος Goody's - everest)
της Vivartia, Θανάσης Παπανικολάου, αλλά και ο αναπληρωτής CEO, Ανδρέας Τσουκάλης, αναγνωρίζουν τις δυσκολίες της δημοσιονομικής συγκυρίας, αλλά δεν στέκονται σε αυτές. Όπως εξηγεί παραστατικά ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, ο Όμιλος έχει αποφασίσει να διαγράψει από την ατζέντα του τις λέξεις της συρρίκνωσης και της εσωστρέφειας ως στρατηγικές επιλογές. «Πιστεύοντας ακράδαντα στην επιχειρηματική δυναμική της χώρας», συμπληρώνει ο κ.
Τσούκαλης, «θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα επιλέγοντας κομβικά σημεία στρατηγικής
σημασίας. Η έμφαση και στόχευση του Ομίλου σε τουριστικές περιοχές απορρέει από την πεποίθηση
ότι η αγορά της εστίασης μαζί με την τουριστική βιομηχανία, δύναται να αποτελέσουν σημαντική εισοδηματική πηγή για την χώρα αλλά και μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας».
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΟ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η «tech check»
προτεραιότητα
του ΟΠΑΠ
Άλλες 15 ημέρες απομένουν μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης του 2017, αλλά στο διοικητικό στρατηγείο του ΟΠΑΠ στην Λεωφόρο Αθηνών ψηλά στην
λίστα των προτεραιοτήτων της εταιρείας τόσο του
τρέχοντος έτους όσο και αυτού που θα έρθει παραμένει ο φάκελος με την ετικέτα «τεχνολογία». Τι περιέχει αυτός; Όλα όσα πρέπει να γίνουν αναφορικά με
τις απαραίτητες τεχνολογικές βελτιώσεις στο δίκτυο
των πρακτορείων και το ψηφιακό περιβάλλον.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ύμφωνα με τα όσα
δημοσιοποίησε
πρόσφατα ο Οργανισμός, η υλοποίηση
της συγκεκριμένης
«tech check» στρατηγικής προχωράει σύμφωνα με τα προγραμματισθέντα και η πρόοδος
που έχει ήδη παρουσιαστεί χαρακτηρίζεται σημαντική.
Για τους μη γνωρίζοντες αξίζει
να σημειωθεί ότι το 2016 ο ΟΠΑΠ αναθεώρησε –στο πλαίσιο
της υλοποίησης του Οράματος
2020– την τεχνολογική στρατηγική του και το 2017 έβαλε στις
ράγες ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
που στην «καρδιά» του είχε την
αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας στον οργανισμό. Στόχος τού εν λόγω πρότζεκτ είναι η
διασφάλιση σύγχρονων και κορυφαίων στο είδος τους λύσεων
για όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΟΠΑΠ και
το να τεθεί η βάση για την υλοποίηση μελλοντικών στρατηγικών. Ειδικότερα:
• Προϊόντα για το δίκτυο:
Μετά την επιτυχημένη εισαγω-

Σ

γή των virtual παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και
των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού
(SSBTs) το 2017, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την εισαγωγή της νέας πλατφόρμας της
Playtech BGT Sports για στοιχηματισμό κατά την διάρκεια
των γεγονότων (live) στο δίκτυο
των πρακτορείων του ΟΠΑΠ. Η
νέα πλατφόρμα θα παρέχει διευρυμένη σειρά στοιχηματικών
επιλογών και ενιαία παικτική εμπειρία στο πρακτορείο, ανεξαρτήτως του αν ο παίκτης συμμετέχει πριν από την έναρξη
(pre-game), κατά την διάρκεια
(live) ή μέσω του πράκτορα και
μέσω SSBTs.



ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ
ΓΙΑ ΤΗN ΝΕΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

Στο πλαίσιο της επένδυσης
του ΟΠΑΠ στο δίκτυο των πρακτορείων του και της εισαγωγής
νέων προϊόντων και υπηρεσιών η Novomatic είναι ο κύριος προμηθευτής συσκευών
αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs). Η
Novomatic επίσης προσφέρει
υψηλής ποιότητας παιχνίδια
στους πελάτες των VLTs της εταιρείας, μέσω της ανοιχτής
πλατφόρμας τεχνολογίας τής
Inspired Entertainment.
• Αριθμολαχεία: Ο ΟΠΑΠ
πήρε πρόσφατα την απόφαση

να συνεχίσει την συνεργασία με
την Intralot στον τομέα των αριθμολαχείων. Η Novomatic
συμφώνησε να υποστηρίξει την
συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή. Σε αυτή την κατεύθυνση,
ο ΟΠΑΠ συμφώνησε με την
Intralot για την επέκταση της υφιστάμενης σχέσης, η οποία θα
συμπεριλαμβάνει μία νέα πλατφόρμα αριθμολαχείων και σημαντικές εμπορικές βελτιώσεις
μέσα στα επόμενα έτη.
• Ψηφιακό περιβάλλον:
Ο ΟΠΑΠ συνεχίζει επίσης να
εργάζεται με την Novomatic για

την παράδοση του συστήματος
Player Account Management
(PAM). Μεταξύ των δύο μερών
επήλθε συμφωνία, ώστε ο ΟΠΑΠ να διαχειρίζεται απευθείας την ανάπτυξη όλων των μελλοντικών βελτιώσεων του PAM.
Αυτό δίνει στον ΟΠΑΠ ακόμη
μεγαλύτερο έλεγχο στα μελλοντικά του σχέδια για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, ειδικότερα στο επίπεδο
των ψηφιακών καναλιών. Το
ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί
σημαντική ευκαιρία για τον ΟΠΑΠ και η διάθεση από την εταιρεία, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018, της νέας πλατφόρμας για τον διαδικτυακό στοιχηματισμό από την Betgenius
προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Επένδυση
άνω 100 εκατ. ευρώ
Αθροιστικά, ο παραπάνω επιχειρηματικός προγραμματισμός
του ΟΠΑΠ συνθέτει μία επένδυση που ξεπερνά τα 100 εκατ.
ευρώ σε ορίζοντα λίγων ετών από σήμερα. Και μιας και ο λόγος για το σήμερα, από την λεωφόρο Αθηνών υπογραμμίζεται
ότι μόνο το 2017 η εταιρεία δημιούργησε 200 και πλέον νέες
άμεσες θέσεις εργασίας στην
χώρα, οι οποίες υποστηρίζουν
την υλοποίηση των σχετικών
σχεδίων, χωρίς φυσικά να συνυπολογίζονται σε αυτές οι εκατοντάδες σε αριθμό έμμεσες ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργούνται στην ελληνική αγορά από τις δραστηριότητες
του Ομίλου ΟΠΑΠ.
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Μία εγκυκλοπαίδεια
για τον «καρπό
των Θεών»
Μια άκρως επιστημονική αλλά εκλαϊκευμένα γραμμένη έκδοση
700 σελίδων αναφορικά με το εθνικό μας προϊόν, το ελαιόλαδο,
κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες
από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και την
Άξιον Εκδοτική. Πρόκειται για την
«Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το
ελαιόλαδο» και δημιουργός αυτής
είναι γεωργο-οικονομολόγος Βασίλης Ζαμπούνης. Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδοτική δουλειά απευθύνεται σε όλο τον κόσμο του
ελαιολάδου, στους επαγγελματίες,
στους λάτρεις του προϊόντος, στην
γενιά των νέων επιχειρηματιών με
την φιλοδοξία να αποτελέσει ένα
απαραίτητο βοήθημα, αλλά και το
καλύτερο δώρο.
Στα 38 κεφάλαια του βιβλίου καλύπτεται κατ’ αρχάς η διαδρομή
του ελαιοδένδρου διά μέσου των
αιώνων, καθώς και ολόκληρη η αγροδιατροφική αλυσίδα του ελαιολάδου, από τον ελαιώνα έως το
ράφι. Οι αναγνώστες της πρωτότυπης εγκυκλοπαίδειας μπορούν
για παράδειγμα να μάθουν πώς εγκαθίσταται μία ελαιοφυτεία, πώς
γίνεται η διαχείριση του εδάφους,
τι εστί «ευφυής γεωργία» στην
καλλιέργεια της ελιάς, ποιες είναι
οι ορθές πρακτικές κατά τα στάδια
της μεταφοράς, αποθήκευσης και
συσκευασίας του ελαιόλαδου, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τις ποιοτικές κατηγορίες
των ελαιολάδων και πυρηνελαίων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα κεφάλαια όπου γίνεται αναφορά στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στην ελληνική
αλλά και παγκόσμια γεωργία, ενώ
ο επίλογος ανήκει στον δημιουργό
της έκδοσης γεωργοοικονομολόγο
Βασίλη Ζαμπούνη, ο οποίος καταλήγει σε σημαντικές διαπιστώσεις
και προτάσεις ελαϊκής πολιτικής.
Η διάθεση του βιβλίου «Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το ελαιόλαδο» γίνεται στην τιμή των €30, από
την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Ν.ΤΣ.

Προσκλητήριο για
ενεργειακές επενδύσεις
πενδυτικό κάλεσμα από την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού αλλά από ελληνικά χείλη απευθύνθηκε προ ημερών από το βήμα του 19ου Συνεδρίου
Capital Link που διεξήχθη
στην Νέα Υόρκη. Μεταξύ αυτών και ο CEO της ΕΛ.ΠΕ.,
Γρηγόρης Στεργιούλης, ο
οποίος αξιολογώντας ως σημαντικές τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται
στον ελληνικό ενεργειακό
κλάδο, εξέφρασε την άποψη
ότι ο τομέας της Ενέργειας
μπορεί να γίνει το εφαλτήριο
για την δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
Επισημαίνοντας ότι τα
ΕΛ.ΠΕ. έχουν όχι μόνο την
βούληση αλλά και τα εχέγγυα
να πρωταγωνιστήσουν στην
εθνική προσπάθεια να καταστεί η Ελλάδα σημαντικός

Ε

διαμετακομιστικός κόμβος
και αναβαθμισμένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της
Ε.Ε., ο Γρ. Στεργιούλης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά
projects που έχουν δρομολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή τής ΝΑ Ευρώπης και
αφορούν:
1 Αγωγούς για την μεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες εκτός
Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian
Adriatic, East Med,
Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ όμορων κρατών εντός της Ε.Ε.
(IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
1 Διασύνδεση των Δικτύων
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και

1 Χρήση παλαιών φυσικών
αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών
μονάδων αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης (FSRU).

μεταξύ όμορων κρατών εντός της Ε.Ε.
1 Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε
Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία,
Κροατία.
1 Αναβάθμιση του αποθηκευτικού και διαμετακομιστικού
δυναμικού της Ρεβυθούσας.

Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στην διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει την ΝΑ Ευρώπη ως
μία ενεργειακά ασφαλή περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως
μείζονα ενεργειακό κόμβο
για την ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε
στην αναμενόμενη εκτίναξη
των επενδύσεων για δημιουργία μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά
και στις «σοβαρές προοπτικές
ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στον ελλαδικό

Exceptional Manager για το 2017 ο CEO της ELBISCO
Με το βραβείο «Exceptional Manager»
που απονέμεται κάθε χρόνο σε επικεφαλής επιχειρήσεων που διακρίνονται για
το ήθος, την προσωπικότητα, τα επιτεύγματα και τις ικανότητες ηγεσίας κάτω από
αντίξοες συνθήκες έφυγε από το 17ο Συνέδριο Marketing και Πωλήσεων που
διοργανώθηκε πρόσφατα ο διευθύνων
σύμβουλος της ELBISCO, Δημοσθένης Α.
Ραμαντάνης.
Την φετινή διάκριση απένειμε στον Δ.

Ραμαντάνη ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β΄ Αθηνών,
Κωστής Χατζηδάκης.
Παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα, ο επικεφαλής της ελληνικής εταιρείας παραγωγής μπισκότων και αλεύρου
ευχαρίστησε την Επιτροπή και τόνισε ότι
«η βράβευση αυτή ανήκει σε όλους τους
εργαζόμενους της ELBISCO, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό,
στην παραγωγή, στις πωλήσεις, στη δια-

νομή και σε όλες τις λειτουργίες». Ο κ. Ραμαντάνης αναφέρθηκε στην παράδοση
καινοτομίας που χαρακτηρίζει την
ELBISCO και στην διαρκή προσπάθεια
για βελτίωση και προσαρμογή στις προκλήσεις της αγοράς.
Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί
στο τετραετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €30.000.000, που υλοποιείται με
κύριο στόχο την εξωστρέφεια.
«Εμείς, όπως και όλοι ελπίζω, προσπα-

28_29_Aplus VIEW_813_APOPSI 12/15/17 6:46 PM Page 29

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 16/17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 29

Έργο Ασφάλειας Συνόρων για την Intracom Telecom
H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε σήμερα την
υπογραφή σύμβασης με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) για την συμμετοχή της στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, ως μέρος του Ερευνητικού Θεματικού τομέα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και
Ανάπτυξης, έργο «EWISA» (Early Warning for Increased Situational Awareness) που αφορά
στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας – επιτήρησης συνόρων. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέχρι τα τέλη Μαΐου 2019. Για το έργο «EWISA» απαιτήθηκε μια λύση επιτήρησης
των συνόρων, στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης ολοκληρωμένης Λύσης για τα εξωτερικά σύνο-

ρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βασίζεται στην συλλογή δεδομένων από ετερογενείς αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένων και τεχνολογιών Video Analytics που θα παράγουν Aναφορές Aνάλυσης Πληροφοριών. Η Λύση θα υλοποιηθεί, θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί σε
τέσσερις προκαθορισμένες περιοχές στην Ελλάδα, την Φινλανδία, την Ρουμανία και την Ισπανία. Η Intracom Telecom θα προμηθεύσει μια νέα λύση για την βελτίωση της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας επιτήρησης συνόρων κοινού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Εκτός από την αξιολόγηση συνολικά της τεχνολογίας που θα
χρησιμοποιηθεί στο έργο, θα αξιολογηθεί παράλληλα και η ευελιξία της λύσης για την ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην τρέχουσα υποδομή επιτήρησης, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών παρακολούθησης και επιτήρησης μέσω βίντεο. Ν.ΤΣ.

Ένα ξεχωριστό
συλλεκτικό 5ευρω
από τν ΤτΕ

χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα ισχυροποιήσει στρατηγικά τον
γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά
στις αναπτυξιακές προοπτικές
και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε
τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. κατά την τελευταία
τριετία, με τα αναμενόμενα

EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την
συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε
στην διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας του Ομίλου
στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, στην ενίσχυση των
συνεργασιών του με κρατικούς
φορείς πετρελαίου και μεγάλες
διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυ-

ξη των συμμετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς
και στην υλοποίηση προγραμμάτων για την διαρκή ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών
και την διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούμενου ενεργειακού μετασχηματισμού.
Ν.ΤΣ.

θούμε να αλλάξουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες, τις νέες αγορές.
Αυτό όμως που παραμένει σταθερό στην
ELBISCO είναι το αίσθημα ευθύνης προς
τον καταναλωτή. Είναι ο σεβασμός στις ανθρώπινες, αλλά και τις πολιτισμικές αξίες
που εμείς στην Ελλάδα έχουμε συνδέσει
με την διατροφή, αλλά και την ανατροφή:
την φροντίδα, το μοίρασμα, την κοινωνικότητα, την ικανότητα να δημιουργούμε
καθημερινά στιγμές χαράς με τα πιο απλά
πράγματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.
Ραμαντάνης.
Ν.ΤΣ.

Ένα ξεχωριστό πεντάευρο κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες στην ελληνική αγορά.
Το σίγουρο είναι ότι δεν
θα το δώσετε για τα
ψώνια σας ούτε θα
σας το δώσουν με τα
ρέστα κάποιας αγοράς
σας. Κι αυτό διότι μιλάμε όχι για χρήμα
αλλά για ένα μοναδικό
κομψοτέχνημα που παρήγε το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων
και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος με χρήση
χρώματος.
Ο λόγος για το συλλεκτικό
νόμισμα, που είναι το
πρώτο νόμισμα που
παράγει το Νομισματοκοπείο με χρήση
χρώματος και «κόπηκε» ειδικά για την επέτειο των 175 ετών από την γέννηση του
Νικολάου Γύζη. Το
συλλεκτικό νόμισμα απεικονίζει την προτομή
του Νικολάου Γύζη στην εμπρόσθια όψη και μια ζωγραφική παλέτα με την υπογραφή του
στην οπίσθια όψη. Το φιλοτέχνησε ο βραβευμένος χαράκτης της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Σταματόπουλος. Το ονομαστικής αξίας €5 νόμισμα έχει βάρος
18,80 γρ., είναι φτιαγμένο από κράμα χαλκού, ψευδαργύρου
και νικελίου, ενώ η τιμή διάθεσής του έχει οριστεί στα €6,45
πλέον ΦΠΑ. Αναφορικά με την… έμπνευση του καλλιτεχνήματος, Νικόλαο Γύζη, ο εκ των κορυφαίων νεοελλήνων ζωγράφων γεννήθηκε το 1842 στην Τήνο αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε μαθήματα στο Σχολείον των Τεχνών
(μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Το 1865 έλαβε υποτροφία για σπουδές στην περίφημη Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, όπου αφομοίωσε την άψογη τεχνική και τα
διδάγματα του ακαδημαϊκού ρεαλισμού. Με εξαίρεση μικρά
διαστήματα που έζησε και εργάστηκε στην Ελλάδα, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του κυρίως στο Μόναχο, όπου έγινε τακτικός καθηγητής της Ακαδημίας. Ν.ΤΣ.
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• Την ώρα που η Ελλάδα προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από τις αξιολογήσεις,
έχοντας να αντιμετωπίσει μεταρρυθμίσεις τις οποίες αποφεύγει με ψηφοφορίες στην Βουλή,
οι Μακρόν - Ρέντσι σχεδιάζουν νέα πολιτική ομάδα ως αντίβαρο στην Γερμανία

Εδώ ο κόσμος
καίγεται κι εμείς…
αξιολογούμαστε
Μπορεί στην Γερμανία ακόμη να μην έχει σχηματιστεί κυβέρνηση, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν στην Ευρώπη. Εξελίξεις, οι οποίες
αφορούν και την χώρα μας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί,
λόγω μνημονίου, τον αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ι αναλυτές του Δικτύου
για την Μεταρρύθμιση
σε Ευρώπη κι Ελλάδα (το
think tank της Άννας
Διαμαντοπούλου), ο
Γιάννης Μαστρογεωργίου και ο
Γιώργος Παπούλιας σε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυσή τους επισημαίνουν πως πολλά πιθανόν να αλλάξουν
εάν ευοδωθούν τα σχέδια του Εμανουέλ Μακρόν και του Ματέο Ρέντσι
για την δημιουργία νέας πολιτικής οικογένειας στην Ευρώπη. Πριν από μερικές εβδομάδες κατά την διάρκεια της
συνάντησης των δύο στο Παρίσι, υπογραμμίστηκε η ανησυχία των δύο πολιτικών για την κατάσταση στην Γερμανία και ο κοινός αγώνας τους εναντίον
του λαϊκισμού στις χώρες τους, αλλά
και στην ΕΕ συνολικά.
«Η συνάντηση αυτή πέρασε στα ψιλά
των ελληνικών εφημερίδων. Όμως οι προεκτάσεις της συνάντησης είναι πολύ σοβαρές και προοιωνίζονται σημαντικές εξελίξεις», υποστηρίζουν οι αναλυτές και σημειώνουν χαρακτηριστικά: «Το ΔΙΚΤΥΟ
είναι σε θέση να γνωρίζει ότι οι δύο πολιτικοί συζητούν σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας πολιτικής οικογένειας στο
ευρωπαϊκό πολιτικό στερέωμα. Ο Μακρόν
δεν συμμετέχει στην ομάδα των Ευρωπαίων σοσιαλιστών, ενώ ο Ρέντσι έχει εδώ και
καιρό ταχθεί υπέρ της ανασύνθεσης του
πολιτικού φάσματος. Κοινή αφετηρία και
των δύο, η δημιουργία ενός σοβαρού και ισχυρού πολιτικού αντίβαρου στην γερμανική πρωτοκαθεδρία. Η απόσειση των βαριδίων του παρελθόντος και η δημιουργία

μίας νέας γενιάς πολιτικών που θα υπερβούν τις διαχωριστικές γραμμές που γνωρίζουμε».

ασάφειες και κενά στον χειρισμό που επιλέγει η κυβέρνηση, πολύ περισσότερο σε
λάθη. Ο κίνδυνος, στην δύσκολη συγκυρία, όλες αυτές οι αντιστάσεις και αντιδράσεις σε δράσεις της κυβερνητικής πολιτικής
να συνενωθούν και να γίνουν υπολογίσιμη
δύναμη, είναι ορατός και η κυβέρνηση θα
βρεθεί προ εκπλήξεων αν τον υποτιμήσει ή
πολύ περισσότερο αν τον τροφοδοτήσει με
λάθη», υποστηρίζουν οι αναλυτές.

Και εγχώριο ενδιαφέρον
«Οι εξελίξεις αυτές ίσως να έχουν και εγχώριο ενδιαφέρον», ισχυρίζονται οι δύο αναλυτές, καθώς η πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου χώρου, με αμφίδρομη
πολιτική ταυτότητα προς τα Αριστερά
και το Κέντρο, ενδεχομένως να αποτελέσει δέλεαρ για τον Αλέξη Τσίπρα,
που ούτε με τους Αριστερούς νιώθει
πλέον οικεία, ούτε με τους Σοσιαλιστές.
Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί
η πρωτοβουλία των Μακρόν και Ρέντσι, το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση
θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους πλειστηριασμούς, οι οποίοι όχι μόνο «πληγώνουν» το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
είναι πολύ πιθανό να προκύψει μείζον
πολιτικό πρόβλημα, αλλά ίσως και κοινωνική έκρηξη. Πάνω απ’ όλα, οι πλειστηριασμοί κατοικιών, οι οποίοι όπως
είναι φυσικό προκαλούν ανησυχία και
φόβο σε όσους έχουν χρέη προς τις τράπεζες, σχετικά με την τύχη της κατοικίας
τους. «Οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που συνοδεύουν την κατοικία, η ζωτική σημασία
της σε περίοδο κρίσης, η μεγάλη μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος, η υψηλή ανεργία, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια σε



Η συμφωνία και
τα δύσκολα
Η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του
Eurogroup κατά την ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ σημαντική. Προφανώς ο
κ. Τσακαλώτος θα νιώθει πιο άνετα με
τον Μάριο Σεντένο από ό,τι με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ. Όμως όλα θα
φανούν στην πράξη. Κι αυτό διότι η
κατ’ αρχάς συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων μένει να φανεί πώς θα
αντιμετωπιστεί και σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάτι που επισημαίνουν και οι αναλυτές:
«Η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας,
η οποία θα τεθεί υπόψη του Eurogroup ώστε με την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων ενεργειών να ανοίξει η πόρτα στην επόμενη εκταμίευση περί τα τέλη Ιανουαρίου 2018, αποκαθιστά το κλίμα εμπιστοσύνης προς την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι όμως σίγουρο κατά πόσο από μόνη της συμβάλει στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
»Η πραγματική αξιολόγηση περνά μέσα από την υπέρβαση βαθύτερων αντιστάσεων, όπως είναι:

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ EUROGROUP ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ Ο Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΑ ΝΙΩΘΕΙ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΜΑΡΙΟ ΣΕΝΤΕΝΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΥΝ ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ.
OΜΩΣ ΟΛΑ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

1] Τύποις συμμόρφωση: Νόμοι ψηφίζονται, προγράμματα αποφασίζονται, αλλά δεν γίνεται έλεγχος, στην συνέχεια, για
την εφαρμογή των ψηφισθέντων. Οι απαραίτητες, λειτουργικές και/ή διοικητικές
δραστηριότητες δεν λαμβάνουν χώρα. Με
αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα να
μη λαμβάνει χώρα.
2] Επίδραση στις μεταρρυθμίσεις από άλλες κυβερνητικές δραστηριότητες:
Η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση έχουν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και η
κυβερνητική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην εφαρμογή του Προγράμματος.
Κάποιες τέτοιες κυβερνητικές δραστηριότητες δεν ευθυγραμμίζονται ή δεν είναι
συμβατές με τις δραστηριότητες του Προγράμματος. Οι επίσημοι μηχανισμοί ελέγχου εστιάζουν στην αξιολόγηση των όρων
του Προγράμματος, παραβλέποντας αυτού
του τύπου τις δράσεις που μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα ή να ακυρώσουν την πρόοδο που έχει καταγραφεί με
τις μεταρρυθμίσεις.
3] Εσωτερικές ασυμφωνίες επί των
μεταρρυθμίσεων: Οι στόχοι του προγράμματος είναι σε κάποιον βαθμό ανταγωνιστικοί. Υπάρχουν δράσεις που επιφέρουν παρενέργειες και έχουν αρνητική επίδραση στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Οι επίσημες διαδικασίες ελέγχου αξιολογούν μόνο την άμεση θετική απόδοση, αλλά οι αρνητικές παρενέργειες
μπορεί να είναι ισχυρότερες, με αποτέλεσμα η συνολική δράση να μην είναι αποτελεσματική.
4] Το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι καθοριστικοί παράγοντες
της επιτυχίας των μεταρρυθμίσεων: η
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων δεν λαμβάνει χώρα σε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Η
ποιότητα της διακυβέρνησης, η νομοθετική
διαδικασία, η κοινωνική συζήτηση κα η εμπιστοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων».
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θα κατέλθει
στον διαγωνισμό
για τις τηλεοπτικές άδειες ο
Alpha του Δημήτρη Κοντομηνά.
Ο επιχειρηματίας
έχει ήδη κοινοποιήσει την απόφασή του στα στελέχη
του καναλιού.
Ιβάν Σαββίδης, Γιάννης Φιλιπ
πάκης και Κώστας Βαξεβάνης
κινούνται για να δημιουργήσουν νέα εταιρεία διανομής εφημερίδων απέναντι στο «Άργος».
Ανακατατάξεις στον ΑΝΤ1. Ο Πί
τερ Χαλ, Νο2 του ομίλου στην Ελλάδα, μετακινείται σε αντίστοιχη θέση
στο εξωτερικό, ενώ επιστρέφει με επιτελικό ρόλο, δίπλα στον Θοδωρή Κυριακού, ο Τζόναθαν Πρόκτερ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το α
μερικανικό δίκτυο FoX στην Ελλάδα θα διεκδικήσει μία από τις θεματικές άδειες εθνικής εμβέλειας που θα
προκηρυχθούν εντός του 2018.
Δεν άργησε να βρει νέο σταθμό

στην καριέρα της η Άλκηστις
Μαραγκουδάκη, που απομακρύνθηκε από τον ΣΚΑΪ. Ήρθε σε συμφωνία
με το «Ε» για να αναλάβει την διεύθυνση προγράμματος του καναλιού του Ιβάν Σαββίδη.
Λόγω του επιτυχημένου ψυχαγω
γικού προγράμματος ο ΣΚΑΪ αύξησε τον τζίρο του κατά 39% το 2016.
Για τρεις ώρες (10.00-13.00) η Ε
ΡΑ ΣΠΟΡ μεθαύριο Δευτέρα θα
εκπέμψει πρόγραμμα από το Ογκολογικό
Νοσοκομείο
Παίδων
«Ελπίδα» στο Γουδή, με τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ.
Την χορήγηση εφάπαξ οικονομι
κής ενίσχυσης €1.000 στους εργαζόμενους στις εφημερίδες «Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη» και «Μακεδονία
της Κυριακής», που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, αποφάσισε η κυβέρνηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε
ΣΗΕΑ αποφάσισε να δοθούν και
φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα και τα
εν επισχέσει
μέλη της Ενώσεως, ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων.
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• ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ MEGA Παρά τις ομολογουμένως τεράστιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί απομένει αρκετός δρόμος μέχρι να επαναλειτουργήσει το Mega, ενώ δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το μέλλον των εργαζομένων. Όταν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η Τηλέτυπος θα πρέπει να καταθέσει την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο
106Β του πτωχευτικού κώδικα, διαδικασία που από την αρχή της ως το τέλος θα χρειαστεί 4
μήνες. Με την σύμφωνη γνώμη των τραπεζών, θα κατατεθεί αίτηση από άλλη εταιρεία, που
θα διεκδικήσει την άδεια, ενώ το Mega θα έχει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέγιστο
διάστημα 3 μηνών, για να εκπέμπει, χωρίς να έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό.

media
«Ταβανόπροκες»
ΕΙΤΗΣΕΕ για Παππά

Τ

ον κωδικοποιημένο κατάλογο των δικαιολογητικών για την αδειοδοτική διαδικασία των καναλιών
εξέδωσε το ΕΣΡ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα
προσκομίσουν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2018, και,
εκτός από τον σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά, θα χρειαστεί να προσκομίσουν και την εγγυητική επιστολή των 3,5 εκατ. ευρώ, καθώς και το παράβολο των
30.000 ευρώ, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου. Μάλιστα το ΕΣΡ
κάλεσε για μεθαύριο Δευτέρα τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία του, εάν το επιθυμούν, για την συμπλήρωση του καταλόγου.
Την ίδια ώρα η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών
Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση της διεθνούς διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο του SEDDIF
(South Eastern Digital Dividend
Implementation Forum), με την οποία διευθετήθηκαν οριστικά τα θέματα συχνοτήτων μεταξύ της Ελλάδος και των όμορων χωρών. Ωστόσο, η ΕΙΤΗΣΕΕ επισημαίνει ότι ο SEDDIF κατοχύρωσε τουλάχιστον επτά πολυπλέκτες για το τηλεοπτι-

κό φάσμα. Αυτό σημαίνει, υπογραμμίζει η ΕΙΤΗΣΕΕ, ότι η χωρητικότητα του φάσματος αντικειμενικά υπερβαίνει τους αριθμούς που κατά καιρούς έχουν αποφασισθεί, με την χωρητικότητα του φάσματος να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 18 σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. Η ΕΙΤΗΣΕΕ αναφέρει επίσης ότι πρέπει να συνεκτιμηθεί η υπόδειξη του επιτρόπου Έτινγκερ,
ότι δεν μπορεί να μένει αναξιοποίητο μέρος του φάσματος, καθώς αποτελεί σπάνιο πόρο.

Τα ερωτήματα
Συνεχίζοντας, η ΕΙΤΗΣΕΕ αναφέρει ότι «παρά το γεγονός ότι όλοι
και ο αρμόδιος υπουργός (Νίκος Παππάς), αφού το υπουργείο του, πέραν των άλλων, μετείχε και στις σχετικές συνεδριάσεις του SEDDIF και ο ίδιος προσωπικά ενέκρινε τις μετακινήσεις και τις σχετικές δαπάνες,
γνώριζαν ότι είναι θέμα χρόνου, για την ακρίβεια ελαχίστων εβδομάδων από τότε που απεστάλησαν οι εκπρόσωποί του, για να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, έσπευσαν να ορίσουν αριθμό και ελάχιστο τίμημα ανά άδεια».
Η ΕΙΤΗΣΕΕ θέτει επίσης τα εξής ερωτήματα: «Γιατί δεν ανέμεναν την τελική έκβαση
της διαπραγμάτευσης, ενώ γνώριζαν ότι αυτή ωρίμαζε ταχέως; Αφού αγνοήθηκαν όλες οι παράμετροι για την υφιστάμενη και μελλοντική χωρητικότητα
του φάσματος (που ήταν γνωστές από παρουσιάσεις επιστημόνων, από μελέτες ειδικών και θεσμικών παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της ΕΕΕΤΤ, από παρουσιάσεις της DIGEA κ.λπ.), με ποιο
κριτήριο ορίστηκε ο αριθμός και το τίμημα των αδειών;
»Πώς θα αντιμετωπιστεί όμως το επιπλέον φάσμα που αντικειμενικά
θα υπάρχει σε μόλις τρία χρόνια με βάση τις κοινοτικές αποφάσεις
περί μετάβασης και με το γεγονός ότι δεν μπορεί τμήμα του φάσματος
να μένει αναξιοποίητο; Και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση καλό θα
ήταν να τεθεί και το ζήτημα με βάση ποιον χάρτη συχνοτήτων διεξάγεται ο διαγωνισμός».
Τέλος, η ΕΙΤΗΣΕΕ δηλώνει κατηγορηματικά ότι «επιθυμεί να
συνεισφέρει δημιουργικά στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, ωστόσο δεν κωφεύει σε υπαρκτά προβλήματα (συνταγματικά,
νομικά, ευρωπαϊκού κεκτημένου, αλλαγής τεχνολογίας κ.λπ.), διότι επιθυμούμε να μην υπάρχουν κενά, προβλήματα και στρεβλώσεις».

32_33_fotoreportaz_813_APOPSI 12/15/17 6:37 PM Page 32

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ
PHΟTO CREDITS:
ΑΠΕ – ΜΠΕ

7

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΛΕΙΠΕΙ
ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ
(ΣΟΒΑΡΕΣ) ΔΟΥΛΕΙΕΣ
Συνοδεία ενός πολεμικού MiG ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσγειώθηκε πριν από μερικές ημέρες
με ένα αεροπλάνο TU-214 στο αεροδρόμιο Hmeimim (αλλιώς Khmeimim), που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της πόλης Λατάκια στην Συρία. Αιτία της επίσκεψης-«αστραπή» του
Ρώσου πρόεδρου ήταν η συνάντηση
με τον ομόλογό του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, την οποία ακολούθησε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή.
(EPA / MICHAEL KLIMENTYEV /
SPUTNIK)

σε 9 κλικ
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ΑΝΘΡΩΠΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
Για τον εικονιζόμενο Αφγανό στο
Κανταχάρ ο σάκος του Αϊ-Βασίλη
περιλαμβάνει 4 κουβέρτες και ένα
πακέτο με χειμερινά ρούχα που έχουν συγκεντρωθεί από δωρεές.
Στον ρόλο του αγίου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (UNHCR), που
μοίρασε το «δώρο» των 200 δολαρίων σε περίπου 433 πρόσφυγες
και 888 εκτοπισμένες οικογένειες.
Αν εκεί εξαντλείται η ανθρωπιά…
(EPA / MUHAMMAD SADIQ)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ «ΑΝΤΙΟ» ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥΣ
Ένας Ρουμάνος στρατιώτης της τιμητικής φρουράς τοποθετεί τον μεγάλο ξύλινο σταυρό μπροστά από το σκεπασμένο με την ρουμανική σημαία φέρετρο του βασιλιά Μιχαήλ Α΄, λίγο μετά την άφιξη της σορού στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου στις 13 Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες νωρίτερα ο πρώην βασιλιάς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στην Ελβετία, σε ηλικία 96 ετών, και θα ταφεί στον βασιλικό τάφο που βρίσκεται στην πόλη Curtea de Arges, 160 χλμ. βόρεια του Βουκουρεστίου. Η ρουμανική κυβέρνηση κήρυξε 4ήμερο
πένθος.
(EPA / ROBERT GHEMENT)

TΟ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ…
ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Μετά από τρία χρόνια αδιεξόδου, η ΠΓΔΜ και η Ελλάδα
αναμένεται να ξεκινήσουν έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες, προκειμένου να αναζητηθεί λύση
στο θέμα του ονόματος «Μακεδονία». Όσο για το φωτογραφικό στιγμιότυπο με τον περιπλανώμενο λιανοπωλητή που πουλάει κορδόνια παπουτσιών μπροστά σε ένα
κτίριο στα Σκόπια στο οποίο είναι ζωγραφισμένες οι σημαίες των δύο κρατών, μένει να αποδειχτεί αν το… κορδόνι του εθνικού θέματος θα λυθεί.
(EPA/GEORGI LICOVSKI)
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Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ
Ένας Ισραηλινός μυστικός αστυνομικός πιάστηκε στα πράσα από τον φωτογραφικό φακό την ώρα που συνελάμβανε έναν Παλαιστίνιο διαδηλωτή στην πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης (EPA/SHADI HATEM). Η οργή των
Παλαιστινίων δεν λέει να κοπάσει μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει
την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η συνέχεια λίγο-πολύ διαγεγραμμένη: Το «ταρακούνημα» της 3ης Ιντιφάντα απαντάται από το Τελ Αβίβ με δακρυγόνα (EPA/MOHAMMED SABER) και ο Θεός (τους) βοηθός…

ΤΙ ΝΑ (ΠΡΩΤΟ)ΚΑΝΕΙ ΚΙ Ο ΥΨΙΣΤΟΣ;
Υπό το βλέμμα του ζωγραφισμένου Ιησού ένας ένοπλος άνδρας των αρχών ασφαλείας της Βραζιλίας περιπολεί στην παραγκούπολη Μάρε, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Πριν από μερικά 24ωρα και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην πόλη του Ρίο, περίπου 800 αστυνομικοί έκαναν «απόβαση» στην φαβέλα Mare, που είναι μία από τις μεγαλύτερες της χώρας.
(EPA / ANTONIO LACERDA)

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΙΑΚΑΔΑ ΕΝΟΣ
«ΜΟΥΣΙΚΟΥ» ΜΥΑΛΟΥ

ΣΙΑΜΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ
Πού θα εύρισκε καλύτερη ευκαιρία να φωτογραφηθεί με την πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας της; Ίσως αυτό να
σκέφτηκε η υπάλληλος του μουσείου της Μαντάμ Τισώ στο Λονδίνο και
έσπευσε να βγάλει μία selfie με τα κέρινα ομοιώματα της Τερέζα Μέι και
του Μπόρις Τζόνσον. Το διάσημο μουσείο έκανε τα αποκαλυπτήρια του
νέου εκθέματός του, απεικονίζοντας τους δύο πολιτικούς να φορούν ένα «σιαμαίο» χριστουγεννιάτικο φούτερ, προκειμένου να υποστηρίξουν το ετήσιο φιλανθρωπικό event στην Βρετανία που ονομάζεται
«Save the Children’s Christmas Jumper Day».
(EPA / ANDY RAIN)

Ο Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ που συγκαταλέγεται
στους κορυφαίους μουσικούς του 20ού
αιώνα, είπε κάποτε ότι «αν είσαι αληθινός, μπορείς να παίξεις μουσική και με
ένα κορδόνι παπουτσιών», και ο άντρας
της φωτογραφίας βάλθηκε να τον δικαιώνει. Στην περίπτωσή μας, βέβαια, το
μουσικό όργανο δεν είναι κορδόνι, αλλά λίγη σημασία έχει. Ονομάζεται «Ratatranta» και εφευρέθηκε από ασθενείς
με ψυχικά νοσήματα που νοσηλεύονται
στο Ίδρυμα Rey Ardid. Η παρουσίαση
της… αλήθειας αυτών των σπουδαίων
ανθρώπων έγινε στις 13 Δεκεμβρίου
στην Σαραγόσα της Ισπανίας.
(EPA / JAVIER CEBOLLADA)
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Με ποια τα έχει
τελικά ο Χολίδης;

Επιμέλεια:
Σπυριδούλα Κάμπου

Δίνουν και παίρνουν τα δημοσιεύματα για την
προσωπική ζωή του Χρήστου Χολίδη. Και αντί με τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων να ξεδιαλύνουν το πέπλο μυστηρίου, η κατάσταση περιπλέκεται πολύ περισσότερο.
Ο λόγος; Μία μερίδα δημοσιευμάτων υποστηρίζει ότι είναι σε νέα σχέση με την Βίκυ Κάβουρα, ενώ μία άλλη, ότι καιρό τώρα υπάρχει
στην ζωή του μία πανέμορφη γυναίκα, που είναι συμβολαιογράφος και λέγεται Κωνσταντίνα.
Πού ξεκινάει η αλήθεια και πού τελειώνει;
Σύμφωνα με όσα διαβεβαίωσε την «Α» στενός
του συνεργάτης, ο Χ. Χολίδης είναι μόνος του
εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα!

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΝΑΝΣΥ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ - ΝΑΣΟΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ

Οι φήμες διαζυγίου
και η (μόνη) αλήθεια
για τον γάμο τους
Α
T

ΜΟΝΟ
ΣΤΗΝ
« »

ίτλοι τέλους στον γάμο της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Νάσου Γαλακτερού «έπεσαν», σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», που παρουσίαζε ότι το ζευγάρι μέχρι και συναινετικό διαζύγιο είχε υπογράψει
πριν από έναν χρόνο, και μέσα σε χρόνο dt το πρωί
της Δευτέρας «έπεσε» το διαδίκτυο.
Το «διαζύγιο» ενός από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της
ελληνικής showbiz έγινε το απόλυτο θέμα όλων των
ΜΜΕ, με την γνωστή δημοσιογράφο-παρουσιάστρια
να μεταφέρει μέσω της εκπομπής της Σταματίνας
Τσιμτσιλή ότι είναι μια χαρά με τον σύζυγό της, ενώ
διευκρίνισε πως στην φωτογραφία που είχε ανεβάσει
στα social media από την τηλεοπτική της πρεμιέρα για
το DOT, που παρουσιάζει με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, φοράει ακόμα την βέρα της.
Μία απάντηση-διάψευση των φημών, που για κάποιους δεν ήταν αρκετή αφού συνέχισαν να σπαταλούν το
«μελάνι» τους, ισχυριζόμενοι πως υπάρχει πρόβλημα
στον γάμο και μάλιστα σοβαρό.
Σύμφωνα όμως με τα όσα αποκάλυψε στην «Α» άνθρωπος του στενού τους περιβάλλοντος, την στιγμή
που γράφονταν και λέγονταν όλα αυτά σε site και εκπομπές, η Νάνσυ και ο Νάσος απλά γελούσαν από το
σπίτι τους στα βόρεια προάστια. Αν και το ζευγάρι ζει τα
τελευταία χρόνια στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, τον τελευταίο καιρό περνάνε
πολλές μέρες και στην Αθήνα, λόγω της νέας τους εκπομπή στον «ΣΚΑΪ», που κέρδισε από την πρώτη κιόλας ημέρα την AGB, σημειώνοντας υψηλά νούμερα
τηλεθέασης. Ο Ν. Γαλακτερός και η Ν. Ζαμπέτογλου, που βρίσκονται μαζί αυτή την περίοδο στην Αθήνα και τους έχουν δει σε βόλτες τους στην Κηφισιά,
όχι δεν χωρίζουν, αλλά είναι πιο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ.

Ερωτικό
«μπέρδεμα»…
Μια έντονη ερωτική φήμη έχει ξεσπάσει
τις τελευταίες μέρες στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι η σέξι ηθοποιός ήταν σε σχέση με τον επίσης
γνωστό συνάδελφό της, πρόσφατα δημοσιεύματα την θέλουν κάτι να «παίζει»
με τον Κωστή Μαραβέγια. Σύμφωνα με
όσα αποκάλυψε η Σοφία Τουντουρή στο
«Πρωινό», η Τόνια Σωτηροπούλου, που
όπως γνωρίζαμε ήταν ζευγάρι με τον Αλέξη Γεωργούλη, τον τελευταίο καιρό
βγαίνει πολύ συχνά με τον τραγουδιστή.
«Είχαμε κάποιες πληροφορίες τις τελευταίες μέρες ότι έχουν πυκνώσει οι εμφανίσεις των δύο αυτών καλλιτεχνών. Είναι
καινούργιο ζευγάρι», αποκάλυψε χαρακτηριστικά. Φυσικά και αυτή η αποκάλυψη προκάλεσε πολλά ερωτηματικά και ένα μεγάλο μπέρδεμα.
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Ο προσωπικός μονόλογος της Εύης Καραγιάννη μέσω της «Α» που συγκλονίζει

Σκληρός απολογισμός
ζωής σε 420 λέξεις
ία πανέμορφη κυρία, μία ταλαντούχα
ηθοποιός, μία γυναίκα που τα έχει
βιώσει όλα στον μέγιστο βαθμό. Αν
και πολλοί θα πίστευαν ότι η σαγηνευτική ομορφιά της αποτέλεσε το εισιτήριο της καριέρας της, χρειάστηκε να δουλέψει πολύ σκληρά, αφιερώνοντας όλη την ζωή της σε αυτό
που αγαπάει πραγματικά. Ξεκίνησε ως μοντέλο, αλλά την κέρδισε η υποκριτική και
σήμερα πραγματοποιεί ένα μεγάλο όνειρό
της, ανεβάζοντας στο θέατρο «Studio Κυψέλης» το βιωματικό έργο «Οι κούκλες
μου, οι φιόγκοι μου, τα τακούνια
μου», που έχει αγαπηθεί από το κοινό.
Η διαδρομή της όμως δεν υπήρξε
πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα. Αγαπήθηκε όσο λίγες γυναίκες. Οι άντρες τής χάριζαν απλόχερα την αγάπη τους, πανάκριβα δώρα, φτάνει να την
κερδίσουν. Ο έρωτας δεν της φέρθηκε πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Την ζήλευε, την πόνεσε, την έκανε να «λυγίσει». Η ηθοποιός Εύη
Καραγιάννη, μητέρα του Άνθιμου Ανανιάδη
και πρώην σύζυγος του Κώστα Βουτσά, μέσω
της «Α» αποκαλύπτει όλη την ζωή της μέσα σε
420 λέξεις, κάνοντας τον απολογισμό της.
«Γεννήθηκα στην όμορφη Καβάλα!!! Από 13 χρόνων
πασαρέλα και φωτογραφήσεις. Είχα μία μοιραία
ζωή γεμάτη εναλλαγές. Ήτοι ατελείωτα επαγγελματικά ταξίδια, χιλιόμετρα πασαρέλας, φώτα, λάμψη,
τακούνια, ακανόνιστα ωράρια εργασίας. Διαφορετικές πόλεις ακόμη και μέρα παρά μέρα! Επιστροφή
τα βράδια περίπου στις τρεις τα ξημερώματα και
πρωινό ξύπνημα στις έξι και μισή το πρωί, ώστε
στις εφτά και μισή με τον πρώτο ήλιο να είμαι φρέσκια και μακιγιαρισμένη, έτοιμη για φωτογράφιση

M

έως
και δεκατρείς
με δεκατέσσερις ώρες...
δειγματισμοί ρούχων χειμώνα
με καλοκαιρινά ρούχα μέσα στο
κρύο και το χιόνι πολλές φορές και το καλοκαίρι με
40 βαθμούς με χειμερινά ρούχα! Όμως όλα αυτά
με πολλή δύναμη, κουράγιο και πολύ χιούμορ ταυτόχρονα! Την λάτρευα την δουλειά μου!!! Ήμουν ανεξάρτητη! Παράλληλα τίτλοι, STAR,παραγωγές δικές μου, εκδόσεις περιοδικών μόδας και διδασκαλίες κινησιολογίας νέων μοντέλων! Μόνο μανεκέν
ήθελα να είμαι ! Από την ώρα που άρχισα να περπατάω φορούσα τα τακούνια της μαμάς μου και όλο
πόζαρα!
»Ευτυχισμένη ωραία παιδική ηλικία με πολύ προχωρημένους γονείς αλλά και παραδοσιακούς. Έρωτες απίστευτοί, δυνατοί, παραμυθένιοι αλλά εξαιρετικά διεκδικητικοί ! Κάτι που ποτέ δεν άντεξα. Κοσμήματα πανάκριβα, αμέτρητα λουλούδια, υπο-

σχέσεις που πάντα εκπληρωνόντουσαν! Ζήλιες, καταπίεση γύρω από την τρομερή ζήλεια! Ζητούσα
πάντα εγώ να χωρίσω. Δεν υπήρξε πότε κανένας χωρισμός που να ήταν ανώδυνος. Διεκδίκηση, πάθος, καταπίεση. Ένα ροζ συννεφάκι που μεταμορφωνόταν σε κατάμαυρη
δυνατή καταιγίδα!
»Δυστυχώς ο θιγμένος εγωισμός του άντρα
είναι αυτός που πάντα δημιουργεί προβλήματα απρόβλεπτα και βγάζει στην επιφάνεια πτυχές ενός χαρακτήρα που ποτέ δεν
θα μπορούσες να φανταστείς... Ο γιός μου ο
ομορφότερος έρωτας μου!!! Υπερβολική αγάπη
και δοτικότητα στο παιδί μαζί με τους φόβους
και τις αγωνίες μου αλλά και με μεγάλη ικανοποίηση! Ένα παιδί με έντονη και δυνατή προσωπικότητα, εξαιρετική γοητεία αλλά και μοναδική σαγήνη!
Φοβερά ταλαντούχο πλάσμα!!! Απαιτεί, διεκδικεί,
κερδίζει!!! Η πρώτη και η τελευταία μου σκέψη μετά
τον Θεό! Είμαι υπερήφανη γιατί του έχω μεταδώσει την αγάπη μου και την πίστη μου στον Θεό! Πίστη στον Θεό, κατάθεση ψυχής, αυτογνωσία, καθημερινή προσπάθεια ως προς την καλλιέργεια της
ψυχής. Μία προσπάθεια που δεν σταματάει ποτέ!
Αντοχή στις κακουχίες οποιασδήποτε ασθένειας,
δοκιμασίες, αγώνες, πάλη, αλλά ακόμα και όταν πέφτεις από τα τακούνια σου τα ξαναφοράς, σηκώνεσαι και συνεχίζεις... Ο έρωτας δεν σταματάει ποτέ
και όταν έρχεται ξανά ένας καινούργιος έρωτας, λέω
πάντα... »Φοράω τα τακούνια μου, ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΟΣΧΟΒΟΛΙΣΕ ΕΡΩΤΑΣ! Πάθη, ζήλια, διεκδίκηση,
αποφάσεις που έπαιρνα πότε πολύ εύκολα, αβίαστα, πότε με πόνο ψυχής... συμβιβασμοί, καταναγκασμοί, χωρισμοί, απόπειρα αυτοκτονίας, απώλειες, διαζύγια, αλήθειες πότε πικρές, πότε γλυκές μα
πάντα αλήθειες και πάνω από όλα πίστη στον Θεό!
Αυτά είναι η Εύη Καραγιάννη!»

ΣΟΚΑΡΕΙ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΨΑΛΤΗ:
ά από ηλεκτροπληξία
Δύο μέρες αναίσθητος και αβοήθητος στο σπίτι του μετ
του Στάθη Ψάλτη,

μέσα στο ίδιο του το σπίτι ο αδελφός
Λίγο έλειψε να χάσει την ζωή του από ηλεκτροπληξία
και βυθίδύσκολα μετά τον χαμό του αγαπημένου του αδελφού
Γιάννης Ρώτας. Ο γνωστός ηθοποιός, που πέρασε
αέμεινε
και
ξία
χρόνια με την κατάθλιψη, έπαθε ηλεκτροπλη
στηκε στην θλίψη, δίνοντας μάλιστα και μάχη εδώ και
υστο
ει
κατέβ
να
ησε
στο σπίτι του ήταν αυτή που τον οδήγ
ναίσθητος για δύο ημέρες.Μία βλάβη ηλεκτροδότησης
απολυκ
της
ς
ένοικο
μια
ν
βρήκα
και τον χτύπησε το ρεύμα. «Με
πόγειο της πολυκατοικίας για να δει τον πίνακα, όπου
με
ος
ρολόγ
ηλεκτ
ο
τα,
Μάλισ
ιά.
δουλε
στο υπόγειο για δική τους
τοικίας και ένας ηλεκτρολόγος που κατέβηκαν και αυτοί
. Είτου ότι με τίναξε το ρεύμα. Η ένοικος όμως με αναγνώρισε
λόγω
καεί,
είχαν
μου
πέρασε για αλλοδαπό, γιατί τα ρούχα
Στενας
Τατιά
της
πή
εκπομ
στην
τικά
τηρισ
λογήθηκε χαρακ
χα πάθει ολική αφυδάτωση. Παραλίγο να πεθάνω!» εξομο
δεν
ευτεί στο νοσοκομείο 5 ημέρες, ενώ από το πλευρό του
νοσηλ
να
στηκε
χρειά
του,
μά
ατύχη
φανίδου. Μετά και το
λου, και η ανιψιά του Μαρία.
έλειψαν η πρώτη γυναίκα του Στ. Ψάλτη, Κάτια Κυβέ

Σ. ΡΟΥΒΑΣ
ΜΠ. ΣΤΟΚΑΣ:
Άγριος καβγάς
στα παρασκήνια
Η νυχτερινή τους σύμπραξη σε νυχτερινό κέντρο ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αλλά στην πορεία κάτι
φέρεται να χάλασε μεταξύ τους. Ο Σάκης Ρουβάς και ο Μπάμπης Στόκας,
έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο στα
χείλη, περιέγραφαν από κοινού στους
δημοσιογράφους, λίγα λεπτά πριν από
την πρεμιέρα τους, το πόσο χαρούμενοι είναι για αυτήν την συνεργασία! Το
ίδιο κιόλας βράδυ όμως της έναρξης
των εμφανίσεών τους, την περασμένη
Παρασκευή, σύμφωνα με όσα διέρρευσαν στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια, ο καβγάς που είχαν ήταν τρικούβερτος. Δεν
είναι λίγοι εκείνοι που γνωρίζουν και
διαδίδουν ότι ο Σ. Ρουβάς επεμβαίνει
πάντα στο πρόγραμμα, ζητώντας την επόμενη μέρα να μειωθεί ο χρόνος εμφάνισης επί σκηνής του συναδέλφου
του, και αντί μίας ώρας να συρρικνωθεί
στην μισή. Ποιος είδε τον Μπάμπη
Στόκα και τους συνεργάτες του και δεν
τον φοβήθηκε, περιγράφουν όσοι πληροφόρησαν το παρασκήνιο της έντονης λεκτικής σύγκρουσης που είχαν οι
δυο καλλιτέχνες στο καμαρίνι του ποπ
σταρ. Ο Μπ. Στόκας δεν δίστασε μάλιστα να δηλώσει πως αποχωρεί από το
σχήμα, αν δεν τηρηθούν τα προσυμφωνημένα. Μέχρι αυτήν την στιγμή δεν
έχει σταλεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από το νυχτερινό κέντρο.
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ΜΟΝΟ
ΣΤΗΝ
«Α»
Οργιώδες πάρτι στο καμαρίνι
πασίγνωστου τραγουδιστή
Είναι η καθιερωμένη ερωτική γιορτή στο φινάλε
κάθε πρόβας τζενεράλε του, μία μέρα πριν από την
πρεμιέρα. Είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει εδώ
και πολλά χρόνια και όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί του περιμένουν πώς και πώς το σκληρό ερωτικό
πάρτι στο καμαρίνι του, με πρωταγωνιστές άντρες
και γυναίκες, που γίνονται όλοι ένα σώμα στον βωμό της απόλαυσης. Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, που κατά καιρούς έχει απασχολήσει με την
προσωπική του ζωή, το έχει σαν γούρι του, καλώντας τους συνεργάτες του αλλά και πανέμορφα
μοντέλα να συμμετάσχουν σε αυτό. Το πάρτι του
με «ούζα» είναι πλέον θεσμός και αυτοί που το
γνωρίζουν, έχοντας πάρει όρκο σιωπής, το περιμένουν και φέτος πώς και πώς!

Ο Ντάνος
και οι παρουσιάστριες

Δίνουν και παίρνουν τον τελευταίο καιρό οι φήμες που θέλουν ζευγάρι τον Γιώργο Αγγελόπουλο με την Ντορέττα Παπαδημητρίου. Οι δυο
τους κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις, αποφεύγοντας όμως να μιλάνε για την σχέση τους, είτε διαψεύδοντάς την, είτε επιβεβαιώνοντάς την.
Ο νικητής του «Survivor» πρόσφατα νυχτοπερπάτησε και με την Μαρία Μπακοδήμου, και οι κακές «γλώσσες» δεν άργησαν να πιάσουν δουλειά,
λέγοντας ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους. Την αλήθεια
αποκαλύπτουν άνθρωποι του περιβάλλοντος της
παρουσιάστριας, που τονίζουν πως είναι φίλοι, του
έχει μεγάλη αδυναμία και πως ετοιμάζουν κάτι μαζί σε επαγγελματικό επίπεδο.

ΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Οι 52 ημέρες της
μάχης με τον καρκίνο

B

ρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και έκανε μία σοκαριστική αποκάλυψη. Μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για
το πρόβλημα υγείας του που του εμφανίστηκε
πριν από έναν χρόνο περίπου, ο Τάκης Σπυριδάκης συγκλόνισε παρουσιαστή και τηλεοπτικό κοινό,
για τα όσα έχει περάσει μέχρι σήμερα, δίνοντας την μάχη
με τον καρκίνο.
«Ένα χρόνο πριν έμαθα ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχα κάποια συμπτώματα με την έννοια του ότι δεν μπορούσα να
φάω καλά. Πίστευα ότι ήταν ένα σύμπτωμα από τη δουλειά μας, το άγχος μας, αλλά τι άγχος. Έκανα μια δουλειά
στο θέατρο που πήγαινε εξαιρετικά καλά και πάει ακόμα.
Δεν πήγα στον γιατρό. Με την επιμονή της πρώην συζύγου μου, που διατηρούμε μια εξαιρετική σχέση, πήγα σε ένα γιατρό που μου ανακοίνωσε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει…»
Και συνέχισε: «Του είπα ότι είμαι μεγάλος άνθρωπος και θα ήθελα να μην μιλάμε περιφραστικά, να μην μιλάμε με μισόλογα
και να μου πει ό,τι είναι για να ξέρω κι εγώ τι να κάνω και να πάρω τις αποφάσεις μου. Πήρα τη γυναίκα μου και πήγαμε σε ένα
μπαράκι, χτύπησα τέσσερα ουίσκι απανωτά, κάπνισα κι ένα
πακέτο τσιγάρα και είπα από μέσα μου μερικά πράγματα, δεν τα
εξομολογήθηκα σε κανέναν. Όταν πήγα σπίτι, ζήτησα απλώς να
δω τα παιδιά μου, να κάνουμε μια κουβέντα για να μην τους έρθει απότομα», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά, ενώ στην
συνέχεια αποκάλυψε το πώς κύλησαν οι 52 δύσκολες μέρες του στο νοσοκομείο αλλά και ποιοι ήταν δίπλα του σε
αυτήν την δύσκολη μάχη.
«52 μέρες μέσα στο νοσοκομείο, τα είδα όλα. Εκείνο που με έκανε πολλές φορές να δακρύσω ήταν οι συνάδελφοι που ήταν
δίπλα μου. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήταν συνέχεια εκεί, καθόταν σε μια καρέκλα ο άνθρωπος και ξενυχτούσε, που μέχρι
τότε είχαμε πει μόνο ένα γεια. Ήταν συγκινητικό, που μάλλον
σημαίνει πως όλα αυτά τα χρόνια κάτι καλό έχω κάνει σε αυτό
τον χώρο».

Δείχνει τα εσώψυχά της
μόνο με τα εσώρουχά της
Στα 50 της χρόνια παραμένει ο πόθος του αντρικού πληθυσμού. Η Πάμελα Άντερσον, που έκανε όλους τους άντρες να θέλουν να πνιγούν για να
τους σώσει σαν ναυαγοσώστρια του «Baywatch»,
έγινε το μοντέλο γνωστής εταιρείας εσωρούχων.
Η διάσημη ηθοποιός τόλμησε να χαρίσει στον φωτογραφικό φακό τις πιο αισθησιακές της πόζες, ενώ τα δαντελένια εσώρουχα αποθέωσαν τον «εσωτερικό» της κόσμο.
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1 Η Ελένη Μενεγάκη κέρδισε περίτρανα την αγωγή για συκοφαντική
δυσφήμιση που είχε καταθέσει κατά της Τάνιας Ιακωβίδου

«Πιπέρι» στο στόμα
αξίας €2.000

K

αταπέλτης ήταν η απόφαση του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθήνας κατά
της Τάνιας Ιακωβίδου,
αναφορικά με την αγωγή
που της είχε κάνει η Ελένη Μενεγάκη για συκοφαντική δυσφήμιση και
προσβολή της προσωπικότητάς της.
Όπως είχε τονίσει και ο δικηγόρος
της παρουσιάστριας, Νίκος Αγαπηνός, σκοπός της δεν ήταν να εισπράξει το οποιοδήποτε ευρώ, που θα τα
έδινε όλα σε φιλανθρωπικό σκοπό,
αλλά να σταματήσουν κακόβουλες αναφορές στο πρόσωπό της! Η δίκη έγινε πριν από μερικές ημέρες, και η
απόφαση του δικαστηρίου «τιμώρησε» την Τάνια Ιακωβίδου, προειδοποιώντας την με πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε φορά που θα πιάνει στο

στόμα της το όνομα της Ελένης Μενεγάκη.
«Συγκεκριμένα η καθ’ ης, αναφερόμενη
στην αιτούσα έκανε λόγο για “γαϊδουρινή
συμπεριφορά”, ότι “πέταξε σαν στυμμένη λεμονόκουπα” τον συνεργάτη της, ότι
“τον θυσίασε ως Ιφιγένεια”, ότι “όταν αδειάζεις έτσι τους συνεργάτες σου σημαίνει πως είσαι killer δολοφόνος, δεν σκέφτεσαι τον άλλο και άρα δεν λειτουργείς
ως ομάδα, σε ενδιαφέρει μόνο η πάρτη
σου και η συγκεκριμένη είναι παρτάκιας”, “με τη στάση της και τη συμπεριφορά της μόνο ήθος δεν έχει δείξει απέναντι στον συγκεκριμένο συνεργάτη της”,
συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι ανήθικη η
συμπεριφορά της», αναφέρεται στην δικαστική απόφαση.
Μάλιστα, η δικαστής σημειώνει ότι οι
αναφορές της δημοσιογράφου και

πρώην βουλευτή «δεν αποτέλεσαν μια
στιγμιαία αποστροφή του λόγου της, αλλά διήρκησαν αρκετά λεπτά της ώρας στο
πλαίσιο συζήτησης με τον παρουσιαστή
Μένιο Φουρθιώτη. (…) Πρέπει προσωρινά να επιβληθεί στην καθ’ ης η υποχρέωση να παραλείπει κάθε απαξιωτική,
υβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά
σε βάρος της αιτούσας, προφορικά ή εγγράφως και με οποιονδήποτε τρόπο, είτε
δια ζώσης, είτε μέσω εντύπων, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, γενομένης δεκτής
της αίτησης ως βάσιμης και κατ’ ουσίαν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό. Πρέπει επίσης να απειληθεί κατά της
καθ’ ης χρηματική ποινή 2.000 ευρώ υπέρ της αιτούσας για κάθε μελλοντική
διατάραξη της προσωπικότητάς της και
παράβασης της παρούσας απόφασης».

Η ανορεξία «χτύπησε»
ξανά την Τζολί;
Οργιάζουν τα ξένα ΜΜΕ μετά την νέα της εικόνα
που αντίκρισαν. Αν και έδειχνε να έχει ξεπεράσει
το πρόβλημα με το βάρος της, έχοντας βάλει μερικά κιλάκια, οι νέες φωτογραφίες της μαρτυρούν
ότι η ζυγαριά της Αντζελίνας Τζολί πήρε εκ νέου
την κάτω βόλτα. Η ηθοποιός απαθανατίστηκε σε
βόλτα με τα παιδιά της, και έδειχνε πιο αποστεωμένη από ποτέ, με δημοσίευμα περιοδικού να αποκαλύπτει πως έχει φτάσει να ζυγίζει 35 κιλά.

Γδύθηκε
η ελληνική
showbiz
ενάντια
στον ΗΙV
ραν στον φακό του
100+1 celebrities πόζα
να μας θυμίσουν
Κωνσταντίνου Ρήγου, για
άσπιστοι απέναντι
ότι δεν είμαστε ανυπερ
στον HIV!
ι φέτος, οι επώνυΌπως κάθε χρόνο, έτσι κα
όγυμνοι για τις αμοι φωτογραφήθηκαν ολ
n Town». Το πεow
νάγκες του περιοδικού «D
ρωση του κοιμέ
ενη
ριοδικό για την σωστή
Θετική Φωνή, που
νού συνεργάστηκε με την
κών Ελλάδος, και
είναι ο σύλλογος οροθετι
ο γυμνό τεύχος.
επιμελήθηκαν μαζί το 11
η θεραπεία» και εΜε τίτλο «Η αγάπη είναι
Καλογρίδη, εκατό αξώφυλλο την Νατάσα
α τη ς ελ λη νικ ής
κό μα λα μπ ερ ά ον όμ ατ
ό μήνυμά τους.
ηρ
showbiz έστειλαν το ηχ

Σέξι Ειρήνη on stage!
Βλέποντάς την επί σκηνής, σίγουρα η φωνή δεν είναι το πρώτο στοιχείο της που σε μαγνητίζει. Ναι, η Ειρήνη Παπαδοπούλου διαθέτει
φωνητικές ικανότητες, αλλά το καλλίγραμμο σώμα της είναι αυτό
που «βγάζει» μάτια. Ο συνδυασμός να την ακούς και να την βλέπεις
είναι ο ιδανικός. Η πρόσφατα χωρισμένη τραγουδίστρια, σύμφωνα
με τις φήμες, από μακροχρόνια σχέση με τον Κώστα Πηλαδάκη, ξεκίνησε δυναμικά τις νυχτερινές της εμφανίσεις στο πλευρό του Σάκη
Ρουβά. Επιλέγοντας σέξι κορμάκια που αναδεικνύουν το καλογυμνασμένο της κορμί, τραγουδώντας και χορεύοντας, η Ειρ. Παπαδοπούλου κλέβει την παράσταση με τα «ανοίγματα» της φωνής της
και όχι μόνο.
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ΙχνηλΑΤΩΝΤΑΣ…

«Μόνο η άγνοια
είναι επικίνδυνη»
Ποια εικόνα έρχεται στο μυαλό μας, όταν ψελλίζουμε την λέξη
γιόγκα; Τι σημαίνει και τι εκπροσωπεί; Αληθεύει ότι μπορεί να μας
βοηθήσει να ξεπεράσουμε σημαντικά προβλήματα ψυχολογικής
και σωματικής υγείας; Αληθεύει πως μας οδηγεί να γνωρίσουμε
και ν’ αγαπήσουμε τον Εαυτό μας, αναδεικνύοντας έτσι τον υπέροχο
Άνθρωπο που βρίσκεται μέσα μας καταπιεσμένος ίσως; Για όλα
αυτά και για πολλά άλλα μιλήσαμε με την κα Σοφία Φώτεινα,
δασκάλα γιόγκα, η οποία μάλιστα διδάσκει στο Καφέ Σχολειό.

1 Κυρία Φώτεινα,
είστε δασκάλα γιόγκα. Συγκεκριμένα
διδάσκετε Γιόγκα
των Ιμαλαΐων. Τι
σας κέρδισε στην
συγκεκριμένη
πρακτική, επιλέγοντάς την ανάμεσα από τόσες άλλες;
«Είχα γνωρίσει, πριν
ξεκινήσω την γιόγκα, έναν
μεγάλο Έλληνα Δάσκαλο
και Άνθρωπο, που ήταν ο
ίδιος αυτό που δίδασκε.
Έτσι μπόρεσα να αναγνωρίσω ακόμα έναν αυθεντικό Δάσκαλο στην
Παράδοση των Ιμαλαΐων, στην πραγματικότητα δύο, ο ένας μαθητής του άλλου. Τον
Swami Rama και τον Swami Veda Bharati.
Και τι σύμπτωση! Αυτή ήταν η συνέχεια των
όσων είχα διδαχθεί μέχρι τότε, στον ίδιο
πνευματικό δρόμο, με βασικό χαρακτηριστικό την αγάπη για τον Άνθρωπο, την πίστη ότι η αλήθεια είναι μία, αλλά οι δρόμοι προς
αυτήν χιλιάδες. Δεν επέλεξα, με την έννοια ότι δεν δοκίμασα πολλά και διάλεξα αυτό. Όταν όμως μου μίλησε μια φίλη για τους δασκάλους αυτούς, κάτι σκίρτησε μέσα μου και
είπα: “Χμ, ας πάω να ρίξω μια ματιά...” Αυτό
που με κερδίζει συνεχώς, ακόμα και σήμερα, είναι η εντιμότητά τους, η αγάπη που αποπνέουν όλοι οι δάσκαλοι-μαθητές τους,
και το γεγονός ότι αποδέχονται τον κάθε έναν που πλησιάζει με τις δικές του πεποιθήσεις και την συμβουλή που δίνουν: “Mην πιστεύεις τι σου λέω εγώ. Δοκίμασέ το και άφησε τον σοφό εαυτό σου να σου πει αν συμφωνείς ή όχι”».
1 H γιόγκα, εκτός από άσκηση, είναι ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Ποιες βασικές αρχές της μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά
μας;
«Όλες. Οι βασικές αρχές είναι δέκα. Ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο δύο. Η πιο βασική αξία είναι η μη βία, που όμως δεν σημαίνει μόνο να μη χτυπήσω κάποιον. Σημαίνει και να μην πονέσω κανέναν με τα λόγια
μου, να μην προσδοκώ ντε και καλά μια ορισμένη συμπεριφορά από έναν άλλο, γιατί αν
δεν πραγματοποιηθεί αυτό που περιμένω, θα
πονέσω τον εαυτό μου. Και όταν ασκηθώ σε
αυτά, σταματώ και να σκέφτομαι οτιδήποτε
αρνητικό για τους άλλους. Και ίσως αυτό να
είναι το πιο σημαντικό, γιατί όλοι νιώθουμε
αν διάκειται κάποιος αρνητικά απέναντί μας,
οπότε, αν δεν το έχει ονομάσει, δυσκολευόμαστε καμιά φορά να πάρουμε θέση ή να απομακρυνθούμε γιατί δεν έβαλε σε λόγια την
σκέψη του. Έτσι, βιάζουμε τους άλλους με
την σκέψη μας. Και τα παιδιά, όταν οι γονείς
δεν τα εμπιστεύονται, το ξέρουν, και σκέφτονται πως “αν ο πατέρας ή η μάνα μου δεν με

με την Καίτη Νικολοπούλου

εμπιστεύονται, εκείνοι ξέρουν πιο πολλά από
μένα, έχουν δίκιο ότι δεν είμαι άξιος της εμπιστοσύνης τους”. Aκόμα κι αν δεν ήταν στ’
αλήθεια, τότε γίνονται αυτό που πιστεύουν
οι γονείς τους ότι είναι».
1 Αυτά ως προς την μη βία. Η δεύτερη αρχή;
«Πρόκειται για την φιλαλήθεια, που πάλι δεν σημαίνει μόνο να μην πω κάτι ανακριβές, ή να μην επαναλάβω μια πληροφορία
που μου έδωσε κάποιος αν δεν μπορώ να την
επαληθεύσω, αλλά και να γνωρίζω ποιος
πραγματικά είμαι και να είμαι σύμφωνος με
αυτό, αληθινός με μένα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλή δουλειά, αλλά όμορφη
δουλειά, να κάνουμε στο υπέροχο ταξίδι
προς τον Εαυτό. Γι’ αυτό κάνουμε συναντήσεις μία φορά τον μήνα με ελεύθερη είσοδο, σε κάθε πανσέληνο, και μετά την κουβέντα μας κάνουμε διαλογισμό μαζί με χιλιάδες
ανθρώπους παγκόσμια που διαλογίζονται την
ίδια ώρα».
1 Και ποια τα οφέλη που θα έχουμε;
«Άπειρα τα οφέλη. Και για να αναφέρω
μόνο μερικά: λιγότερες αρρώστιες, ειρήνη με
τον εαυτό μας, ειρήνη στον κόσμο, περισσότερη χαρά, συντροφικότητα, συναρχία, μαθαίνουμε να δεχόμαστε με την ίδια αγάπη οτιδήποτε έχουμε ή δεν έχουμε».
1 Ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους η γιόγκα;
«Δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην ταιριάζει σε όλους, δεν μπορώ να εξαιρέσω κάποια
ομάδα, ηλικιακή ή άλλη. Ίσως όμως θα μπορούσα να πω ότι αν κάποιος επιθυμεί γρήγορη εξωτερική κίνηση, ίσως καλό είναι να
στραφεί αλλού. Και τονίζω ότι δεν έχει γρήγορη εξωτερική κίνηση, επειδή συγχρόνως
η εσωτερική κίνηση είναι τεράστια. Βέβαια,
είναι σημαντικό να θέλει κανείς να τον έλκει
η γιόγκα, και ας μην ξέρει γιατί. Αυτό είναι το
κυρίως κριτήριο για να την επιλέξει κάποιος.
Κι αυτό που τον κάνει να διατηρήσει την απόφασή του είναι οι διαφορές που βλέπει
στην υγεία του, στην διάθεσή του, στην ευφυΐα του, στο σώμα του, και άπειρες άλλες
μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές που εμφανίζονται με ανεπαίσθητο τρόπο».
1 Στο Καφέ Σχολειό έχετε μαθήματα
γιόγκα για πολύ μικρά παιδιά και
τους γονείς τους. Τι κερδίζουν μικροί
και μεγάλοι από αυτή την κοινή εμπειρία;
«Πρώτο και κύριο, το “μαζί”. Είναι πολύ
λίγες οι ευκαιρίες που έχουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ξέρετε τι δυναμική αναπτύσσεται ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά, όταν με αφορμή την ομάδα της γιόγκα αναπτύσσουν
στο μέγιστο την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους; Εξάλλου, αναπτύσσουν στο μέγιστο τις εμπειρίες τους, με αποτέλεσμα να γίνονται φυσικά αποδεκτοί κυρίως από τον ίδιο
τους τον εαυτό. Αυτό το “είμαστε μαζί”, “εί-
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μαστε ένα”, ενώ ο καθένας διατηρεί τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, συνεχίζει και
έξω από την ομάδα και μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα της ζωής με δύναμη
και με σιγουριά ότι θα τα καταφέρουμε».
1 Έχετε, όμως, και μαθήματα για υποψήφιες μητέρες. Ποιες είναι οι
προϋποθέσεις για να τα παρακολουθήσει κανείς; Ελλοχεύουν κίνδυνοι;
«Οι μεγάλοι Δάσκαλοι των παιδιών είναι
οι μητέρες. Οι μεγάλοι Δάσκαλοι της ανθρωπότητας είναι οι μητέρες. Μόνο που
χρειαζόμαστε να μας γνωρίσουμε, γιατί προς
το παρόν, μπερδεμένες κι εμείς όπως οι περισσότεροι, έχουμε μιμηθεί πρότυπα που
θαυμάστηκαν σε διάφορες εποχές που δεν
εκφράζουν αυτό που πραγματικά είμαστε.
Προϋπόθεση για να εκπαιδευτεί μια μέλλουσα μητέρα κοντά μας, είναι πάντα η επιθυμία της μέλλουσας μάνας που θέλει να
βιώσει ως το βάθος της την ιερή αυτή περίοδο της ζωής της και του δημιουργήματός της
που θα πλάσει μέσα στο σώμα της. Όταν
γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Μόνο η
άγνοια είναι επικίνδυνη».
1 Παράλληλα, είστε ειδικευμένη
στην μέθοδο του Καφέ Σχολειού.
Ποιος είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας της και πώς αυτή συνδέεται με
τα μαθήματα γιόγκα;
«Το εκπληκτικό και συνάμα φυσικό είναι
ότι και ο πυρήνας της φιλοσοφίας του Καφέ

Η ΑΠΟΨΗ

Σχολειού είναι η αγάπη, γι’ αυτό το σύμβολό μας είναι η μαργαρίτα που την ρωτάμε
“μ’ αγαπά, δεν μ’ αγαπά”. Και αν τη ρωτήσουμε σωστά, μας απαντά πάντα πως μας
αγαπά, έλεγε ο Κώστας Φωτεινός, ο εμπνευστής της μεθόδου “Καφέ Σχολειό”. Γι’ αυτό
έχει πάντα μονά φύλλα. Και το μότο της
Himalayan Yoga Meditation είναι “LOVE,
SERVE, REMEMBER”. Δηλαδή, “να αγαπάς, να υπηρετείς, να θυμάσαι” ποιος
πραγματικά είσαι. Η αγάπη, και στις δύο
φιλοσοφίες είναι ο κοινός παρονομαστής.
Και να μη νομίζουμε πως είναι κάτι απλό.
Για να γίνω πιο κατανοητή, θα ονομάσω μερικά από τα μεγάλα μαθήματα που πήρα από αυτήν την αγάπη –και από το Καφέ Σχολειό και από την Himalayan Yoga
Tradition– που είναι “κατ’ εικόνα και ομοίωση” της Θεϊκής Αγάπης, και διερωτήθηκα:
> είναι αγάπη όταν επιβραβεύω ή ανταμείβω
το παιδί μου;
> είναι αγάπη όταν αρρωσταίνει ο αγαπημένος μου άνθρωπος, και εγώ ασχολούμαι για
να θεραπευτεί μόνο το σώμα του;
> είναι αγάπη όταν περιμένω από τον σύντροφό μου να μου ικανοποιεί τις ανάγκες
μου κι εγώ τις δικές του;
> είναι αγάπη όταν πιστεύω ότι δεν μπορώ
να κάνω οικογένεια επειδή δεν έχω χρήματα;
>είναι αγάπη αν πιστεύω ότι η δική μου οικογένεια είναι η καλύτερη, η δική μου θρησκεία, η δική μου πατρίδα, η δική μου γειτονιά;»

Το Καφέ
Σχολειό

Από το 1979 έως και σήμερα η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Καφέ
Σχολειό μένει πιστή στον στόχο και το όραμά της: Να διευκολύνει τον
άνθρωπο να λειτουργεί ευτυχισμένος, χρησιμοποιώντας το σύνολο του
δυναμικού του. Γι’ αυτό και εστιάζει στα τρία του επίπεδα-σωματικό,
ψυχοδιανοητικό και πνευματικό. Ο εμπνευστής και ιδρυτής του, Κώστας Φωτεινός, το ονόμασε έτσι επειδή (σ’ ένα Καφέ) ανταλλάσσουν απόψεις χαλαρά, χωρίς φόβο αλλά με πάθος, και ταυτόχρονα μαθαίνουν
(Σχολειό). Η μέθοδός του εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στους φοιτητές
του στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ με θαυμαστά αποτελέσματα. Δεν
είναι τυχαίο πως στην συνέχεια λειτούργησαν εργαστήρια «Café Ecole»
σε πολλά πανεπιστήμια, ανάμεσά τους και του Μπέρκλεϋ (ΗΠΑ). Επίσης,
τόσο ο ιδρυτής της μεθόδου του «Café Ecole» όσο και οι συνεχιστές
του έχουν συγγράψει πολλά βιβλία σχετικά με την παιδεία και την αυτογνωσία για ανάπτυξη στα τρία επίπεδα του ανθρώπου (φυσικό-σωματικό, ψυχοδιανοητικό, πνευματικό-μεταφυσικό).
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«Για μια γυναίκα»
Τραγούδια του Μεσοπολέμου
πρέσβυρα της περιόδου εκείνης. Ο
Δαυίδ Ναχμίας στο πιάνο και η Χρυσούλα Στεφανάκη με την υπέροχη φωνή θα μας παρουσιάσουν μια σειρά από
υπέροχα, γνωστά και άγνωστα τραγούδια.
Στην βραδιά θα ακουστούν ο Κώστας Γιαννίδης, η Σοφία Βέμπο, ο Μιχάλης Σουγιούλ, ο Αλέκος Σακελλάριος, ο Αττίκ, ο Νίκος Γούναρης, η Δανάη και η Στέλλα Γκρέκα.
Δύο εορταστικές συναυλίες στην
καρδιά των Χριστουγέννων για να ξαναθυμηθούν οι μεγαλύτεροι αλλά και
να μαθαίνουν οι νεότεροι κομμάτια της
μουσικής μας ιστορίας. Μιας εποχής, ενός καλοπροαίρετου κόσμου που φεύγει δυστυχώς για πάντα…
Η απέριττη, «ασπρόμαυρη» σκηνοθεσία της μουσικής συναυλίας «Για μια
γυναίκα» Τραγούδια του Μεσοπολέμου
αναβιώνει την γνήσια ατμόσφαιρα εκείνων των αξέχαστων παραστάσεων
που ψυχαγωγούσαν με έρωτα και υψηλές αισθητικές απαιτήσεις τον λαό.
ετά την πολύ μεγάλη επιτυχία
και την sold out παράσταση στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η
συναυλία «Για μια γυναίκα» Τραγούδια
του Μεσοπολέμου θα παρουσιαστεί
στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός
(πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση, τηλ.
210-3221917), την Κυριακή 17 και την
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, στις οκτώ το βράδυ.
Ο Δαυίδ Ναχμίας, ο συνθέτης που με
την αδιάκοπη έρευνά του αναβίωσε
τους μουσικούς θησαυρούς εκείνης της
περιόδου, δημιούργησε μια νοσταλγική παράσταση μιας χρυσής εποχής και
η Χρυσούλα Στεφανάκη με την αισθαντική φωνή της γίνεται η καλύτερη

Μ
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